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Empreendedores lutam para manter
os negócios emmeio à pandemia

DIA DO COMERCIANTE

Cielo parabeniza e está ao lado dos comerciantes que se reinventam,
conservam empregos e adotam novas estratégias de venda no meio digital

O restaurante tinha de
abrir às 11h. Quando atrasa-
va, mesmo que poucos minu-
tos, havia cliente que batia na
porta. Flávia Cristina Ventura
Bonatto dá uma risada ao con-
tar como era a rotina do Divina
Gula antes da pandemia.

Aberto há 25 anos pelos pais
de Flávia no bairro Cambuí, em
Campinas, oDivinaGula funcio-
navanotradicional esquemapor
quilo. Com uma comida caseira
bem feita, recebia clientes anti-

gos e fiéis. Tudo mudou com o
novo coronavírus.

“Era um clima bem familiar.
Temos clientes que frequentam
háanos, que trazemafamília to-
da para comer”, lembra Flávia,
queassumiuonegóciohá 15anos
e comanda seis funcionários.
“Quando começou a pandemia,
fiquei bastantepreocupada.Co-
nhecíamos os clientes, mas não
tínhamos os contatos, não sa-
bíamos como encontrá-los. Não
fazíamos entregas.”

Flávia conta que uma das
primeiras decisões foi criar um
WhatsApp para o Divina Gula.
“Começamos aos poucos. Hoje
temosquatrolistasnoWhatsApp,
cadaumacomquase 300nomes.
Mandamos o cardápio para eles
todos os dias.”

Outramedida foi incremen-
tar os perfis em redes como o
Instagram e o Facebook.

“WhatsApp e redes sociais
têm sido fundamentais na nos-
sa comunicação com o clien-

“Ficamoschocadosquandoti-
vemosquefecharasportas,no iní-
ciodemarço, enão imaginávamos
queapandemia fossedurartanto”,
dizMarcio Nucci, 33, proprietário
da Buriti Nativo, loja de semijoias
com pedras brasileiras, na zona
norte de São Paulo.

Quando começou a se aproxi-
maroDiadasMães,Nuccientendeu
quenãoiriareabrirparaadataeteve
queacharumaformaalternativade
trabalhar.Começouausarasredes
sociaiseaferramentadepagamen-
to SuperLink, que não tem taxade
adesãoepossuisistemaantifraude.
“Reorganizamos nosso método de
vendas.Aexperiênciaquetínhamos
comecommercenãoeraválidapara
o que está acontecendo agora.”

A equipe foi direcionada para
atendimentoonlinepeloWhatsApp,
Facebook,Instagrameemail. “Ago-
ra estamos trabalhando de forma
virtual porqueminhas vendedoras
pertencemaogrupoderisco.Minha
mãe tem 66 anos e trabalha com a
gente”,dizNucci.Eleresolveuman-
teraloja fechada, apesardaautori-
zaçãode reabertura.

As vendas daBuriti Nativo pela
internet estão muito bem. “Supe-
raram as presenciais. Estamos na
casados100pedidospordia.Nosso
maiordesafioéqueaequipetraba-
lha cadaumemumcanto.”

Com o crescimento das ven-
das, a Buriti Nativo aumentou
a equipe. Às três vendedoras se
juntaram três entregadores, uma
pessoaparaoatendimentoonline
eumaparaomarketing. “Sintoque
issoéomaisbacanadetudo.Cria-
mos oportunidade dentro dessa
situação negativa”, diz Nucci.

Nofuturo,Nuccipretendecom-
binar os dois tipos de atendimen-
to,umatendênciaconhecidacomo
omnichannel (estratégia do varejo
queutilizadiferentes canais de co-
municação para oferecer amesma
experiência de compra indepen-
dentemente do meio utilizado).
“O cliente poderá comprar online
e buscar na loja. Já estão pedindo
muitoisso,queremconheceraloja.
Tambémépossível fazera compra
presencialmentedealgumproduto
que não está disponível e receber
emcasaematéumdiaútil”,explica.

A loja ficou fechada, mas o
atendimento da Empório Casa
&Decoração não parou. “Mui-
tos clientes estavam ansiosos,
precisando dos produtos, en-
tão passamos a atender online.
PorWhatsAppmandamos fotos
dos produtos e trocamosmen-
sagens com os clientes. Muitas
vezes nem precisamos tirar as
medidas, só vamos ao local pa-
ra a instalação”, diz Anderson
Pedro da Silva, 38, sócio-pro-
prietário da loja, que vende
cortinas, persianas e papel de
parede na Vila Romana, zona
oeste de São Paulo.

A forma de atuar foi total-
mente adaptada, já que mes-
mo o atendimento online era

guiado pela loja física. Todos
os consultores da empresa tra-
balharam em casa e passaram
a usar o Super Link para que o
cliente efetuasse o pagamen-
to. “Como nosso serviço é sob
medida, costumávamos levar a
maquininha para o pagamento
na hora da instalação. Com a
pandemia, veio essa questão
do contato. O link ficou muito
mais prático e confiável. A gen-
te gera o link, sem necessidade
de contato físico com o cliente,
tudo pelo site”, diz.

A loja sentiu o baque do
fechamento. Do quadro de 11
funcionários, dois chegaram a
ser dispensados, mas já vol-
taram a trabalhar. Agora, com

a reabertura, das 10h às 15h,
os consultores voltaram para
a loja, com atenção redobrada
nas plataformas digitais. “Per-
cebemos que tem um merca-
do muito grande na internet.
A gente não usava muito, não
acreditávamos que seria efi-
ciente”, explica.

Apesar da reabertura, as
vendas online continuam em
alta. “Vamos manter isso e in-
vestir nesse tipo de platafor-
ma”, diz. Para o futuro, Silva
estuda a possibilidade de uma
loja totalmente online, para
venda direta, onde o próprio
consumidor coloca a medida,
calcula o preço e recebe o pro-
duto em casa.

Redes sociais viramsolução
para restaurante porquilo

Lojista cria
oportunidade
mesmoemcenário
desfavorável

Ari Ferreira/Estúdio Folha

Keiny Andrade/Estúdio Folha
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Mensageme troca de fotos se tornam
ferramentas em loja de decoração

te. Ele paga pelo Super Link e
recebe a comida em casa”, diz
Flávia, citando a ferramenta de
pagamentos online criada pela
Cielo. “Pelo link, tenho certeza
de que a transação é feita de
forma fácil e segura.”

Outramudança foi a trocado
sistemaself-serviceporentregas
demarmitex. Cada uma a R$ 18.

Antes da pandemia, Flávia
serviacercade 100refeiçõespor
dia no restaurante. Hoje, são 90
entregas. Um problema: antes
os clientes consumiam, além da
refeição principal, bebida e so-
bremesa. Hoje, a maioria pede
apenas amarmitex.

Flávia não vê a hora de re-
ceber os clientes novamente.

Mas o atendimento será dife-
rente. “Teremos de redobrar os
cuidados comhigiene. Imagino
que os clientes terão de pegar
a comida vestindo máscara e
luvas descartáveis.”

E ela vai se prevenir para
evitar um baque se houver no-
va emergência. “Temos de estar
fortesnas redes sociais, fidelizar
osclientes,paraqueelesestejam
sempre conectados conosco”,
afirma. “Hoje, juntocomasmar-
mitex, mandamos um pequeno
doce ou uma frase carinhosa. O
cliente percebe que é querido.
É uma lição que temos de tirar
dessasituação:parardeenxergar
apenasopróprioumbigoeolhar
omundo à nossa volta.”

Ateliê de produção de conteúdo para estratégia de marcas e mercado publicitário em todas as plataformas |

Flávia Cristina
Ventura Bonatto,
proprietária do
restaurante Divina Gula

Anderson Pedro da
Silva, sócio-proprietário
da Empório Casa &
Decoração

Marcio Nucci, dono

da Buriti Nativo
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Fimdo auxílio vai pressionar
desemprego,mostra estudo
Perda de trabalho informal émais que o dobro do formal; procura por vaga é adiada combenefício

Aperdadeocupaçãodetra-
balhadores informais em
meio à pandemia do novo
coronavírus é mais que o
dobro daquela registrada
entreempregadosformais,
apontaestudodoIbre-FGV.
Comnívelrecordedepes-

soasforadomercado,devi-
do ao isolamento social e
tambémàgarantiadeuma
rendamínimapelo auxílio
emergencial,avoltadesses
trabalhadoresàprocurapor
umaocupaçãodevepressi-
onarataxadedesemprego
nos próximosmeses.
Ela era de 12,9% no tri-

mestreencerradoemmaio.

O indicador, porém, não
reflete a realidade, já que
muitas pessoas perderam
seusempregos,masnãoes-
tão procurandoumavaga.
Segundooestudo,apopu-

laçãoocupadasomava83,4
milhõesemmaio,ante93,5
milhõesnomesmomêsde
2019—queda de 10,7%, re-
cordenasériehistórica ini-
ciada em 2012. Entre os in-
formais, a reduçãoda ocu-
pação foi de 15,1%, contra
recuode6,7%dos formais.
Segundo os pesquisado-

res, o governo tem pouca
capacidadedeagirnomer-
cado informal. MercadoA17

Solange Srour
Prudência comas políticas públicas
Ataxadedesempregoaumentarámaisquandoosprogra-
masdesustentaçãodoempregoexpiraremeofimdoiso-
lamentopermitiraprocuradevagas. Issodemandauma
desoneraçãoampladafolhadepagamentos. MercadoA22

No STJ, filhos
de Noronha
intensificam
suas atuações
Apósapossede JoãoOtá-
viodeNoronhacomopre-
sidente do STJ (Superior
Tribunal de Justiça), dois
filhosdoministroquead-
vogam na corte intensifi-
caram a atuação em pro-
cessoscriminais,tidosco-
modosmaisrentáveisem
Brasília. Ministros rela-
tam, de forma reservada,
constrangimentoemdeci-
dir os processos. Poder A4

EmGuerra Fria
2.0, EUA e China
ameaçam sanções
Asduasmaioreseconomi-
asdomundo,EUAeChina,
escalaramameaçasmútu-
asdesanções.Emdoisdi-
as, Washington disparou
três ataques a interesses
chineses. Pequim reagiu
e convocou o embaixa-
doramericano. MundoA15

Moraes autoriza
acesso da PF a
dados do Facebook
O ministro Alexandre de
Moraes,doSTF,autorizou
aPolíciaFederalaacessar
dadosdeapuraçãodoFa-
cebook sobre perfis liga-
dos ao PSL e a gabinetes
dosBolsonaros.Aempresa
temcincodiasparapassar
as informações. Poder A12

Ação na Amazônia
será cobrada, diz
HamiltonMourão
ReuniãodoConselhoNa-
cional da Amazônia Le-
gal terminousemoanún-
ciodemedidas imediatas
concretas, apesar de o vi-
ce, que presideo colegia-
do,terditoaministrosque
seriam avaliados pela efi-
cáciadasações. AmbienteB1

Governo quer usar
doações contra o
desmatamento
MercadoA19

Vacina americana
funciona em 1º
teste em humanos
AvacinacontraaCovid-19
da empresa americana
Moderna teve resultados
preliminarespositivosna
primeirafasedoestudoclí-
nico.Anticorposneutrali-
zantesdovírus foramde-
tectadosemtodasaspes-
soas imunizadas. SaúdeB2

Bolsonaro busca
amenizar crise e
defende interino
Em meio à pressão do
Exércitoparasedissociar
da gestãodeEduardoPa-
zuellonaSaúde,JairBolso-
naroconversoucomomi-
nistrodoSTFGilmarMen-
des, críticodaatuaçãona
pandemia, e defendeu o
general emnota. Poder A6

Sul e Centro-Oeste
têm alta em índice
de UTIs ocupadas
Oavançodonovocorona-
vírusporestadosdoSul e
do Centro-Oeste do país
está pressionando a ocu-
paçãodeleitosdeUTIspa-
ra pacientes graves.
Dezcapitaisregistraram

índices acimade 80%das
vagas ocupadas. SaúdeB2

Severino Cavalcanti,
que presidiu a Câmara,
morre aos 89 anos A13

Veto de Bolsonaro no
saneamento abre nova
crise com Congresso A19

PM apura abordagem
amotoboy que foi
imobilizado em SP B8

Tirar Huawei vai
custar caro, dizem
chineses a Boris
MercadoA22

Esporte B14

70 anos do
Maracanazo

Turismo B13
Gastronomia passa
por mudança que
inclui menu enxuto
e preços mais baixos

Derrota histórica deu
origem a estigma
racista contra
goleiros negros

Ilustrada B9

Ocentenário
de Elizeth
Elizeth Cardoso vive
na internet glória da
qual foi privada no
final da carreira

NoReinoUnido,estátuadaativistanegra JenReidsubstituiesculturadotraficantedeescravos
EdwardColston, que foi derrubadaemprotestodomovimentoBlackLivesMatter MundoA16

ENTRA ATIVISTA NEGRA, SAI TRAFICANTE DE ESCRAVOS
Rebecca Naden/Reuters

Schiaffinomarca para o Uruguai na final de 1950 16.jul.50 - STF/AFPA cantora Elizeth Cardoso em apresentação de 1959 Reprodução

Barroso, do TSE, veta
biometria nas eleições
devido à pandemia A10

PatríciaCamposMellofoi
laureadapelaUniversida-
de Columbia (EUA) por
sua carreira e seu traba-
lho investigativo. PoderA7

Repórter da Folha ganha
oMariaMoors Cabot
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Fonte: www.climatempo.com.br

Esporte B15
Flamengo conquista
título estadual em
ediçãomarcada por
vírus e confusões
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Batalha inglória

O sexo do ensino

O ruidoso e desnecessário entre-
vero que opôs o ministro Gilmar
Mendes,doSupremoTribunalFe-
deral,eaalamilitardogovernoJa-
ir Bolsonaro serviu aomenos pa-
ratrazerdenovoàtonaoabsurdo
deumMinistériodaSaúdesobco-
mandointerinoefardado—hádois
meses inteiros— em plena emer-
gência sanitáriamundial.
Talvez por se darem conta do

problema insolúvel que têm nas
mãos, representantes das Forças
Armadas no primeiro escalão do
Executivo federal reagiram com
intensidade exagerada a declara-
ções de fato inapropriadas, mas
nãotãorelevantes,domagistrado.
Não é de hoje que ministros da

mais alta corte brasileira deixam
de lado a discrição recomendada
pelopostoeseaventuramemma-
nifestações de natureza política.
Gilmarparticipavadevideoconfe-
rênciaquando,nosábado(11),cri-
ticou comarroubo retórico a par-
ticipaçãodosmilitaresnaruinosa
conduçãodocombateàpandemia.
“OExércitoestáseassociandoa

esse genocídio”, disse na ocasião.
Apesardotermohiperbólico,que

seprestaàsdiatribesdasredesso-
ciais,aassertivapossivelmentenão
seria lembrada por muito tempo
—comooutrafalaanteriordeGil-
mar em tom similar— se oMinis-
tério da Defesa não tivesse anun-
ciadorepresentaçãocontraoma-
gistradopela acusação “irrespon-
sável e sobretudo leviana”.
Ademais,ovice-presidente,oge-

neraldareservaHamiltonMourão,

cobrouumaimprovávelretratação
doministrodoSTF,quenegouter
desrespeitadoasForçasArmadas.
Tratando-se do governo Bolso-

naro e seu histórico de tensões
com o Supremo e outras institui-
ções, o episódionãodeixade sus-
citaralgumapreocupação.Nãose
vê, contudo,motivo para alarme.
Soube-senestaquarta(15)queo

titular interino da Saúde, general
EduardoPazuello, telefonouaGil-
mar—quejáconversaracomopró-
priopresidente.Este,recolhidopa-
rarecuperar-sedaCovid-19,divul-
gou textoelogiosoaomilitar,mas
semmenção aoministro do STF.
Relata-sequePazuellosedispôs

aapresentarasinformaçõesneces-
sáriasparaumacorretaavaliação
daatuaçãodapasta,ondehojedão
expedientemais deduas dezenas
defardados.Suamissão, inegavel-
mente,mostra-se inglória.
O Brasil já constitui um exem-

plo internacional de fracasso no
enfrentamento do coronavírus, e
osnúmerosdenovoscasosemor-
tes nãodão sinal de trégua.
Aoprovocar ademissãodedois

ministroscomnegacionismoirra-
cional, obsessãopor cloroquinae
manipulaçõesdedados,Bolsona-
ro tornou dificílimo atrair para o
postooutroprofissionalqualifica-
do e ciosode sua reputação.
Orecenteensaiodecriseteráva-

lidoapenaseessatarefafor,enfim,
encarada. UmMinistério da Saú-
de convertido em sucursal da ca-
serna não tem lugar em nenhum
conceito denormalidade.

Uma série de decisões do Supre-
mo Tribunal Federal consolida o
entendimentodequesãoinconsti-
tucionaisastentativasdecriar leis
que vedemaabordagemdeques-
tões relativas a gênero nas esco-
las.Apautacontraachamadaide-
ologia de gênero, como se sabe, é
umadasbandeirasconservadoras
do governo Jair Bolsonaro.
Nomaisrecentedessesjulgamen-

tos,em26dejunho,todososjuízes
da corte votarampela inconstitu-
cionalidadedeumartigodoPlano
Municipal deEducaçãodeCasca-
vel (PR)queproibiaa“políticasde
ensinoquetendamaaplicara ide-
ologiadegênero,otermo‘gênero’
ou ‘orientação sexual’”.
Trêsoutrosdiplomasmunicipais

deteorsemelhantejáhaviamsido
invalidadospeloSTF.Emtodosos
casos,asdecisõesforamunânimes.
As ações dos grupos contrários

àtal ideologiadegêneroseinscre-
vemnapautamaisampladoEsco-
lasemPartido,movimentoconser-
vadortambémapoiadoporBolso-
naroque, a pretextode combater
casos de doutrinação esquerdis-
ta nos bancos escolares, preten-
de aprovar normas que limitari-
amo raio de açãodeprofessores.
Pretende-se,entreoutrascoisas,

impediroensinodeconteúdosque
vãocontraasconvicçõesmoraise
religiosas dos pais das crianças.
SeasdecisõesdoSupremosobre

questõesdegêneroservemdepré-
via,aspropostasdoEscolasemPar-
tidonãopassarão incólumespela
corte.Elasensejam,detodomodo
umainteressantediscussãosobre
a autonomia dos jovens.
Nãosediscutequecidadãostêm

direitodeserconservadores—ou
ooposto—edetentarpassarseus
valoresparaosfilhos.Especialmen-
teenquantoascriançassãopeque-
nas,é importantequeaescolaevi-
teconfrontardeformamuitoaber-
ta as convicções dos pais.
À medida que crescem, porém,

crianças e adolescentes precisam
ser expostos a ideias diferentes,
até para quepossamumdia deci-
dirdeformaautônomasevãocul-
tivarosvaloresaprendidosemca-
saouadotarumconjuntodiferente
deconvicçõesmoraisereligiosas.
Cumpreaindaquetodosconhe-

çamaideologiadoEstadobrasilei-
ro,conformadanãoporgovernos,
maspelotextoconstitucional,que
propugnaporumasociedadesem
preconceitos de raça, gênero ou
orientação sexual. A escola é um
bomlugarparaesseaprendizado.

Mais que contestar críticas em termos indevidos,
militares deveriam deixar o comando da Saúde

sãopaulo Acrítica incomodaquan-
tomaisencontraeconanossa inse-
gurança.A recente faladoministro
Gilmar Mendes, sobre o risco de o
Exércitoserassociadoaogenocídio
emcurso, teve peso não tanto pelo
uso da eventual hipérbole,mas pe-
la apreensãoque evocou.
Nãoénovidadeparaninguémque

osmilitares(enãosóeles,diga-se)fi-
zeram uma aposta arriscada ao da-
rem asmãos para Jair Bolsonaro. O
barquinho do bolsonarismo só não
apresentava um risco óbvio para
quem,deliberadamente,olhassepara
ooutrolado.Haviamuitagentedife-
renteabordo:aquelespreocupados
com umBrasil mais liberal, osmili-
taresbuscandoa redençãopelos er-
rosdopassadoeumaala ideológica
buscandoalgoqueninguémsabedi-
reito oque é,mas sabeque é ruim…
talvezabordadaterraplana.Todos,
comaaparenteexceçãodosúltimos,
dispostosaconcessõesperigosas.
Os que deliberadamente viraram

o rosto ofizeram, comomuitos dos
eleitoresdocapitão,acreditandoque
opresidentepoderiasermoderado.

Nãodemorou, entretanto, paraque
ficasse claro queobolsonarismo só
existenoconflitoeseescoranoabsur-
do.Seimpôsodilema:ouabandona-
vamobarcoeadmitiamoequívoco,
oupermaneciam,assumindoorisco
desemisturaraoserrosdogoverno.
Pegaramseusviolinosedecidiram

permanecer. A fala do ministro do
STF chama a atenção para a água
nopescoço.
Muita gente viu nessa embarca-

ção aúnica chancede voltar aopo-
der. Confiaram demais na própria
capacidade de controlar o capitão
e esqueceramde cogitar quepode-
ria haver ataques perpetrados por
outrostripulantes.Mais:nãoconta-
vam com a tempestade do corona-
vírus.Omaragitadoacionouoalar-
medosalve-sequempuder.Nãohá
botesparatodosenemtodossede-
ramcontadequeprecisarãodebo-
tes. Há quem tenha consciência de
queéprecisodesembarcar,massem
qualqueroutra opção à vista, resis-
tepelomedodemorreràderivano
mar, ainda que sob o risco de afun-
darcomomanche longedasmãos.

brasília Aoencerrarseudiscursode
renúncia,emsetembrode2005,Se-
verinoCavalcantidissequeesperava
ser julgadopelopovo.Ameaçadode
cassação,oentãopresidentedaCâ-
maranegouasacusaçõesdequere-
cebiaum“mensalinho”paraautori-
zarofuncionamentodeumrestau-
rantenaCasaeanunciou:“Voltarei”.
Severinotentouretornaraocargo

noanoseguinte,masnãoconseguiu
seeleger.Atrajetóriadopernambu-
cano,quemorreunestaquarta(15),
aindadescrevealgumasdasrelações
políticas quedominamopaís.
Nadisputaqueolevouaocoman-

do da Câmara, Severino ganhou o
apelido de “rei do baixo clero”. Ele
prometia aos deputados aumen-
to de salários emais dinheiro para
queelesexercessemseusmandatos.
Acandidaturaganhoucorponum

lancecasadoentreaoposiçãoaogo-
verno Lula e os partidos que hoje
compõem o centrão, num consór-
cioparaderrotarocandidatodoPT.
Umdosentusiastasdessajogadaera
o entãodeputado Jair Bolsonaro.
“ParabénsaopresidenteSeverino

Cavalcanti,porquemtiveoprazere
ahonradelutarincessantementeco-
mosoldadoparaqueatingisseessa
vitória”,disseBolsonaro,13anosan-
tes de emergir daquele baixo clero.
O pernambucano venceu os pe-

tistas,mas sentou-se àmesa como
governopoucodepois.Elesereuniu
comDilmaRousseff,entãoministra
deMinas e Energia, e disse que Lu-
la havia oferecido a ele uma indica-
ção para “aquela diretoria que fura
poçoeachapetróleo”naPetrobras.
Os 217 dias de sua gestão foram

marcados pelo fisiologismo desa-
brido e por declarações preconcei-
tuosas. Defendia a contratação de
parentes nos gabinetes da Câmara
e dizia que a união civil de pessoas
domesmo sexo era absurda.
Severinorenuncioudepoisqueum

empresário afirmouquepagava ao
presidente R$ 10 mil por mês pela
prorrogaçãodocontratodeumres-
taurantedaCâmara.Nasaída,ode-
putadodisseservítimadepersegui-
çãoportentaracabarcomos“privi-
légios de poucos”. Quinze anos de-
pois,aindaháSeverinosemBrasília.

rio de janeiro Jair Bolsonaro sabe
queomelhorremédioparaumacri-
sedepopularidadeémamadeirade
piroca. Nada como requentar uma
mentira que envolve sexo e servir
aoeleitorado, comofeznesta terça
(14)aoafirmarqueaesquerdaquer
“descriminalizar apedofilia, trans-
formando-a em umamera doença
ou opção sexual”.
O resultado foi imediato. Segui-

dores sedentosporumbiscoitopa-
ra alimentar sua fome contra ini-
migos políticos responderam com
engajamentomuitomaiordoqueo
presidente tememsuas redes soci-
aisquandofazdecontaquegoverna.
Nemos tuítes emquemente sobre
ousoda cloroquina rendem tanto.
Apostagemérespostaàscobran-

çasdaenfraquecidaalaideológicado
governoquetemsinalizadoaperda
de apoio no ambiente virtual, con-
sideradoestratégicoporela,eagra-
vada pelo comportamento ora do-
mesticadodopresidente.
Paradistrairaseita,Bolsonarore-

quentouumassuntode2018,quan-

do acusou Fernando Haddad (PT)
de defender a “descriminalização
da pedofilia”, um dos absurdos do
combodedelíriosbolsonarista,que
ainda tinha “kit gay”.
O presidente, não sabemos, dis-

torce as questões sobre a pedofilia
pelaprópria ignorânciaouemclara
oposiçãoaoquedizaciência.Ofato
équeseudiscursodescecomouma
cervejageladapelagoeladamassade
analfabetosfuncionaisqueoapoia.
Segundo a OMS, pedofilia é um

transtornomental.Nãoécrimepre-
visto no Código Penal, mas o com-
portamento do pedófilo pode ser
criminalizado combase noEstatu-
todaCriançaedoAdolescente.Por-
tanto, estupro de vulnerável, pro-
dução de vídeo ou fotos de sexo ou
nudez que envolvam menores são
crimes. Bolsonaro quer fazer crer
que,aoseapontaradistinçãoentre
as duas coisas, exista a intenção de
“normalizar”apráticadapedofilia.
E seus seguidores aplaudem. Bem,
oqueesperardequemacreditaem
mamadeira de piroca?

Estás à beira do abismo

Severinos no poder

Mamadeira de piroca reloaded

-
Gabriela Prioli

-
Bruno Boghossian

-
Mariliz Pereira Jorge

Osmais velhos hãode se lem-
brar dos dois últimos anos da
presidência JoséSarney.Ogo-
vernoacabou,masnãooexóti-
comandatode cinco anos, ar-
rancado aos constituintes pe-
las patranhas da pequena po-
lítica. A esperança de dar ca-
boda inflação se foi quandoo
ministro Bresser-Pereira dei-
xou a Fazenda, no começo de
1988, depois de ver seu plano
naufragarepoucoantesdoad-
ventodaConstituiçãoCidadã.
Apartirdeentão,opresiden-

te ficouquase só, agarrado ao
“centrão”—sim, a coisa já es-
tava lá —, sem política e sem
propósito até que a primeira
eleição direta em 28 anos de-
finisse o seu sucessor.
Foram dois longos anos de

desencanto e desassossego,
duranteosquais a inflação fo-
rade controle ia roendoooti-
mismonascidoda lutacontra
oautoritarismo.Opaíspagou
caro pelo definhamento pre-
cocedoseuprimeirogoverno
civil.Aeconomiarateou,ode-
sempregocresceu,ospobresfi-
carammaispobres,asocieda-
de,maisdesigual.OBrasilque
sedemocratizavaviuotempo
passarpela janela,e levariaal-
guns anos para se aprumar.
Impossívelnosdiasquecor-

rem não lembrar daquele pe-
ríodo cinzento —apesar das
muitasdiferenças.Sarneybem
quetentouenfrentaroentulho
amontoadopeloúltimogover-
nomilitar,masassoluçõesru-
inosas comas quais tratou de
achatá-lo tiveram um perver-
so efeito contrário.
Nocasopresente,nãosepo-

de dizer que temos um presi-
dente empenhado em gover-
nar,mesmoparacumpriruma
agenda populista de direita.
Seus intentos de destruir as
instituições democráticas, as
liberdades públicas e os ins-
trumentos que asseguramdi-
reitos,defendemopatrimônio
ambientaledãoproteçãosoci-
al aosmaisvulneráveis sónão
seconsumaramgraçasàs rea-
çõesdoCongresso,doJudiciá-
rio,dasforçasdasociedadeor-
ganizadaeagoratambémpela
pressão internacional.
A omissão e as vexamino-

sas manifestações diante da
pandemiaapenasconfirmam
o clamoroso despreparo de
Jair Bolsonaro na função pa-
ra a qual o elegeram 57 mi-
lhões de brasileiros. Quando
os contaminados pelo coro-
navíruspassamde 1,5milhão
eosmortos seaproximamra-
pidamente de 100 mil, o go-
verno do capitão parece res-
pirar por aparelhos.
Incapazdeenfrentarosofri-

mento que se espraia e esbo-
çar um projeto de reconstru-
ção, por limitado que seja, ar-
rima o seu mandato no terço
debrasileirosqueoapoiame,
comoSarney,noescambocom
o“centrão”.Essesuportepode-
rásersuficientepara levarseu
mandato atéofime, especial-
mente,paraseproteger—eao
seuclã—dasinvestigaçõesca-
pazes de revelar relações pe-
rigosas comaescória doRio.
Haja tristeza.

mhermtavares@gmail.com

Apagada e
vil tristeza
-
MariaHermínia Tavares
Pesquisadora do Cebrap e
professora aposentada da USP.
Escreve às quintas

Benett

Supremo zela pela pluralidade ao derrubar normas
que restringiammenções a gênero nas escolas
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Precarização do trabalho
Eofuncionalismopúblico terádi-
minuiçãosalarial?Osimpostoste-
rãodiminuiçãodaalíquota?Pedá-
gios e combustíveis terão o preço
reduzido? IPVA e IPTU serão re-
duzidos? Enfim, a conta sobra no
lombodosmaispobres(“Governo
autorizarecontrataçãodedemiti-
dos durante a pandemia com sa-
láriomais baixo”,Mercado, 15/7).
Marcus Vinicius (Piratininga, SP)

*
Eotrabalhadorsegueperdendodi-
reitosepagandoaconta.Éabsurdo.
Everton Santos Brasil (Camaçari, BA)

*
Bemfeito,otalassistencialismofoi
emboracomoPT.Opovãomerece.
EmersonM. Santos Silva (São Paulo, SP)

Gilmar e as Forças Armadas
Sódevetarágua,máscaraseprote-
çãoparaindígenasenãoterminis-
trodaSaúdenãoprecisadizermais
nada.Parabéns,GilmarMendes,as
ForçasArmadassãoopovoeestão
comele,devemcontinuartreinan-
do,protegendoasfronteirasdopaís
eaAmazônia.Deixemdefazeruso
políticoesujodasForçasArmadas.
Adriano Santos deOliveira (SãoPaulo,SP)

*
Écerto:essacampanhacontraopre-
sidenteBolsonaroédecisivaparaa
reeleição dele. Amaioria da popu-
laçãoécompostaporgentedebem
e patriota que percebe o jogo su-
jo e que todos esses ataques acon-
tecemporque ele não rouba e não
deixaroubar.Vaidemorar,masgo-
vernosdireitoscomoodeBolsona-
rovãocorrigiresseestadodecoisas.
JoãoC.Moreno (Presidente Prudente, SP)

*
Pazuello continuará como nº 2 da
pasta, acompanhado dos milicos
incompetentesqueelenomeou.O
nº 1, a ser escolhido pelo facínora
do Planalto, será um bibelô enfei-
tandooministério.Nadamudará.
Joaquim Salomão (Curitiba, PR)

*
GilmarMendesnãogozadesimpa-
tiadaopiniãopúblicapelasdecisões
controversas,poucorepublicanas,
eivadasdepoliticagemededuvido-
sa justiça. Já o Exército, ao deixar
de ser um ente de Estado e vincu-
lar-seaogoverno,passaasergover-
no, dissociando-seda condiçãode
“neutralidade”dasForçasArmadas.
Logo,todacríticaaogovernosobli-
derançademilitaresrespingasóno
Exército,nãonasForçasArmadas.
Ângela Bonacci (Pindamonhangaba, SP)

*
NãogostodeGilmarMendes,entre
outrascoisasporeleusarodinhei-
ro de nossos impostos para prati-
camenteviveremPortugal.Masele
estácerto.Osmilitaresestão,sim,à
frentedoMinistériodaSaúdee, in-
capazesdeinterpretaratéabulade
um medicamento, julgam-se com
poderesparageriramaiorcrisesa-
nitária em,pelomenos, cemanos.
FernandoAugustoDeLuca (Botucatu, SP)

*
Nãoconsigoentender,nãosoufãdo
GilmarMendes,mas ele falou que
oExércitoestáapoiando(assumin-
do)umaárea(saúde)semnenhuma
necessidade,eestaáreaestádeteri-
orada por falta de estruturamédi-
ca.Nãoháinverdadenisso,masca-
dêospolíticosquedeveriamfalar?
José Carlos Soares Costa (Curitiba, PR)

*
Equivoca-seGaspariacercadosque
querem a ditadura (“Fala de Gil-
mar Mendes pode ser usada para
alimentar uma crise”, Elio Gaspa-
ri,15/7).Aqueremdevoltadesdea
redemocratização,oconsórcioPT-
MDB-PSDB,oSTFeestejornal.Mas
nãoconseguirão!Deusnosilumine!
Nelson Vidal Gomes (Fortaleza, CE)

*
Estranhopaísondeumcomentário
verdadeiroeprecisosobreagravís-
simacrisedesaúdequeassolaopaís
é tratadocomoalgograve,queati-
çaou irritamilitares.Edaíquesão
militares?Estãoerradíssimos.Asa-
ídadogeneraléquestãodetempo.
Djalma Filho Costa e Silva (Teresina, PI)

Fraude nas cotas raciais
Imaginoqueosestudantesdedirei-
toexpulsosporfraudenãoapreen-
deramoespíritododireito(“UnBex-
pulsa alunos e cassa diplomas por
fraudeemcotas”,Cotidiano, 15/7).
Lisiane Vieira OrtizMartinez (Bagé, RS)

*
Antes se renegava ser negro para
usufruir de direitos, agora se faz
querersernegroparausurpardirei-
tosalheios.Devemserprocessados
e obrigados a pagar danos morais
emateriais aos verdadeiros donos
dasvagas,queforamprejudicados.
Manoel Paulo Neto (Pau dos Ferros, RN)

Motoboys
Antesdapandemia,ninguémpres-
tavaatençãoaosentregadoreseve-
moshojecomosãoimportantes,pa-
raempresariadoeclientes,emere-
cemmelhorescondiçõesdetraba-
lho e remuneração digna (“Moto-
boys protestam por aumento das
taxasemSPefazemaudiênciacom
empresas”,Mercado, 15/7).
Klaus Serra (Brasília, DF)

*
Tenho críticas a sindicatos, mas,
semeles,avidadetrabalhadoresse-
riamuitomaisdifícil,desumanaaté.
Jarbas Vasconcelos (Fortaleza, CE)

Felipe Neto
Felipejáfoiameaçadoem2019.Hoje
a reaçãodos30%dapopulação faz
pensarquealertarãoamilícia(“Bol-
sonaroéopiorpresidentenomun-
do,dizFelipeNetonoNYT”, 15/7).
SantiagoMartinich (Campos
dos Goytacazes, RJ)

*
Maisumatrásdeholofotes às cus-
tas de Bolsonaro. Tenho boa notí-
cia: terãoholofotesaté31/12/2026!
Antonio Ivair Arrais (Brasília, DF)

#UseAmarelo pela democracia

Atéamelanciaagoraéamarela,pe-
la democracia!
Mary Eiko K. Igawa (Ubatuba, SP)

Tendências/Debates
Comoex-presidentedaAssembleia
e profundo conhecedor da região,
testemunhei os amplos debates e
consultaspúblicassobreo“Mosaico
Jureia-Itatins” (“Direitosdoscaiça-
rasdaJureia”,14/7).Neleseharmo-
nizaramosdireitosdostradicionais
e a conservação dessa porção úni-
cadaMataAtlântica,demodoque
é inadmissível se colocar o assun-
tosobóticaideológicaepartidária.
Samuel Moreira (PSDB), deputado
federal (São Paulo, SP)

Editorial
EmSãoPaulo,oestímuloàspolícias
éocombateaocrimeeorespeitoàs
leis (“PMBrutal”, 15/7). SóaPM,de
janeiroajunho,prendeu85milcri-
minosos.Pordia,25milvezesuma
viatura vai atender o cidadão. Atu-
amos,semdistinção,paraproteger
aspessoas.Nãocompactuamoscom
oerroeapuramostodasasdenún-
cias,punindo, semprequepreciso.
Foiassimcom280policiaisexpulsos
ou presos nessa gestão. A SSP está
atenta ao tema e tem sido diligen-
teparareforçarqueaviolência,no
estado,nãoserá tolerada.
Vinicius Traldi, assessor de
imprensa da Secretaria da Segurança
Pública (São Paulo, SP)

folhacorrida (11.jul, pág. b16) Ao
contráriododescritonacolunaLei-
tor emCasa, o filme “NaNatureza
Selvagem” está disponível no Net
Nowepara locaçãopelaAppleTV.
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Voltoualendaurbana:ascríticasao
BrasilsobredesmatamentodaAma-
zônia seriam oriundas de interes-
ses comerciais da concorrência es-
trangeira.Tamanhasandicesórefle-
te uma ignorânciaprovincianaque
impede até dedar respostas sensa-
tas à pressão externa.
Há gente para a qual o conceito

de “lá fora” representa um complô
imaginárioquereúneinteressestão
distintos—emuitasvezesconflitan-
tes— como aqueles de governos,
empresas e opinião pública. Gente
quecarecede trânsitoeatémesmo
de conhecimento de idiomas para
frequentar os corredores das Na-
ções Unidas, da OMC ou das gran-
des multinacionais. Sendo que fiz
issopormaisde30anos, pautando
o tema da Amazônia, vou explicar
comoas coisas funcionam.
OqueaAmazôniaexporta—eque

tem a ver direta ou indiretamente
comdesmatamento—sãotrêsitens:
minérios(principalmente)e,emme-
didamenor, soja e carne (ou gado).
O interesse comercial de importa-
dores de tais matérias-primas, ou
de beneficiadores que agregam va-
loraelas—comoChina,Europa,Ori-
enteMédio—,éodequalquercom-
prador: ter oferta abundante, alter-
nativasdecompra e preços baixos.
O desmatamento contribui para

taisinteresses,poisexternalizacustos
—istoé,osretiradesuaprecificação.
E issovaleemcascata tambémpara
todos os fenômenos associados ti-
picamenteaodesmatamento,como
grilagemde terra, trabalho escravo,
informalidade e sonegação. A Fran-

ça, aHolandaouaChinabuscariam
poracasosubstituirsuasimportações
deferrogusaoufarelocomprodutos
próprios?Pelocontrário,queremen-
gordar seus porquinhos ou fabricar
seuscarroscomraçãoouaçobaratos.
OparadoxoéqueoBrasilviveessa

situaçãoaorevésemoutraexporta-
çãoamazônica,adodendê.Ali,nos-
so produto segue padrões ambien-
tais mais avançados e sofre com a
concorrência desleal das regiões
que produzem com desmatamen-
to no sudeste asiático. Ou seja, em
termosdemero interesse comerci-
al, esses produtores-desmatadores
atendemodesejodosimportadores.
Quais são então as verdadeiras

razõesque levamempresasougo-
vernos a reclamar de forma cres-
cente do nosso desmatamento?

São duas, também simples de se-
rem compreendidas.
Nocasodasempresaséofatorre-

putacional,queafetaonegóciodelas
por conta das tendências dos con-
sumidores ou clientes. Ter relação
ouproximidadecomumaatividade
percebidacomodevastadoraparaa
sobrevivência da humanidade des-
trói valor das marcas. Inclusive de
empresas envolvidas apenas emfi-
nanciar essas cadeias. Isso até leva
areaçõescomootípico“comprodo
BrasilsósenãofordaAmazônia”,al-
goquesópioraos impactosnavida
real,mascorroboraofatoqueoob-
jetivoéficar longedeumtematóxi-
co,enãoeliminarumsupostocom-
petidor.Por issoqueomesmoraci-
ocínio é seguido também aqui no
Brasil,portodososgrandesbancos,
porboapartedoagronegóciolimpo
epormuitasgrandesempresascom
exposiçãodemarca,queacabamde
lançarmanifesto domesmo teor.
Jánocasodosgovernos,asrazões

sãooutras, comonegociaremcon-
diçõesmaisvantajosassuasrespon-
sabilidadesnaemissãodegaseses-
tufanosacordos internacionais. Is-
so acontece porque a alocação das
emissões sedána fonte, ou seja, as
emissões resultantes do desmata-
mentodeumhectarede, digamos,
soja, sãocontabilizadasnopaíson-
de foi realizadoodesmatamento,e
não naquele que comercializou o
presunto feito com o porco criado
comaquela soja.
Não é difícil de entender. Mas há

lendas urbanas que se tornam até
rurais, oumesmo ruralistas.

A situação fiscal do Brasil antes da
atualpandemia jánãoeraboa,mas
vinhamelhorando.OBrasiltemuma
cargatributáriapertode33%doPro-
duto InternoBruto (PIB), anteuma
carga média de 23% do PIB para a
AméricaLatina.Apesardacargatri-
butáriaalta,nãoconseguimosarre-
cadarobastanteparapagarasdespe-
sasnão-financeirasdosetorpúblico.
Desde2014,osetorpúblicotemum

déficit primário. Neste ano, ameta
de déficit primário de R$ 118,9 bi-
lhões (1,6%doPIB) se transformou
em uma estimativa de R$ 828 bi-
lhões (12%do PIB) emdecorrência
dasdespesasextrasedaperdadear-
recadaçãodecorrente daCovid-19.
Se incluirmos a conta de juros, o

buracofiscalesperadoparaesteano
passa de R$ 1,1 trilhão (16%doPIB),
umnúmeroemrelaçãoaoPIBmuito
próximoaoesperadoparapaísesri-
coscomoEstadosUnidoseInglaterra.
O Brasil, que antes da crise já ti-

nha uma dívida pública bruta de
76% do PIB ante média de 50% do
PIBparapaísesemergentes, termi-
naráesteanocomumadívidabruta
acimade95%doPIB,umvalorque
nosaproximadoendividamentode
países desenvolvidos.
Qualoproblema?Vários.Primei-

ro,umpaísemergentecomooBrasil
nãotemasmesmascondiçõesdefi-
nanciamentodeumpaís desenvol-
vido.OsEUAconseguemsefinanci-
ar vendendoum título de dez anos
com juro nominal de 0,7% ao ano.
Aqui, pagamos dez vezes mais (7%
aoano)emumtítulonomesmopra-
zo. No pós-pandemia, o Brasil terá
que se preocupar, necessariamen-
te, com a redução gradual da dívi-
da pública (%doPIB).
Segundo, para controlaro cresci-

mento da dívida pública (bruta ou
líquida) o Brasil terá que arrecadar
acimadadespesanãofinanceira,ou

seja,precisarágeraralgumsuperávit
primário.Dadoqueacargatributá-
riaaqui jáéelevada,orecomendado
écortaradespesaaindaquegradu-
almente,comoproporçãodoPIB.Is-
sosefazcontrolandoocrescimento
dogastopúblico, comoexigeo teto
dos gastos (EC 95/2016).
Terceiro,osindicadoresdesolvên-

ciadosetorpúblicodependem,além
de taxa de juros e do resultado fis-
cal primário, do crescimento espe-
rado da economia. Uma dívida pú-
blica bruta de 95%doPIB pode ser
excessivamenteelevadaparaumpa-
íscompotencialdecrescimentode
1%ao ano,mas nem tanto para ou-
tro que cresce 3%oumais ao ano.
O futuro da economia brasileira

nãoestádado.Dependedenós.Nos
últimos quatro anos, apesar de to-
das as dificuldades de formar con-
senso político commais de 20 par-

tidos políticos no Congresso Naci-
onal,oBrasilaprovoureformas im-
portantesnogovernoTemer(MDB),
queveiodeumprocessodeimpeach-
ment,e,nogovernoatual,aagenda
dereformascontinuou,apesardeo
governo não contar comumabase
politica no seuprimeiro ano.
Sefôssemosesperarpeloambiente

idealparaaprovarreformasnoBra-
sil, não teríamos aprovado um teto
degastos,umareformadaPrevidên-
cia, nem reforma trabalhista, nem
umnovomarcodeinvestimentopa-
rasaneamento,nemteríamosredu-
zidoapolíticadeconcessãoexcessi-
vadesubsídiosdosbancospúblicos,
queajudounafortequedadosjuros.
Apesar de 75%dadespesanão-fi-

nanceira do governo federal ser di-
recionadoparapolíticassociais (in-
clusivesaúdeeeducaçãopública)e
previdência,háumdesejo legítimo
da sociedade por políticas sociais
maisdistributivas.Masissopodeser
alcançado commudanças na com-
posiçãodosimpostosedogastopú-
blico,semanecessidadedeaumen-
tar a despesa total, o que tornaria
o ajuste fiscalmais difícil e incerto.
O debate das diversas propostas

de reformas, comdestaquepara as
reformas tributária e administrati-
va,épornaturezaumdebatepolíti-
co.Maséprecisoentenderaneces-
sidade de conciliar o debate de re-
formas como esforço de ajuste fis-
cal de pelo menos R$ 300 bilhões
(4%doPIB) ao longodospróximos
anos. Não fazer ajuste fiscal não é
umaestratégia viável.
Nosúltimosanosavançamos,mas

é precisomuitomais. Se vamos ou
nãoavançarnaagendadereformas
e ajuste fiscal depende não apenas
do governo,mas tambémdanossa
capacidade de construir o consen-
so político para a aprovação des-
sa agendanoCongressoNacional.

Odesafio do ajuste fiscal

Lenda rural

-
Mansueto Almeida
Ex-secretário do Tesouro Nacional (2018-2020)

-
Roberto Smeraldi
Jornalista, ex-presidente do comitê de assessoria para o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil
e autor do livro “Novo Manual de Negócios Sustentáveis” (Publifolha)

Nos últimos anos nós avançamos, mas ainda é preciso fazer muito mais

Tese sobre as críticas ambientais ao Brasil reflete uma ignorância provinciana

[
Odebate das diversas
propostas de reformas,
comdestaque para as
reformas tributária e
administrativa, é por
natureza umdebate
político.Mas é preciso
entender a necessidade
de conciliar o debate de
reformas como esforço de
ajuste fiscal de pelomenos
R$ 300 bilhões (4%doPIB)
ao longo dos próximos
anos. Não fazer ajuste fiscal
não é uma estratégia viável

[
Há gente para a qual
o conceito de “lá
fora” representa um
complô imaginário que
reúne interesses tão
distintos—emuitas
vezes conflitantes—
como aqueles de
governos, empresas
e opinião pública

ENVIE PARAO PAINEL DO LEITOR SUA FOTO EMAMARELODA CAMPANHA PELA DEMOCRACIA

Melancia amarela, em foto
enviada por parentes aMary Eiko
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Jornal filiado ao IVC
Circulação paga às quintas de mai.2020, impresso mais digitais (IVC) 339.542 exemplares
Páginas vistas no site da Folha em jun.2020 (Google Analytics) 266.747.984
Visitantes únicos no site da Folha em jun.2020 (Google Analytics) 44.825.539

Se osmilitares se preocupassem com
a imagem do verde da farda estariam

voltados a defender o verde da Amazônia
Do deputado Rogério Correia (PT-MG) sobre o aumento de
desmatamento na Amazônia no governo de Jair Bolsonaro

TIROTEIO

comMariana Carneiro e Guilherme Seto

ASecretariaEspecialdaCulturadogovernoBolsona-
roquer tomardevolta aadministraçãodaCinemate-
cadaRoquettePinto, contratadapara a gestãodoes-
paço público e do acervo. Emofício enviado porMá-
rioFriasnoúltimodia8, eleafirmaqueumavisitatéc-
nicadeemissáriosseria feitaentreosdias9e 17deste
mês,“quandodeveráocorreraentregadaschaves”.Na
terça(14),representantesdapastaforamaolocal,mas
nãoencontraramninguémnemconseguiramentrar.

Émeu

razões Ogovernoargumen-
taqueocontratodaRoquette
Pinto se encerrou no fim do
ano passado e se recusa a fa-
zer repasses à entidade, que
porsuavezafirmaqueoacor-
do vale até 2021.

determine O caso foi parar
naJustiça—nestaquarta(15),
o Ministério Público Federal
ingressou com ação civil pú-
blica contraaUnião, respon-
sabilizando o governo pelo
“estrangulamento financei-
ro e abandono administrati-
vo” doórgão.

olhares Na Cinemateca, a
avaliação é que o pedido do
governopelas“chaves”doedi-
fícioocorreuapósaPrefeitu-
radeSãoPaulo,governadape-
loPSDB,seapresentarofere-
cendocercadeR$ 3milhões.

ordem O Ministério Públi-
co junto aoTribunal deCon-
tasdaUnião(TCU)ingressou
compedidodemedidacaute-
lar para que o Ministério da
Saúde mantenha a pesquisa
Epicovid-19, conduzida pela
Universidade Federal de Pe-
lotas. Como mostrou o Pai-
nel, o ministro Eduardo Pa-
zuello não indicou interesse
emmanter o trabalho.

mantenha Norequerimento,
o procurador Lucas Furtado
afirmaqueapesquisadeveser
mantidaatéqueoTCUdecida
sobreomérito.AEpicovid-19
jácustouR$ 12milhõesàUni-
ãoecorreoriscodepararno
meio dapandemia.

causa Entidades antirracis-
tas lançam nesta quinta (16)
uma campanha com o obje-
tivo de pressionar os minis-
tros do TSE a aprovarem re-
gras para a eleição deste ano
que favoreçam candidatos e
candidatas negras.

votem Puxadapororganiza-
çõescomoEducafro,Coalizão
Negra por Direitos e Institu-
toMarielle Franco, a iniciati-
vapropõeoenviomassivode
emailsparaosministrospara
queelesretomemadiscussão
sobre a reservade valores de
fundoeleitoraletempodeTV
paracandidaturasnegras, ini-
ciada em 30de junho.

planos ODireitos Já, movi-
mento em defesa da demo-
cracia organizado por Fer-
nando Guimarães, elaborou
documento com propostas
doqueconsiderauma“agen-
damínima”paraaeconomia
no pós-pandemia. A relato-
ria coube a Rogério Studart
e teve a participação de no-
mes como Mônica de Bolle,
JoséOreiroeNelsonMarconi.

discussão OobjetivodeGui-
marãeséentregarodocumen-
toaparlamentares.Osecono-
mistassugeremamanutenção
do auxílio emergencial até o
fimdo ano, enquanto se cria
umarendabásica, e a forma-
çãodeumconselhonacional
para a retomada, commem-
bros do governo federal, de
estados emunicípios.

passado Há propostas que
nãoagradamaequipeeconô-
mica,comoaampliaçãodoin-
vestimentopúblicoforadoli-
mite do teto de gastos e uma
renegociaçãoampladasdívi-
das de estados e municípios
comaUnião.

calma AuxiliaresdeBolsona-
ro tentaram fazer o Ministé-
riodaDefesamudardeideiae
nãomandararepresentação
contraGilmarMendesàPro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca.Fracassaram,noentanto.

violência Umfuncionárioda
subprefeituradoIpiranga,em
São Paulo, Décio Oda, 62, re-
gistrou boletim de ocorrên-
cia em que diz ter sido agre-
dido fisicamente pelo verea-
dorCamiloCristófaro (PSB),
queteria invadidoreuniãoda
qual ele participava com ou-
trosservidoresdaprefeitura.

relato Coordenadornasub-
prefeitura, Oda diz ao Painel
que Cristófaro lhe deu “um
socão” no peito, ocasionan-
do suaqueda.

resposta Cristófarodizque
apenassedefendeu.Eletam-
bém afirma que a subprefei-
tura do Ipiranga é uma “ca-
pitania hereditária” do vere-
adorAurélioNomura(PSDB),
de quemOda é primo, e que
nãotematendidoigualmente
a todos os vereadores.

Camila Mattoso
painel@grupofolha.com.brPAINEL
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-Marcelo Rocha e
Matheus Teixeira

brasília ApósapossedeJoão
OtáviodeNoronhacomopre-
sidente do STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça), dois filhos
doministroqueadvogamna
corte intensificaram a atua-
ção em processos criminais,
apontados como dos mais
rentáveis emBrasília.
Antes da chegada do pai

ao comandodo tribunal, em
agosto de 2018, Anna Caroli-
naNoronha,34, eOtávioNo-
ronha, 36, tinham como fo-
co temas ligados às áreas ci-
vil e pública do direito. De-
pois,passaramafazeradefe-
sapenaldepessoasinvestiga-
dasemgrandesoperaçõesda
Polícia Federal e do Ministé-
rio Público Federal.
Nada proíbe que filhos de

ministros do STJ advoguem
em causas que tramitam no
mesmotribunal—háumde-
bateantigonaclasse jurídica
sobreotema.Nessescasos,os
magistrados,ecomNoronha
não é diferente, ficam impe-
didos de julgá-las.
JánosbastidoresdoSTJ,mi-

nistros relatam,de formare-
servada,constrangimentoem
decidirsobreaçõesemquefi-
guram como advogados no-
mes dos filhos do presiden-
te.Alémdisso, a situaçãocri-
ou insatisfação entre a clas-
se de advogados emBrasília.
Levantamento da Folha

identificou que, desde agos-
to de 2018, mês da posse de
Noronhacomopresidentedo
STJ,65%dasaçõesprotocola-
dasnacortequetêmcomoad-
vogadosAnnaCarolinaeOtá-
vio tratamdematéria penal.
Antes,representavam 10%da
demandadadupla.
Neste ano, a advogada An-

naCarolinaNoronhaassinou,
porexemplo,ohabeascorpus
quegarantiuasolturadeCori-
olanoCoutinho, irmãodoex-
governadordaParaíbaRicar-
doCoutinho(PSB),presopela
PFno início deste ano.
Os pedidos de habeas cor-

pus, e também recursos em
habeascorpus,têmsidoofor-
te do trabalho deles de agos-
to de 2018para cá.
Desdeaquelemês,AnnaCa-

rolinaeOtávioNoronhafigu-
raramcomoadvogadosem24
pedidos,contraapenas4pro-
tocoladosantesdachegadado
presidente do STJ ao cargo.
Os dois conseguiram liber-

tarpresosenvolvidosemope-
raçõesrumorosas.Umdospe-
didosdiziarespeitoa investi-
gadosporfraudesnacompra
derespiradorespelogoverno

do Rio para combater a pan-
demia do coronavírus.
Ministros do STJ estranha-

ram a mudança no perfil de
atuaçãodosherdeirosdeNo-
ronha. Colegas de tribunal
tambémcriticamreservada-
mente a vinculação pública
que ele faz questão de refor-
çar comseus filhos.
Umdosepisódiosquemais

geroucríticas foi a participa-
çãorecentedeleemumavide-
oconferênciacomAnnaCaro-
lina nas redes sociais.
Otemadodebatefoi“Habe-

as Corpus nos Tribunais Su-
periores” e, para integrantes
do STJ, o caso pode configu-
raratéumaestratégiadecap-
taçãodeclientelaparaafilha.
Opaineldigitalfoipromovi-

do pelo IGP (Instituto deGa-
rantiasPenais).Oministrofoi
palestrante e a filha, um dos
entrevistadores.
Noronha fez comentários

sobre Anna Carolina e admi-
tiuqueambosconversamso-
breprocessossobrelatoriade
colegas doministro.
“Vocêsviramaícomoéduro

ser pai de uma advogada pe-
nalista.Imagina,cadadecisão
doSTJqueadescontenta,sou
eu que tenho que ouvir toda
a reprovação.Às vezes, eu le-
vo bronca por [causa] de de-
cisõesdosmeuscolegas.Não
éfácil.Aconselhoavocêsnão
deixarem a filha de vocês se-
remadvogadasnocampope-
nal”, disse oministro.
Noronha protagonizou na

semana passada uma deci-
são polêmica ao determinar
aconversão,depreventivapa-
radomiciliar,daprisãodeFa-
brícioQueiroz,ex-assessorde
Flávio Bolsonaro.
Queiroz é suspeitode cole-

tarduranteanospartedossa-
lários de funcionários do ga-
binetenaAssembleiaLegisla-
tivadoRioquandoohoje se-
nador exercia o mandato de
deputado estadual, caso co-
nhecido como “rachadinha”.
A menos de dois meses de

concluir o mandato à frente
do STJ, Noronha, com quem
o presidente Jair Bolsonaro
afirmaviverrelaçãode“amor
à primeira vista”, é postulan-
te aumavagadeministrodo
SupremoTribunalFederal—
em novembro, abre-se uma
cadeira com a aposentado-
riadodecano,CelsodeMello.
O ministro trabalha forte

tambémparaverconcretiza-
daacriaçãodoTRF(Tribunal
Regional Federal) da6ª Regi-
ão, emMinas Gerais, seu es-
tadonatal.Consideraquees-
se será o seumaior legado.
Advogados que atuam nos

Compai presidente, filhos
deNoronha intensificam
advocacia penalnoSTJ
Cotado para uma vaga no Supremo, magistrado que deu benefício
a Queiroz é alvo de polêmica na corte por atuação de familiares

tribunaissuperioresindicam,
reservadamente, situações
compotencial conflitode in-
teresse no trabalhos dos fi-
lhos e doministro.
O filho de Noronha presta

serviço a uma empresa em
processos no TRF-1, e o pai
é relator de processos relati-
vos àmesma firma no STJ. O
ministrotambémrelatauma
açãomovidaporGabrielaCos-
ta,sóciadofilhonoescritório
de advocacia.
OCongressojátentoudiver-

sasvezesregulamentaraatu-
ação de advogados que têm
relação de parentesco com
membros do Judiciário.
A proposta quemais avan-

çou proibia os profissionais
de serem responsáveis por
processonacorteemumpa-
rentedeatéterceirograuseja
umdos juízes. ACâmara dos
Deputados chegou a apro-
var amatéria, que emperrou
no Senado e até hoje não foi
analisada.
Alémdodireito criminal, o

filho tem atuação destacada
na áreadesportiva.Nesta se-
mana, foieleitoetomoupos-
senapresidênciadoSuperior
TribunaldeJustiçaDesporti-
va(STJD),maisalta instância
judiciária nesta área.
Otáviochegouaoórgãoco-

moauditorem2012e,nosúlti-
mosdoisanos,eravice-presi-
dentedoSTJD.Eleatualmen-
te compartilha comAntônio
Rueda um escritório de Bra-
sília. Rueda é vice-presiden-
te do PSL, antigo partido de
Bolsonaro.
AFolhaencaminhouaopre-

sidente do STJ perguntas so-
bre os assuntos tratados na
reportagem,comoaatuação
dos filhos perante o tribunal
eamudançanoperfildeatu-
açãodelesdesdequeopaias-
sumiu a presidência da cor-
te. Nesta quarta-feira (15), a
assessoria do presidente in-
formou que ele não iria res-
ponder.
O advogado Otávio Noro-

nhafoiprocuradopelarepor-
tagem,queenviouperguntas
sobreosmesmostópicos,via
WhatsApp, e por um email
corporativo, alémde tentati-
vas de telefonemas. Ele não
respondeu.
Oquestionário foi encami-

nhadotambémaAnnaCaro-
lina, por intermédiodoema-
il da secretária no escritório
deadvocaciaaoqualéassoci-
ada.Amensagemfoienviada
tambémemumemail da ad-
vogada cadastrado em ban-
codedadosoficial.Nãohou-
ve resposta até a conclusão
desta edição.

Opresidente do STJ, João Otávio de Noronha, participa de videoconferência com a filha Anna Carolina Reprodução

$
CARREIRAS
DA FAMÍLIA
NORONHA

JoãoOtávio de
Noronha, 63
Formado em
direito pela
Faculdade de
Direito do Sul
deMinas, em
Pouso Alegre
Especialização
emdireito
do trabalho,
direito proces-
sual do traba-
lho e direito
processual civil
Está no STJ
desde 2002
Preside o
tribunal no
período agosto
de 2018 a
agosto de 2020

Otávio
Noronha, 36
Formado em
direito pelo
UniCeub e
pós-graduado
emdireito
tributário pelo
Instituto
Brasileiro
de Direito
Tributário
Advogado,
com escritório
próprio
É atualmente
presidente do
Superior
Tribunal de
Justiça
Desportiva,
empossado na
terça-feira (14)

Anna Carolina
Noronha, 34
Formada
emdireito, com
mestrado na
Universidade
Portucalense,
emPortugal,
e na
Universidade
de Salamanca,
Espanha
Advogada,
com atuação
nos tribunais
superiores
É conselheira
seccional da
OAB-DF
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A TecBan é uma das responsáveis por garantir

que o dinheiro circule em todo o Brasil,

com eficiência para o ecossistema financeiro

e conveniência para as pessoas. Fazemos isso

por meio de serviços que integram o físico

e o digital, como o Banco24Horas, o saque digital,

o +Varejo Banco24Horas, o ATMManager,

o HubDigital TecBan, o Open Banking

e, agora, o novo serviço que permitirá às pessoas

sacarem direto no caixa do comércio, seja

pela maquininha, token, código QR, totem

ou outros meios que a loja tiver disponível.

Com tecnologia, inovação e conhecimento do País,
criamos soluções para que todo brasileiro tenha
o seu dinheiro na mão, quando e onde quiser.

tecban.com.br
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brasíliaesãopaulo Emmeioà
pressãodoExércitoparaten-
tar se dissociar da gestão de
Eduardo Pazuello no Minis-
tério da Saúde, o presiden-
te Jair Bolsonaro conversou
comoministro GilmarMen-
des, doSTF (SupremoTribu-
nal Federal). Também divul-
gounestaquarta (15)mensa-
gememquedefendeo gene-
ral e rebate as críticas demi-
litarizaçãoexcessivadapasta.
BolsonarochamouPazuello

de“predestinado”edisseque
ele émotivodeorgulhopara
oExército.
A manifestação pública

ocorreu ante a crise aberta
comasdeclaraçõesdadasno
final de semana por Gilmar
Mendes, para quem o Exér-
cito, ao ocupar postos-chave
na Saúde em meio à pande-
mia do coronavírus, está se
associando aumgenocídio.
Na noite de segunda (13),

BolsonaroeoministrodoSTF
conversaramportelefone,co-
momostrouacolunaMônica
Bergamo,daFolha.Umapes-
soaamigadeambosfezainter-
mediação,procurouGilmare
repassouaeleumnúmerodi-
zendoqueopresidenteestaria
esperandoachamada.
O magistrado telefonou, e

os dois conversaram. Bolso-
naro então sugeriu que Gil-
marfalassetambémcomPa-
zuelloedissequeorientariao
ministrodaSaúdeaprocurá-
lo,oqueocorreunaterça(14).
Na conversa, Gilmar aler-

touopresidente para o risco
de o caso da Saúde parar no
TribunalPenalInternacional,
emHaia (Holanda).
Gilmar temouvidoapossi-

bilidade durante conversas
em Portugal, onde está pas-
sandoorecessodoJudiciário.
Ainterlocutoresafirmaestar
estarrecidocomaimagemex-
ternadopaís na pandemia.

Bolsonaroagecontracriseediz
que interinoé ‘predestinado’
Presidente conversou com Gilmar; Pazuello, elogiado, deve sair em agosto

Grupos de pressão e mes-
mo indivíduos podem fazer
representações contra man-
datários de outros países na
corte, estabelecida em 2002.
Forampresospelo tribunal

os ex-presidentes da Libéria
Charles Taylor e da ex-Iugos-
láviaSlobodanMilosevic,que
morreunacadeiaaguardando
julgamentonacorteespecífica
sobreaguerranopaíseuropeu.
Naterça,naconversaporte-

lefonecomGilmar,oministro
interinodaSaúdeexplicouas
medidas que estão sendo to-
madas no combate à pande-
miaetratoudasdificuldades
que temenfrentado.

OministrodoSTFnãopediu
desculpasaPazuello, confor-
me esperavamosmilitares.
Masatentativadeapaziguar

osânimosécompartilhadano
MinistériodaDefesa.Odiag-
nósticonapastaéqueasma-
nifestações de repúdio à fala
deGilmar foramnecessárias
principalmente pelo uso da
palavragenocídio,masqueas
respostas foram contunden-
tesemarcaramaposiçãodas
ForçasArmadas.
EmentrevistaaoUOL,ovi-

ce-presidente,generalHamil-
tonMourão(PRTB),disseque
Bolsonaro deve escolher em
agostoonomequeassumirá

o Ministério da Saúde no lu-
gar do interinoPazuello.
“Pazuello assumiu interi-

namente e está há dois me-
ses na função. Acredito que
em mais um mês, em agos-
to,Bolsonarovai retornarda
quarentenaeanalisaroutros
nomes”, afirmou.
O presidente buscou pres-

tigiar oministro interinoem
sua manifestação em redes
sociais. “Quis o destino que
o general Pazuello assumis-
seainterinidadedaSaúdeem
maioúltimo.Com5.500servi-
dores noministério, general
levouconsigoapenas 15mili-
taresparaapasta.Grupoesse
que jáoacompanhavadesde
antesdasOlimpíadasdoRio”,
afirmouBolsonaro.
“Pazuelloéumpredestina-

do, nos momentos difíceis
sempre está no lugar certo
para melhor servir a sua pá-
tria. O nosso Exército se or-
gulha desse nobre soldado.”
Pazuello está como minis-

trointerinodesdequeNelson
Teichpediudemissãodocar-
go, em 15demaio.
O Ministério da Defesa re-

bateuadeclaraçãodeGilmar
nofimde semanae, emnota
coassinadapeloscomandan-
tes das três Forças, falou em
“acusaçãograve”,“infundada,
irresponsávelesobretudole-
viana”. Também entrou com
uma representação na PGR
(Procuradoria-Geral da Re-
pública) contraGilmar.
Napublicaçãoemredesso-

ciais, Bolsonaro também fez
um resumo do currículo de
Pazuello.Dissequeogeneral
temmaisde40anosdeexpe-
riênciaemlogísticaeadminis-
traçãoeque,nos JogosOlím-
picosde2016,Pazuelloe“sua
pequenaequipeforamconvo-
cadosparaagestãodaLogís-
ticaOlímpicaeFinanceirana
partedeSegurançaeDefesa”.
“Acompetiçãofoiumsuces-

soeelogiadanomundotodo”,
afirmouopresidente.
Bolsonaro também desta-

couque,entre2018e2020,Pa-
zuelloesteveàfrentedaOpe-
raçãoAcolhida,quedáapoio
para venezuelanos que cru-
zam a fronteira com o Brasil
emRoraima,fugindodacrise
política e econômica.
As críticas deGilmarMen-

des jogarammais combustí-

velnogrupodeoficiaisquese
incomodamcomapresença
deumgeneraldaativanoco-
mando do Ministério da Sa-
úde —ainda mais num mo-
mentodecrise sanitária, em
que o país soma mais de 1,9
milhãodecasosconfirmados
decoronavíruse74milmor-
tes pela doença.
Essaalarenovouaspressões

paraquePazuellodeixeapas-
ta ou vá para a reserva como
formadedissociara imagem
dos fardados do governo.
Apesar das iniciativas pelo

fimdacrise, interlocutoresde
ambos os lados se pergunta-
vamna tardedestaquarta se
oarmistícioestariagarantido.
Porum lado, Bolsonaro in-

dicou que não quer transfor-
mar o episódio em um cava-
lo de batalha.
Issoocorrepelomesmomo-

tivopeloqualopresidenteha-
viaentradonumafasedepou-
coconfronto,antesdeserdi-
agnosticado comaCovid-19:
aprisãodoex-assessorFabrí-
cioQueirozeasinvestigações
sobre sua família.
ComoaexpectativanoPla-

naltoédequeoSuperiorTri-
bunaldeJustiçarejeiteumpe-
didodeFlávioBolsonaropara
suspenderasapuraçõessobre
oesquemadas“rachadinhas”,
o casodeve ir ao Supremo.
Háoutrocomponente.Nos

últimosdias,Gilmarrecebeu
apoiodecolegasdacorteede
entidadescomoaOrdemdos
Advogados do Brasil por seu
posicionamento.
Apesar de ter sido acon-

selhado por amigos a reti-
rar o termo genocídio, ele
preferiu insistir na crítica
objetiva, sobre a presença
militar na Saúde.
Issopodeseroindicativode

umacontinuidadedacriseem
outropatamar,adependerde
comoandara representação
contraGilmarnaProcurado-
ria-Geral daRepública.
Entre militares de alta pa-

tente, a ação legal em si foi
vista como um recado forte,
mas há quem veja o risco de
asituaçãoaindaescalar—ex-
pondoaindamaisopapeldo
Exército napandemia.
Ricardo Della Coletta,
Daniel Carvalho, Julia
Chaib, Mônica Bergamo
e Igor Gielow

-Ricardo Della Coletta

brasília OpresidenteJairBol-
sonaro (sem partido) afir-
mou nesta quarta-feira (15)
que seumais recente exame
médicoaindadetectouapre-
sença do coronavírus.
Bolsonaro, que revelou

em 7 de julho ter sido con-
taminado, só deve voltar ao
trabalho após testes clíni-
cos indicarem que ele não
temmais o vírus.
“Estou bemgraças aDeus,

fizexameontemdemanhãe
ànoitedeuresultadoqueain-
da estou positivo para a Co-
vid.Esperoquenospróximos
dias eu faça umnovo exame
e, seDeusquiser,dê tudocer-
to para a gente voltar logo à
atividade”, disse Bolsonaro,
emuma live transmitida em
suas redes sociais.
Bolsonaro gravou uma

mensagem no jardim em
frente ao Palácio da Alvora-
da. Ele usou a transmissão
para novamente defender o
usohidroxicloroquinaparao
tratamento do coronavírus,
emboraaindanãohajaestu-
dos que comprovema eficá-
cia domedicamento.
Opresidenteéumentusias-

tadasubstância,masespeci-
alistas alertamainda que há
efeitoscolateraisassociados
à sua utilização.
“Graças aDeus estoumui-

to bem. Fui medicado des-
de início com a hidroxiclo-
roquina, [com] recomen-
daçãomédica para isso. Me
sentimelhor logo no dia se-
guinte, não tive nenhum
sintoma forte. [Tive] febre
pequena na segunda retra-
sada (6), 38°C, um pouco
de cansaço e dores muscu-

coronavírus e os resultados
foram todos negativos.
Desdeoiníciodacrisemun-

dial do coronavírus, Bolso-
naro tem dado declarações
nas quais busca minimizar
os impactos da pandemia e,
aomesmo, tratar comoexa-
geradasalgumasmedidas to-
madas no exterior e por go-
vernadoresdeestadonopaís.
Ele também provocou

aglomerações, muitas ve-
zes sem uso de máscara re-
comendada para evitar o
contágio da Covid-19.
Bolsonaro defendeu a hi-

droxicloroquina na mai-
or parte do vídeo transmi-
tido e também disse que a
história julgará “quem es-
tava certo” e “a quem cabe
qualquer responsabilidade
sobre parte dasmortes”.
“Coincidênciaounão,sabe-

mos que não tem nenhuma
comprovaçãocientífica,mas
deu certo comigo. Não exis-
te medicamento no mundo
que tenha comprovação ci-
entífica constatada, então é
umasituaçãodeobservação.
Deucertocomigo, commui-
ta gente,muitosmédicosdi-
zem que hidroxicloroquina
funciona”, declarou.
“Nãoestoufazendonenhu-

ma campanha por medica-
mento, afinal de contas o
custo é baratíssimo. E tal-
vez por causa disso que tem
muitaspessoascontra.Eou-
tras,parece,porquestão ide-
ológica. O que está ocorren-
do? Eu não recomendo na-
da, recomendoquevocêpro-
cure o seu médico e conver-
se com ele. O meu, um mé-
dico militar, foi recomen-
dado a hidroxicloroquina
e funcionou”, concluiu.

$
Bolsonaro é o pior
presidente nomundo,
diz Felipe Neto no NYT
O jornal The New York
Times produziu um vídeo
em inglês com o youtuber
e tiktoker brasileiro Felipe
Neto, com chamada na
home page para “Trump
não é o pior presidente
de pandemia. Basta
perguntar aos brasileiros”.
No vídeo, Felipe diz, entre
outras coisas: “Nomomento,
somos apenas o segundo em
mortes, mas tenho certeza
de que o nosso líder, Jair
Bolsonaro, é o pior presidente
da Covid nomundo.
Bolsonaro é ummilitar que
defendeu o uso de tortura
sob a ditadura do Brasil...
Vocês ficaram irritados por
causa de ummísero comício
de Trump em Tulsa. Mas
Bolsonaro faz isso o tempo
todo. Ele vai a manifestações
contra o Congresso. Vai a
manifestações pedindo
intervençãomilitar. Vai a
mercados lotados. Vai a
cerimônias militares. Vai a
protestos contra o Supremo.”
O youtuber também apelou
aos eleitores americanos:
“Trump chama Bolsonaro
de um bom amigo, e essa
amizade é crucial para
Bolsonaro manter sua
popularidade. Ela legitima
Bolsonaro”. Felipe disse
que Trump tem “pequenos
representantes” ao redor
domundo: “Nós somos as
vítimas deles. Portanto, se
vocês estão se perguntando o
que podem fazer para ajudar
o Brasil a lidar com nosso
lunático, não reelejam o seu.”

“
Pazuello é um
predestinado, nos
momentos difíceis
sempre está no lugar
certo paramelhor
servir a sua pátria.
O nosso Exército
se orgulha desse
nobre soldado
Jair Bolsonaro
sobre o ministro
interino da Saúde

Oministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello Pedro Ladeira - 9.jun.20/Folhapress

No jardimdo Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro
se abaixa para recolher pena de ema; ele a guardou no bolso Pedro Ladeira/Folhapress

Novo exame confirmaCovid, e presidentemanterá isolamento

lares. E o resto tudo bem”,
disse Bolsonaro.
Desde que foi diagnosti-

cado com a Covid-19, Bolso-
naro tem permanecido em

isolamento no Palácio da
Alvorada, residência oficial
da Presidência.
Segundo relataram auxi-

liares, ele se mantém afas-

tado de familiares que mo-
ramnoAlvorada—aprimei-
ra-dama Michelle Bolsona-
ro, sua filha e enteada. As
três já realizaram exame do
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sãopaulo ArepórterPatrícia
Campos Mello, da Folha, ga-
nhou o prêmio Maria Moors
Cabot,daFaculdadedeJorna-
lismodaUniversidadeColum-
bia(EUA),porsuacarreiraco-
morepórtereseutrabalhoin-
vestigativo.Outrostrêsprofis-
sionaisreceberamadistinção,
amais importantedadaa jor-
nalistasestrangeirosnosEUA.
“Emuma época emque os

jornalistasestãocadavezmais
sob ataque por causa de seu
trabalho,oapoioglobalà im-
prensalivreeaofluxolivrede
informaçõesnuncafoitãoim-
portante”, disse o presidente
daColumbia,LeeC.Bollinger.
Em 2018, a Folhamostrou

que uma rede de empresas
bancava pacotes de disparos
emmassademensagenspelo
WhatsAppnacampanhaelei-
toral.Algumasrecorreramao
uso fraudulento de nome e
CPFsdeidosospararegistrar
chips e garantir disparos em
benefício depolíticos.
“Oprêmioéumreconheci-

mento para todos os jorna-
listas brasileiros, em especi-
al as mulheres, que continu-
amfazendoseutrabalhomes-
moemambientedeintimida-
çãoàimprensa.Eonossotra-
balhoé investigarefiscalizar
ações de todos os governos”,
afirmouPatrícia.
Formadaemjornalismope-

la USP emestre emBusiness
andEconomicReportingpe-
laNYU,elaestevediversasve-
zesempaísescomoSíria, Ira-
que, Turquia, Líbia, Líbano e
Quênia para reportagens so-
brerefugiadoseguerras.Foia
únicajornalistabrasileiraque,
em2014e2015,cobriuaepide-
mia de ebola emSerra Leoa.
Elaéautorade “LuadeMel

em Kobane”, publicado pe-
la Companhia das Letras em
2017.Recebeudiversosprêmi-
os,comoodejornalismodigi-
tal Rei da Espanha, em 2018,
e o Prêmio Internacional de
Liberdade de Imprensa, em
2019, do Comitê para a Pro-
teçãodos Jornalistas (CPJ).
Patrícia idealizouoprojeto

“UmMundodeMuros”,vence-
dordoGrandePrêmioPetro-
brasdeJornalismo,oprincipal
dopaís,publicadodejunhoa
setembrode2017pelaFolha.
A série relata que um mu-

ro que separa pobres de vi-
ajantes rumo ao litoral pau-
lista seerguesobreomesmo
preconceitoque separa refu-
giadossomalisdequenianos.
A ideia de Patrícia e do re-

pórter-fotográficoLalodeAl-
meida consumiu oito meses
detrabalhodelesedeoutros
20 repórteres de texto e ima-
gem, editores, programado-
res, infografistas e técnicos.
Patrícia foi corresponden-

te em Washington do jornal
O Estado de S. Paulo e atual-
mente é repórter especial e
colunista daFolha.
Também da Folha, Otavio

Frias Filho, diretor de Reda-
ção (1957-2018), eClóvisRos-
si(1943-2019) járeceberames-
seprêmioporseustrabalhos.
Outrosprofissionaisdojornal
receberammençõesespeciais.
Em 2020, também foram

premiados com oMaria Mo-
ors Cabot Ricardo Calderón
Villegas,repórterinvestigativo
daColômbia,eosamericanos
StephenFerryeCarrieKahn.
As investigações de Calde-

rón para a revista Semana
trouxeramàtonaescândalos
de corrupção que abalaram
opaís.Emapuraçãorecente,
o jornalista, que tem 25 anos
decarreira,revelouqueofici-
ais de inteligência do Exérci-
tocoletavam,ilegalmente, in-
formaçõessobreoparadeiro
defontesdenotíciasdejorna-
listas americanos e dezenas
de repórteres colombianos.
Por seu trabalho, Calde-

rón foi repetidamente asse-
diado e recebeu ameaças de

PatríciaCamposMello ganhaprêmio
MariaMoorsCabotde jornalismo
Repórter da Folha revelou rede de empresas que bancavam disparos emmassa na eleição de 2018

morte.Em2013, sobreviveua
umatentativadeassassinato,
quandohomensnãoidentifi-
cadosatiraramemseucarro.
Outro premiado foi o fo-

tógrafo Stephen Ferry, com
mais de três décadas dedi-
cadas a projetos com impac-
to que se tornarammodelos

de fotojornalismo imersivo.
Em 1993, ele documentou a
exumaçãodomassacredeEl
Mozote em uma floresta em
El Salvador, onde o batalhão
Atlacatl, treinado nos EUA,
matoumais de 800 civis.
ImagensdeFerryforampu-

blicadas na revista The New

Yorker e na primeira página
do jornal The New York Ti-
mes. Em 2000, Ferry se mu-
douparaaColômbiaparaco-
brir o conflito armado inter-
nodaquele país.
JáCarrieKahn,darádioNPR

(EUA),relatahistóriasdoMé-
xicoedoCaribeháquasetrês

décadas.Foiaprimeirajorna-
listada redepúblicade rádio
a chegar ao Haiti após o de-
vastadorterremotoem2010,
e voltou repetidamente.
Nosúltimosanos,produziu

reportagenssobreviolênciali-
gadaaotráficodedrogas,tur-
bulênciaspolíticasemigração.

A repórter Patrícia
CamposMello, da Folha
Bruno Santos - 22.fev.19/Folhapress
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Nãodiscutoaquio textoemui-
tomenosodireitoqueo jorna-
lista tinhadeescreverumarti-
godesejandoamortedopresi-
dente. Inúmeras vezesdefendi
nesta colunaa cultura dapri-
meira emenda e não seria di-
ferente agora.
Oqueme impressionou foia

quantidade de gente que veio
depois do artigo para racio-
nalizarodesejodemorte.Não
se tratava de vociferar na in-
ternet sobre prender e arre-
bentar. Eram discussões apa-
rentemente sérias sobre uma
possível “solução lógica”, isto
é, para além da paixão políti-
ca, para justificarofimdeum
desafeto político.

Por óbvio, o desafeto pode-
ria ser qualquer um. O racio-
cínioaqui independedeprefe-
rênciapolítica. Eoatodema-
tarapenasumavontade.Nin-
guém tem (aomenos ainda) a
prerrogativa de realmente li-
quidar o outro. Emum episó-
diode “BlackMirror” criaram
umasabelhinhasque faziamo
trabalho. Por aqui, imagino,
seriam outros bichos.
Lendo essas coisas tive a

nítida intuição de que haví-
amos chegado ao fundo do
poço. Fim da linha de um
tipo obsessivo de polariza-
ção política. Talvez o extre-
mo do que fala Bari Weiss
em sua carta de renúncia ao

The New York Times.
Adiferençaéqueaqui fomos

muito alémda “autocensura”
ou da negação do outro. Nos
colocamos a especular sobre
sua simples eliminação.
Há um lado nonsense nis-

so tudo. Nossa jovem demo-
cracia tropical discutindo a
morte lógica. Talvez não de-
vesseme surpreender. O ódio
político é um traço comum
das democracias polariza-
das e é possível pensar o de-
sejo de morte como sua con-
sequência extrema.
Suapremissaéuma ideiahá

muito conhecida da filosofia:
a recusa do princípio da fali-
bilidade. Significa o seguin-

te: dado que detenho a verda-
de e queminha razão seja tão
completa, eu “sei” que ele de-
vemorrer. Sei porque a razão,
elamesma, me revela.
John Stuart Mill, no século

19, levouessedebateaoestado
daarteem“OnLiberty”.Milldiz
queasverdadeshumanassão,
emsuamaioria, “apenasmei-
as verdades”, e que “enquanto
todomundosabequeé falível,
poucos acham necessário se
precaver contra sua própria
falibilidade”.
Asuposiçãoésimples.Elimi-

nar a posição do outro só fa-
ria sentido se alguém tivesse
“absolutacerteza”daverdade.
Mill talvezmudassede ideia se

tivesse conhecido nossos ale-
gres donos da verdade tropi-
cais.Masachoquenão.Acha-
riagraçaqueumséculoemeio
depoisaindanãoaprendemos.
Mill tratava da supressão

de opiniões, e é disso que tra-
ta o debate político. A ideia
de que alguém é capaz de di-
zer se uma ideia ou decisão
(ou pior: alguém) é “útil” pe-
rante o tribunal da história.
Recorrer ao princípio da uti-
lidade não passa de um tru-
que. “A utilidade de uma opi-
nião”, diziaMill, “é, em simes-
ma, uma questão de opinião
tão aberta à discussão quan-
to a própria opinião”.
Camus viu o espectromais

sombrio da nossa época nes-
ta pretensão de infalibilida-
de. Nossa tragédia política,
dizia, começou quando al-
guém concluiu que era justo
“matar um homem emnome
de uma ideia”.
A ideiadamorteútil e racio-

nal. Todosos regimes totalitá-
rios, sem exceção, de inspira-
ção nazifascista ou comunis-

ta, lançaram mão deste utili-
tarismo grosseiro (essencial-
mente implausível nas soci-
edades abertas), sob muitas
formas retóricas, para justifi-
car amorte.
Ainda lembro da inscrição

que li nocampodeconcentra-
çãodeDachau,pertodeMuni-
que, emqueoregime justifica-
va experiências médicas com
judeusdizendoque era lógico
matar um judeu num labora-
tório desde que isto pudesse
salvar 300 jovens alemães no
campo de batalha.
Nada com essa dramatici-

dade está em jogo em nosso
mundo trivial. Mas resta a
pretensão de que alguém te-
nha umamaquininha de cal-
cular utilidade e possa deci-
dir “sem emoção” se um de-
safeto políticomerece ou não
sumir do mapa.
EraumadascoisasqueHay-

ek chamaria de “arrogância
fatal”. Ummal contraoqual o
melhor remédiocontinuasen-
doobomevelhoceticismoso-
bre a verdade e a razão.

Só a ideia de que somos infalíveis justifica amorte em nome de uma ideia

-
Fernando Schüler
Professor do Insper e curador do projeto Fronteiras do Pensamento. Foi diretor da Fundação Iberê Camargo

Céticos ou infalíveis: quem somos nós?

|dom. ElioGaspari, JaniodeFreitas |seg. CelsoRochadeBarros |ter. JoelPinheirodaFonseca |qua. ElioGaspari, ConradoHübnerMendes |qui. FernandoSchüler | sex. ReinaldoAzevedo |sáb. DemétrioMagnoli

-Matheus Teixeira

brasília OpresidentedoTSE
(TribunalSuperiorEleitoral),
ministro Luís Roberto Bar-
roso, decidiu retirar a bio-
metria da eleição municipal
deste ano.
Oministroseguiurecomen-

daçãodeumgrupodemédi-
cos e dos técnicos da corte,
queconstataramqueaidenti-
ficaçãopordigitalpoderiare-
presentar até 70% do tempo
gasto por eleitor para votar.
A expectativa é que o veto

àtecnologiareduzaageração
de filas e de aglomerações, o
queérecomendávelporcausa
dapandemiadocoronavírus.
Aquestãodeveser incluída

nas resoluções da eleição de
2020 e levada a referendo do
plenário do TSE na volta do
recesso, emagosto.
Assim,atendênciaéqueto-

dos osministros, com quem
Barrosotemmantidocontato,
sigamnamesmalinhaeapro-
vemaretomadadaidentifica-
ção por assinatura no cader-
node votação.
Por causa da pandemia, o

adiamentodopleitofoiapro-
vado pelo Congresso; o pri-
meiro turno será realizado

em 15 de novembro e o se-
gundo, se necessário, em 29
denovembro.
Parareduziroriscodecon-

tágio,oTSEdeveráfazeruma
campanha para estimular as
pessoas a levarem a própria
caneta nodia da votação.
Adecisãotambémenvolveu

umcálculopolítico. Issopor-
queaidentificaçãobiométri-
ca representaumdosprinci-
pais esforços da Justiça Elei-
toralnosúltimosanos,quete-
vedepromoverocadastrobi-
ométrico demilhões de elei-
tores peloBrasil.
A ferramenta serve para

combaterfraudesedirimiras
críticassobreassuspeitasre-
lativas à lisura das urnas ele-
trônicas.
A decisão foi tomada após

BarrosoouvirosmédicosDa-
vid Uip, doHospital Sírio-Li-
banês,MaríliaSantini,daFio-
cruz,eLuísFernandoAranha
Camargo,doHospitalAlbert
Einstein, que integram um
grupoformadopelotribunal
paradebatermedidasaserem
adotadasnopleitodesteano.
Aparceriadacortefoifirma-

dacomasinstituiçõesdesaú-
dequeosespecialistasrepre-
sentameéprestadadeforma

gratuita a fimde estabelecer
umprotocolodesegurançaa
ser replicado em todas as se-
ções eleitorais doBrasil.
Barroso também conside-

rou o fato de que o proces-
so de identificação pode au-
mentarachancedeinfecção,
uma vez que o aparelho que
fazaleituradadigitalnãopo-
de ser higienizado toda vez
que éusado.
Nas eleições de 2018, 87,3

milhõesdeeleitoresvotaram
com identificação biométri-
ca, o equivalente a 59,31%do
eleitorado, em 2.793municí-
pios —quase metade das ci-
dades brasileiras.
Para2020, 119,7milhõeses-

tariamaptosavotarpelo sis-
tema. Estados como Sergi-
pe, com99,33%,ePiauí, com
99,21%,jáestãoavançadosno
cadastramentodoseleitores.
Já grandes estados como

SãoPaulo(70,39%)eRiodeJa-
neiro(59,3%)estãomaisatrás.
Nos próximos dias, o TSE

também deve decidir se am-
pliaohorárioemqueoscolé-
gios eleitoraisficamabertos,
que hoje é das 8h às 17h, pa-
ra12hou13hdevotação.Uma
dificuldadeseriaanecessida-
dedeaumentaracargahorá-

riadosmesários,masaalter-
nativapoderiadiminuiroflu-
xode eleitores.
Outra hipótese discutida

paradiminuiracirculaçãode
pessoasporcolégioséacria-
ção de horários específicos
para cada faixa etária. O te-
mor, nesse caso, seria com o
aumento de abstenção, caso
umeleitorváatéaseçãoelei-
toral, seja vetado e não quei-
ramais voltar.
A medida também impe-

diria famíliasde votaremem
conjuntoe,muitasvezes,pais
e filhos não poderiam ir jun-
tos votar.
Parareduziroriscodecon-

tágio,oTSEdesenvolveráuma
cartilhacomrecomendações
sanitárias para o dia da elei-
ção. Omaterial será detalha-
doedirecionadoatodos:elei-
tores,mesários,fiscaisdepar-
tidos, servidores dos tribu-
nais eleitorais e populações
que residem em locais de di-
fícil acesso.
Na reuniãoemquedecidiu

vetar a biometria, Barroso
também ouviu dos especia-
listasqueaexpectativaéque
na data da eleição os núme-
ros da pandemia já estejam
inferiores aos atuais.

Porpandemia,Barrosoveta
usodabiometriana eleição
Identificação por digital poderia elevar em até 70% o tempo gasto para votar

DATAS DA VOTAÇÃO

Primeiro turno
15 de novembro

Segundo turno
29 de novembro (apenas
emmunicípios commais
de 200mil eleitores)

A CAMPANHA

Convenções partidárias
A escolha dos candidatos
pelas siglas ocorre de 31 de
agosto a 16 de setembro.

Registro dos
candidatos 26 de setembro
é o prazo para os partidos
e coligações solicitarem à
Justiça Eleitoral o registro
de seus candidatos.

Propaganda eleitoral A
propaganda eleitoral
passa para o período de
27 de setembro a 12 de
novembro. A de rádio e TV
deve começar 35 dias antes
da antevéspera da eleição.

Prestações de
contas Candidatos e o
próprio comitê devem
entregar as prestações
de contas à Justiça até
15 de dezembro.

BIOMETRIA

Abiometria será
utilizada nas eleições
de 2020? Como revelou
a Folha, o presidente
do TSE, ministro Luís
Roberto Barroso, decidiu
retirar a biometria da
eleição municipal deste
ano. Oministro seguiu
recomendação de um grupo
demédicos e dos técnicos
da corte, que constataram
que a identificação por
digital poderia representar
até 70% do tempo gasto
por eleitor para votar.
A expectativa é que o veto à
tecnologia reduza a criação
de filas e de aglomerações,
o que é recomendável
por causa da pandemia
do novo coronavírus. A
questão deve ser incluída
nas resoluções da eleição de
2020 e levada a referendo
do plenário do TSE na volta
do recesso, em agosto.

Oveto ao uso da
identificação biométrica
na eleição altera a
situação de eleitores que
tenham tido seu título
de eleitor cancelado por
não teremcadastrado a
biometria? Mesmo que a
biometria não seja utilizada
na próxima eleição, os
cancelamentos de títulos
de eleitor que ocorreram
por desrespeito ao cadastro

obrigatório da biometria
continuam valendo. A
exceção são os estados que
tiveram cadastro obrigatório
em 2019—nesses casos, o
cancelamento dos títulos foi
suspenso temporariamente.

Quemnão compareceu
ao cadastramento de
biometria obrigatório em
2019 poderá votar? Sim.
Em abril deste ano o TSE
suspendeu o cancelamento
dos títulos de eleitor nos
municípios em que o
cadastramento biométrico
foi obrigatório em 2019.
Contudo, após as eleições
de 2020, esses eleitores
deverão procurar o cartório
eleitoral para regularizar sua
situação, pois o título estará
cancelado novamente.

VOTOOBRIGATÓRIO

Oeleitor pode deixar
de votar caso não se
sinta confortável a se
deslocar por questões
sanitárias? Quanto
a este ponto, o TSE
afirmou ainda não ter um
posicionamento formado.
Em regra, aqueles que são
obrigados a votar e não
comparecem à urna devem
justificar seu voto dentro
do prazo definido em lei.

Qual será o prazo para
quemnão votou justificar
o voto? A justificativa será
presencial? A justificativa
do eleitor que não votou
deve ser apresentada no
prazo de até 60 dias após a
eleição. Esse prazo deve ser
contado a partir da data da
realização de cada turno.
O TSE estuda formas
de permitir que o
eleitor possa justificar
o voto remotamente.
Nas eleições de 2018, a
opção de justificativa
online já era possível.

TÍTULO DE ELEITOR

Haverá nova abertura de
prazo para regularização de
título de eleitor? Isso não
deve acontecer. A emenda
constitucional aprovada
pelo Congresso para adiar a
votação prevê que os prazos
do calendário eleitoral que
já foram ultrapassados e
que têm como referência a
data da eleição não devem
sofrer alterações. O prazo
para essa regularização
expirou em 6 demaio.

Os eleitores ainda terão
a possibilidade de alterar
o local de votação? Não,
pois o prazo para alterar o
local de votação também
se encerrou em 6 demaio.

$
Entenda prazos e tire dúvidas sobre a eleição

Oministro Luís Roberto Barroso, que preside o TSE, em sessão do Senado que discutiu as eleições Roque de Sá - 2.jul.20/Agência Senado
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Plataforma fez ameaça porque tentamos
combater fake news, diz Sensacionalista
-Paula Soprana
sãopaulo AameaçadoFace-
book de retirar do ar a pági-
na do site humorístico Sen-
sacionalistanãoestárelacio-
nadaàveiculaçãodeseucon-
teúdo, afirmou um dos fun-
dadores do site à Folha nes-
ta quarta-feira (15).
“Aameaçaveioporqueten-

tamoscombater fakenews”,
dizMarcelo Zorzanelli.
Apósdivulgaraosseuscer-

cade5milhõesdeseguidores
emtodasasredessociaisque
oFacebookhaviaameaçado
excluir a página semdar ex-
plicações, o humorístico foi
informado de que violou as
políticas da rede.
Aorigemdoproblemanão

foi o conteúdo satírico pu-
blicadodesde2009,masum
grupo criado pelo Sensaci-
onalista no Facebook cha-
mado Caça-Fake, que tinha
75mil integrantes.
Osusuáriospublicavamos

linksdenotíciasfalsasnogru-
po para engajar as pessoas
emdenúnciasemmassacon-

traessesconteúdos,emuma
espéciedecampanhacontra
a desinformação.
OFacebook informouque

não comenta casos específi-
cos. Os links publicados no
grupotinhamtodotipodete-
or:notíciassobremétodosde
curanãocomprovadospara
aCovid-19,comoalhoevina-
gre, supostas denúncias fal-
sassobrehospitaisquelucra-
vamR$ 16milacadapacien-
te internado com coronaví-
rus, entre outras.
Deacordocomintegrantes

doSensacionalista,essegru-
pofoidescontinuadonofim
demaio.AexplicaçãodoFa-
cebook é que os conteúdos
alipostados—mesmoqueo
tivessemsidofeitosemuma
ação para denunciá-los—
infringiam as políticas da
plataforma.
Parteconsideráveldocon-

teúdo havia violado as dire-
trizesdaempresaporconter
discursodeódioeviolência,
proibidosnaredesocial.Nes-
secaso,umlinkeradenunci-
adoeperdiaarelevânciaem

outrapágina,masosusuários
dogrupodoSensacionalista
orepublicavam,eaplatafor-
ma agia novamente.
Diferentementedediscur-

so de ódio e violência explí-
cita, o Facebook não remo-
veconteúdosligadosàdesin-
formação, mas diminui sua
frequênciaerelevânciapara
osdemaisusuários, fazendo
comqueessaspostagensapa-
reçammenosna rede.
No fim de maio, então, os

administradores do Sensa-
cionalista receberam noti-
ficações de que a página de
humor no Facebook, com
3,2 milhões de seguidores,
havia violado de forma con-
tínuaospadrõesdacomuni-
dadedaredesocial.Omotivo
équeogrupodedenúncia e
apágina tinhamosmesmos
administradores.
Após afirmar que não en-

tendia o motivo dessa ação
na terça-feira (14), o site hu-
morístico passou a receber
apoio de uma série de influ-
enciadores e políticos da di-
reita e da esquerda, como o

deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), a depu-
tadaestadualJanainaPascho-
al (PSL) e Juliano Medeiros,
presidentedoPSOL.Oreceio
era de que o Facebook esti-
vessecensurandoconteúdos.
“Exemplodoqueacontece

quando esquerdistas assis-
tem calados e comemoram
censuracontraadireita: um
dia o monstro também os
atinge. Emesmo que o con-
teúdode‘humor’destapági-
naseresumaaatacaradirei-
ta,defendosua liberdadede
expressão, o que deveria va-
lerparatodos”,afirmouEdu-
ardo emseuTwitter.
“Vejam o monstro que o

melindre exacerbado está
criando! As normas criadas
paracalareventuaisinimigos
serão usadas contra todos!
Acordem enquanto é tem-
po!”, postou Janaina.
“O Sensacionalista é uma

páginadehumoresátirapo-
lítica!Seissoseconfirmarse-
ráumataqueinaceitávelà li-
berdade de expressão”, afir-
mouMedeiros.
OSensacionalistaescreveu

emseusite:“OFacebookpre-
cisasermaistransparenteem
suasdecisões.Aspáginasde-
vem,nomínimo, receber in-
formaçõesdetalhadassobre
qual regraestá sendo infrin-
gidaenãoumlinkcominfor-
mações genéricas”.
Em nota, o Facebook afir-

maque“osadministradores
dequalquerpáginaouperfil
que possam ter violado os
padrões da comunidade da
plataforma são notificados
e podemapelar caso acredi-
tem que haja algum equívo-
co”.Aempresadizaindaque
não removepáginasoucon-
teúdopor desinformação.
O Facebook também afir-

ma ter atualizado uma área
na aba de “qualidade da pá-
gina”paraqueadministrado-
resquetenhamvioladoospa-
drões saibam e possam agir
sobre o conteúdo.
“É importante esclarecer

quenãomudamosocritério,
mas estamos notificando as
pessoas com antecedência
para que eles possam estar
de acordo com as regras do
Facebook”, diz.

Postagemdo site Sensacionalista explicando a ameaça do Facebook Reprodução

STF vê risco de morte e autoriza
prisão domiciliar para Geddel
salvador OSupremoTribunal
Federal concedeu mudança
para regime de prisão domi-
ciliar ao ex-ministro Geddel
Vieira Lima (MDB-BA), que
cumpre pena no Complexo
Penitenciário da Mata Escu-
ra, emSalvador.
Adecisãofoiproferidanes-

ta terça-feira (15) pelominis-
troDiasToffoli, que conside-
rou que havia agravamento
doestadode saúdedopolíti-
co baiano com “risco real de
morte reconhecido”.
O despacho segue a reco-

mendação do CNJ (Conse-
lho Nacional de Justiça) que
prevê prisão domiciliar pro-
visória para presos em gru-
pos de risco emmeio à pan-
demia do novo coronavírus.
A medida vale somente até
17de setembro.
Oex-ministrochegouarea-

lizarumtesterápidoquedeu
positivoparaaCovid-19.Mas

acontraprova,umtestedoti-
poRT-PCR,maispreciso,não
confirmouadoença,segundo
aSecretariadeAdministração
Penitenciária daBahia.
Opedidodemudançapara

regimedomiciliaraconteceu
dois diasdepoisdamortedo
ex-deputado Nelson Meurer
(PP-PR), que cumpria pena
decorrente da operação La-
va Jato e teveCovid-19.
Pedidosemelhante jáhavia

sidofeitopeladefesadeGed-
delenegadopeloministroEd-
sonFachin em 26de junho.
Geddel está preso em regi-

me fechado desde setembro
de 2017, quando a PF encon-
troumalasecaixascomR$51
milhõesemumapartamento
ligadoaopolíticoemSalvador.
Emoutubrode 2019, foi con-
denadopeloSTFa14anose10
mesesdeprisãopor lavagem
de dinheiro e associação cri-
minosa. João Pedro Pitombo

-Marcelo Rocha e
CamilaMattoso

brasília O ministro Alexan-
dredeMoraes,doSTF(Supre-
moTribunalFederal), autori-
zou a Polícia Federal a aces-

sar informações de uma in-
vestigação do Facebook so-
bre perfis nas redes sociais
ligados ao PSL e a gabinetes
da família Bolsonaro. Essa
apuração resultou na remo-
ção de uma série de contas.

A decisão de Moraes é da
semana passada e, a partir
dela, os dados reunidos pe-
la empresa poderão ser uti-
lizados em dois inquéritos,
o das fake news e o dos atos
antidemocráticos.

Ambas relatadas pelo mi-
nistro, as investigações cor-
remsobsigilonoSupremo.O
ministrodeucincodiaspara
aredesocialpassarosdados.
APFpediuoacessoàs infor-

mações do Facebook após a

Moraes autoriza acessodaPF
a investigaçãodoFacebook
Após apuração privada, empresa removeu contas falsas ligadas aos Bolsonaros

exclusãodascontas inautên-
ticas, conforme antecipou a
coluna Painel, da Folha.
Os investigadores querem

ter acesso a todos os dados
daapuraçãoprivadarealiza-
da pela empresa. Apesquisa
da rede social ligou um as-
sessordoPlanalto,TércioAr-
naud Tomaz, a ataques con-
traopositoresdopresidente
JairBolsonaro(sempartido).
Térciotrabalhounogabine-

tedovereadorCarlosBolso-
naro(Republicanos-RJ)ehoje
ocupaocargodeassessores-
pecial da Presidência da Re-
pública.Éapontadocomolí-
derdochamado“gabinetedo
ódio”,estruturadoPaláciodo
Planalto que seria usada pa-
ramensagensdedifamação.
Aexistênciadogabinetefoi

reveladapelaFolhanodia 19
desetembrodoanopassado.
O jornalmostrouqueobun-
ker ideológicoestá instalado
numa sala no terceiro andar
doPaláciodoPlanalto,apou-
cos passos do gabinete pre-
sidencial.
Apolíciaargumentanope-

dido ao Supremo, assinado
pela delegada Denisse Di-
as Ribeiro, que a determina-
ção à rede social para entre-
garosdadosdeveriaocorrer
demaneiraurgente,paraque
as pessoas envolvidas com
as contas removidas não te-
nham tempo de se desfazer
dos dados.
Levantamento do Labo-

ratório Forense Digital do
AtlanticCouncilemparceria
comoFacebookapontoua li-
gaçãodiretadeTércioTomaz
comum esquema de contas
falsas nas redes sociais.
Ele é apontado como res-

ponsável por parte dos ata-
ques a opositores do presi-
dentedaRepública, comoao
ex-ministro Sergio Moro na
sua saída do governo e a in-
tegrantesdeoutrosPoderes,
epordifundirdesinformação

em temas como a Covid-19.
Maisrecentemente,ascon-

tas atacaram o STF e o Con-
gressoNacional.
“Os dados mostram uma

rede conectada a Bolsonaro
ealiadosdele, usando funci-
onários do governo e de de-
putados,dedicadaamanipu-
lar informaçãoecriarnarra-
tivas, comataquesaoposito-
res”, dizLuizaBandeira,pes-
quisadora do Digital Foren-
sic Research Lab do Atlan-
tic Council e uma das auto-
ras do levantamento.
A conta no Instagram @

bolsonaronewsss,queéanô-
nima, foi registrada por Tér-
cio, segundo os pesquisado-
res, que tiveram acesso aos
dados do Facebook na par-
ceria com a plataforma.
Elatinha492milseguidores

e mais de 11mil posts antes
deserderrubada.Umapági-
nanoFacebookchamadaBol-
sonaroNewscompartilhava
omesmo conteúdo.
AlémdeTércioTomaz,cin-

co ex e atuais assessores de
legisladores bolsonaristas,
entre eles um funcionário
do deputado Eduardo Bol-
sonaro(PSL-SP), foramiden-
tificadoscomoconectadosà
operação de desinformação
noFacebookenoInstagram.
OFacebook removeuuma

redecom73 contas ligadasa
integrantes do gabinete do
presidente Jair Bolsonaro,
seus filhos e aliados. Parte
delas promovia propagação
de ódio e ataques políticos.
Foram removidas 35 con-

tas do Facebook e 38do Ins-
tagram que, segundo a em-
presa, atuaram para mani-
pular o uso da plataforma
antes e durante o mandato
de Jair Bolsonaro—incluin-
doacriaçãodepessoasfictí-
cias que sepassavampor re-
pórteres.Aempresatambém
excluiu 14páginas e umgru-
po do Facebook.

Oministro Alexandre deMoraes em sessão do Supremo Tribunal Federal Pedro Ladeira - 26.set.19/Folhapress

Deputados bolsonaristas são
expulsos do PSL em São Paulo
são paulo Os deputados es-
taduais paulistas Gil Diniz e
Douglas Garcia foramexpul-
sosdoPSL(PartidoSocialLi-
beral) na noite desta quarta-
feira (15). Apoiadores de Jair
Bolsonaro, eles estavam em
atritocomadireçãoregional
do partido, que hoje se opõe
aopresidente.
Segundo o deputado fede-

ral JuniorBozzella,presiden-
te do diretório estadual, am-
bosforamexpulsos,apósde-
liberaçãodaComissãodeÉti-
ca,porparticipardeatoscon-
tráriosàdemocraciaeainsti-
tuiçõescomooSupremoTri-
bunal Federal.
Foi deliberada a expulsão,

conforme nota do dirigente,
por práticas que afrontam o
estatutodopartido,especial-
menteoartigoque“vedaativi-
dadespolíticascontráriasao
regime democrático, carac-
terizadas pela conduta dos
dois deputados emmanifes-

tações que atentamcontra o
STF e seusministros”.
O comunicado afirma que

ambos tiveram amplo direi-
to de defesa, mas não nega-
ramos fatos.
Os dois deputados já esta-

vam suspensos das ativida-
despartidárias,pelosmesmos
motivosqueembasaramaex-
pulsão. Também são investi-
gados no inquérito das fake
news,quecorrenoSTFeapu-
raataqueseameaçasàcorte.
Diniz reagiu à decisão do

PSLdizendoque“éumahon-
raserexpulsopelodeputado
JuniorBozella,numresultado
claramente viciado”. Ele afir-
mouquejamaisparticipoude
atos antidemocráticos.
Douglas, emrede social, se

disse vítima de perseguição
políticaeafirmouque“éuma
honraserexpulsoporperma-
necer conservador e defen-
der essas pautas”.Fábio Zani-
ni e Carolina Linhares
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MorreSeverinoCavalcanti,quepresidiuCâmara
Político pernambucano que ficou conhecido como ‘rei do baixo clero’ tinha 89 anos e apresentava problemas cardíacos

-João Valadares

recife Oex-presidentedaCâ-
maradosDeputadosSeverino
Cavalcanti(PP),89,morreuna
madrugadadestaquarta-fei-
ra (15) emsuacasanoRecife.
De acordo com familiares,

ele tinha problemas cardía-
cos e morreu enquanto dor-
mia. “Eleusavamarcapassoe
sentia dores nos ossos”, afir-
mouJoséMaurícioCavalcan-
ti, umdos três filhos do polí-
tico, que é secretário-execu-
tivodaCasaCivil nogoverno
PauloCâmara (PSB).
Severino teve longa traje-

tóriapolíticaporPernambu-
co. Pelos extintos PFL ePPB,
exerceuomandatodedeputa-
dofederalportrêsmandatos.
O “rei do baixo clero”, co-

moficouconhecidoem2005,
aproveitouumarachanabase
do PT e venceu a disputa na-
queleanoàpresidênciadaCâ-
maracontraocandidatoofici-
aldogovernoLula,LuizEdu-
ardoGreenhalgh.
Severino, com a ajuda da

oposição, impôsamaiorder-
rotapolíticadopetistanogo-
verno àquela altura. Cons-
truiu sua candidatura com a
promessadeelevarsaláriose
demelhorar as condições fi-
nanceirasdeatuaçãodosco-
legas deputados.
Antes, fezpartedamesadi-

retoraporoitoanos.Também
ocupoua corregedoria.
Passou apenas sete me-

ses no comando da Câmara.
Nesse período, barrou pedi-
dosdeaberturade impeach-
ment contra Lula, que vivia
um bombardeio de acusa-
çõespelochamadomensalão.

Trêsmeses após chegar ao
postomáximo da Casa, uma
fraseficoufamosaquandoSe-
verinotentouemplacarnogo-
verno o nome de um conter-
râneo,oengenheiropernam-
bucanoDjalmaRodrigues,na
diretoriadeExploraçãoePro-
duçãodaPetrobras.
“O que o presidente [Lula]

me ofereceu foi aquela dire-
toriaquefurapoçoeachape-
tróleo. É essa que eu quero”.
A frase teria sidodita por ele
à então ministra de Minas e
Energia, DilmaRousseff.
Emsetembrode2005,Seve-

rino foi acusadopor Sebasti-
ãoBuani,donodeumrestau-
rante na Câmara, de receber
R$ 10mil reais por mês para

que o estabelecimento pu-
desse funcionar. O episódio
foichamadode“mensalinho”.
Em 21 de setembro, diante

das denúncias, Severino re-
nunciou ao mandato de de-
putadoedeixouapresidência.
Emsuabrevepassagemco-

mopresidente,foialvodepro-
testospor seposicionar con-
traprojetosdeleiemfavordo
reconhecimentodosdireitos
civis dos homossexuais.
Em seu discurso de despe-

dida, no dia em que anunci-
ou a renúncia, disse que iria
voltar e seria absolvido pelo
povo.“Aquedadopresidente
do baixo clero, lógico, é a vi-
tóriadessaelitezinhaquefez
tudoparaderrubá-loeridicu-

larizá-lo”,afirmou,referindo-
se a simesmo.
Mas a população não o ab-

solveu.Em2006,Severinoten-
tou voltar a Brasília e foi der-
rotado nas urnas. Dois anos
depois, foi eleito novamente
prefeito de João Alfredo, no
interiordePernambuco, sua
cidadenatal.
Nacampanha,usouoentão

presidenteLulacomoprinci-
pal caboeleitoral. Emmarço
de2008,emumeventopúbli-
conoRecife, Lula retribuiu a
ajuda de Severino e fez um
afago aopolítico.
Dirigindo-se ao ex-deputa-

do do PP, que estava na pla-
teia,opetistaafirmouqueas
elitespaulistaeparanaenseti-
nhamoderrubadodopoder.
“Elegeramo Severino. Não

levou muito tempo e perce-
beramqueelenãoeraoposi-
ção,etrataramdederrubaro
Severino com a mesma faci-
lidade com que o elegeram”,
discursouLula.
Usando o slogan “o candi-

datodeLula”,Severinoobteve
52,31%dosvotosederrotouo
nomedoPSDBnadisputape-
la prefeiturade JoãoAlfredo.
Foi o último cargo eletivo

que ele ocupou. Exerceu o
mandato de janeiro de 2009
a dezembrode 2012.
Severinofoienquadradona

LeidaFichaLimpae impedi-
dodeconcorreràreeleição.A
JustiçaEleitoralentendeuque,
porterrenunciadoaomanda-
to de deputado para não ser
cassado,opolítico tornou-se
inelegível.Naépoca,nãoquis
recorrer dadecisão.
Como integrante da UDN

(União Democrática Nacio-

nal), partido que havia lide-
radoaoposiçãoaGetúlioVar-
gas,omunicípiopelaprimei-
ra em 1964.
Em2017, foicondenadoem

2º instânciaporimprobidade
administrativaporempregar
umanetaemseugabinete,de
2003 a 2005, semque ela tra-
balhasse no local.
NabiografiadeSeverinoco-

modeputadoestadualconsta
adenúnciaquelevouogover-
nomilitar a expulsar doBra-
sil opadre italianoVitoMira-
capillo, emoutubrode 1980.
Oreligioso, ligadoàalapro-

gressista da Igreja Católica,
atuava em Ribeirão, no inte-
rior de Pernambuco, e havia
se recusado a celebrar uma
missa na cidade alusiva à In-
dependência.
Após denúncia formaliza-

daporSeverino,oentãopre-
sidentedaRepública, JoãoFi-
gueiredo,assinouaexpulsão.
AntesdeseconsolidarnoPP,

passoupordiversospartidos.
Em 1966, entrou para a Are-
na (Aliança Renovadora Na-
cional), sigla de sustentação
daditaduramilitar.Em 1980,
foi paraoPDSe, em 1987, pa-
ra o PDC (Partido Democra-
ta Cristão), onde permane-
ceu até 1990, quando entrou
noPL (PartidoLiberal).
FicoupouconoPL, apenas

até 1992, quando foi para o
PPR. Em 1994, transferiu-se
paraoPFLe logoemseguida
para o PPB, onde permane-
ceu até 2003, quando o par-
tidomudouonomepara PP.
Nasredessociais,ogoverna-

dor Paulo Câmara disse que
amortedeixaumalacunana
política de Pernambuco.

Severino Cavalcanti, ex-presidente da Câmara, em 2005 Givaldo Barbosa - 20.fev.2005/Agência O Globo

“
A queda do
presidente do
baixo clero, lógico,
é a vitória dessa
elitezinha que fez
tudo para
derrubá-lo e
ridicularizá-lo
Severino Cavalcanti
em seu discurso de despedida da
presidência da Câmara, falando
sobre si mesmo

Para incentivar o
hábito da leitura na sua casa

Minha
Primeira
Biblioteca

As obras de grandes autores
da literatura adaptadas
especialmente para o
público infantil em 28
volumes ilustrados.

Histórias de
Reis, Príncipes
e Princesas

Os inesquecíveis contos
e fábulas de Andersen,
Perrault e dos Irmãos
Grimm em 25 livros
de capa dura.

Pintores
para
Crianças

A vida e a obra de 30
pintores extraordinários
são apresentadas às
crianças em livros
ricamente ilustrados.

Contos e
Fábulas
Bilíngues

Os grandes clássicos
da literatura infantil
em 30 livros bilíngues
(inglês e português)
para ler, baixar e ouvir.

Concertos
e Óperas
para Crianças

As obras-primas do
balé, da ópera e dos
concertos em 30
volumes com livro-CD
para as crianças.

Disponível emwww.folha.com.br/colecoes
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Entenda o embate
entre PGR e Lava Jato
Oquemotivou o atrito
entre a força-tarefa de
Curitiba e o procurador-
geral AugustoAras? O
estopim foi a visita a
Curitiba nos dias 23 a 25 de
junho da subprocuradora
Lindôra Araújo, uma das
auxiliares mais próximas
de Aras e coordenadora
do grupo de trabalho da
Lava Jato na PGR. A força-
tarefa no Paraná entendeu
que Lindôra na ocasião
realizou manobra ilegal
para copiar bancos de
dados sigilosos e decidiu
fazer uma reclamação na
corregedoria do Ministério
Público Federal.

Oquediz a PGR sobre
o assunto? Nega que
tenha ocorrido qualquer
iniciativa ilegal. Em nota
divulgada no último dia
1º, a Procuradoria-Geral
listou decisões da Justiça
de 2015 quemencionavam
o compartilhamento
de dados da operação
com outras esferas do
Ministério Público.

Qual foi a resposta da
força-tarefa? Disse que
as decisões da Justiça
não autorizam o “acesso
indiscriminado” às
informações guardadas,
que incluem documentos
apreendidos, relatórios de
inteligência e informações
fiscais. Afirma que é preciso
haver uma indicação
de provas ou um objeto
específico para que o
pedido se concretize.

Quais os outros fatores
de atrito? Além do
compartilhamento de
dados, outro ponto de
divergência com Curitiba
é a proposta de criação da
Unac (Unidade Nacional de
Combate à Corrupção e ao
Crime Organizado), órgão
ao qual as forças-tarefas
de casos de corrupção
trabalhariam vinculadas.

Quais as críticas
a esse novo
modelo? Procuradores
falam em um risco de
excessiva centralização
de poder. O pano de
fundo da discussão é a
desconfiança com que
em geral procuradores
veem Aras. Ele assumiu o
comando da Procuradoria
por indicação direta do
presidente Jair Bolsonaro,
sem ter disputado eleição
interna da categoria,
como seus antecessores.

Como funciona uma
força-tarefa? A decisão
de formar uma força-
tarefa parte da direção
do Ministério Público ao
entender que determinado
caso requer um esforço
concentrado de apuração.

A força-tarefa é umórgão
permanente? Não.
Desde 2014, a autorização
de trabalho da equipe no
Paraná foi sucessivamente
renovada pela PGR, com
supervisão do Conselho
Superior do MPF. Em
setembro, essa ordem
precisa ser novamente
reeditada para que
o trabalho continue
nesse formato.

Existe uma relação de
subordinação entre a
força-tarefa e a PGR? A
Constituição garante aos
membros do Ministério
Público independência
funcional, mas todos estão
sujeitos a supervisão,
acompanhamento
e coordenação. Um
procurador da República
lotado em Curitiba, por
exemplo, tem sob sua
alçada casos de primeira
instância no estado. Já
um subprocurador da
PGR em Brasília tem
responsabilidade sobre
procedimentos envolvendo
instâncias superiores.

ENTREVISTA
LEONARDO CARDOSO
DE FREITAS
-Marcelo Rocha

brasília CoordenadordoNú-
cleodeCombateàCorrupção
do MPF (Ministério Público
Federal) que atua na segun-
da instância da Justiça Fede-
ral em São Paulo, o procura-
dorregionaldaRepúblicaLeo-
nardoCardosodeFreitasafir-
maqueforças-tarefascomoa
daLavaJatorepresentamum
modelodecombateàcorrup-
çãoquepermitiuàinstituição
colhermuitos frutos.
“A Lava Jato trouxe umno-

vo patamar na investigação
criminal, no processo penal,
oquetambémrepercutiunas
práticasdaadministraçãopú-
blica”, diz Freitas, ex-coorde-
nador da força-tarefa no Rio
deJaneiro.Oprocuradorregi-
onal sedesligoudogrupono
final do anopassado.
O MPF debate atualmente

um modelo de atuação dos
procuradores, incluindoacri-
açãodaUnac (UnidadeNaci-
onal de Combate à Corrup-
ção e aoCrimeOrganizado).
Segundoaproposta,as for-

ças-tarefasdaLavaJatonoPa-
raná, no Rio e em São Paulo,
além da Greenfield (que in-
vestiga irregularidades em
fundos de pensão) emBrasí-
lia,passariamatrabalharvin-
culadas a este órgão central.
SetoresdoMPFtememper-

dadeautonomiacomaideia,
defendidapeloprocurador-ge-
raldaRepública,AugustoAras.
Freitasafirmaqueas inves-

tigações, mesmo aquelas do
porte da Lava Jato, deveriam
nascer espontaneamente da
atuação dos procuradores.
“Grandeparte do sucessodo
MinistérioPúblicoFederalno
combateàcorrupçãoao lon-
godessesúltimosanossede-
ve à descentralização.”
O procurador classifica de

desproporcionaladecisãodo
presidentedoSTF(Supremo
TribunalFederal),DiasToffo-
li, quedeterminounaúltima
quinta(9),apedidodaPGR,o
compartilhamento de infor-
mações armazenadas pelos
QGs estaduais da Lava Jato.

*
Qual é omodelo ideal para o
combate à corrupção? Nós
temosumprincípiomuitoca-
roaoMinistérioPúblico,que
éaindependência funcional.

Eleestabelecequeumpromo-
torouumprocuradorvaires-
ponderporumcasoespecífi-
co. Não é realista achar que,
comorganizaçõescriminosas
queagentevêatuandodentro
e foradopoderpúblico, com
toda a dinâmica e complexi-
dade,umprocurador,umde-
legadovaidarcontasozinho.
ALavaJatosurge,então,co-

mo ummodelo bem-sucedi-
do. Ela preserva o princípio
doprocuradornatural, e sua
independência funcional. A
força-tarefa é simples, estru-
turalmente falando. O que
ela é? Um procurador natu-
ral, com sua independência
funcional, e colegasdesigna-
dos para auxiliá-lo.

Um órgão central não con-
tribuiriaparaaperfeiçoares-
se trabalho? Entendoqueo
modelodasforças-tarefas,em
tornodoprocuradornatural,
comsuaindependênciafunci-
onalpreservada, e, eventual-
mentecomoprincípiodaco-
legialidadenasdecisões, fun-
cionamelhordoquealgocen-
tralizado.Acentralização,co-
mo se quer com aUnac, não
meparece ser o ideal.

Por quê? Grande parte do
sucesso doMPFno combate
à corrupção ao longo desses
anos sedeveàdescentraliza-
ção. Curitiba, Rio, a Greenfi-
eld e tantas outras forças-ta-
refas são exemplos disso. Eu
fico mais confortável com a
ideia de investigações nas-
cendo espontaneamente no
cenário da instituição.

Esse debate ocorre emmeio
adurascríticasqueaLavaJa-
to enfrenta, vindas inclusive
dedentrodaprópriainstitui-
ção.Oatualprocurador-geral
daRepúblicaassumiuocargo
dizendoqueeraprecisocon-
ter excessos e segue nessa li-
nha. É lógicoque todoerro,
todo excessonão temsóque
ser corrigido, mas também
eventualmente punido. Não
setratadisso.Masnegaraefi-
ciência e a natureza republi-
canadessaatuaçãoachobem
difícil por conta de todos os
avanços trazidos.

Eascríticasdoprocurador-ge-
ral? Nãoéapropriadodami-
nhaparteanalisarcomentári-
osdoprocurador-geraldaRe-
pública.Denovo,euressaltoo
saldo das forças-tarefas para
as investigações de combate

à corrupção, lavagem de ati-
vosedocolarinhobrancoem
geral.Éamplamentepositivo.

Que avanços o sr. aponta?
A Lava Jato trouxe um novo
patamar na investigação cri-
minal, no processo penal, o
que também repercutiu nas
práticasdaadministraçãopú-
blica.Ousodizerquehojehá
maiscuidadocomacoisapú-
blica—oumais receiode ser
responsabilizado.
Otrabalhoestáempé,com

toda a transparência. Às ve-
zes, a Lava Jato é até acusada
deexcessode transparência.
Mas nãode falta dela.
Tudo isso dá conta da soli-

dezdo trabalho.Ede solidez
dopontodevistatécnico,das
provas produzidas, dos ele-
mentos que foram colhidos,
e submetidos ao contraditó-
rio,dosvaloresqueforamre-
patriados. Isso soma muito
paraessemodelodeatuação.

Nomodelodecombateàcor-
rupçãoatualmenteemdeba-
te,qualpoderiaserentãoopa-
pelreservadoàPGR? Cabeà
PGRumpapel importantíssi-
mo, por meios das câmaras
criminal e de combate à cor-
rupção [instâncias adminis-
trativas ligadas à PGR], atu-
ando para coordenar e revi-
sar os atos praticados pelos
procuradores.
Noplano administrativo, a

PGRtambémpodeapoiares-
sasiniciativas.Éprecisoequi-
pe,commétodo,trabalhosé-
rioededicação.Nessesentido
é essencial a participação da
PGR, de prover os meios pa-
ra que isso ocorra.

Umdos autores da proposta
que cria aUnacdisse à Folha
que“sóCuritibatemestrutu-
raadministrativa,sóelacon-
seguefazerascoisascomomí-
nimodeeficiência”e,portan-
to, um órgão central atuaria
para evitar que isso ocorra.
Faltaramcondiçõesdetraba-
lhoàforça-tarefadoRiodeJa-
neiro? Otrabalhodadimen-
sãodeumaforça-tarefadaLa-
vaJatosempreéfeitoemuma
situaçãonãoideal,mas,nope-
ríodo emque a integrei, pos-
sodizerque,dentrodopossí-
vel, a força-tarefa da Lava Ja-
to noRio teve apoio daPGR.

A coordenadora da Lava Ja-
toqueauxiliaArasesteveem
Curitiba para copiar dados
armazenados pela força-ta-

Paraprocurador, forças-tarefas
inovaramcombateàcorrupção
Chefe de núcleo vê ação idealizada por agentes mais eficiente que órgão central

refa. O procurador-geral en-
viou ofícios também ao Rio
e a São Paulo com este pro-
pósito. É um procedimento
correto? O procurador-ge-
ral da República é o chefe da
instituição e merece todo o
respeito. Mas, em termos de
atuação-fim, nós temos nos-
sa independência funcional,
nossas repartições e atribui-
ções. Nem todas as informa-
ções colhidas emuma inves-
tigaçãopodemsercomparti-
lhadaslivrementecomquem
querqueseja.Nãotemcomo
pegarumprocesso sigilosoe
compartilharcomquemquer
que seja, nemmesmo como
excelentíssimo senhor pro-
curador-geral daRepública.

Na última quinta (9), o pre-
sidente do STF, Dias Toffoli,
aceitouosargumentosdoPGR
edeterminouocompartilha-
mento. Obviamente, a deci-
são deve ser cumprida, mas
entendo que ela seja absolu-
tamentedesproporcional.Ela
se equivoca no alcance que
dá ao princípio da unidade
noMPF.Nossosvetores sãoa
independência funcional e o
princípio do procurador na-
tural, que descentralizam a
atuaçãoepermitemquecada
membrodoMinistérioPúbli-
co,comsuaconsciência,exer-
ça seudever funcional.
Aordem[doSTF]sefunda-

menta em fatos que teriam
ocorridoemCuritiba,masal-
cança Rio e São Paulo. Essas
informaçõessãofrutodeafas-
tamentosdesigilosconstitu-
cionais e processuais penais
apósdecisões judiciais anali-
sadascasoacaso.Aextensão
determinadaporessaordem
dotribunaléfeitasemquees-
sa fundamentação caso a ca-
so tenha sido realizada.

Adecisãodotribunalestáre-
lacionada a um dos pontos
nodebate sobre a criaçãoda
Unac:aexistênciadeumban-
codedadosúnicoparaarma-
zenardadosdeinvestigações
coletadosemtodoopaís.Évi-
ável e legal concentrar tudo
em um lugar só? Acho que
não.Éprecisoterfundamento
para esses compartilhamen-
tos, para cadaumdos reque-
rimentos.Vejocommuitadi-
ficuldade, à luz domarco le-
gal tantonodireitopenal co-
mo no processo penal, essa
ideia de semontar esse ban-
codedados único.

Como o sr. vê a atual fase da
LavaJato? Achoqueagente
nãoestáemummomentoal-
vissareiro.

A que atribui esse momen-
to? Agente talvez tenhaum
cansaçonaturalsomadoaofa-
todequealgumasforçaspolí-
ticas que nos apoiavam hoje
nãonos apoiem tanto.

AsmensagensdeTelegramre-
veladaspelositeTheIntercept
Brasil,mostrandoaconselha-
mentodoex-juizSergioMoro
àforça-tarefanoParanácau-
saramdanoàLavaJato? Pre-
juízode imagem,houve.Mas
essematerialeunãoconheço
afundoenãopossomemani-
festar sobre ele. O que posso
dizer em relação ao Rio, on-
deatuei,epossomeestender
a Curitiba, é que nossos pro-
cessos, em sua maioria, es-
tão sendo escrutinados pela
imprensa,pelaopiniãopúbli-
ca,pelostribunais, incluindo
oSupremo,hámuito tempo.
O trabalho foi feito dema-

neirasólida,atéporcontades-
semodelodeforça-tarefaque
eudestaqueino início, e, por
essarazão,temresistidoato-
do o escrutínio por parte da
sociedade.

Houve uma identificação do
projetopolíticovencedornas
urnasem2018comaLava Ja-
to.Aforça-tarefabuscouesse
respaldo? Não,pelocontrá-
rio.Sempresetentouatuarda
maneiramaislongedefacções
políticaspossível.Buscarum
ambientepúblicomaistrans-
parente,commelhorespráti-
cas,nãopodeenãodevenun-
ca ser visto como um objeti-
vo partidário oumesmo um
instrumentodegrupospolíti-
cosparaavançarsuaagenda.

Leonardo Cardoso de Freitas, procurador regional da República Tânia Rêgo - 17.dez.15/Agência Brasil

Leonardo Cardoso
de Freitas, 49

Ingressou noMinistério
Público Federal em 1999,
sempre atuando em
matéria criminal e em
crimes de corrupção.
Foi procurador-chefe da
Procuradoria da República
no Rio de 2005 a 2007.
Integrou de 2016 a 2019
a força-tarefa da Lava
Jato no estado, inclusive
na coordenação. Chefia
o Núcleo de Combate
à Corrupção que atua
na segunda instância
da Justiça Federal em
São Paulo. É mestrando
em direito pela UFRJ

“
Grande parte
do sucesso do
Ministério Público
Federal no combate
à corrupção ao
longo desses
anos se deve à
descentralização.
Tantas forças-
tarefas são
exemplos disso.
Eu ficomais
confortável
com a ideia de
investigações
nascendo
espontaneamente
no cenário da
instituição
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Biden atingemaior vantagem sobre Trumpdesde início do ano
-Diana Lott
sãopaulo Aaprovaçãoeleito-
raldeJoeBidenentreosame-
ricanosregistradosparavotar
chegou a 52%, contra 37%de
DonaldTrump, amaiormar-
gemjáregistradapelaUniver-
sidadeQuinnipiac,responsá-
vel pela pesquisa nacional e
divulgadanesta quarta (15).
Uma segunda sondagem,

feita peloWall Street Journal
e pela emissora NBC News,
também mostra resultados
positivos para o democrata.
Biden aparece com 51% de
intençãodevoto,contra40%
doatualpresidente—avanta-

gemdodemocratasubiude7
para 11pontos percentuais.
Nasomadaintençãodevo-

toemArizona,Colorado,Fló-
rida,Maine,Michigan,Minne-
sota,Nevada,NewHampshi-
re,CarolinadoNorte,Pensil-
vâniaeWisconsin—estados-
pêndulo,queoravotamemre-
publicanos,oravotamemde-
mocratas—Bidenlideracom
52%, contra 40%deTrump.
O desempenho econômi-

co dos EUA sob o governo
Trump,pontocentraldaapro-
vaçãodo republicano e prin-
cipal bandeira de sua cam-
panha à reeleição, teve ava-
liações diferentes nas duas

pesquisas. Na enquete WSJ/
NBC, 54% avaliam positiva-
menteaeconomia,enquanto
42%têmvisão contrária.
No levantamento da Quin-

nipiac, porém, esta foi a pri-
meiravezdesde 2017emque
maisdametadedosentrevis-
tadosdesaprovouagestãode
Trump no quesito—53% do
total.Naúltimasondagem,re-
alizada em 18 de junho, essa
fatia representava 45%.
A aprovaçãodopresidente

também atingiu seu menor
patamardesde2017. São36%
osqueapoiamaCasaBranca
de Trump, contra 60%que a
desaprovam—quedade seis

pontos em relação à última
sondagemdauniversidade.
Quandoosentrevistadosfo-

ram questionados sobre te-
mas específicos, a preferên-
ciapeloex-vice-presidentede
BarackObamafoimaior.Ape-
nas35%apoiamarespostade
Trumpàpandemiadocorona-
vírus,enquantoodemocrata
registrou 59%deaprovação.
OresultadodoWSJ/NBCvai

nomesmosentido:59%desa-
provamagestãonesseponto.
ApesquisadaUniversidade

Quinnipiac mostra que o re-
cente crescimentododemo-
crata na disputa se deve em
grandeparteaoseleitores in-

-Igor Gielow
são paulo A Guerra Fria 2.0,
protagonizadaporEUAeChi-
na, ganhou nova fase com a
escaladanasameaçasmútuas
desançõesentreasduasmai-
ores economiasdomundo.
O embaixador america-

no em Pequim foi convo-
cado para ouvir protestos
do governo local.
Em dois dias, Washing-

ton disparou três ataques
frontais aos interesses chi-
neses, dando continuidade
à disputa que se acentuou
com a ascensão de Donald
Trumpaopoder, em 2017.
Analistas se questionam,

contudo, sobre os limites de
tais ações, dada a importân-
cia da China em um mun-
do em que ela é a maior res-
ponsávelpelocomércio,com
12,4%dototaldeimportações
e exportações em 2018.
Impulsionadoporumacam-

panhaàreeleiçãoemqueestá
numaposiçãodifícilcontrao
democrataJoeBiden,orepu-
blicanoTrumpfoiemfrente.
Na segunda (13), o secretá-

riodeEstado,MikePompeo,
fezomaisduroataqueàspre-
tensõesdoregimecomunista
sobre omar do Sul da China
—a principal rota de comér-
cio de Pequim, que tem 20%
doPIBligadoàsexportações.
No dia seguinte, o Reino

Unidobaniuagigante chine-
sa Huawei de suas redes de
5G,algoqueTrumpsegabou
de ter “feito sozinho”.
E o presidente americano

arrematou o dia cumprindo
a promessa de acabar como
status de parceiro comercial
privilegiadocomHongKong
devidoànovaleidesegurança
chinesasobreoterritóriode-
volvidoporLondresem 1997.
A legislação, que na práti-

ca tolhe o dissenso na regi-
ãoconturbadaporprotestos
pró-democracia desde 2019,
é também um dos motivos
paraadecisãodogovernode
Boris Johnson sobre o 5G.
O outro foi a pressão de

Trump, que proibiu o forne-
cimentodechipscomtecno-
logia americana, maioria no
mercado, para aHuawei.
Alémdisso,osEUAprome-

teramaplicarsançõesaquem

EUAeChinaameaçamcomsanções,
emumanova fasedaGuerra Fria 2.0
Pequim convoca embaixador americano depois de Trump retirar status especial de Hong Kong

“oprimiropovo”honconguês,
nãodescartandoautoridades.
O resultado foi uma dura

reaçãodePequim, quenesta
quarta (15) prometeuaplicar
sanções a pessoas e institu-
ições americanas ligadas ao
que considera interferência
emseus assuntos internos.
Na prática, o modelo que

deverá ser aplicadoéo já vis-
to quandoos EUAaplicaram
sanções a quatro autorida-
des chinesas acusadas de re-
pressãocontramuçulmanos
naprovínciadeXinjiang:me-
didas idênticas e proporci-
onais contra políticos ame-
ricanos envolvidos em atos
congressuais sobre o tema.
Além disso, o embaixador

Terry Branstad foi chama-
do à chancelaria para ou-
vir um protesto formal de
Pequimpelo ato deTrump.
Asituaçãopodeescalar:se-

gundoojornalTheNewYork
Times,oamericanoconside-
raimporrestriçõesdeviagem
aos EUA a membros do Par-
tido Comunista Chinês e pa-
rentes.Éalgodifícil:aagremi-
açãotem92milhõesdemem-
bros. Todo ano, 3milhõesde
chineses visitamopaís.
Os atos por enquanto são

maispolíticos,eambosospa-
íses podem absorvê-lo. Não
é muito diferente das expul-
sõesmútuasdeespiõesentre
EUAeUniãoSoviéticaduran-
teaversão 1.0daGuerraFria.
Omesmosedánaarenada

pandemia da Covid-19. Nes-
ta quarta, Pompeo disse que
a investigação sobre a ori-
gemdocoronavírus,aserfei-

ta pela Organização Mundi-
al da Saúde, servirá para “la-
var” a reputação de Pequim.
OsEUAdeixaramaOMS.
Acoisamudadefiguracom

oacirramentodadisputaco-
mercialenvolvendoaHuawei.
Pompeo afirmou que os

EUA irão restringir vistos
para funcionários da em-
presa. “Se negociam com a
Huawei, estão negociando
com abusadores de direitos
humanos”, disse, emnota.
A Huawei nega a alegação

central dos EUA, de que re-
des da empresa podem ser-
vir de vertedouros de dados
para a espionagemchinesa.
“É desalentador. A forma

com que o Reino Unido tra-
tou a Huawei, simplesmen-
te a chutando, está sendo
observada bastante de per-
to por outras empresas chi-
nesas”, resumiu o embai-
xador chinês em Londres,
Liu Xiaoming, numevento.
“Será muito difícil ter con-

fiança para mais investi-
mentos”, disse. O Reino Uni-
do é o país europeu com
mais investimento chinês,
24% do total aplicado no
continente em 2018.
A interdependênciacomer-

cialéaindamaiornocasodos
EUA, ainda que o volume de
investimentodiretotenhaca-
ído sob Trump, que promo-
veu uma guerra comercial
baseadaemtarifasde impor-
taçãopor ora congelada.
De1990a2019,aChinainves-

tiuUS$ 150bilhões (R$ 806,9
bilhões) em empresas nos
EUA,segundoaONGUS-Chi-

naInvestmentHub.Nocami-
nhocontrário,osamericanos
colocaram US$ 284 bilhões
(R$ 1,5 trilhão) em território
chinês.Opicodastransações
ocorreuem2016,pré-Trump.
Também nesta quarta,

o mar do Sul da China vol-
tou à baila. O secretário-as-
sistente de Estado para a
Ásia Oriental, David Stilwell,
afirmou haver espaço para
sanções sobre o tema.
OchefedeStilwell,Pompeo,

foialém.“Vamosusartodasas
ferramentasquetemoseapoi-
ar todos os países que reco-
nheceremqueaChinaviolou
suasreivindicaçõesterritori-
ais legais”, afirmou. Pompeo
evitou falar em açõesmilita-
res,claro,dizendoquebusca-
riaajudardiplomaticamente.
Nemprecisaria.Nasemana

passada, dois grupos de por-
ta-aviõesamericanosfizeram
exercíciosna região,nomes-
momomentoemqueos chi-
nesesconduziammanobras.
Seumaguerra é altamente

improvável hoje, o estadode
tensão constante pode levar
a confrontos acidentais.
O governo Trump é visto

como um “bully”, já tendo
causado episódios diversos
demal-estar entre aliados.
Mesmo nesta terça, Pom-

peo prometeu estender san-
ções a sócios ocidentais de
doisgasodutosqueligamari-
val americanaRússia àEuro-
pa: o Nord Stream 2 (via Ale-
manha)eoTurkstream(Tur-
quia). “Saiam agora ou enca-
remasconsequências”,disse.
Apesar disso, há uma cres-

cente percepção contrária
à China entre aliados nomi-
nais de Washington. Além
dasqueixasnomardoSulda
China, onde o Tribunal de
Haia jádeurazãoàsFilipinas
em 2016 ante as pretensões
chinesas, háHongKong.
Até aqui, EUA, Austrália e

Canadá suspenderam seus
tratados de extradição com
HongKong.ReinoUnido,Fin-
lândia e Nova Zelândia tam-
bémestudamfazeromesmo.
Omotivo é o temor de que

o artigo 55 da nova lei chine-
sa permita que pessoas ex-
traditadas sejam levadas ao
Judiciário do continente, al-
go não previsto nos termos
dos acordos vigentes entre
HongKongeoutros20países.
O governo chinês tem op-

çõespolíticas limitadas, ape-
sardeseugrandeinvestimen-
to em parceiros como o Pa-
quistão. Nesta quarta, o pre-
sidente Xi Jinping ligou para
o premiê de Singapura, num
telefonemadecumprimentos
porvitóriaeleitoral lidocomo
pressãopor apoio anti-EUA.
Leiamais na pág. A22

Opresidente americano, Donald Trump, durante entrevista coletiva realizada na Casa Branca, no início domês Tom Brenner - 2.jul.20/Reuters

Opresidente chinês, Xi Jinping, em evento que tratou da relação entre o país asiático e a África no combate à Covid-19 Huang Jingwen - 17.jun.20/Xinhua

China e EUA são rivais, mas têm
muitos investimentosmútuos

Investimento direto em indústrias
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dependentes.Bidenpassoua
liderara intençãodevotoen-
tre o grupo, com 51%, contra
34%deTrump.Emjunho, in-
dependentesestavamdividi-
dos,com43%apoiandoBiden
e 40%apoiandoTrump.
A Universidade Quinnipi-

ac entrevistou 1.273 eleitores
registradosentre9e 13de ju-
lho.Amargemdeerroéde2,8
pontos percentuais.
Já a pesquisa WSJ/NBC foi

realizada com 900 eleitores
registrados. Mais dametade
dosparticipantesfoicontata-
da por ligações a celulares. A
margemdeerroédemaisou
menos3,3pontospercentuais.
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|dom. SylviaColombo |seg.MathiasAlencastro |qui. LúciaGuimarães | sex. TatianaPrazeres |sáb. RobertoSimon, JaimeSpitzcovsky

Émanhãdedomingo, 15deno-
vembrode2020.A folhagemdo
outono,emWashingtoneNova
York, jáperdeuoviço.Nasdu-
as cidades, estúdiosde canais
de TV abertos e a cabo estão
prontosparaumritualqueco-
meçounomeiodoséculo20, o
talk show político dominical.
Depois de uma excepcional-

mente lenta apuração das ur-
nas,analistasdiscutemsefoi ju-
lhoomêsqueelegeuJoeBiden.
Discordam sobre omomento.
Teriasidoaexplosãodapan-

demianosestadoscruciaispa-
raDonaldTrump?Olivrodaso-
brinhaMary Trump, observa-
doraprivilegiadadonarcisismo
malignoedacorrupçãodotio?
Sinais de que republicanos

perderamomedo de desagra-
darTrump,admitindoaberta-
mentequenãoiriamarriscara
saúdecomparecendoàconven-
ção do partido na Flórida em
agosto?Ouoprimeirocomício
canceladoporfaltadepúblico?
Equal a iconografiada der-

rota?Umvisivelmente esgota-

do presidente resmungando
frasesdesconexasporumaho-
rano jardimdaCasaBranca?
Ou,quemsabe,asupressãoda

imagemanterior,quandoduas
das três principais redes deTV
acabocortaramosinalda fal-
saentrevistatransformadaem
comício eleitoral na terça (14)?
Depoisdotraumade2016,de-

mocratasreagemaprevisõesde
vitória com superstição seme-
lhanteàdeatoresshakespearia-
nosquandoalguémpronuncia
“Macbeth”dentrodeumteatro.

Desdeoséculo 17, uma lenda
demortes e desastres empro-
duções da peça faz com que
atores só se refiramàtragédia
sobre ambição e poder como
“apeçaescocesa”.Toc, toc, toc.
Sim,aspesquisasnacionais

quehojeapontamparaavitó-
ria de Joe Biden já iludiram a
maioriade eleitoresquedeuo
votopopularaHillaryClinton.
DeBarackObama,passando

por analistas de pesquisa eRe-
daçõesatéopróprioTrump,nin-
guémesperavaavitóriadorepu-

blicano emnovembrode 2016.
Háumadiferença importan-

te.Bidennãoatrai,de longe,os
índicesderejeiçãoqueeramal-
batrozesnascostasdeHillary.
Paradesesperodeassessores,

Trumpdobraaapostadapola-
rização,sacudindodiariamente
chocalhosraciais,enquantoseu
apoiodespencaentre indepen-
dentes,omaiorblocoeleitoral.
Umtermômetrodacalamida-

depodeserosdiálogosdeWil-
liamCohan,ex-investidorfinan-
ceiroehoje repórterdarevista
Vanity Fair, com executivos de
Wall Street, os mesmos que se
lambuzaram de benesses sob
Trump,queeliminouUS$2 tri-
lhões (R$ 10,7 tri) emimpostos.
ElestêmsopradoparaCohan

queoaumentodeimpostossobre
ganhosde capital é bem-vindo,
reconhecendo o iceberg no ca-
minhodoTitanicnacional.Ima-
ginem,um“mercado”que sabe

distinguir amula semcabeça e
oposto Ipirangadaeconomia.
Na Macondo mental de

Trump,elevaisersalvopelamí-
ticamaioriasilenciosa,amesma
aquemRichardNixonagrade-
ceuporseeleger.Nadaconven-
ceopresidentedequeamaioria
silenciosaéahidroxicloroquina
da sua sobrevivênciapolítica.
Faltamtrêsmeses emeiopa-

raaespeculaçãodestacolunista
se confirmar como fato. Como
alguém que passou a noite de
8denovembrode2016emcho-
que no meio da multidão que
acompanhava a apuração na
Times Square, devia ter o bom
sensode,até4denovembrodes-
teano,referir-meaumpresiden-
teBidencomoa“peçaescocesa”.
Se estiver enganada e a ex-

periênciademocráticaociden-
tal sofrerumnovogolpe, uma
necessária retratação será o
menor dosmeus problemas.

Precavida, porém, deveria tratar a possibilidade como os atores se referem a ‘Macbeth’

-
Lúcia Guimarães
É jornalista e vive em Nova York desde 1985. Foi correspondente da TV Globo, da TV Cultura e do canal GNT, além de colunista dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo

PresidenteBidendeixade sermiragem?

-GiulianaMiranda

lisboa O confinamento pro-
vocadopelaCovid-19aumen-
touonúmeroderegistrosde
violência doméstica em Por-
tugal, inclusive entremulhe-
rescommaisde65anos,que
representaram7,3%doscasos
atendidospelaRNNAVV(Re-
de Nacional de Apoio às Ví-
timas de Violência) durante
a pandemiade coronavírus.
Embora tenham peso nas

estatísticas, elas não são o
público-alvodos sistemasde
acolhimento,comestruturas
pensadaspararecebermulhe-
res jovens e crianças. As difi-
culdadesdoatualmodelode
abrigos foram escancaradas
comocrescimentodoscasos
nodecorrerdacrisesanitária.
Para tentar garantir um

atendimento que supra as
necessidadesdasvítimasmais
velhas, que muitas vezes so-
fremagressõeseabusoshádé-
cadas, o país lançou umpro-
jetodecasas-abrigosaidosas.
Atualmente,hádoismode-

los principais de acolhimen-
toemPortugal:estruturasde
emergência,paraestadiasde
no máximo 30 dias, e casas-
abrigos, nas quais as vítimas
permanecemporatéumano,
semprecomoobjetivodere-
cuperarema autonomia e se
reinseriremna sociedade.
A ideia équeas instalações

voltadas para mulheres ido-
sas não tenham prazomáxi-
modepermanênciaecontem
comcuidadosbásicosdesaú-
de e interação social.
“Nosso desafio tem sido ti-

rardainvisibilidadeasidosas
e as crianças, quemuitas ve-
zes aparecem diluídas neste
grandechapéudevítimasde
violênciadoméstica”,afirmou
asecretáriaparaaCidadania
e Igualdade, RosaMonteiro.
Segundoela, oprojetoestá

dentro da estratégia de ofe-
recer centros específicos pa-
ramulheresmaisvulneráveis.
Na maior parte dos casos,

as idosas são vítimas dos fi-
lhos ou de companheiros e
não têm alternativa de aco-
lhimentonassuasprópriasfa-
mílias.Devidoàproximidade
com o agressor, muitas relu-
tamembuscaratendimento.
Inicialmente,serãodisponi-

bilizadas três unidades, com

capacidade para receber 40
mulherescada.Oinvestimen-
to é de cerca de 2milhões de
euros (R$ 12,2milhões), e os
espaços,espalhadospelopa-
ís, devem começar a funcio-
nar no início de 2022.
A demora para a inaugura-

ção, segundo as autoridades
responsáveis,deve-seàneces-
sidade de reformar as estru-
turasqueabrigarãoasidosas.
OpanoramaemPortugal é

comumaváriosoutrospaíses,
ondeosregistrosdecasosde
violência doméstica aumen-
taram após o confinamento
provocadopela pandemia.
SegundoopsicólogoDaniel

Cotrim,responsávelpelaárea
deviolênciadaApav(Associ-
ação Portuguesa da Vítima),
é possível que o número de
atendimentos ainda aumen-
te até o fim do ano, uma vez
que a pandemia não se esta-
bilizou no país emuitasmu-
lheresaindaestãoconfinadas
comseus agressores.
Cotrimafirmaqueaaltada

procura por ajuda também
temaver comamaior quan-
tidade de informação dispo-
nível, commuitasONGs atu-
andoemparceriacomautori-
dades.“Essasvítimasacabam
percebendo que não vão ter
depassaravidatodacomoví-
timasdeviolência,comomu-
lheres há 20 anos muitas ve-
zes pensavam”, avalia.
Onúmerodeatendimentos

daRNAVVduranteoperíodo
maiscríticodoconfinamento,
entre13deabrile30dejunho,
foi de 20.063, do quais 1.537
eram de idosas. Entre 13 de
abril e 7 de junho, foram fei-
tos1.171atendimentosdepes-
soascommaisde65anos.As
cifras incluempedidosde in-
formação e atendimento ju-
rídico e psicológico.
Entre as idosas, 20precisa-

ramsairdecasaebuscaraco-
lhimento. Foram instaladas
nos abrigos 734 pessoas, das
quais 446 já saíramdas insti-
tuições com planos de rees-
truturaçãosocial,acolhimen-
todefamiliares,entreoutros.
“Éimportante,masnãoésó

criarestruturasdeacolhimen-
toeacharqueestátudoresol-
vido. É preciso articulação,
ouentãovira sóumdepósito
de pessoas. Felizmente, isso
temacontecido”, dizCotrim.

Portugalanuncia
abrigoespecial a
idosas vítimasde
abusodoméstico
Confinamento devido à pandemia
aumentou número de casos, que são
7,3% dos atendidos por rede de apoio

são paulo Depois de ser der-
rubadadurante atos antirra-
cistas em Bristol, no Reino
Unido,aesculturadeEdward
Colston, traficante de escra-
vosdoséculo 17, foisubstituí-
danestaquarta-feira(15)pela
estátuadeumamulhernegra
comopunhoerguido.
Onovomonumentohome-

nageiaJenReid,manifestante
fotografada sobreopedestal
ondeficavaaestátuadeCols-
ton.Noiníciodejunho,aima-
gem do escravocrata foi der-
rubada e jogada emumrio.
SegundoojornalTheGuar-

dian,aobraédoartistabritâ-
nicoMarcQuinn,queplanejou
asubstituiçãosecretamente.
Umaequipededezpessoas

chegouaolocalemdoiscami-
nhõesàs5h.Quinzeminutos
depois,anovaestátuajáesta-
vaposicionada,acompanha-
dadeumcartazemquese lia
“black lives still matter” (vi-
dasnegrasaindaimportam).
Afrasefazreferênciaaoslo-

gan do movimento contra o
racismoqueganhounovofô-
legoapósoassassinatodeGe-
orgeFloyd,nosEUA,emmaio.
O crime deu origema uma

ondadeprotestos emmilha-
res de cidades pelomundo.
“Quandoeuestavalánope-

destal e levantei meu braço,
foi totalmente espontâneo.
Era como se uma carga elé-
trica estivesse passando por
mim”, disse Reid, em decla-
ração conjunta com Quinn,
divulgadanas redes sociais.
“Meuspensamentosforam

paraaspessoasescravizadas
que morreram nas mãos de
Colstoneparalhesdarpoder.
Eu queria dar poder a Geor-
ge Floyd, a negros comoeu.”
Estima-sequeaCompanhia

RealAfricana,comaqualCols-
ton estava envolvido, trans-
portoumaisde84milpessoas
para serem escravizadas nas
AméricasenoCaribe.Dadoso
relacionamàmortede 19mil
negrosescravizadosnosécu-
lo17.Aindaassim,Colstonba-
tizaaomenos20estradasem
Bristol, escolas e hospitais.
A estátua do traficante foi

retirada do rio e, de acordo
com autoridades locais, está
sendorestauradaparadepois
ser exibida emummuseuao
ladodecartazesdomovimen-
toBlack LivesMatter.
Asubstituiçãopelaestátua

deReid, porém, foi feita sem
autorização.SegundoQuinn,
ela não foi planejada como
permanente,e simcomofor-
madeatrairatençãocontínua
aomovimento antirracista.
“Essa escultura precisava

acontecernodomíniopúblico
agora. Parece que houve um
pontodeinflexãoglobal.Ago-
raéahoradeumaaçãodireta.”

No Reino Unido,
estátua de
ativista substitui
a de traficante
de escravos

Manifestantes jogamno rio 2 estátua do traficante de escravos Edward Colston depois de
derrubá-la de pedestal emprotesto que ficoumarcado tambémpelo gesto da ativista Jen
Reid, celebrado em escultura instalada no local 1 Giulia Spadafora/NurPhoto/AFP e Geoff Caddick/AFP

2. Bristol, 7.jun

1. Bristol, 15.jul
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-Thais Carrança
são paulo Aperda de ocupa-
ção entre os trabalhadores
informais emmeio à pande-
miaémaisqueodobrodaque-
la registrada entre emprega-
dos formais, aponta estudo
do Ibre-FGV, divulgado em
primeiramãoàFolha.
Com nível recorde de pes-

soas fora domercadode tra-
balho, devido ao isolamento
social e também à garantia
de uma renda mínima pelo
auxílio emergencial, a volta
desses trabalhadores à bus-
ca por ocupação deve pres-
sionar a taxadedesemprego
nos próximosmeses.
A taxa de desocupação es-

tava em 12,9% no trimestre
encerrado emmaio, de acor-
do comdados do IBGE—ín-
diceacimados 11,6%registra-
dosatéfevereiro,antesdoiní-
cio das medidas de distanci-
amentosocial adotadaspara
conter o avançodaCovid-19.
O indicador, porém, não

reflete a realidade do mer-
cado de trabalho brasileiro
emmeio à pandemia, já que
muitaspessoasperderamsu-
asocupações,masnãoestão
procurandoumnovoempre-
go—e,por isso,nãosãocon-
sideradas desempregadas.
Levando isso em conta, os

pesquisadores Paulo Peru-
chetti,TiagoMartinseDaniel
Duque,doIbre-FGV,analisam
avariaçãodapopulaçãoocu-
pada para mensurar os efei-
tosdacrisesobreoemprego.
E,paraavaliaroqueestáacon-
tecendomês amês, utilizam
uma metodologia desen-
volvida pelo Banco Central
que permite mensalizar a
PnadContínua,pesquisa fei-
tapeloIBGEcombaseemtri-
mestresmóveis.
Segundo o estudo, a popu-

lação ocupada brasileira so-
mava 83,4milhões de pesso-
asemmaio,ante93,5milhões
nomesmomêsde 2019, uma
quedade10,7%,recordenasé-
riehistóricainiciadaem2012.
Entreosinformais,aredução
da ocupação foi de 15,1% em
maio, comparada a recuo de
6,7%entre os formais.
Onúmerodeinformaisdes-

pencou de 44,9 milhões em
maio de 2019, para 38,1 mi-
lhõesemmaiodesteano,com
6,7 milhões a menos de tra-
balhadoresinformaisocupa-
dos.Jáosformaisdiminuíram
de48,7milhõespara45,4mi-
lhões, uma perda de 3,3 mi-
lhões deocupações.
No levantamento, são con-

sideradosinformaisostraba-
lhadoresprivadosedomésti-
cossemcarteiraassinada,em-
pregadores semCNPJ, traba-
lhadorespor contaprópria e
trabalhadores que auxiliam
familiaressemremuneração.
Aofimde2019, enquantoum
empregadodo setor privado
com carteira assinada tinha
renda média de R$ 2.226, o
informal ganhava R$ 1.462, a
domésticasemcarteirarece-
biaR$773eotrabalhadorpor
conta própria, R$ 1.734.
Nacrisede2014a2016,a in-

formalidadefuncionoucomo
umaespéciede“colchão”pa-
raomercadodetrabalho,ab-
sorvendopartedostrabalha-
doresqueperderamvagasno
mercadoformal.Emmeioao
isolamentosocial,oemprego
informalnãoconseguecum-
priressafunção,aoseromais
afetadopelasmedidasdedis-
tanciamento.
“Ogovernotempoucacapa-

cidadedeagirsobreomerca-
dodetrabalhoinformal,esse
éumgrandeproblemaemter-
mos de política pública”, ob-
servaDuque, lembrandoque,
nomercado formal, asmedi-
das de suspensão de contra-
tos e redução de jornadas e
salários ajudaram a preser-
var empregos.

Fimdoauxílio emergencial vai
pressionar taxadedesemprego
Perda de trabalho informal é mais que o dobro do formal; procura por emprego é adiada

“Outro fator problemático
équemuitosdessestrabalha-
doresestãonosetordeservi-
ços e comércio, em ativida-
des que, para serem viáveis
economicamente,dependem
de aglomeração de pessoas
—eseriaatéimprudenteman-
tê-las funcionando.”

No setor de serviços, que
concentra70%detodooem-
pregogeradonopaísenoqual
a taxa de informalidade che-
gava a 44% em 2019, a queda
da população ocupada atin-
giu 10,7%emmaio,deacordo
comolevantamentodoIbre.
AdiaristaLianaGuimarães,

42, moradora de Belo Hori-
zonte, fazpartedessaestatís-
tica. “Estou desempregada e
todaaminhafamíliatambém,
estamosvivendosócomopo-
der deDeus”, afirma.
“Meus filhos trabalhavam

em lanchonete e meu espo-
so na construção civil, ago-

ra estão todos em casa para-
dos. Eu trabalhavade segun-
daasábado, fuimandadapa-
ra casa por todos os patrões
sem pagamento. Eles dizem
que, comessa pandemia, es-
tão semcondições depagar.”
Além do setor de serviços,

outro segmento que se des-

tacounegativamente na per-
dadepostosdetrabalhofoia
construção civil.
Comumataxadeinformali-

dadede73%em2019, o setor
tevequedadapopulaçãoocu-
pada de 15,7% emmaio, des-
taca Peruchetti, pior do que
a indústria em geral (-11,9%)
e os segmentos de transfor-
mação, extrativa e serviços
de utilidadepública (-9,8%).
Apesardea construção ter

sido enquadrada comoativi-
dade essencial, e de grandes
obras terem sido mantidas
em meio ao isolamento so-
cial, houve uma desacelera-
ção no início de novas obras
e queda na demanda por re-
formas emresidências.
Continua na pág. A18
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Depois de sofrermilhares de queixas por valores ele-
vados na cobrança de energia durante a quarente-
na, a distribuidoraEnel começouadar instruçõesna
própriacontasobrecomooconsumidorpodefazera
autoleitura de seu gasto para pagar apenas pelo que
elerealmenteutilizar.Emmaio,acolunareveloua in-
satisfação de comerciantes que, embora estivessem
com suas portas fechadas, vinham sendo cobrados
pelamédia de consumoanterior à pandemia.

Tutorial

tomada Procurada pela co-
luna,aEneldizquepartedos
clientesrecebeuaorientação
daautoleituranacontaemju-
nhoequemaispessoas rece-
beram em julho. A empresa
diz que, desde abril, tem da-
doa informaçãopordiferen-
tes canais de comunicação,
comoaplicativo,email,men-
sagemde celular, sites, redes
sociaisecampanhaemrádio.

menu Após o resultado po-
sitivo do exame de Covid de
Paulo Skaf, presidente da Fi-
esp, alguns dos que estavam
noalmoçocomBolsonaroem
Brasílianodia3selembraram
doslugaresnamesa.Skaf,que
está internado, ficou ao lado
direito do presidente. Ao la-
do esquerdo, estava Francis-
co Gomes Neto, da Embra-
er. O teste dele deunegativo.

em casa A adesão ao home
office após a pandemia não
vaificarsónosetorprivado.O
MetrôdeSãoPaulodizquevai
adotarapráticapermanente-
mentepara600 funcionários
cujas atividades podem ser
cumpridas a distância.

chave Pelos cálculos do go-
verno,amedidadevepermitir
cortarogastoanualemtorno
de R$ 9milhões e desocupa-
rá 13mil m² de área, em três
prédios.Doisdeles,alugados,
serãodevolvidos,eoterceiro,
que é próprio, será vendido.

obra O Metrô diz que vai
mantersóoedifícionocentro
deSãoPaulo, que será remo-
deladoparatrabalhorotativo.

mesa A nova sede do banco
OriginalnoBrooklin, emSão
Paulo,queestavaàsvésperas
de ser inaugurada quando o
coronavíruschegou,concluiu
seuprojetodesegurançasani-
tária,masseguesemdatapa-
racomeçar.Olançamentose-
riaemabril,maspassoupara
maio, e agora aguarda a evo-
luçãodapandemia.

lente Onovoprédiotemca-
pacidade para 2.400 pessoas
e foiprojetadopara 1.300po-
sições.Mesmoassim,haverá
rodízio de funcionários, se-
gundoaempresa,quediz ter
preparadomarcaçõesnochão
paradefiniradistânciaentre
os profissionais, alémde um
sistema de reconhecimento
facialnaentradapara identi-
ficar pessoas commáscaras.

vazio Ovarejodeluxorecém
abertoaindanãodecolouem
Paris. No Boulevard Hauss-
mann,aGaleriesLafayettete-
vequedadeaproximadamen-
te 40% no movimento neste
verão do hemisfério norte, e
naPrintemps, os funcionári-
os, habituados a recebermi-
lharesdeturistastodososdi-
as,estãoentediadoscomafal-
tadeclientes,dizoLeMonde.

banho de loja As compras
sãoaterceiramotivaçãopara
osviajantesquepassampelos
arredoresdeParis,depoisdas
visitas aosmuseusedospas-
seiospelacapital francesa,de
acordocomdadosdocomitê
regionaldeturismolocal.Seus
gastosatingiram22bilhõesde
euros no anopassado.

brasa ABeyondMeat, fabri-
cante de produtos à base de
proteína vegetal, chegou ao
Brasil nesta quarta-feira (15)
com quatro produtos de seu
portfólio, comohambúrgue-
res, linguiças e carnemoída,
que serão vendidos em uma
rede localdesupermercados
no estadode SãoPaulo.

semente A empresa ame-
ricana ainda não definiu o
volume que será destinado
ao país. O número exato de-
penderá da demanda inici-
al, segundo Ethan Brown,
presidente e fundador da
BeyondMeat, que usa ingre-
dientescomoarroz, féculade
batata, manteiga de cacau,
óleo de coco e beterraba.

churrasco “Quando tiver-
mos certeza que é o merca-
do que imaginamos, vamos
também pensar em tornar a
produção local”, afirma ele.

ao ponto Brown avalia que
oatualdebateambiental ins-
tauradonoBrasildemonstra
que é “omomento certo” pa-
ra expandir a oferta de pro-
dutos de origem vegetal aos
consumidores dopaís.

crachá OGooglelançounes-
ta quarta (15) um programa
de contratação para pessoas
comdeficiência pormeio de
umcanaladicionalparaesses
profissionais acrescentarem
seus currículos. A empresa
dizqueumaequipederecru-
tamentovaianalisarascandi-
daturas constantemente pa-
ra selecionar inscritos quan-
dohouvervagasdisponíveis.

INDICADORES

Joana Cunha
painelsa@grupofolha.com.brPAINEL S.A.

JUROS IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUIÇÃO
À PREVIDÊNCIA

EMPREGADOS DOMÉSTICOS

*O prazo da competência de junho vence
em 20.jul para empresas; para pessoas
físicas, vence em 15.jul. O prazo para
a competência de maio foi adiado
para novembro para empresas

*O prazo para o patrão da doméstica
venceu em 7.jul. A guia de pagamento
dos patrões inclui a contribuição ao INSS
do empregador e da doméstica, o FGTS,
a multa para a demissão e o seguro
contra acidentes. A contribuição ao INSS
da doméstica pode ser descontada de
seu salário. O prazo para a competência
de maio foi adiado para novembro

Competência junho*

Julho, em % ao mês

Considerando o piso na capital e Grande SP

Autônomo, empregador e facultativo
Valor mín. R$ 1.045 20% R$ 209

Valor máx. R$ 6.101,06 20% R$ 1.220,21

MEI (Microempreendedor)
Valor mín. R$ R$ 1.045 5% R$ 52,25 Empregado

Empregador

97,04

250,50

De 7,5%
a 14%

20%

713,09

1.220,21
Assalariado
Até R$ 1.045 7,5%

De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 9%

De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 12%

De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 14%

Alíquota

Máximo
em R$

Alíquota

Alíquota,
em%

Deduzir,
em R$

Em R$

Mínimo
em R$

Até
1.903,98

De 1.903,99
até 2.826,65

De 2.826,66
até 3.751,05

De 3.751,06
até 4.664,68

Acima de
4.664,68

142,80

354,80

636,13

869,36

Isento

Fonte: Procon-SP

Mínimo Máximo

Cheque
especial

Empréstimo
pessoal

7,69 8,00

3,89

7,89

7,5

15

22,5

27,5

comMarianaGrazini

OassistentedepedreiroPaulo
Alves,33,moradordoJardim
Ângela (zona sul de São Pau-
lo), sentiu essa diferença. “O
últimobicoquepeguei já faz
15dias,carregandocaminhão
num depósito. Tem menos
obras,easpessoasquecontra-
tavampara fazer umbico re-
sidencialagoraestãocomre-
ceioporcausadapandemia.”
Comacrisedocoronavírus,

ataxadeparticipaçãonaforça
detrabalhoatingiuamínima
históricade55%emmaio,con-
ta 61,6% em fevereiro, antes
das medidas de isolamento.
A força de trabalho é a soma
de pessoas em idade de tra-
balhar ocupadas e em busca
deemprego.Apopulaçãofora
da força de trabalho cresceu
21,5%emmaio, umrecorde.
“Teremos uma volta des-

saspessoasqueestãoforado
mercado de trabalho. Sem o
auxílio emergencial, elas vão
ter que buscar renda, então
a taxa de desemprego, que
não subiumuito a curto pra-
zo, pode subir mais num se-
gundomomento”, afirmaSil-
via Matos, coordenadora do
BoletimMacrodo Ibre-FGV.
Segundo ela, isso explica a

pressadogovernoemimple-
mentaraRendaBrasil,ampli-
andooBolsaFamíliacomain-
corporaçãodeoutrosprogra-
mas sociais—umaopção di-
antedoespaçofiscal limitado.
Para Solange Srour, econo-

mista-chefe da gestora ARX
Investimentos,omercadode
trabalhopodesofrerumamu-
dançaestruturalnopós-pan-
demia, com o rápido avanço
tecnológico provocado pela
crisecontribuindoparauma
reduçãodademandaportra-
balhomenos qualificado.
“É provável um desempre-

go estrutural que permane-
ça elevado por mais tempo,

Continuação da pág. A17

Fim do auxílio emergencial vai
pressionar taxa de desemprego

Informais puxam queda da ocupação
na pandemia

Variação da população ocupada total
Em%e em relação aomesmomês do ano anterior(mensalizado)
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Variação da população ocupada
nas ocupações formais e informais
Em%e em relação aomesmomês do ano anterior(mensalizado)

Em%e em relação aomesmomês do ano anterior(mensalizado)

abr.2013 mai.2020

abr.2013 mai.2020

mar.2012 mai.2020
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Formal

Informal

Construção

Serviços

-0,2

2,5

-6,7

-15,1

-10,7

1,6

-15,7

12

Variação da população ocupada
no setor de serviços e na construção

Em% (mensalizado)

Taxa de participação na força de trabalho

61,2

55

Fonte: Ibre-FGV, com base em dados da Pnad Contínua
e metodologia de mensalização do BC

aindaquenossavidavolteao
normal”,diz.Segundoela,co-
moosinformaissãoemgran-
departetrabalhadorespouco
qualificadosedemenoresco-
laridade,elesdevemenfrentar
dificuldadeaindamaiordese
reinserirnomercadoformal.
A economista estima que

a taxa de desemprego, hoje
próximados 13%,pode subir
rapidamente para perto dos
20%comavoltadostrabalha-
dores aomercado após o re-
laxamentodoisolamentoeo
fimdoauxílio emergencial.
A situação será aindamais

grave porque essa volta deve
se dar aomesmo tempo que
terminamosbenefíciospara
manutençãodoempregonas
companhiasformais.“Vaiha-
ver uma ofertamaior de tra-
balho e demandamenordas
empresas,que,comofimdos
benefícios,devemdiminuiro
númerode vagas.”
As repostas do poder pú-

blico a esse cenário são limi-
tadas, avaliam Solange e os
pesquisadores da FGV. Se-
gundoaeconomista,ummo-
delodedesoneraçãodefolha
focadonosmenores salários
e acompanhando de progra-
mas de qualificação de mão
de obra pode ser positivo.
Mas ele não terá efeito sem
o avanço da agenda de refor-
masparaumaretomadaefe-
tiva do crescimento.
“Nãotemmilagre,nãoháo

queogovernopossafazerque
leveaumarecuperaçãosuper-
rápida”,dizDuque.“Oquepo-
deria ter sido feito e não foi
seria controlar a pandemia.
Quanto mais se alonga o pe-
ríodo em que muitos estão
sendo contaminados e mor-
rendo, a incerteza permane-
ce,comaspessoasreduzindo
consumo, empresas diminu-
indo atividade, o que impac-
ta cada vezmais o emprego.”

Ministério não acompanha omercado e
mantémprevisão de queda do PIB em4,7%
-Fábio Pupo

brasília Ogovernomantevea
projeçãodequedaparaoPIB
(Produto Interno Bruto) em
4,7%,apesardeumaretração
maisfortecalculadaporana-
listasdomercadofinanceiro.
Onúmerofoidivulgadones-

taquarta(15)peloMinistério
da Economia e deixa inalte-
rada a previsão anterior, fei-
ta emmaio. Apasta conside-
raque,apesardaextensãodo
isolamentosocialhouvesinais
demelhoria emindicadores.
A mediana do boletim Fo-

cus, elaborado pelo Banco
Central a partir de expecta-
tivas de analistas do merca-
do,prevêqueaeconomianes-
teanotenharetraçãode6,1%
(umasemanaantes,era6,5%).
Na visão do ministério, re-

sultadosdaatividadedeabril
emaio indicamqueopiorda
crise provocada pela pande-
mia provavelmente ficoupa-
ratrás.Muitosindicadoresde
maioe junho,deacordocom
apasta,mostramsinaisdere-
ação e saída do fundodopo-
ço para uma recuperação no
segundo semestre.
OsecretárioespecialdeFa-

zenda do Ministério da Eco-
nomia, Waldery Rodrigues,
afirmouqueháummovimen-
to de retomada, mas já sina-
lizou mudanças na projeção
nos próximos meses. “Esse
dadopodeserrevistonapró-
xima divulgação da grade de
parâmetros,masofatoéque
já mostra uma tendência de
certificarmos que abril foi o
fundo do poço. Foi um mês
em que a retração foi mais
intensa e agora há ummovi-
mentoderecuperação”,disse.
OsecretáriodePolíticaEco-

nômica,AdolfoSachsida,afir-
mou que modelos de previ-
são do PIB usados até antes
dacriseprecisamseratualiza-
dosequeosanalistasdemer-
cado terão de rever cálculos.

“Quem fez projeções de que-
daacimade6,5%teráquere-
ver.Comosdadosquetemos
hoje, acho que nas próximas
semanas vamos ver muitos
agentes refazendo e diminu-
indo as projeções de queda”,
disse Sachsida.
Segundoele,houve fatores

que contaram positivamen-
teparaocrescimentodoPIB
nas previsões (como o auxí-
lio emergencial), bem como
negativamente (como o fato
de o comércio continuar em
grandepartefechadonopaís,
apesardaexpectativadaequi-
peeconômicadeumaabertu-
ra em junho).
Os técnicos foram questi-

onados por que os números
continuaraminalteradosapós
dois meses da última proje-
ção diante de diferentes in-
dicadores terem sido atuali-
zados nesse período. Sachsi-
davoltouaafirmarqueoscál-
culosforaminfluenciadospor
dadospositivosenegativose
que, por isso, não mudaram
de forma significativa.
“Quandoponderamososda-

dos, o efeito líquido pareceu
nãomudarmuito a projeção
da última vez. O resultado lí-
quidonãosealteroudeforma
significativa”,afirmouSachsi-
da. Ele tambémdisse que os
dados podem ser alterados
nos próximosmeses, depen-
dendoda intensidade da cri-
se. “Osdadosestãomostran-
do retomada. Se lá na fren-
te não ficar claro, vamos re-
ver”, disse.
OMinistérioprevêparaose-

gundotrimestrede2020uma
queda de 9,3%do PIB em re-
lação a igual período do ano
anterior.Aprojeçãoparaope-
ríodo representa uma retra-
ção de 7,5% em relação aos
primeirostrêsmesesde2020
(comajuste sazonal), forma-
doporquedasde 13,1%naIn-
dústriaede7,7%emServiços,
alémdeumavançode1,9%na

“
Quem fez
projeções
de queda
acima de
6,5% terá que
rever. Com
os dados que
temos hoje,
acho que nas
próximas se-
manas vamos
vermuitos
agentes
refazendo e
diminuindo
as projeções
de queda

Adolfo
Sachsida
secretário de
Política
Econômica

Agropecuária.
No boletimque traz os nú-

meros, o Ministério cita da-
dosdo IBGE (InstitutoBrasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica) para afirmar que há si-
naisdemelhoranaatividade.
Houveaumentode7%na In-
dústria emmaio em relação
aomês imediatamente ante-
rior, por isso a pasta diz que
o piormomento da crise pa-
rece ter sidoemabril (embo-
ra diga que o volume não é
suficiente para recuperar as
quedas acumuladasnoano).
Emrelaçãoaocomérciova-

rejista,medidotambémpelo
IBGE, oMinistério cita recu-
peraçãodocomércioemmaio
frenteaabril,comajustesazo-
nal (crescimento de13,9%do
comércio restrito e de 19,6%
doampliado).
Para 2021, o governo tam-

bém manteve a projeção de
PIBinalterada,emcrescimen-
to de 3,2%. Ficaram iguais as
expectativasoficiaispara2022
(crescimento de 2,6%), 2023
(2,5%) e 2024 (2,5%).
O ministério atualizou os

dados esperados para a in-
flação,comquedaemdois in-
dicadores. Os principais res-
ponsáveis pela diminuição,
segundoapasta,deverãoser
os bens industriais e os ser-
viços, como resultado direto
dos impactos dapandemia.
OINPC(ÍndiceNacionalde

PreçosaoConsumidor)deve-
rá encerrar o ano com varia-
çãode2,09%(ante2,45%pre-
vistoemmaio).Aprojeçãopa-
ra o IPCA caiu para 1,6% (de
1,77%previsto emmaio).
Comparticipaçãodospro-

dutosagropecuários,oIGP-DI
(ÍndiceGeral dePreços -Dis-
ponibilidade Interna) tam-
bém sofreu revisão. Ele tem
uma abrangência maior do
que apenas o consumidor fi-
nal. A inflação projetada su-
biu para 6,58% (ante 4,49%
calculado emmaio).
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-Isabella Macedo e
Ricardo Della Coletta

brasília Ossenadorescritica-
ram na sessão desta quarta-
feira (15)osvetosdogoverno
aonovomarco legaldosane-
amento. A nova lei foi sanci-
onada namanhã desta quar-
ta (15) comvetos a 11disposi-
tivos, incluindo ao que per-
mitiarenovaçãodecontratos
de estatais pormais 30 anos.
OpresidentedoSenado,Da-

viAlcolumbre(DEM-AP),afir-
mouqueépreciso “respeitar
entendimentos”. “Se infeliz-
mente, por parte do gover-
no, não houve a eficácia do
entendimento,houveolapso
da parte do Executivo—que
eureputoquenãoécerto—,a
gente temcomocorrigir isso
aqui na sessão doCongresso
Nacional e dar a resposta do
que foi construído no plená-
rio da sessãodoCongresso.”
Ovetopresidencialpodeser

derrubadoemsessãoconjun-
tadoCongresso,pormaioria
absoluta das duasCasas.
Causouirritaçãoaosparla-

mentaresovetoaoartigoque
previaqueasestataisqueatu-
almenteprestamos serviços
desaneamentobásiconoses-

tadospudessemrenovar,sem
licitação, seus contratos por
mais 30 anos semnova pror-
rogação ou adição de vigên-
cia contratual.
O relator do projeto no Se-

nado,TassoJereissati (PSDB-
CE), considerou um “tiro no
pé”. “Acho que é um tiro no
péqueogovernoestádando,
porque umprojeto que esta-
va sendo aplaudido, até com
aplausos entusiasmados de
boa parte da sociedade bra-
sileira, vai virar umapolêmi-
cainteiramentesemsentido”.
Segundoele,haviaumacor-

do, costuradocomo líderdo
governo no Congresso, Fer-
nandoBezerraCoelho(MDB-
PE),paraqueapenastrêsdis-
positivos fossemvetados.
Umdelesapedidodosena-

dorMajor Olímpio (PSL-SP),
sobre serviços de abasteci-
mentodeáguaeesgotamen-
to sanitário e outros dois a
pedido do ministro Rogério
Marinho (Desenvolvimento
Regional). “O governo, atra-
vés doministro Rogério Ma-
rinho, convenceu-mede que
eletinhapossibilidadedeser
melhoradoquando fosse fei-
to o regulamento e que nós
noSenado,partedoCongres-

VetodeBolsonarono saneamento
abrenova crise comoCongresso
Senadores reclamam de quebra de acordo, e Alcolumbre afirma que poderá ‘dar a resposta’

Opresidente Jair Bolsonaro, em isolamento, acena em videoconferência na cerimônia de sanção domarco do saneamento, no Planalto Pedro Ladeira/Folhapress
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eumparágrafoquediziaque
governofederaleestadosde-
veriammanteraçõesdeapoio
para que municípios pudes-
sem alcançar a meta de aca-
bar comos lixões.
Porfim,umdosúltimosarti-

gosretiradosdotextocoloca-
va sob competência dosmu-
nicípiosolicenciamentoam-
biental dos empreendimen-
toseserviçosdesaneamento.
O líder do governo adotou

um tom conciliatório, afir-
mando que vai manter o di-
álogomesmo após a sanção.
Bezerradissequevaipromo-
verencontrosde líderese re-
presentantesdosetorsesenti-
ramprejudicadoscomoveto.
O senador destacou que a

reação no mercado pareceu
positiva. “A primeira reação
sepercebeupelafortevalori-
zaçãoqueteveasaçõesdaSa-
bespnaBolsa.Então,aprimei-
ra leitura é que a sanção que
ocorreu aponta para o cami-
nhode fatodeabriroespaço
do saneamento do Brasil pa-
ra o capital privado”.

Vetos agradam setor
privado, mas geram
risco de judicialização

-Nicola Pamplona

riode janeiro Criticadospelo
Congresso, os vetos ao novo
marco do saneamento agra-
daram ao setor privado por
incentivar a realização de li-
citaçõesemestadosemunicí-
pioshoje comcontratospre-
cários.Poroutrolado,dizum
especialista,aumentamoris-
co de judicialização.
O ponto mais polêmico é

o relativo ao artigo 16 da lei
aprovada no Senado no fim
dejunho,quegarantiaaopo-
derconcedenteaopçãodees-
tenderpormais30anoscon-
tratoscomestataisdesanea-
mento. O artigo foi incluído
aindanaCâmara, emacordo
comaoposiçãoegovernado-
rescontráriosàconcessãodos
serviços à iniciativa privada.
Foipeçacentralnodiscurso

afavordomarco,reforçandoa
tesedequeotextonãoobriga-
rianinguémaprivatizarosser-
viços. Com o veto, o governo
praticamente obriga estados
e municípios com contratos
precáriosafazeremlicitações.
Atualmente, cerca de 70%

da população brasileira vi-
ve em regiões onde o servi-
ço de água e esgoto é presta-
do por companhias estadu-
ais. Parte dessas empresas
opera com contratos venci-
dos ou semmetas de univer-
salização, uma das determi-
nações do novomarco. Teri-
amdoisanospararegularizar
a situação, prazo derrubado
pelo vetopresidencial.
“[O veto] abre espaço para

termosmaiorcompetição”,diz
a advogada Patrícia Sampaio
professora de Direito Admi-
nistrativo da FGV-Rio e sócia
do escritório Rennó, Pentea-
do,ReiseSampaioAdvogados.

Doação aoBrasil pode ir paraAmazônia, dizMourão
-Daniel Carvalho
e RenatoMachado

brasília Em meio a restri-
ções orçamentárias e a cri-
se na imagembrasileira por
contadoaumentododesma-
tamento, o vice-presidente
Hamilton Mourão afirmou
queogovernoestuda repas-
sar doações recebidas pelo
Brasil paraasaçõesnaAma-
zônia, de uma forma segre-
gadadoorçamento.
DurantereuniãodoConse-

lhodaAmazônia,oqualpre-
side, Mourão afirmou que o
usodedoaçõesseriaumafor-
ma de não impactar as con-
tasbrasileiras,quejávãoter-
minaroanocomum“déficit
fiscalumtantoquantoeleva-
do”.Mourãoressaltou,noen-
tanto,queháindicadoresque
mostramrecuperaçãodaeco-
nomiaequeoresultadopode
nãoser“tãonegativoquanto
estávamos esperando”.

“Vamosterminaroanocom
um déficit fiscal um tanto
quanto elevado, muito aci-
ma daquilo que prevíamos.
Mas,poroutrolado,sabemos
dapujançadonossopaís,da
capacidade de recuperação
que nós temos, e os indica-
dores estão pouco a pouco
demonstrando nossa recu-
peração. Podem apresentar
ao chegar o final do ano um
resultado não tão negativo
quanto estávamos esperan-
do”, afirmou durante reuni-
ãodoConselhodaAmazônia.
OdesmatamentonaAma-

zônia virou um dos foco de
problema para o governo
nos últimos dias. Na sexta-
feira da semana passada, o
Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisa Espacial) divulgou
dadosquemostrammaisum
mêsdealtanodesmatamen-
to emrelação ao ano anteri-
or, o 14º seguido.
Seguiu-se no início desta

semanaaexoneraçãodeLú-
bia Vinhas, coordenadora-
geral de Observação da Ter-
radoInpe,estruturarespon-
sável pelos sistema de mo-
nitoramento na Amazônia.
O governo negou que a saí-
da deVinhas tivesse relação
comadivulgaçãodos dados
eafirmouqueamudançafa-
zia parte de uma reestrutu-
ração do instituto, anuncia-
da umdia depois.
Oprópriogovernoreconhe-

cequeenfrentadificuldades
para combater o desmata-
mento e as queimadas, por
contadosucateamentoere-
duçãodepessoaldosórgãos
que combatemessas ações.
Questionado sobre a pos-

sibilidade de um orçamen-
to exclusivo para o combate
aodesmatamentoequeima-
dasnaAmazônia,ovice-pre-
sidenteafirmouqueoassun-
tofoidiscutidonoencontro.
“Esse assunto foi discuti-

do entre os ministros, obvi-
amente assunto afeto à área
doMinistério da Economia,
doministroPauloGuedes.E
a equipe dele irá estudar al-
gumaformadedoaçõesque
nós recebamos possam ser
colocadasdentrodaáreaor-
çamentária, semum impac-
tomaior”, afirmouMourão.
Apesardaproibiçãodecon-

cursospúblicos,Mourãotam-
bémafirmouqueosministé-
rios envolvidosnapreserva-
ção da Amazônia, mais es-
pecificamenteodaCiênciae
Tecnologia e o doMeio Am-
biente)vãoproduzirestudos
sobre suas necessidades de
pessoal para seremrepassa-
dos para a área econômica.
Mourãomanteveotomde

sinalizarcomprometimento
com a preservação da Ama-
zônia,evitandobaterdefren-
tecomascríticasdacomuni-
dade internacional.
Leiamais na pág. B1
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so,participaríamosdaregula-
mentação, que isso seria fei-
to. Elemedeu suapalavra.”
Bezerra, por sua vez, disse

que“osentendimentosforam
mantidospelopresidente”.Se-
gundoele,dosdispositivosve-
tados,poucosestavamrelaci-
onados aomérito da lei.
“Desses11artigosqueforam

vetados,apenas3ou4sãode
méritoaoMarcoLegaldoSa-
neamento,eopontoprincipal
de fatoéoartigo 16, que vem
sendoquestionadopordiver-
sosgovernadoresepordiver-
sos parlamentares.”
Bolsonaro barrou um dis-

positivoqueabriabrechapa-
raqueasubdelegaçãodeser-
viçosdesaneamentoexcedes-
semo limite de 25%do valor
do contrato. Também ficou
de foraartigoquepassavaao
ConselhoNacionaldeRecur-
sosHídricosaresponsabilida-
de por acompanhar a execu-
çãodoPlanoNacional deSa-
neamentoBásico.
Outros itens vetados são o

quedeterminavaqueaUnião
deveria disponibilizar recur-
soseassistênciatécnicapara
apoiaraorganizaçãodosblo-
cos de prestação de serviços
desaneamentoregionalizada

RENOVAÇÃODE CONTRATOS
Dispositivo Permitia
que empresas estatais
que prestam serviços de
saneamento renovassem
contratos por mais 30 anos
sem licitação, desde que isso
fosse feito até 2022. Serviços
prestados hoje sem contrato
poderiam ser regularizados.

Justificativa Prolonga
demasiadamente a situação
atual, de forma a postergar
soluções para os impactos
ambientais e de saúde
pública decorrentes da falta
de saneamento básico. Está
em descompasso com os
objetivos do novomarco legal.

RESÍDUOS SÓLIDOS
Dispositivo Limitava novas
regras de concorrência a
serviços de água e esgoto.
Com isso, impediria
que o setor de resíduos
sólidos se beneficiasse
das normas estabelecidas
pelo marco legal.

Justificativa Quebra a isono-
mia entre as atividades de sane-
amento básico, de forma a im-
pactar negativamente na com-
petição saudável entre os in-
teressados na prestação des-
ses serviços, alémde tornarme-
nos atraentes os investimentos

PRIVATIZAÇÕES
Dispositivo Emcaso de
venda do controle acionário
de empresa pública de
saneamento, o ente poderia
assumir o controle da operação,
pagando indenização sobre
investimentos que não
deram retorno à companhia
que prestava o serviço.

Justificativa Gera
insegurança jurídica por
descompasso ao já previsto
na Lei de Concessões e
haveria inviabilidade de
pagamento da indenização
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mercado coronavírus
A20 QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020

OInspire, o ventiladorpulmo-
narcriadonaUniversidadede
SãoPaulo, foi paraohospital:
já vai ajudar a salvar 40 vidas
noIncor,doHospitaldasClíni-
casdaUSP,emumaprimeirafa-
se.Foiumainiciativaeumpro-
jetooriginaldeengenheirosda
EscolaPolitécnica,desenvolvi-
docomauxíliodaFaculdadede
Medicinadauniversidadeeda
Marinha do Brasil, que vai fa-
bricarosaparelhosemseuCen-
troTecnológicoemSãoPaulo.
Devecustarumdécimodopre-
ço dos aparelhos comerciais.
Por esses dias, o Siriusmos-

trouasmoléculasdeumapro-
teínadonovocoronavírus,um
alvo possível para remédios
contra a Covid-19.
O que é o Sirius? É o maior

projeto da ciência brasileira,
um acelerador de partículas
(fazelétronscorreremquaseà
velocidadedaluzdentrodeum
tubodeumacircunferênciade
mais de 500metros de diâme-
tro, por exemplo). Éumaespé-
cie de imensamáquina de rai-
osX,quepermite enxergaraté
átomosdecélulasemfunciona-
mento(naverdade,oSiriusem-
pregaváriostiposderadiação,

alémda“X”).Permitepesquisas
muitoavançadasembiologia,
medicina,engenhariademate-
riais,química,eletrônica,agro-
nomia, combustíveis, uma lis-
ta imensa e ainda a descobrir.
O Sirius é uma versão mais

avançada, na ponta mundi-
al, do equipamentoqueopera
desde 1997noLaboratórioNa-
cional de Luz Síncrotron, que
fica em Campinas (SP). Nesta
semana, abriu inscrições pa-
rapesquisadoresquequeiram
estudar o novo coronavírus.
E daí?
São motivos de esperança

nesses dias tão sombrios. Há
gente de iniciativa e inteligên-
cia a quem recorrer. Gente ca-
pazdelidarcomvacinasnoIns-
titutoButantanounaFiocruz
oubiólogosemédicosespalha-
dospor tantoscampi,que,ali-
ás,nãoraro têmdepegaruma
bicicletapara iratéumlabora-
tório vizinho pedir empresta-
do um reagente em falta para
terminar uma pesquisa.
Não se trata apenas de gen-

teque inventouedesenvolveu,
quase totalmente no Brasil,
um laboratório como o Sín-
crotron,quecustacentenasde

milhões. Faz tempoeespecial-
mentenesteanodecalamida-
de,médicosecientistas sociais
de tantas áreas que estudam
saúde deveriam ter sido cha-
madosparapensar comome-
lhorar o SistemaÚnico de Sa-
úde, também umgrande pro-
jeto brasileiro.
O pessoal que trabalha no

SUS, alguns tarimbados de
mais de 30 anos, outros pro-
fissionais de saúde e estudio-
sos deveriam ter sido chama-
dos para uma comissão naci-
onal de emergênciaparapen-
sar a epidemia.
Pensar, por exemplo, como

fazercomqueequipesdesaúde
de famíliaatendessemoscon-
taminados,orientassemcomu-
nidades, rastreassem os ou-
tros possíveis contaminados
ou mesmo distribuíssem um
simples sabão, pois sabemos
queaté isso fez falta.Nãosere-
uniugentequepensasseaepi-
demiologia, a economia ou a

sociologiadadoençaporaqui.
Soa ingênuoessascoisasnes-

temomentode selvageriaain-
damais exacerbadanoBrasil.
É um ambiente em que gente
desvairada perversa ou psi-
cologicamenteperturbadade
modosinistro emgeral ocupa
cargosdegoverno;pessoaspa-
ra quem as universidades es-
tão lotadas de drogados de-
vassos; que propagandeiam
estupidez de modo sistemáti-
co, o que chamam de “guerra
cultural”.Gente capazdeapre-
goarquepais têmdeespancar
criançaspara educá-las eque
defendeaopressãodasmulhe-
res, de resto com base em lei-
turas ignorantes edesumanas
de textos religiosos.
A gente que habita o univer-

sodarazão,noentanto,preci-
sa contar desse outro mundo
alémdas trevas. Precisa falar
do Inspire, do Sirius, do SUS,
pregar as boas novas.
vinicius.torres@grupofolha.com.br

Cientistas inventam aparelhos e estudos contra a doença e a barbaridade que ocupa o poder

-
Vinicius Torres Freire
Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em administração pública pela Universidade Harvard (EUA)

AciênciadoBrasil contraocoronavírus

-JulioWiziack

brasília Acrisecausadapelo
coronavírusnaeconomiafez
odesempenhodasentidades
fechadasdeprevidência,prin-
cipalmentedeempresasesta-
tais, voltar aoprejuízo.
Em março, quando a pan-

demia forçou o isolamento
social, o déficit das carteiras
de investimento dos fundos
de pensão chegou a R$ 53,4
bilhões contra R$ 26 bilhões
emdezembrode 2019.
Emmaio, último dado dis-

ponível,oresultadonegativo
foiemR$35,8bilhões. Issose
devebasicamenteàperdado
valordemercadodasempre-
sasemqueosfundosaposta-
ramrecursos.
Mesmoassim,ogovernoes-

tuda permitir que as entida-
des patrocinadoras suspen-
dam temporariamente suas
contribuições e que os futu-
ros beneficiários possam re-
alizar saques. Nesse caso, a
medidasóvaleriaparaospla-

nosfechadosdecontribuição
definida (CD).
As novas regras serão dis-

cutidas pelo CNPC (Conse-
lho Nacional de Previdência
Complementar).
Consultada,aPrevic(Supe-

rintendênciaNacionaldePre-
vidênciaComplementar)con-
firmouaproposta semapre-
sentar detalhes. O órgãodis-
se que ainda o texto não foi
enviado aoCNPC.
Paraosfuturosbeneficiári-

os,especialmenteosquetive-
ram redução de jornada ou
de rendimentos, seria uma
ajuda para enfrentar a crise.
Asentidadesdeprevidência,
porém, são contrárias à pro-
postaporqueagravariaainda
mais a situaçãopatrimonial.
Pessoas que acompanham

essa discussão afirmamque,
inicialmente,a ideiaépermi-
tir a suspensão temporária
das contribuições até o fim
deste ano.
Paraosbeneficiários, seria

possível sacar 10% da reser-

Governoestudapermitir
saquesde fundosdepensão
Em três meses, perdas com investimentos passa de R$ 26 bi para R$ 53 bi

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP,
a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2020, do tipo MENOR PREÇO,
referente ao processo nº 19/405-M, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
no fornecimento de plano de assistência médica ambulatorial, clínica, obstétrica e
hospitalar para os servidores da FAPESP e seus dependentes, conforme especificações
constantes no Memorial Descritivo – Anexo I.
A realização do Pregão será no dia 30/07/2020, a partir das 09:30 horas, no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br.
O edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada na Sede da FAPESP, localizado
na Rua Pio XI, 1500 – Alto da Lapa, São Paulo – Capital, junto à Gerência Licitações
Patrimônio e Suprimentos, no 4º andar, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às
11:30 e das 14:00 às 16:30 horas ou pela Internet no endereço www.fapesp.br.

FUNDAÇÃODEAMPAROÀPESQUISA
DOESTADODESÃOPAULO

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico nº 021/2020, a ser realizado para a

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de embalagem,
selagem, esterilização por óxido de etileno e aeração de materiais e artigos
médico-hospitalares. Para informações e condições de participação favor
acessar o site: www.publinexo.com.br/privado.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
A Walsham Investment Ltd., companhia devidamente constituída e organizada sob as leis da
Inglaterra e País de Gales, com sede em 52-54 Gracechurch Street, 4º andar, Londres, Inglaterra,
EC3V 0EH, na condição de futura acionista indireta, por meio do presente instrumento: Declara:
1. sua intenção de adquirir o controle societário indireto da TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.,
sociedade seguradora brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.064.453/0001-56, em decorrência
da assunção de direitos e obrigações previstos no contrato de compra e venda de ações (“Stock
Purchase Agreement”) firmado em 3 de julho de 2020, cuja eficácia e concretização dependem da
aprovação formal da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 2. a inexistência de restrições
que possam afetar a sua reputação, conforme inciso VIII do artigo 5º do Anexo I da Resolução CNSP
nº 330, de 2015; e 3. Esclarece que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações
à presente declaração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, na Avenida Presidente Vargas 730, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, no prazo
máximo de quinze dias, contados da data desta publicação, por meio de documento em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória,
observado que os declarantes poderão, na forma da legislação em vigor, ter direito a vista do
respectivo processo. Denominação social: Travelers Seguros Brasil S.A. Local e sede: Rua Hungria,
1.240, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo/SP, Brasil. Patrimônio líquido: R$ 38.484.512,69
- data-base: 31 de dezembro de 2019. Composição societária: 100% Travelers Participações em
Seguros Brasil S.A. Objeto social: “a exploração de operações de seguros de danos, bem como a
participação em outras entidades legais, de acordo com a legislação aplicável e o disposto no Estatuto
Social.” Proponente Controladora Indireta (100%): Walsham Investment Ltd., companhia
devidamente constituída e organizada sob as leis da Inglaterra e País de Gales, com sede em 52-54
Gracechurch Street, 4º andar, Londres, Inglaterra, EC3V 0EH. Patrimônio líquido: £500.000,00 -
data-base: 31 de dezembro de 2019. Composição societária sendo: 100% de seu capital detido por
Walsham Bros. & Co. Ltd. (Reino Unido) (patrimônio líquido: £900.000 - data-base: 31 de dezembro
de 2019), sendo por sua vez, 100% de seu capital detido por Quest Group Holdings Ltd. (Reino
Unido) (patrimônio líquido: £4.5 milhões - data-base: 31 de dezembro de 2019), sendo por sua vez,
100% de seu capital detido por Bacchus Holdings Ltd. (Reino Unido) (patrimônio líquido: USD28.9
milhões - data-base: 31 de dezembro de 2019), sendo por sua vez, 35% de seu capital detido por
Sean Pierre Mcdermott, 35% de seu capital detido por Jeremy Fall, e demais acionistas pessoas
físicas detendo menos de 10% cada. São Paulo, 15 de julho de 2020. Juan Pablo Bragadin.

SUBPREFEITURAS

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO comunica aos
interessados que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 18/SFMSP/2020 - Oferta de Compras nº 801080801002020OC00025 -
Processo nº 6410.2020/0006376-7 promovido para REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO, SIMPLES E COMPLETO,
PARA URNAS FUNERÁRIAS. A abertura será procedida pela CPL-2, no dia
29/07/2020 às 10h30, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de
contratação no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, pelos sites
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou
poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h00 às 16h00, até o
último dia útil que anteceder a abertura, mediante a entrega no ato de 01 (um)
CD-RW “virgem” de 700MB, ou mediante recolhimento junto à rede bancária
credenciada, a importância correspondente a R$ 0,20 (vinte centavos), por folha,
através de Guia de Arrecadação na Divisão Administrativa - Rua da Consolação,
247 - 5º andar - Centro - São Paulo/SP. Informações no telefone 011-3396-3803.

Universo Online S.A. - CNPJ/ME n° 01.109.184/0001-95 - NIRE 35.300.198.10-7 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em15 de Julho
de 2020 - Data, Hora e Local: Realizada aos 15 dias domês de julho, às 11h, por videoconferência realizada através da ferramentaMicrosoft Teams.
Publicações: Edital de Convocação publicado nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 28, 29 e 37,
respectivamente, e no jornal Folha de S.Paulo, nas páginas A18, A14 e A19, respectivamente. Presenças: Presentes acionistas representando a tota-
lidade do capital social do Universo Online S.A. (�Companhia�), havendo, portanto, quórumpara instalação e para deliberação dasmatérias constan-
tes da ordem do dia, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (�Lei das S.A.�) e do Estatuto Social da Companhia. Ordem do Dia: Re-
dução do capital social da Companhia. Mesa: Presidente:Maria Judith de Brito; Secretário: João Ricardo de Azevedo Ribeiro. Deliberações: Por unani-
midade dos presentes acionistas titulares de ações ordinárias e de ações preferenciais, e sem ressalvas, foi aprovada a redução do capital social da
Companhia, por ser considerado excessivo nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., no valor total de R$ 704.185.828,00 (setecentos e quatro mi-
lhões, cento e oitenta e cincomil, oitocentos e vinte e oito reais), passando o capital social de R$ 715.811.210,00 (setecentos e quinzemilhões, oito-
centos e onzemil, duzentos e dez reais) para R$ 11.625.382,00 (onzemilhões, seiscentos e vinte e cincomil, trezentos e oitenta e dois reais), alcan-
çando os acionistas da Companhia de forma desproporcional, mediante o cancelamento de 2.999 (duasmil, novecentas e noventa e nove) ações da
Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (a) 1.765 (ummil, setecentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, e (b) 1.234 (ummil,
duzentas e trinta e quatro) ações preferenciais, detidas por determinados acionistas da Companhia, conforme indicados em lista aprovada por todos
os acionistas presentes - na qual consta ainda o número de ações ordinárias e preferenciais detido por cada um dos referidos acionistas objeto de
cancelamento - e que ficará arquivada na sede social da Companhia, os quais receberão bens da Companhia em contrapartida ao referido cancela-
mento. A redução do capital social somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, contados da
data da publicação do extrato da presente ata, de acordo com o artigo 174 da Lei das S.A. Mediante o decurso do prazo ora estabelecido sem oposi-
ção de credores, o capital social da Companhia passará a ser distribuído entre os acionistas de acordo com posição acionária informada em docu-
mento aprovado por todo os acionistas presentes e que ficará arquivado na sede social da Companhia, devendo tal posição acionária ser devidamen-
te refletida no Livro de Registro de Ações da Companhia. Tendo em vista a redução de capital ora deliberada, após o decurso do prazo de 60 (sessen-
ta) dias ora estabelecido, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: �Artigo 5. O capital social,
totalmente integralizado, é de R$ 11.625.382,00 (onzemilhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais), dividido em 9.013
(novemil e treze) ações, sendo 4.241 (quatromil, duzentas e quarenta e uma) ações ordinárias e 4.772 (quatromil, setecentas e setenta e duas)
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.� Esclarecimento: A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos,
nos termosdoArtigo 130, Parágrafo 1º, da Lei dasS.A. Encerramento:Nadamais havendoa tratar, foramencerrados os trabalhos, lavrando-se apre-
sente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas. Assinaturas: Mesa: Maria Judith de Brito: Presi-
dente, e João Ricardo de Azevedo Ribeiro: Secretário. Acionistas: OFL Participações S.A. (p.p. Orlando Molina), Luis Frias (p.p. Maria Judith de Brito),
Espólio de Octavio Frias de Oliveira Filho (p.p. Maria Judith de Brito), João Alves de Queiroz Filho (p.p. Marcelo Bottamedi Ratto), Negotio Magni, S.A.
de C.V. (p.p. Marcelo Bottamedi Ratto), Antonio Juan Bautista Vierci Mendoza (p.p. Marcelo Bottamedi Ratto), Álvaro Stainfeld Link (p.p. Marcelo Bot-
tamedi Ratto) e BTG Pactual Principal Investments Fundo de Investimento em Participações (p.p. Giulianna Bendinelli). A presente é cópia fiel da via
lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de julho de 2020. Mesa: Maria Judith de Brito - Presidente, João Ricardo de Azevedo Ribeiro - Secretário

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA - ABIMDE
Av. Paulista, 575 – 12º andar – Conj. 1211 – CEP: 01311-911 – Bela Vista – São Paulo/SP - Fone/Fax: (11) 3170-1860

ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIA E GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o Estatuto Social da ABIMDE, Capítulo VII, Artigos 14, 16 e 17, convocamos as empresas Associadas à Associação
Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE para as Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada no
dia 31 de julho de 2020, observadas as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias, de forma presencial na sede da ABIMDE,
sita à Av. Paulista, 575, conjunto 1211, 12º andar, Bela Vista – São Paulo/SP, e à distância por meio de plataforma digital, com acesso
através de link a ser enviado aos representantes das empresas associadas designados, às 8h30 em primeira convocação e às 9h em
segunda convocação para tratar dos seguintes assuntos: 1.Aprovar Balanço Anual da ABIMDE ano base 2019; 2.Aprovar o plano anual
de metas; 3. Homologar orçamento de custeio; 4. Ratificar a mudança de endereço da sede; e 5. Retificar a Ata de Posse do Conselho
– período da gestão; e Assembleia Geral Extraordinária nos mesmos moldes da AGO, às 10h em primeira convocação e às 10h30 em
segunda convocação, para tratar de proposta de alterações estatutárias. Instruções detalhadas serão enviadas a todas as associadas.

ROBERTO ALVES GALLO FILHO – Presidente do Conselho Diretor - São Paulo, 16 de julho de 2020.

EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/SME/2020
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2019/0027983-9 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, COM RESPECTIVA
SOLUÇÃO LOGÍSTICA, PARA ENTREGA NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CODAE, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Acha-se alterada a data da reabertura da licitação em epígrafe, que será realizada às
10h30 do dia 27.07.2020.
OEditale seus Anexospoderão ser obtidos, até oúltimodia que antecedera abertura,
mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da apresentação de
CD ROM gravável na Divisão de Licitações - DILIC - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 -
sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site www.comprasnet.gov.br e
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias do Edital estarão
expostas no mural do Núcleo de Licitação.

A Diretoria
Joyce Domingues de Faria - Contadora - CRC SP251766/O-2

Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Itacel Farmoquímica Ltda.
CNPJ: 26.900.420/0001-18 2019 2018

Ativo / Circulante 64.524 73.686
Caixa e equivalentes de caixa 5.435 10.370
Contas a receber de clientes 28.163 31.040
Estoques 25.205 28.098
Ativo fiscal corrente 2.337 1.175
Ativo financeiro derivativo - 632
Outros recebiveis 3.384 2.371
Não circulante 378.108 366.934
Ativo fiscal corrente 10.890 10.141
Ativo fiscal diferido 6.394 1.318
Imobilizado 116.035 103.013
Intangível 244.789 252.462
Total do ativo 442.632 440.620
Passivo / Circulante 39.512 36.322
Fornecedores 20.064 21.726
Empréstimos e financiamentos 31 358
Obrigações trabalhistas 6.743 7.824
Passivo fiscal corrente 324 280
Contas a pagar com partes relacionadas 4.534 4.245
Outras contas a pagar 7.816 1.889
Não circulante 251.314 242.102
Empréstimos e financiamentos 251.314 242.074
Provisão para demandas judiciais - 28
Patrimônio líquido 151.806 162.196
Capital social 153.834 153.834
Lucros (prejuízos) acumulados (2.028) 8.362
Total do passivo e patrimônio líquido 442.632 440.620

2019 2018
Receita operacional líquida 189.273 193.080
Custo dos produtos vendidos (137.570) (129.438)
Lucro bruto 51.703 63.642
Despesas de vendas (7.183) (6.577)
Despesas administrativas (32.229) (31.714)
Outras receitas (despesas) líquidas (3.608) 3.735
Resultado antes das despesas
financeiras líquidas e impostos 8.683 29.086
Receitas financeiras 12.365 57.080
Despesas financeiras (36.514) (74.755)
Despesas financeiras líquidas (24.149) (17.675)
Resultado antes dos impostos (15.466) 11.411
IR e contribuição social - diferidos 5.076 (3.159)
(Prejuízo) lucro do exercício (10.390) 8.252

Capital
social

Lucros
(prejuízos)

acumulados

Total do
patrimônio

líquido
Saldo em 1/09/2017 65.001 (493) 64.508
Prejuízo do período - (4.938) (4.938)
Saldos em 31/12/2017 65.001 (5.431) 59.570
Aumento de capital e
lucro por incorporação 21.955 5.541 27.496
Aumento de capital 66.878 - 66.878
Lucro líquido do exercício - 8.252 8.252
Saldos em 31/12/2018 153.834 8.362 162.196
Prejuízo do exercício - (10.390) (10.390)
Saldos em 31/12/2019 153.834 (2.028) 151.806

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais 17.002 43.970
(Prejúizo) lucro do exercício (10.390) 8.252
Ajustes para:
Depreciação 7.573 6.623
Amortização de ativos intangíveis 7.723 3.784
Juros e variação cambial sobre
empréstimos e financiamentos 21.643 17.937

Provisão para perda por redução ao valor
recuperável de contas a receber de clientes 193 64

(Reversão) provisão para demandas judiciais (28) (7)
Provisão (reversão) para perdas em estoques 116 (382)
Resultado na baixa de ativo imobilizado 111 408
Valor justo de instrumentos financeiros derivativos 632 (632)
IR e contribuição social - correntes e diferidos (5.076) 3.159

22.497 39.206
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber de clientes 2.684 20.858
Estoques 2.777 (7.050)
Ativo fiscal corrente (1.911) 2.191
Outros recebiveis (1.013) (1.345)

Aumento (redução) nos passivos 2019 2018
Fornecedores (1.662) 2.308
Obrigações trabalhistas (1.081) 462
Passivo fiscal corrente 44 128
Contas a pagar com partes relacionadas 289 4.245
Outras contas a pagar 5.927 (1.129)

Caixa gerado pelas (utilizados nas)
atividades operacionais 6.054 20.668

Juros pagos (11.549) (6.382)
Impostos pagos sobre o lucro - (9.522)
Fluxo de caixa de atividades de investimento (20.756) (6.296)
Aquisição de imobilizado (20.756) (10.292)
Aquisição de intangível - (37)
Caixa adivindo de incorporação reversa - 4.033
Fluxo de caixa de atividades de financiamento (1.181) (32.078)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (17.743) (98.956)
Empréstimos tomados 16.562 -
Aumento de capital - 66.878
(Redução) aumento líquido - caixa e equivalentes (4.935) 5.596
Caixa e equivalentes de caixa em 01 de janeiro 10.370 4.774
Caixa e equivalentes de caixa em 31/12 5.435 10.370

Demonstração das mutações do patrimônio líquidoDemonstração do resultado

Demonstração dos fluxos de caixa

Balanço patrimonial

"As notas explicativas e relatórios de administração referentes
a estas Demonstrações Financeiras encontram-se a disposição

dos Diretores na sede da Companhia."

Fundação Zerbini
CNPJ/ME nº 50.644.053/0001-13

Extrato de Contrato
Emenda Parlamentar Orlando Silva – Convênio 888556/2019 – Processo 0712/2020 – PP 018/2020.
Objeto: Monitor de Ressonância Magnética. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: Philips Medical
Systems Ltda. CNPJ: 58.295.213/0021-11. Valor Total estimado R$ 330.000,00. Data de assinatura do
Contrato: 17/06/2020-Vigência: até 31/12/2020 a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura.
Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

va acumulada. No entanto, a
medida só valeriapara aque-
lesqueaindaestãonafasede
acumulaçãoenãoparaquem
está prestes a se aposentar.
As grandes entidades con-

sideramque essamedida se-
riaumaformadenivelarasre-
grasdosfundosdepensãofe-
chados (maioria de estatais)
comosplanosdeprevidência
vendidosnomercadoporins-
tituições financeiras.
A Folha consultou as prin-

cipaisentidadesdeprevidên-
cia de estatais que, reserva-
damente, avaliam a propos-
ta como uma estratégia de
enfraquecerosistemadepre-
vidência complementar em
ummomento em que se es-
forçam para corrigir os des-
mandos ocorridos em ges-
tões passadas.
Muitos fundos se envolve-

ramemoperaçõesdeinvesti-
mentosinvestigadaspelaPo-
líciaFederalepeloMinistério
PúblicoFederalquecausaram
perdas bilionárias.

OpróprioministroGuedes
é alvo das investigações por
supostas irregularidades en-
volvendonegócios comuma
gestora de ativos da qual foi
sócioatéentrarparaogover-
no. Ele nega irregularidades.
Essasperdasvinhamsendo

corrigidasdesde2015,quando
o rombo das entidades atin-
giuseuápice.Guedeschegou
amodificaratéoprocessode
escolhadedirigentesdas ins-
tituições.
No levantamento foi feito

pela Previc com 35 institu-
ições que concentram 70%
dos ativos investidos (cerca
de R$ 700 bilhões), pela pri-
meiravez,osganhossupera-
ramasperdas.
SemaCovid,pelaprimeira

vez desde 2015, os fundos de
pensão tiveram saldo positi-
vo(R$400milhões)nobalan-
çoanualconsolidadode2019.
Noentanto,apandemiacom-
prometeuesseprocessodesa-
neamentodascontasdosfun-
dos depensão.

Senado aprovaMP para aliviar
setor aéreo durante pandemia
-Isabella Macedo

brasília Àsvesperasdeper-
der a validade, o Senado
aprovou nesta quarta (15)
a MP (medida provisória)
queprevêsocorroàsempre-
sasaéreasduranteapande-
mia. A MP aprovada por 72
votosfavoráveise2contrári-
ros perderia a validadenes-
ta quinta (16).
Além de apoiar financei-

ramente as aéreas, o texto
permite que pilotos de avi-
ão e trabalhadoresdo setor
saquem recursos do FGTS

(FundodeGarantiadoTem-
pode Serviço).
A MP foi aprovada na se-

mana passada na Câmara.
O senador Eduardo Gomes
(MDB-TO) foi o relator da
proposta no Senado e fez
apenasumajustenaredação
dotexto.Porisso,aproposta
nãoprecisaráretornaràCâ-
maraparanovaanáliseese-
gue para a sanção do presi-
dente Jair Bolsonaro.
Segundo o texto, as con-

cessionárias de aeroportos
poderão pagar ao governo
ascontribuiçõesfixasevari-
adas devidas até o dia 18 de
dezembro.Osvalores serão
corrigidospeloINPC(Índice
Nacional de Preços aoCon-
sumidor).
As companhias do setor,

quetiveramquedaderecei-
tasduranteapandemiapor
causadas restrições e redu-
ções nos fluxos de viagens
aéreas, terão medidas para
aliviaremseus caixas.
Emcasosdecancelamen-

tosdeviagensocorridosen-
tre 19 de março e 31 de de-
zembrodesteano,aempre-
sadeveráfazeroreembolso
em12meses.Ovalordeveser
corrigidopelo INPC.
Oconsumidorteráaopção

de receber crédito de valor
maior ou igual ao da passa-
gem,queseráconcedidoaté
sete dias após a solicitação.
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CEAGESP - COMPANHIA DE
ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO

CNPJ nº 62.463.005/0001-08- NIRE nº 3530002780-9

TÍTULO: EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2020

TEXTO: Data, hora e local: 10/03/2020, 11:00 horas, Sede social da CEAGESP -
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo; Convocação: correspondência enviada em 12 de
fevereiro de 2020; Presença: A União acionista possuidora de 99,68% do Capital
Social, procuradores dos acionistas Companhia de Desenvolvimento Agrícola de
São Paulo – CODASP – “EM LIQUIDAÇÃO” e do Estado de São Paulo, conforme
assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Mesa Dirigente: Johnni
Hunter Nogueira - Diretor Presidente da Companhia e Rodolpho Braz de Aquino
Filho, para secretariar os trabalhos; Ordem do dia: a) Alteração do Estatuto Social
dos seguintes artigos: I) artigo 1º; II) artigo 5º; IIII) artigo 15, exclusão incisos XIII e
XIV; IV) artigo 18; V) artigo 20, § 1º; VI) artigo 21; VII) artigo 40; VIII) artigo 46; IX)
artigo 56, inciso VII; X) artigo 59 ; XI) artigo 62, § 1º; XII) artigo 82, III; XIII) artigo 91
(novo); b) eleição de membros do Conselho de Administração; Deliberações:
alterações no Estatuto Social: Art. 1º - A CEAGESP - Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo, doravante designada “Companhia”, é uma empresa
pública federal, sob a forma de sociedade anônima, vinculada ao Ministério da
Economia, regida pelo presente Estatuto e pela Legislação a ela aplicável (Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) e demais legislações aplicáveis; Art. 5º - O
capital Social da CEAGESP é de R$ 137.041.204,62 (cento e trinta e sete milhões,
quarenta e ummil, duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), representado
por 34.403.023 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e três mil e vinte três) ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal; Art. 15 - A Assembleia Geral, além de
outros casos previstos em lei, reunir-se-á para deliberar sobre: (exclusão dos incisos
XIII - Emissão de debêntures conversíveis em ações e XIV - Emissão de quaisquer
outros títulos e valores mobiliários conversíveis em ações, no País ou no exterior);
Art. 18 - Os administradores deverão atender os seguintes requisitos obrigatórios:
(...) V - A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-
graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação. VI - As
experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso IV do caput não poderão
ser somadas para a apuração do tempo requerido. VII -As experiências mencionadas
em uma mesma alínea do inciso IV do caput poderão ser somadas para apuração do
tempo requerido, desde que relativas a períodos distintos. VIII - Somente pessoas
naturais poderão ser eleitas para o cargo de administrador. IX - Para o cargo de
Diretor, além dos requisitos objetivos descritos na Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, para fins de elegibilidade, deverá apresentar experiência profissional na área
de atuação correlata ao cargo ou em gestão de empreendimentos da área do
agronegócio. X - O requisito mencionado no inciso acima, deverá ser comprovado
documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado, disponibilizado no
sítio eletrônico do Ministério da Economia. XI -Aausência do documento mencionado
no inciso X implicará em rejeição do formulário pelo Comitê de Elegibilidade da
CEAGESP. XII - Os Diretores deverão residir no País. Parágrafo Único: Aplica-se o
disposto neste artigo aos administradores, inclusive aos representantes dos
empregados; Art. 20 - Os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores
deverão ser respeitados por todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em
caso de recondução. § 1º - Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente,
na forma exigida pelo formulário padronizado, aprovado pelo Ministério da Economia
e disponibilizado em seu sítio eletrônico; Art. 21 - Os Conselheiros de Administração
e os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de
posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias seguintes à eleição ou nomeação; Art. 40 - O Conselho de Administração será
composto de 07 (sete) membros, a saber: I. 05 (cinco) membros indicados pelo
Ministro de Estado da Economia, sendo que 01 (um) deles deverá atender os
requisitos de conselheiro independente; II) 01 (um) representante dos empregados,
nos moldes da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010; III) um representante do
acionista minoritário, eleito nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976
e do art. 19, § 2º da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e que satisfaça à
condição de conselheiro independente. § 1º O Presidente do Conselho de
Administração e seu substituto serão escolhidos pelo colegiado, dentre os membros
indicados pelo Ministro da Economia, constantes no inciso I, que não esteja na
condição de conselheiro independente. Art. 46 - inciso XXIII - Nomear e destituir os
titulares da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União; Art.
56 - Sem prejuízo as demais atribuições da Diretoria Executiva, compete
especificamente ao Diretor Presidente da Companhia: VII. Criar e homologar todos
os processos de licitação e, além de homologar, adjudicar os procedimentos
licitatórios presenciais, segundo o Regulamento de Licitações e Contratos; Art. 59 - O
Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e respectivos
suplentes, indicados pelo Ministro de Estado da Economia, sendo um deles como
representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo
permanente com a Administração Pública, nos termos da Lei nº 10.180, de 6 de
fevereiro de 2001; Art. 62 - Os requisitos e as vedações exigíveis para o Conselho
Fiscal deverão ser respeitados por todas as eleições realizadas, inclusive em caso
de recondução. § 1º - Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na
forma exigida pelo formulário padronizado no sítio eletrônico do Ministério da
Economia; Art. 82 – III - Verificar o cumprimento e a implementação pela Companhia
das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União (CGU), do
Tribunal de Contas (TCU) e do Conselho Fiscal. Art. 91 - Os membros da Diretoria
Executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de
interesse, observados a forma e o prazo estabelecidos na legislação pertinente. § 1º
- Após o exercício da gestão, o ex-membro da Diretoria Executiva, que estiver em
situação de impedimento, poderá receber remuneração compensatória equivalente
apenas ao honorário mensal da função que ocupava observados os §§ 2º e 3º deste
artigo. § 2º - Não terá direito à remuneração compensatória, o ex-membro da
Diretoria Executiva que retornar, antes do término do período de impedimento, ao
desempenho da função que ocupava na administração pública ou privada
anteriormente à sua investidura, desde que não caracterize conflito de interesses.
§3º - A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação
da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Ficaram ratificados
todos os demais artigos, os quais permanecem em pleno efeito e vigor; b) eleição de
membros do Conselho de Administração. Preliminarmente, o Presidente da
Assembleia, Senhor Johnni Hunter Nogueira, solicitou a palavra para ressaltar que
quanto à eleição dos indicados acompanha a manifestação do Comitê de
Elegibilidade da CEAGESP, uma vez que os indicados não atendem os requisitos
objetivos definidos no artigo 17, parágrafo 2º, inciso I, da Lei nº 13.303/2016 e no
artigo 29, inciso III, do Decreto nº 8.945/2016, que exigem vínculo permanente dos
candidatos com a administração acionista, isto é, que eles sejam servidores efetivos
da União (concursados). Seguidamente, a União registou que a competência do
Comitê de Elegibilidade é opinar sobre os requisitos definidos na política de
indicação, auxiliando o acionista controlador na indicação dos membros do Conselho
de Administração, nos termos do artigo 10 da Lei nº 13.303/2016, cabendo a decisão
final ao acionistamajoritário (União), segundo o juízo de conveniência e oportunidade,
conforme estabelecido no artigo 22, parágrafo 3º, do Decreto nº 8.945/2016. Os
demais acionistas se abstiveram em externar opinião a respeito. Assim, foram eleitos
as seguintes pessoas, indicadas pela União, com a remuneração e condições
estabelecidas na Assembleia Geral Ordinária de 11 de abril de 2019, representando
o Ministério de Estado da Economia, TORQUATO LORENA JARDIM, brasileiro,
casado, advogado, portador do registro nº 2884 – OAB/DF, inscrito no CPF/MF sob
o nº 042.029.101-68 residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal,
na SHIS, QI 11, conjunto 11, casa 1, CEP: 71625-310, em substituição e
complementação à gestão de Marcus Flávio Oliveira, RG 1985791 SSP/DF, CPF/MF
nº 881.017.201-97 e de JOSÉ MANOEL ALVAREZ LOPEZ, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.598.085-4 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 108.489.658-33, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Tomás Carvalhal, 880, apartamento 11,
CEP: 04006-003 em substituição e complementação à gestão de Roger da Silva
Pêgas, registro n°8085/D CREA-DF e CPF/MF nº 410.106.550-00. Os eleitos
exercerão o prazo de gestão unificada de 02 (dois) anos, contados a partir da posse,
nos termos do artigo 41 do Estatuto Social da CEAGESP. Fica condicionada a
apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável,
que ficará arquivada da sede da Companhia e a assinatura do termo de posse,
lavrado em livro próprio. As indicações dos eleitos foram submetidas à avaliação do
Comitê de Elegibilidade da CEAGESP, conforme artigos 21 e 22 do Decreto nº
8.945/2016. Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia suspendeu os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de acordo com o artigo nº 130
da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada por unanimidade
pelos acionistas presentes e o Presidente da Assembleia, que a subscreveram. São
Paulo, 10 de março de 2020. Johnni Hunter Nogueira - Presidente da Assembleia;
Marisa Albuquerque Mendes - Procuradora da Fazenda Nacional Representante da
União; Lucas Silva Alencar - p.p. Acionista CODASP “EM LIQUIDAÇÃO”; Cristiane
Vieira Batista de Nazaré – p.p Fazenda do Estado de São Paulo; Rodolpho Braz de
Aquino Filho - Secretário daAssembleia; Débora Nobile Matos - Advogada OAB/SP
nº 210.621. Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio.
Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 252.622/20-0.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS
DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA - COOPERMSD

CNPJ n° 02.814.832/0001-77 - NIRE: 35400050721
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Merck Sharp & Dohme Farmacêutica - CooperMSD, por meio do Presidente
da Diretoria, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1354 (hum
mil, trezentos e cinquenta e quatro) em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no
dia 29 de julho de 2020, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: em
primeira convocação às 8h00 (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados;em segunda convocação às 9h00 (nove horas),
com a presença da metade dos associados mais um;ou às 10h00 (dez horas) em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10
(dez) associados, para deliberarem sobrea seguinteordem do dia:Ordinária:1.Prestação decontasdo 1º e 2º semestresdo exercíciode 2019,
compreendendooRelatóriodaGestão,DemonstrativodaContadeSobrasouPerdasAcumuladaseParecerdo ConselhoFiscal;2.Pagamento
de juros ao capital; 3. Destinação das Sobras e sua fórmula de cálculo; 4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social -
FATES;5.Eleição dos membros da Diretoria.Extraordinária:1.Deliberação sobre o Relatório de Motivações para a Desfiliação da Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Merck Sharp & Dohme Farmacêutica CooperMSD do quadro social da Central das
Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo - SICOOB Central Cecresp, bem como apresentação dos meios pelos quais os serviços hoje
utilizados serão supridos, conforme art. 40, I, da Resolução 4.434 do Banco Central do Brasil, acompanhado de parecer do Conselho Fiscal;
2. Comunicados de assuntos de interesse social (sem caráter deliberativo). A Assembleia ocorrerá de forma DIGITAL, por meio de uma
ferramenta de reunião on-line denominadaWebex Meetings, acessível a todos os asssociados através de endereço de e-mail, por meio do qual
também poderão participar e votar.Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://www.coopermsd.com.br.

São Paulo, 16 de julho de 2020.
Carlos Kanji César Kamijo - Diretor-Presidente

NOTA: Conforme determina a Resolução do CMN nº 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2019
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados: (i) para o envio para os endereços
eletrônicos daqueles que requisitem e; (ii) no site da Cooperativa http://www.coopermsd.com.br.

EDUCAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/SME/COAD/DIOB/2020
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2020/0049658-0 - Credenciamento de
ENGENHEIROS, ARQUITETOS, CORRETORES DE IMÓVEIS E EMPRESAS DE
ENGENHARIA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, para atuarem junto à Coordenadoria de
GestãoeOrganizaçãoEducacional -COGED,comafinalidadedenomear interessados
em atuar na realização de vistorias, laudos técnicos e avaliação de imóveis a serem
realizados, em imóveis urbanos no município de São Paulo para expansão do número
devagasdecrechesena reavaliaçãodevaloresdealuguéisem imóveis jáconveniados
da rede parceira particular, pautando-se nas orientações técnicas da Secretaria
Municipal de Educação - SP.
A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, através de sua Coordenadoria de
Administração, Finança e Infraestrutura - Divisão de Obras, receberá até o dia 20 de
julho de 2020, das 10h às 16h, por e-mail no smecoadobras@sme.prefeitura.sp.gov.br
ou pessoalmente na Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 - Vila Clementino, São Paulo - Sala
310 (Divisão de Obras - DIOB,Vila Clementino), as inscrições para credenciamento de
ENGENHEIROS, ARQUITETOS, CORRETORES DE IMÓVEIS E EMPRESAS DE
ENGENHARIA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, de acordo com o que determina a Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais normas legais e regulamentares
aplicáveis, bem como as cláusulas e condições deste Edital.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, mediante solicitação, através do e-mail
smecoadobras@sme.prefeitura.sp.gov.br.

EDITAL UPIS 2, 3 e 4 (Resumido)
Recuperação Judicial de FERTILIZANTES ALIANÇA EIRELI

Processo nº 0295432.47.2016.8.09.0011
O Dr. J Leal de Sousa, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia – GO, dá ciência aos
credores e aos demais interessados quanto a venda dos imóveis de matrículas nº 1.694, 1.695 e 1.697, todos registrados
junto ao 1º CRI de Mimoso de Goiás-GO (Comarca de Padre Bernardo-GO), nos autos do processo de Recuperação Judicial
nº 0295432.47.2016.8.09.0011, em cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial da empresa Fertilizantes Aliança EIRELI,
homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos doAgravo de Instrumento nº 5171426.42.2018.8.09.0000.
As informações completas dos imóveis podem ser consultadas no site disponibilizado ao final do presente edital. Os
interessados na compra do imóvel deverão entregar no cartório da 1ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Aparecida de
Goiânia-GO, no período de 03/08/2020 à 10/08/2020, das 14h às 17horas, as propostas, que deverão ser encaminhadas em
envelopes lacrados, mediante recibo, observando o preço mínimo, conforme disposto no parágrafo anterior.
No dia 11/08/2020, em horários designados às 16h, em audiência pública, na sala de audiências da 1ª Vara Cível da Comarca
de Aparecida de Goiânia, o magistrado condutor do feito fará a abertura dos envelopes, os termos das propostas podem ser
consultados e verificados através do site do Administrador Judicial
O Edital completo e as demais informações acerca da venda do imóvel poderão ser encontrados nos autos do processo
nº 0295432.47.2016.8.09.0011, no site do Administrador Judicial: www.flaviocardosoadv.com.br, ou por telefone (62) 3584-
3642/3584-3839.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 28/07/2020 - 11:05h - 2º LEILÃO: 30/07/2020 - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO FIDUCIÁRIO
FABIO ZUKERMAN, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário
abaixo qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32, levará a LEILÃO
PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online, o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓ-
VEL: APARTAMENTO nº 31, localizado no 3º pavimento da Torre 03, integrante do Condomínio “Living Magic”,
situado na Avenida Manoel Pedro Pimentel, nº 101, do loteamento Industrial, nesta cidade, contendo as seguin-
tes áreas: privativa total de 89,950m²: sendo 80,050m² coberta e 9,900m² descoberta, tendo como área privati-
va principal de 70,150m² e privativa acessória de 19,800m² - correspondente a duas vagas de garagem vincu-
ladas; área comum total de 54,437m²: sendo 38,737m² coberta e 15,700m² descoberta, perfazendo a área total
de 144,387m² e correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0023740 do terreno, com direito as vagas de garagem
nºs 212 coberta e 213 descoberta localizadas no 1º Sobressolo. Imóvel objeto da matrícula nº 130.438 do 1º
Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP. Observação.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do
adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão:
dia 28/07/2020, às 11:05 horas, e 2º Leilão: dia 30/07/2020, às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, nº
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: ANTONIO
DE PADUACUNHA, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 1.584.075-9-SSP/SP, CPF/MF nº 290.745.218-
51, e PAULA CRISTINA BRAGA, brasileira, divorciada, coordenadora, RG nº 17.181.519-1-SSP/SP,
CPF/MF nº 129.866.348-26, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁ-
RIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação, o arrema-
tante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação
deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser
indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores, o cheque
caução será resgatado pelo(s) arrematante(s). DOS VALORES: 1º Leilão: R$ 566.920,55 (Quinhentos e
sessenta e seis mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) – 2º Leilão: R$ 384.931,91
(Trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), calculados na
forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até
a presente data, podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao(s)
arrematante(s), o pagamento da comissão do Leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser
paga à vista, no ato do leilão, ou no prazo de 24 horas, no caso de arremate por meio Online, cuja obrigação se
estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es)
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de inte-
resse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.
Os interessados em participar do leilão de modo Online, deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br
e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão de modo
Presencial e/ou Online, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal,
quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o
imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo
2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da prefe-
rência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: Os arrematante(s) será (ão) responsável(eis) pelas
providências de desocupação do(s) imóvel(eis), nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97.
O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad
corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são mera-
mente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergên-
cia de metragem ou de área, o(s) arrematante(s) não terá(ão) direito a exigir do VENDEDOR nenhum comple-
mento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do(s) imóvel(eis), sendo
responsável(eis) por eventual(ais) regularização(ões) acaso necessária(s), nem alegar desconhecimento de
suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e
localização, devendo as condições de cada imóvel(eis) ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessa-
dos. Correrão por conta do(s) arrematante(s), todas as despesas relativas à arrematação do(s) imóvel(eis), tais
como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura(s), emolumentos cartorários, re-
gistros etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o(s) imóvel(eis) em questão, inclu-
sive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação serão de responsabilidade exclusiva
do(s) arrematante(s). A concretização da(s) Arrematação(ões) será(ão) exclusivamente via Ata deArrema-
tação. Sendo a transferência da propriedade do(s) imóvel(eis) feita(s) por meio de Escritura Pública de
Compra e Venda. Prazo de até 90 dias da formalização da(s) arrematação(ões). O(s) arrematante(s)
será(ão) responsável(eis) por realizar a(s) devida(s) due diligence no(s) imóvel(eis) de seu interesse
para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao final da
ação judicial relativa ao(s) imóvel(eis) arrematado(s), distribuída(s) antes ou depois da(s) arrematação(ões),
seja(m) invalidada(s) a(s) consolidação(ões) da(s) propriedade(s), e/ou os leilões públicos promovidos pelo
vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a(s) arrematação(ões) será(ão) automaticamente
rescindida(s), após o trânsito em julgado da(s) ação(ões), sendo devolvido o(s) valor(es) recebido(s) pela(s)
venda(s), incluída a comissão do Leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo(s) arrematante(s)
à título de despesas de condomínio e imposto relativo(s) à propriedade imobiliária. A mera existência de
ação(ões) judicial(ais) ou decisão(ões) judicial(ais) não transitada(s) em julgado, não enseja(m) ao(s)
arrematante(s) o direito à desistência da(s) arrematação(ões). O(s) arrematante(s) presente(s), no auditório
do leilão de modo Presencial e/ou Online, pagará(ão) no ato o preço total da(s) arrematação(ões) e a comissão
do Leiloeiro, correspondente a 5% sobre o(s) valor(es) de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O(s)
proponente(s) vencedor(es) por meio de lance Online, terá(ão) prazo de 24 horas, depois de comunicado(s)
expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques,
da totalidade do(s) preço(s) e da comissão do Leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de
arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas
da(s) arrematação(ões), configurará desistência ou arrependimento por parte do(s) arrematante(s), ficando
este(s) obrigado(s) a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro (5% - cinco por cento), sobre o valor
da(s) arrematação(ões), perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento)
do(s) lance(s) ou proposta(s) efetuada(s), destinado(s) ao reembolso das despesas incorridas por este.
Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto,
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº
21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do(s) imóvel(eis) por meio do presente leilão, ficará caracterizada a
aceitação pelo(s) arrematante(s) de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obede-
cerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo De-
creto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores informações:
3003-0677 – contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 09/07/2020.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55

Cotação - Processo IPT Nº DL00326.2020 - RC39769.2020

Objeto: Fornecimento de sistema de ESTEREOLITOGRAFIA à laser para prototipagem 3D em resina.

Cotação - Processo IPT Nº DL00328.2020 - RC39777.2020

Objeto: Fornecimento de Prototipadora tipo CNC Router.

Cotação - Processo IPT Nº DL00329.2020 - RC39776.2020

Objeto: Fornecimento de Rugosimetro Portátil para medição de superfícies.

Cotação - Processo IPT Nº DL00341.2020 - RC41158.2020

Objeto: Serviço de manutenção em área verde, roçagem com remoção, conforme planta anexa
(IPT-Cotia).
Data Final para apresentação de proposta: 20/07/2020 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefone/e-mail:
(11) 3767 - 4035 - damiao@ipt.br - Departamento de Compras.

ADITAMENTO DE EDITALDE CONVOCAÇÃO PARAELEIÇÃO DADIRETORIAEXECUTIVA
E CONSELHO FISCALDO SINTRAJUD/SP

Considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do novo coronavírus,
pela COVID-19, bem como os demais atos normativos de âmbitos municipal, estadual, federal e aqueles advindos do Poder
Judiciário da União; Considerando que, no dia 18 de junho de 2.020, o SINTRAJUD/SP publicou no Jornal Folha de São Paulo e
em suas mídias digitais o “Edital de Convocação do Processo Eleitoral para Renovação da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
do SINTRAJUD/SP”, no qual constou a convocação de assembleia para deliberar sobre a seguinte pauta: Eleição da Comissão
Eleitoral para coordenar o processo eleitoral de renovação da Diretoria Executiva do SINTRAJUD/SP e do Conselho Fiscal, que
ocorrerá nos dias 12(doze) e 13(treze) de agosto de 2.020 (dois mil e vinte), por votação eletrônica, autorizada pela Decisão
Judicial proferida no ID.fc4dfe3, datada de 10 de junho de 2.020, nos autos do Processo No. 1000559-83.2020.5.02.0057,
amparada pela Lei No. 14.010/2020, para os(as) servidores(as) associados(as) do sindicato das Justiças Federal, do Trabalho,
Eleitoral e Militar, que será realizada em plataforma digital, providenciada pelo sindicato na modalidade telepresencial e digital,
cujos links de acesso, para cada etapa do processo, estarão disponíveis na página do sindicato na Internet (www.sintrajud.org.
br), observados os respectivos prazos estatutários; Considerando que no dia 11(onze) do mês de julho do ano de 2.020 (dois mil
e vinte) foi instalada a assembleia geral extraordinária para eleição da Comissão Eleitoral e seu Presidente, na conformidade do
edital e seus estatutos, bem como em cumprimento da decisão ID.38ac120, concedida em sede tutela de urgência nos mesmos
autos (Processo No. 1000559-83.2020.5.02.0057), datada de 10 de julho de 2.020 e deliberação da diretoria do SINTRAJUD/
SP, precedida de credenciamento dos(as) associados(as), na plataforma digital, na modalidade telepresencial e digital, no
horário das 09h00 (nove horas) às 13h30 (treze horas e trinta minutos), registrando-se que o credenciamento da assembleia foi
designado para o horário das 09h00 (nove horas) às 11h30 (onze horas e trinta minutos), sendo prorrogada por decisão judicial
para término às 12h45 (doze horas e quarenta e cinco minutos) e estendida por decisão da diretoria para às 13h30 (treze horas
e trinta minutos), com a apresentação de documento oficial com foto (RG, CNH, Identidade Funcional), constando o número do
CPF ou apresentando-o também no ato; Considerando que na assembleia foi ressaltado o desafio de ser realizado o processo
eleitoral em meio de uma pandemia que assola o país, em especial o estado de São Paulo, a necessidade de adoção das
medidas objetivando assegurar todas as garantias democráticas e ampla participação dos(as) associados(as) do SINTRAJUD/
SP no processo eleitoral, bem como organizar a eleição eletrônica, se valendo de novas ferramentas para efetivar a realização
dos procedimentos afins; Considerando a instabilidade no sistema da plataforma de videoconferência, intercorrências nos
procedimentos afins e a impossibilidade de solução em tempo hábil, foi encaminhado e consensuado o sábado, dia 18 (dezoito)
de julho de 2.020 (dois mil e vinte), às 14h00 (catorze horas) para continuidade dos trabalhos, com o prosseguimento da
assembleia para eleição da Comissão Eleitoral e seu Presidente, que ao final serão empossados, aproveitando-se todos os
atos de credenciamento dos(as) associados(as) que constam da lista já divulgada no site do sindicato; considerando relatos
de associados(as) que teriam se credenciado sem que tenham constado da lista divulgada, ficou encaminhado também que
haverá reabertura do credenciamento, para que nenhum associado(a) sofra qualquer prejuízo em seu direito de participação.
Fica registrada a convocação, por este edital, da continuidade dos trabalhos da ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA
COMISSÃO ELEITORAL, por meio de plataforma digital, na modalidade telepresencial e digital, iniciada no dia 11 (onze) de julho
de 2.020 (dois mil e vinte), para o dia 18 (dezoito) de julho de 2.020 (dois mil e vinte), conforme encaminhamento expresso dos
presentes, desde logo cientes, e em conformidade com o disposto no artigo 47 do Estatuto, para as 14h00 (catorze horas), em
primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos(as) associados(as) quites com a tesouraria
e, em segunda convocação, 30min (trinta minutos) após, com qualquer número de(a) associados(as), cuja pauta será a eleição
de no mínimo 3 (três) membros para compor a Comissão Eleitoral que coordenará o processo eleitoral, na forma do estatuto.
A assembleia indicará, dentre os(as) eleitos(as), o(a) Presidente da Comissão Eleitoral, não podendo a presidência recair na
pessoa de qualquer representante de chapa inscrita. A Comissão Eleitoral será composta, também, por 1 um(a) representante
de cada chapa inscrita (art. 49 do Estatuto), que será(ão) indicado(s) pela(s) chapa(s). A apresentação dos(as) candidatos(as)
para compor a Comissão Eleitoral já foi iniciada, podendo ainda, no ato do credenciamento o(a) associado(a) noticiar se
pretende candidatar-se a membro da Comissão Eleitoral, sem prejuízo das candidaturas já apresentadas. Será garantida
sempre a composição ímpar da Comissão Eleitoral, nos termos do estatuto. A reabertura do credenciamento será realizado
na plataforma digital, na modalidade telepresencial e digital, por meio de link disponibilizado na página da entidade na Internet
(www.sintrajud.org.br) no dia 16 (dezesseis) de julho de 2.020 (dois mil e vinte), das 11h00(onze horas) às 19h00 (dezenove
horas) e no dia 17 (dezessete) de julho de 2.020 (dois mil e vinte), das 09h00 (nove horas) às 13h00 (treze horas) , com a
apresentação de documento oficial com foto (RG, CNH, Identidade Funcional), constando o número do CPF ou apresentando-o
também no ato. O credenciamento será realizado aproveitando-se todos os atos de credenciamento dos(as) associados(as) que
constam da lista já divulgada no site do sindicato; considerando relatos de associados(as) que teriam se credenciado sem que
tenham constado da lista divulgada, ficou encaminhado também que haverá reabertura do credenciamento, para que nenhum
associado(a) sofra qualquer prejuízo em seu direito de participação e acesso, como preconiza o estatuto do SINTRAJUD/SP.
No início da assembleia, às 14h00 (catorze horas), o(a) associado(a), apresentar-se-á na plataforma digital Zoom, por meio
de link que será disponibilizado na página eletrônica do Sintrajud, onde serão abertos os trabalhos e anunciados(as) os(as)
candidatos(as) que se inscreveram no dia 11(onze) de julho de 2020(dois mil e vinte) e demais candidaturas que venham a ser
apresentadas, para compor a Comissão Eleitoral. Uma vez iniciado o “Regime de Votação”, os votos serão coletados por meio
de sistema eletrônico apresentado pela mesa, para que o(a) associado(a) previamente credenciado(a) realize a votação em
até 3(três) candidatos(as) de sua escolha, em uma primeira votação. Eleitos 3(três) candidatos(as), será procedida a escolha
do(a) Presidente da comissão eleitoral, com abertura do “Regime de Votação” proclamado pela mesa condutora dos trabalhos,
em uma segunda votação, sendo que nesta votação o(a) associado(a) deverá escolher 1(um) candidato(a) entre os 3(três)
eleitos(as). Ato contínuo, apurado os resultados, será lavrada a ata da assembleia, e empossada a Comissão Eleitoral, com a
nomeação de(a) seu(ua) Presidente e indicação de um(a) representante de cada chapa inscrita. Registra-se, que o processo
eleitoral será realizado com observância do Estatuto da Entidade, do Regulamento do Processo Eleitoral da Diretoria Executiva,
que é parte integrante do Estatuto, amparado pela Lei nº 14.010, datada de 10 de junho de 2.020, bem como aos termos
das decisões judiciais proferidas nos autos do Processo No. 1000559-83.2020.5.02.0057(ID.fc4dfe3 e ID.38ac120), sendo
que os atos de identificação, credenciamento e assembleia serão gravados em vídeo, para fins de segurança, mantendo o
compromisso de assegurar eleições transparentes, democráticas, com ampla representatividade e preservando o cronograma
eleitoral e prazos estatutários do SINTRAJUD/SP.

São Paulo, 15 de julho de 2.020.
TARCISIO FERREIRA LYNIRA RODRIGUES SARDINHA LUCAS JOSÉ DANTAS FREITAS

Coordenadores Gerais
SINTRAJUD/SP

-Thiago Resende, Julia Chaib
e Danielle Brant

brasília LíderesdoCongres-
so e empresários articulam
para que a votação sobre a
desoneraçãoda folhadepa-
gamentos seja na próxima
semana.Ogovernoquerque
a análise seja em agosto, ga-
nhando tempo para negoci-
arcomcongressistasofimda
medidadereduçãodocusto
demão de obra e que bene-
ficia 17setoresdaeconomia.
Emjunho,aCâmaraeoSe-

nado aprovaram a extensão
do incentivo tributário, que
acabaria em dezembro, por
mais um ano. O presidente
Jair Bolsonaro (sem parti-
do), porém, vetou essa deci-
são. O veto agora será anali-
sadopeloCongresso.
ParaderrubaroatodeBol-

sonaroénecessárioovotoda
maioriaabsolutadasduasCa-
sas—257deputados e 41 se-
nadores.Oclimaécontrário
àdecisãodopresidente.Por
isso, interlocutores do Palá-
cio do Planalto tentam pos-
tergar a votação.
Uma sessão conjunta do

Congressofoiconvocadapa-
ra esta quinta (16),mas sem
o veto sobre a extensão da
medida que corta encargos
trabalhistas. Há pressão pa-
ra que a sessão seja adiada.

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
sinalizou a aliados que a vo-
taçãodeveocorrernapróxi-
masemana,mesmoseoCon-
gressonãoconcluiraanálise
devetosmaisantigos—eque
têmpreferência na votação.
A desoneração da folha,

adotada no governo petis-
ta, permite que empresas
possam contribuir com um
percentual que varia de 1%
a 4,5% sobre o faturamento
bruto,emvezde20%sobrea
remuneração dos funcioná-
riosparaaPrevidênciaSoci-
al (contribuiçãopatronal).
Com a troca, setores com

elevadograudemãodeobra
pagammenosaoscofrespú-
blicos.Oinventivofoicriado
paraestimularacontratação
de funcionários.
Atualmente, a medida be-

neficia companhias de call
center,o ramoda informáti-
ca,comdesenvolvimentode
sistemas,processamentode
dadosecriaçãode jogosele-
trônicos, além de empresas
decomunicação,companhi-
as que atuamno transporte
rodoviáriocoletivodepassa-
geirosedeconstruçãocivile
de obras de infraestrutura.
Por ano, o governoestima

que deixaria de arrecadar
R$ 10,2bilhões.
Empresários desses seto-

res, que reúnem cerca de 6
milhões empregos diretos,
dizemquenão suportariam
esseaumentodecustoeque1
milhãodepessoaspoderiam
perder os empregos.
“A desoneração é justa pa-

raos setoresqueempregam
muito. Se houver retirada,
as empresas terão prejuízos
enormes”, afirmou o presi-
dente da Associação Brasi-
leiradeTelesserviços(ABT),
JohnAnthonyvonChristian.
Empresários têm entrado

em contato com deputados
e senadoresparadefendera
derrubadado veto.
Paraconvenceroscongres-

sistas a não prorrogarem a
desoneração,ogovernopro-
meteenviarumapropostade
reformulaçãotributáriaque
incluiria a medida de redu-
çãodeencargostrabalhistas.
O ministro Paulo Guedes

(Economia) quer uma de-
soneração ampla, e não pa-
ra alguns setores. Para isso,
porém, deverá ser necessá-
rio substituir o imposto so-
bre a folha de pagamentos
por outro. “O governo ain-
da não apresentou nada de
alternativa”, cobrou o sena-
dorVanderlanCardoso(PSD-
GO), que foi relator da pro-
postavetadaporBolsonaro.
AequipedeGuedesafirma

quederrubarovetoseria in-

constitucional.
O argumento éque, desde

novembro de 2019, quando
entrouemvigorareformada
Previdência, ficam proibido
conceder novos descontos
que reduzem a arrecadação
do fundo que banca as apo-
sentadoriasdosetorprivado.
Contra esse argumento, o

presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), e de-
putados declararam que o
Congresso vai prever no Or-
çamento de 2021 recursos
para compensar a perda de
R$ 10,2bilhões na receita da
Previdência.
Com isso, segundo eles, a

prorrogaçãonãodeveriaser
questionada.“SeoParlamen-
to derrubar o veto, cabe ao
Parlamentotambémencon-
traroscaminhosparafechar
o Orçamento de 2021”, disse
Maia nesta semana.
Umexemplo citado é que,

no Orçamento de 2020, foi
reservado R$ 1,5 bilhão pa-
ra compensar as perdas de
arrecadação com a carteira
Verde e Amarela —contra-
to comreduçãodeencargos
patronais para estimular a
criaçãodevagasparajovens.
Procurado, o Ministério

daEconomia informouque,
aindaassim,consideraader-
rubada do veto inconstitu-
cional.

Líderesqueremvotarvetoda
desoneraçãosemanaquevem
Sessão de quinta (16) não incluiu veto; governo fala em inconstitucionalidade
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Emminhaúltimacoluna,argu-
menteiqueacrise exigiráuma
realocaçãodamãodeobrade
tal formaquese tornapratica-
menteumdelírio esperaruma
recuperação do emprego.
Provavelmente, a taxa de

desemprego aumentarámais
quandoos programas de sus-
tentação do emprego expira-
remeofimdo isolamentoper-
mitiraosdesalocadosprocura-
remvagas.Édiantedessapers-
pectivaquecresceademanda
por uma desoneração ampla
da folha de pagamentos.
Talpressão já seexpressano

Congresso, cujas lideranças
dão como certa a derrubada
dovetopresidencialàextensão

pormaisumanodadesonera-
çãoqueaindaabrange 17 seto-
res. Resquício doPlanoBrasil
Maior implementadoporDil-
ma,areduçãodocustodo tra-
balho, feita sóparaalguns se-
tores escolhidos, resultou em
umenorme rombofiscal e ne-
nhum aumento da produtivi-
dade ou do emprego formal.
Ovetonão foi justificadope-

lo demérito do programa. Pe-
lo contrário, desde a campa-
nhapresidencial,Guedesalar-
deiaqueadesoneraçãoéa so-
lução para a geração de em-
pregos, desde que seja ampla
e permanente.
Propostas de políticas públi-

cas devem ser acompanhadas

de estudos e, se for possível, de
evidênciaempíricaqueauxiliem
seudesenho.Oatualsecretário
de Política Econômica, Adolfo
Sachsida, é um dos autores do
textoparadiscussãodoIpeanú-
mero 2357, o qual conclui que,
para o período 2009-2015, não
houvediferençanaevoluçãodo
volumede emprego entre seto-
rescontempladosenãocontem-
pladospeladesoneração.
JonathanGruber (Journalof

LaborEconomics)examinoua
experiênciadaamplaredução
daalíquotasobreafolhadepa-
gamentosocorridanareforma
previdenciária do Chile. Tam-
bém lá não houve efeito sobre
oníveldeemprego,massimso-

breossaláriosdos jáemprega-
dos. Para vários países daOC-
DE, os resultados são, emmé-
dia, parecidos como chileno.
No entanto, há casos espe-

cíficos bem-sucedidos. A Co-
lômbia é um exemplo, onde
programa teve efeito no em-
pregodos trabalhadores com
menores rendimentoseprinci-
palmentena formalizaçãodas
pequenas empresas (“DoPay-
roll Tax Breaks Stimulate For-
mality?Evidence fromColom-
bia’sReform”,AdrianaKugler).
A experiência ainda contou

comprojetosdequalificaçãoe
promoçãode estágios, poten-
cializandoa formalidade. Fo-
calizar esse benefício nos que

ganham até um salário míni-
mo,osquais têmpouco incen-
tivoa se formalizar, parece fa-
zer mais sentido em um país
com pouco espaço fiscal.
Para financiar a desonera-

ção, surgem propostas para
a criação de um imposto so-
bre movimentações financei-
ras, impostosobregrandes for-
tunas e o aumento do impos-
to sobre lucros e dividendos.
Cabeaquiamesmaobserva-

çãosobreanalisarasnossasex-
periênciaspassadaseasdosde-
maispaíses.No livro “Tributa-
ção no Brasil: Estudos, Ideias
ePropostas”, organizado tam-
bém pelo secretário Sachsida
(Ipea, 2017), o capítulo 8 deta-
lhaasdistorçõeseas ineficiên-
cias da CMPF e conclui que “a
adoçãode impostosbaseados
emmovimentaçãofinanceiraé
uma ideia ruim, com potenci-
aldepioraraindamaiso jáex-
tremamenteineficientesistema
tributário brasileiro”.
Hoje,umgrupomuitorestri-

todepaísesadotaalgopareci-
do com a CPMF, entre eles Ar-

gentinaeVenezuela.Damesma
forma, o imposto sobre fortu-
nas é cada vezmenos frequen-
teempaísesdesenvolvidospor
arrecadar muito pouco (“The
RoleandDesignofNetWealth
in theOECD”, 2018).
De outro lado, o argumento

dequenãopagamostanto im-
posto sobre dividendos quan-
to no resto do mundo ignora
a legislação brasileira, a qual
concentraa tributaçãodos lu-
crosnaspessoas jurídicas.An-
tesmesmodeolucroserdistri-
buídoaossócios,eleétributado
legalmentepelaempresaatra-
vésdoIRPJeCSLL.Assim,aalí-
quota efetiva sobre os lucros é
muitomaior do que se propa-
ga, chegando a 34% para em-
presas e 45%para bancos.
Deve-se, portanto, ter cuida-

doembuscarsoluçõesaparen-
tementefáceisparaproblemas
complexos.Seoobjetivoéoau-
mentodocrescimentoeagera-
çãodeempregos, todaatenção
é pouca para não implemen-
tarmos políticas já fracassa-
dasaquiounorestodomundo.

Propostas devem ser acompanhadas de estudos e, se possível, de evidência empírica

-
Solange Srour
Economista-chefe da gestora ARX Investimentos. É mestre em economia pela PUC-Rio

Prudência comas políticas públicas

|dom. SamuelPessôa |seg.MarciaDessen |ter.NizanGuanaes,CeciliaMachado |qua.HelioBeltrão |qui. CidaBento,SolangeSrour | sex. NelsonBarbosa |sáb.MarcosMendes,RodrigoZeidan

londres e pequim | reu-
ters AChinaalertounes-
taquarta-feira(15)quea
decisão de banir a Hua-
wei das redes 5G, feita
pelo primeiro-ministro
britânico,BorisJohnson,
custará caroaos investi-
mentosdoReinoUnido.
“Diria que isso não é

apenas decepcionan-
te, é desanimador”, dis-
se o embaixador chinês
LiuXiaomingaoCentro
de Reforma Europeia,
acrescentandoqueoRei-
noUnido“simplesmente
abandonou a empresa”.
“AmaneiracomoaHu-

awei é tratada está sen-
do observada de per-
to por outras empresas
chinesas, e será muito
difícil para outras com-
panhias ter a confiança
necessáriapara investir
mais”, disse.
Segundo o governo

chinês, a medida é re-
sultado da pressão po-
lítica do presidente dos
EstadosUnidos,Donald
Trump.
Horas depois que

Johnson ordenou que
osequipamentosdaHu-
awei fossem removidos
das futuras redes5Gaté
o final de 2027, Trump
reivindicouocréditope-
ladecisãoedisseque, se
os países quisessem fa-
zernegócios comosEs-
tadosUnidos,deveriam
bloquear aHuawei.
Mas aChina, cuja eco-

nomia de 15 trilhões de
dólaresécincovezesmai-
orqueadoReinoUnido,
alertouqueadecisãopre-
judicará o investimento
no país, pois as empre-
sas chinesas viram Lon-
dresabandonaragigan-
tede telecomunicações.
EmPequim,oMinisté-

rio das Relações Exteri-
ores classificou o Reino
Unido como “um lugar
relativamentepequeno”
que estava se tornando
submisso aos Estados
Unidos.
“O Reino Unido quer

manter seu status inde-
pendenteouser reduzi-
doavassalodosEstados
Unidos?”, disse a porta-
vozdoMinistériodasRe-
laçõesExterioresdaChi-
na,HuaChunying. “Ase-
gurançado investimen-
tochinêsnoReinoUnido
está sendo ameaçada.”

China diz a
Reino Unido
que banir
Huawei vai
custar caro

Logo da Apple na loja damarca emParis Gonzalo Fuentes/Retuers

-Ana Estela de Sousa Pinto
bruxelas AApplevenceunes-
ta quarta (15) seu recurso na
Justiça da União Europeia e
nãoteráquepagar13,1bilhões
de euros (cerca de R$ 80 bi)
em impostos atrasados à Ir-
landa. Cabe novo recurso do
bloco europeu.
Aordemdepagamentoha-

viasidodadaem2016pelaCo-
missãoEuropeia(PoderExe-
cutivo da UE), após decidir
que a gigante de tecnologia
havia sebeneficiadodeauxí-
liosestatais ilegaisdaIrlanda,
entre 1991e2015.AComissão
também havia determinado
queaempresapagasse 1,2bi-
lhãodeeuros(R$7,8bilhões)
ematualizaçãomonetária.
SegundoaUE,opaís—que

temumadasmenoresalíquo-
tas de imposto corporativo
dobloco(poucomaisde10%,
contramaisde20%naAlema-
nhaounaEspanha,porexem-
plo)—beneficiouaApplecom
“substancialmentemenosim-
postosdoqueoutras empre-
sasao longodemuitosanos”.
AComissãoEuropeiaafirma

queaempresapagouumata-
xa efetiva de imposto corpo-
rativode1%sobreseuslucros
naEuropaem2003 , quecaiu
para0,005%em 2014.
O argumento daComissão

era o de que a concessão de
incentivos especiais à em-
presaamericanaameaçavaa
concorrênciaentreempresas
naUniãoEuropeia. Segundo
o Tribunal Geral da UE, po-
rém, a Comissão não conse-
guiuprovarqueogoverno ir-
landês havia concedido uma
vantagemespecial à Apple.
O Executivo europeu tem

agora70diaspararecorrerda
decisãoaoTribunaldeJustiça
Europeu,queemitiráumade-
cisãofinal sobre o caso.
A comissária europeia res-

ponsávelporassuntosdecon-
corrência, Margrethe Vesta-
ger,disseemcomunicadoque
“estudarácuidadosamenteo
julgamentoerefletirásobreos
próximospassos possíveis”.
“A Comissão continuará

analisando medidas agressi-
vasdeplanejamentotributá-
rio sob as regras da UE para
garantirqueelasnãoresultem
em auxílio estatal ilegal”, diz
ocomunicado. SegundoVes-
tager, incentivosirregularesa
empresas retiramdos cofres
públicos verbas ainda mais
necessárias em momentos

Applevencebatalha judicial e
suspendepagamentoàIrlanda
Comissão Europeia havia decidido que empresa teve vantagem indevida no país

Opacotenãoinclui,porém,
novostributosdigitaiseoes-
tabelecimentodeumpatamar
mínimodetributaçãoefetiva,
cujo lançamentoestáprevis-
to para setembro.
AComissãoaguardaacon-

clusão de uma proposta pa-
ra tributação das atividades
digitais que está sendo ela-
boradapelaOrganizaçãopa-
ra a Cooperação e Desenvol-
vimentoEconômico(OCDE).
“Precisamosdificultar a vi-

da dos fraudadores e trapa-
ceiros”, disseGentiloni.
Nosegundoponto,aComis-

são quer reduzir a complexi-
dade de 27 diferentes siste-
mas tributários. “Empresas
jovens e inovadoras enfren-
tam complexidade adminis-
trativa e custosdeconformi-
dade tributária que podem
chegar a 30% dos impostos
pagos”, afirmaaComissão.
O plano de ação tributária

tem25 iniciativasquevãoser
adotadas até 2024, entre elas
a revisão a lista das chama-
das “jurisdições não colabo-
rativas em assuntos tributá-
rios”. “Desde que introduzi-
mosaprimeira listanegrade
paraísosfiscaisglobaisnoní-
vel daUE,háquatro anos,95
jurisdiçõesforamavaliadase
maisde120regimestributári-
osnocivosforameliminados”,
afirmouGentiloni.
A revisão,porém,nãodeve

atingir países de dentro do
bloco também acusados de
atuarem como paraísos fis-
cais,comoaIrlanda,aHolan-
da e Luxemburgo. Em para-
lelo, aUEpreparamudanças
tributárias nadireçãode seu
projeto de transição susten-
tável,ochamadoGreenDeal.
Oblocoquer remover sub-

sídios implícitos para com-
bustíveis fósseis e impor um
“ajustedefronteirasdecarbo-
no”compatívelcomregrasda
OMC, para impedir que em-
presastransfiramaprodução
parapaísescomregrasambi-
entaismenos rigorosas

de crise, comooatual.
Também por meio de co-

municado, a Apple afirmou
que o caso não se tratava do
montantede impostospago,
masde onde eles sãopagos.
“Aformacomooimpostode

renda de uma empresa mul-
tinacionalépagoemdiferen-
tes países exige uma solução
global,eaAppleincentivaes-
se trabalho a continuar”, de-
clarou a companhia.
O governo da Irlanda afir-

mouque“foisempreclaroque
não havia tratamento prefe-
rencialàsempresasdaApple”
eque“ovalorcobradoestava
de acordo com as regras ge-
rais da tributação irlandesa”.
OcasoenvolvendoaUEea

Apple é considerado umdos
íconesdapolíticadaComissão
para elevar a tributação das
empresas gigantes de tecno-
logia.Paraanalistas,umader-
rotapoderestringirtentativas
dobloco europeude comba-
terestratégiasdascompanhi-
asparapagarmenostributos.
Oassuntovoltouàtonadu-

rante a pandemia de Covid
19: o blocoafirmouqueestu-
dacriartributossobreopera-
ções digitais para financiar a
retomadadaeconomiaafeta-
da pelo coronavírus.
AComissãotambémanun-

ciounestaquartamedidastri-
butáriasparacombaterocha-
mado“planejamentotributá-
rio agressivo” e elevar a arre-
cadaçãodobloco: as estima-

tivas são de que a UE perde
mais de 35 bilhões de euros
poranodevidoàelisãofiscal.
A Comissão Europeia tam-

béminvestigaaApplesobsus-
peitadeconcorrênciailegalem
seusserviçosdestreamingde
música e venda de livros ele-
trônicos e em seu sistema de
pagamentoeletrônico.

Europa lança pacote
para apertar cerco a
gigantes digitais
bruxelas Nomesmodia que
perdeu uma batalha judicial
contraaApple,aUniãoEuro-
peia lançouumpacotetribu-
tário para combater a “guer-
ra fiscal” entre os 27 países
do bloco. Segundo a Comis-
são Europeia, há um cres-
cimento acelerado de frau-
des, evasão fiscal e o chama-
do “planejamento tributário
agressivo” (uso de regras fis-
cais legais para reduzir o pa-
gamentodetributos)eépre-
ciso“impedirquealgunspaí-
sescorroamasbasestributá-
rias de outros”.
As perdas anuais totais de

receita na UE superam 150
bilhões de euros (R$ 920 bi-
lhões),segundoocomissário
europeuresponsávelpelaeco-
nomia, PaoloGentiloni:€46
bilhões (R$ 282bilhões) com
evasão fiscal internacional,

€ 35 bilhões (R$ 215 bilhões)
comelisãofiscale€50bilhões
(R$ 307 bilhões) com fraude
transfronteiriça de IVA.
“Issoéumescândalo.Eesse

escândalonãopodecontinu-
ardesmarcado.Especialmen-
te nestemomento de crise e
paraconstruirumarecupera-
çãoduradoura, todosdevem
jogar limpoepagarsuaparte
justa”, afirmouo comissário.
OspaísesqueformamaUni-

ãoEuropeiasãosoberanospa-
radecidirsuasregrastributá-
rias,masaComissãopodein-
tervirnoscasosemqueenxer-
gadesrespeitoàlegislaçãoou
riscoàconcorrência justaou
aomercado comum.
O pacote prioriza a tribu-

taçãodeempresaseserviços
digitais,ondeaComissãoen-
xergaumalacuna:segundoa
proposta, o fato deque as gi-
gantesdetecnologiaoperam
atravésdasfronteirasreduza
transparênciaedificultaafis-
calização. O Executivo euro-
peupretendeintroduzirentre
asadministraçõesfiscaisdos
Estados-membrosumatroca
automática de informações
sobre rendimentos/receitas
geradospelosvendedoresem
plataformasdigitais.
“Osdadosajudarãoasadmi-

nistrações tributárias a veri-
ficar se aqueles que ganham
dinheiro através de platafor-
masdigitaispagamaparcela
apropriadadeimpostos”,afir-
ma aComissão.

$
Twitter investiga se
contas de famosos
foram hackeadas
Alguns dos maiores nomes
da política, entretenimento
e tecnologia, incluindo
Joe Biden, Barack Obama,
KanyeWest, Apple, Michael
Bloomberg, Bill Gates e Elon
Musk, aparentemente tiveram
suas contas no Twitter
invadidas na quarta (15). O
incidente de segurança é um
dosmaiores já registrados
na plataforma. As contas
enviarammensagens
relacionadas a criptomoedas,
com amaioria prometendo
dobrar o dinheiro de quem
enviasse bitcoin para
uma carteira específica
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Comnovomonitoramento, Inpe amplia fiscalização na floresta
-Ana Carolina Amaral

sãopaulo Osistemademoni-
toramentodoInpe(Instituto
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais) anunciado pelo gover-
nonaterça(14)estáemvigor
desdefevereiroporiniciativa
dostécnicosdoórgãoempar-
ceria comequipesdo Ibama.
Comoanúnciodonovosiste-

ma,odiretorinterinodoInpe,
DarctonDamião,eoministro
daCiência eTecnologia,Mar-
cosPontes, buscaramafastar
as suspeitas de interferência
nomonitoramentododesma-
tamentonaAmazônia.Elasfo-
ram levantadas comaexone-
raçãodacoordenadoradeOb-
servaçãodaTerradoInpe,Lú-
biaVinhas, na segunda (13), e
a reestruturaçãodo Inpe, de-
nunciadaportécnicosemcar-
tas reveladaspelaFolha.

ChamadodeDeter intenso,
omonitoramentoconsisteem
umreforçodoDeter(sistema
que desde 2004 produz aler-
tas diários de desmatamen-
to para embasar a fiscaliza-
ção do Ibama), concentrado
nasáreasquemais têmativi-
dades de desmatamento.
Emformulaçãodesdeose-

gundosemestrede2019,apar-
ceria entreos técnicosdo In-
peedoIbamaconseguiuredu-
zirotempodeprocessamen-
to de dados de três dias para
menosde24horaseotempo
de revisitação das áreas. En-
quantooDeterpodelevaraté
cincodiaspararevisitaruma
mesmaárea, oDeter intenso
torna essa visita diária.
A resolução da imagem

também foi melhorada: de
56m²noDeterpara 10m²no
Deter intenso.

Qualquersemelhançacom
o edital aberto pelo Ibama
emagostoparacontratarum
monitoramentoprivadonão
émeracoincidência:a revisi-
tação diária e a resolução de
10m² do Deter intenso aten-
demcomexatidão à deman-
dadoedital, dispensandona
práticaacontrataçãodefendi-
dapeloministrodoMeioAm-
biente, Ricardo Salles.
SegundouminformedoIn-

pe,adetecçãobaseadaemvá-
riossensorestambémreduziu
a influência da cobertura de
nuvensnoprocessode inter-
pretaçãodas imagens.
Desdefevereiro,oDeter in-

tenso pauta as operações de
fiscalizaçãodoIbamaeman-
damentoemquatroregiõesda
Amazônia: Anapu (PA), Apuí
(AM), Candeias do Jamari
(AM/RO)eExtrema(AC/RO).

O Inpe também envia in-
formações para a secretaria
de meio ambiente do Pará,
responsávelpelafiscalização
naregiãodeNovoProgresso.
A seleção de áreas críticas

para a aplicação doDeter in-
tensofoi feitaapartirdeuma
listaelaboradapeloIbamano
fimdoanopassadocomos20
hotspots (áreas críticas) da
Amazônia Legal.
Aseleçãodeapenasdequa-

trohotspotsocorreuporcau-
sadafaltadecapacidadedefis-
calizaçãoemcampo,segundo
servidores que apontam fal-
tadeorçamentoedeagentes.
Alistadasáreascríticasem-

basa uma ação doMinistério
PúblicoFederal(MPF)naJus-
tiçaqueobrigaoIbamaafisca-
lizarasdezáreasmaiscríticas
eque, juntas, respondempor
60%dodesmatenaAmazônia.

Em junho, o Ibama recor-
reu e conseguiu a suspensão
da decisão judicial que obri-
gava o órgão a tomar medi-
das urgentes nas dez áreas,
alegandofaltadeorçamento.
Emresposta,oMPFapontou
paraoorçamentodasForças
Armadas na Amazônia, cu-
ja previsãomensal de gastos
é de cerca deR$ 60milhões.
Emboraoorçamentomensal

daForçasArmadascorrespon-
daaoorçamentoanualdoIba-
ma (cerca de R$ 70milhões),
ele está a serviço de uma es-
tratégiaparalela,comandada
peloConselhodaAmazônia.
Ela consiste na elaboração

de relatórios feitos noCensi-
pam(CentroGestoreOpera-
cionaldoSistemadeProteção
da Amazônia) a partir de re-
uniõesdiáriascomrepresen-
tantesdedezórgãosfederais.

Segundoaassessoriadeim-
prensadoCensipam,seusre-
latórios embasam as opera-
ções ambiental comandadas
pelas ForçasArmadas.
Paraservidoresespecializa-

dosnomonitoramentoambi-
ental, a duplicidadede esfor-
ços gera duas preocupações:
a drenagem de recursos que
poderiam ser investidos nos
órgãos de expertise (como
Ibama e Inpe) e um risco de
guerra de informações com
fontes de dados usadas para
criar conclusões diferentes.
Emnota,aVice-Presidência

daRepúblicaafirmaqueoCen-
sipamintegraosdadosdoIn-
pecomoutrasfontesdeinfor-
mação e que “estão sendo vi-
sualizadosnovos sistemasde
monitoramento remoto (ra-
dar) para otimizar a integra-
çãodosdados,ampliando-os”.

-Daniel Carvalho
e RenatoMachado

brasília Após a reunião do
ConselhoNacionaldaAmazô-
niaLegal,ovice-presidenteda
República,HamiltonMourão,
quepresideocolegiado,disse
aosministrosqueaavaliação
dogovernoseriafeita“pelaefi-
cáciadenossasações,nãope-
la nobreza das nossas inten-
ções”,mas o encontro termi-
nou semo anúncio demedi-
das imediatasconcretaspara
a proteçãodafloresta.
Mourãodisseaindaqueum

projetoquegaranterecursos
paraestenderaGLO(Garantia
daLei e daOrdem)na região
Amazônicaaté6denovembro
seriaassinadopelopresiden-
te Jair Bolsonaro (sem parti-
do) e encaminhado ao Con-
gresso nesta quarta. A GLO
dá aos militares a faculdade
de atuar com poder de polí-
cia—nocaso, parao comba-
te de crimes ambientais.
“A operação é umamedida

urgente,masnãoéumesfor-
ço isolado. Temos o planeja-
mentoparamanteraGLO,se
necessário,atéofinaldoatu-
almandatopresidencial”,dis-
se, segundo cópia do discur-
so distribuídapelo governo.
Aos jornalistas, após o en-

contro,ovice-presidenteafir-
mouqueaeventualprorroga-

ção da operação na Amazô-
nia não será necessariamen-
te com as Forças Armadas, a
quem cabe a GLO, e defen-
deu a recuperação da capa-
cidadeoperacionaldeórgãos
defiscalização,comoIbama,
ICMBio, Incra e Funai.
“Eles [órgãos de fiscaliza-

ção] perderam pessoal por
aposentadoria, estão com
seusefetivosreduzidosenós
precisamosaumentaracapa-
cidadedelesdemodoaqueli-
beremos as Forças Armadas
doempregoconstanteemati-
vidades as quais elas não es-
tão, não é a atividade precí-
puadelas”, disse o vice.
Quando indagado sobre a

ausência de ações concre-
tas, Mourão disse que, além
daampliaçãodaGLOeda in-
tenção de recompor os qua-
dros dos órgãos de fiscaliza-
ção,ele temconversadocom
embaixadores de países do-
adores para que recursos do
FundoAmazôniavoltemaser
liberadosecomempresários
quequeremdarapoioaações
doConselhodaAmazôniapa-
ra inovação e estímulo à bio-
economiana região.
Mourãotambémcitouolan-

çamentodemais umsatélite
para,apartirde2021,monito-
rar ilícitosambientaisemen-
cionouumnovosistemapara
monitoramentododesmata-

mentodaAmazônia, oDeter
Intenso,quejáestáemopera-
çãodesdefevereiro,segundo
anunciou na terça-feira (14),
o Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação.
Mourão tambémdisseque

há previsão de começar um
processo de regularização
fundiária na região, que será
feito por sensoriamento re-
moto, comousodesatélites.
“A regularização fundiária

atéquatromódulospodeser
feita de maneira sensorial.
Será uma ação integrada na
qualnãosóemitiremosos tí-
tulosde regularização fundi-
ária mas também daremos
continuidade a várias outras
ações.Depois, comoPL sen-
doaprovadopeloCongresso,
aínósteremosmaisaindaagi-
lidadepara fazeressaregula-
rizaçãocommaisdoquequa-
tromódulos”,disseaministra
daAgricultura,TerezaCristi-
na, semmencionar datas.
OMapa(MinistériodaAgri-

cultura, Pecuária e Abasteci-
mento)informouqueencami-
nhouumdecretoparaaCasa
Civil da Presidência no qual
explicita o uso de ferramen-
tas tecnológicas, como ima-
gensdesatélitesecruzamen-
to de informações do banco
dedadosdogovernofederal,
queserãoutilizadasparaare-
gularizaçãodos lotes.

Apastaacrescentouqueain-
danãoháprevisãodequantos
imóveis serão regularizados.
OIncratematualmentere-

gistrado 109milrequerimen-
tos compedidos de regulari-
zação fundiária. Desse total,
97,4mil imóveispossuematé
quatromódulosfiscaiseesta-
riam,dessaforma,aptosase-
remregularizadossemavisto-
riapresencial—apenasatra-
vésdesensoriamentoremoto.
Na visão de integrantes do

governo,aregularizaçãofun-
diáriapodecontribuirparare-
duzir queimadas e desmata-
mento, pois os novos titula-
resdaterrapoderãoseriden-
tificadoseresponsabilizados.
Avisãoécompartilhadapelo
setor do agronegócio.
“A regularização fundiária

na região da Amazônia é um
dosinstrumentosmaisefica-
zesparapodermoscontrolar
asqueimadasodesmatamen-
toilegal.Éimpossívelaplicaro
CódigoFlorestalemumaárea
daqualninguémsabequemé
odono,nãotemCPF,nãotem
sobrenome,nãotemendere-
ço”, afirmaodeputadoAlceu
Moreira(MDB-RS),presiden-
te da FPA (Frente Parlamen-
tar daAgricultura).
O parlamentar afirma que

serápreciso verificar aposse
mansaepacíficadaárea,além
decomprovarqueosocupan-

Governo será avaliadopor sua
açãonaAmazônia, dizMourão
Vice-presidente diz que GLO na região pode ser estendida até fim demandato

tesautilizamparaaprodução.
Ambientalistas, por outro

lado, demonstraram preo-
cupação. “Nós entendemos
que regularização fundiária
é algo bem complexo e pode
ter uma série de consequên-
cia negativas se feito de ma-
neirainadequada”,disseapor-
ta-vozdacampanhadeAma-
zônia do Greenpeace, Cristi-
ane Mazzetti. “Já existe uma
série de conflitos no ‘campo,
entãocomoumaanáliseatra-
vés de sensoriamento remo-
tovai identificarconflitosno
campo, conflitos por terra?”
Mazzetti também afirma

que a regularização remota
podeabrirbrechasparaa re-
gularizaçãodetítulosdepes-
soasqueocuparamirregular-
mente a terra, o que poderia
estimular novas ocupações.
A representante do Green-

peace também rebate a lógi-
cadequeasqueimadasedes-
matamentospoderiamserre-
duzidosaoseconheceremos
proprietários da terra. Maz-
zetti argumenta que grande
partedessasaçõesatualmen-
tesãopromovidasporpropri-
etários comregistro.
A medida mais imediata

anunciadaéaassinatura,pre-
vista para esta quinta-feira
(15), de umdecretoqueproi-
biráqueimadaspor120diasna
AmazôniaenoPantanal,cha-
madode“moratóriadofogo”.
Aosministros,Mourãodisse

queéprecisoassegurar“pro-
teção, inclusãoerespeito”aos
povos indígenas. Questiona-
dosobreapresençadegarim-
peirosemterrasianomâmis,o
vicerespondeuqueaativida-
deérecorrentenaregião,au-
menta de acordo com o pre-
çodoouroe foi intensificada
diante da crise econômica.
“Existe uma determinação

da Justiça solicitando que se
apresenteplanejamentopara
retirada desses garimpeiros,
não é umprocesso simples.”
Mourão defendeu “atacar

as causas do desmatamento
ilegaldemodoapermitirque
aliberdadeeconômicapossa
prosperaremterritórioama-
zônico”,reconheceuqueosda-
dosdoInpenãodeixamdúvi-
dassobrearetomadadodes-
matamentoeque,emborais-
soaconteçadesde2012,houve
“elevaçãoacentuada”em2019.
“Éprecisoreconhecerasra-

zões do fracasso de aborda-
gensanterioresparaquepos-
samosconstruiralternativas
viáveisaoinvésdeapenasen-
frentarasconsequênciasam-
bientaisdadegradaçãodobi-
omaamazônico.”
O vice-presidente também

semostroupreocupadocoma
imagemdoBrasilnoexterior.
“Nãopodemospermitirque

nosso país seja retratado co-
mo vilão ambiental. Infeliz-
mente,grandepartedomun-
do olha para nosso país so-
mente atravésdeuma janela
estreitaeporvezesdistorcida
queseabresobreodesmata-
mento ilegal e as queimadas
na Amazônia. Não negamos
nemescondemosinformação
sobreagravidadedasituação,
mas tambémnão aceitamos
narrativas simplistas”, disse.
Leiamais emMercado pág. A19

$
Governo Bolsonaro
e omonitoramento
do desmate

Junhode 2019
Nos primeiros cinco
meses do governo Jair
Bolsonaro, o Ibama registrou
amenor proporção de
autuações por alerta de
desmatamento na Amazônia
dos últimos quatro anos

Apesar do déficit na
fiscalização, o ministro
do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, culpa o
monitoramento do Inpe
(Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) pela
ineficácia no combate ao
desmate e pretende trocá-
lo por uma empresa privada

Julho de 2019
Dados do Inpe apontam
que o desmatamento na
Amazônia em junho foi cerca
de 90%maior do que no
mesmomês do ano passado

Oministro-chefe do Gabinete
de Segurança Institucional, o
general da reserva Augusto
Heleno, afirma que os
índices de desmatamento na
Amazônia sãomanipulados

Bolsonaro afirma em
diferentes ocasiões que os
dados que apontam alta
no desmate não condizem
com a verdade, prejudicam
o nome do Brasil no exterior
e sugere que o então
diretor do Inpe, Ricardo
Galvão, poderia estar a
“serviço de alguma ONG”

Galvão reage e, em
entrevistas à imprensa,
diz que Bolsonaro tomou
atitude covarde esperando
que ele se demitisse e que
o Inpe não poderia ser
atacado dessa maneira

Agosto de 2019
Oministro Marcos Pontes
(Ciência e Tecnologia)
exonera Ricardo Galvão

Nomesmomês, o país
vira notícia internacional
por causa do aumento das
queimadas na Amazônia

Novembro de 2019
Dados consolidados
anuais do desmatamento
apontam que entre agosto
de 2018 e julho de 2019
o Brasil bateu o recorde
de derrubada da floresta
amazônica desta década

Julho de 2020
Governo demite Lúbia
Vinhas, coordenadora-
geral de Observação da
Terra do Inpe. A estrutura é
responsável pelos sistemas
demonitoramento de
desmatamento na Amazônia

No dia seguinte, o MCTI
(Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação)
anuncia um plano de
reestruturação do Inpe
que deixa órgão com sete
institutos a menos

Mourão durante entrevista à imprensa sobre reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal Adriano Machado/Reuters
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saúde coronavírus 1.970.909 infectados
39.705 novos casos entre 3ª e 4ª

75.523mortes
1.261 óbitos em24h

Dez capitais têm ocupação acima de 80%
Em 13.jul, nas redes estaduais

EstadosCapitais

MT
SC***
RN
PR
ES
RS***
SE
MG**
GO
AC
MA
BA
PE
RO
CE
RJ****
AL
PI***
SP
PA
TO
AM*
MS
AP
RR
PB
DF

90
72
83
68
81
74
76
71
87
76
62
78
73
67
75
38
64
69
66
59
43
31
34
28
71
54
71

Leitos ocupados, em %

275
1.376
273
980
695
2.261
203
3.366
161
56
437
966
803
204
701
420
267
444
Não informado
702
103
225
232
88
72
377
657

Leitos disponíveis

Cuiabá
Florianópolis***
Natal
Curitiba
Vitória*****
Porto Alegre***
Aracaju
Belo Horizonte
Goiânia
Rio Branco
São Luís
Salvador*
Recife*****
Porto Velho
Fortaleza
Rio de Janeiro*
Maceió
Teresina
São Paulo
Belém*****
Palmas
Manaus
Campo Grande
Macapá
Boa Vista
João Pessoa

97
93
91
91
88
86
85
84
81
80
79
77
73
72
69
67
66
65
54
53
44
31
24
Não informado
Não informado
Não informado

Leitos ocupados, em %Leitos disponíveis

60
213
68
292
486
738
130
390
86
46
164
634
450
124
392
669
170
130
1.047
329
18
225
112
Não informado
Não informado
Não informado

*Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Aracaju incluem leitos estaduais e municipais
**MG contabiliza todos os leitos, não apenas os para Covid-19 ***RS, SC e PI, Porto Alegre e Florianópolis incluem leitos estaduais, municipais e privados
****RJ contabiliza apenas os hospitais de referência *****Em Belém, Recife e Vitória, dados são da Região Metropolitana Fonte: Governos estaduais

salvador,portoalegreecuritiba
OavançodaCovid-19nos es-
tados do Sul e Centro-Oeste
do país começa a pressionar
a ocupação de leitos de UTI
(UnidadedeTerapia Intensi-
va)parapacientesgravescom
onovocoronavírusnessasre-
giões.Aotodo,dezcapitaisre-
gistraramíndiceacimade80%
de vagas ocupadas.
Ospiorescenáriosocorrem

emCuiabá,Florianópolis,Cu-
ritibaeNatal,comíndicesaci-
made90%.PortoAlegre,Goi-
ânia,Vitória,BeloHorizonte,
AracajueRioBrancocomple-
tamoroldas capitais comsi-
tuação crítica.
Dasdezcapitaiscommaior

taxadeocupaçãodosleitosde
UTI,quatrochegaramaabrir
partedasatividadeseconômi-
casetiveramquevoltaratrás
dianteaoavançodaCovid-19,
casodeCuiabá,PortoAlegre,
Curitiba e Florianópolis.
AocupaçãodeleitosnoSul

e no Centro-Oeste reforça
a percepção de que as regi-
õespodemvirarepicentroda
Covid-19. Um estudo naUni-
versidade Federal do Paraná
(UFPR)mostraquea taxade
transmissibilidadedadoença
estáemascensãonasduasre-
giões desde junho.
Em Porto Alegre, a ocupa-

çãodasUTIs chegoua85,7%.
O número de pacientes in-
ternados em terapia intensi-
vacresceude 138para219en-
tre 30de junho e 13de julho.
O prefeito NelsonMarche-

zanJr. (PSDB)dissenaúltima
segunda(13),duranteinaugu-
ração de novos leitos, que o
avançodasinternaçõesacom-
panhaoritmodeaumentode
leitos,oquesóépossívelcom
a pandemia sob controle. A
meta da prefeitura émanter
o isolamento social em 55%.
“Decidir sobre restrições é

muitodifícil.Causamuitaan-
gústia, muitas dúvidas. Não
temescolhaboa,nãotemde-
cisão certa. Temaquelasque
sãonecessáriase indispensá-
veis.Anossaopçãosemprese-
rápela vida”, disseoprefeito.
UmestudodaUniversidade

AvançodaCovid-19pressiona leitos
deUTInoSul eCentro-Oestedopaís
Dez capitais têm ocupação acima de 80%; Cuiabá, Florianópolis, Curitiba e Natal passam de 90%

O hospital de campanha
de Belo Horizonte começou
a funcionar na segunda-fei-
ra. A estrutura, com 30 leitos
deenfermariaeestabilização,
aindanãorecebeupacientes.
No Nordeste, a ocupação

deUTIssegueemdeclíniona
maiorpartedascapitais.Mes-
moaquelascomcenáriomais
grave,comoNataleSalvador,
apresentamredução tímida.
EmNatal, a taxa de ocupa-

çãodeUTIs da rede estadual
para Covid-19, que ficou em
100%durantemaisdeummês,
está em 91%. No restante do
RioGrandedoNorte,oíndice
deocupaçãodasvagasdoes-
tadoosciloude85%para83%.
Mesmocomataxa,ogover-

nodoRNsegueoplanodere-
tomadadasatividadeseconô-
micas.Nestaquarta(15),com
algumasrestrições,voltaram
afuncionarcomércioderua,
restaurantes e lanchonetes.
Salvadorregistrounestase-

gundaumaocupaçãodeleitos
de 78%, menor patamar dos
últimos40dias.Aexpectativa
équeataxacaianaspróximas
semanas,comaimplantação
de 79novos leitos deUTI em
uma parceria entre prefeitu-
ra e governodo estado.
O planejamento de reaber-

turadasatividadeseconômi-
casestádiretamenteligadoa
esse índice. A cidade prevê a
abertura de shoppings, igre-
jasedocomércioderuaapós
atingirumaocupaçãoigualou
menorque75%leitosdeUTI
por cincodias consecutivos.
Apressãodepacientesvin-

dosdointerior,contudo,éum
entrave.Nasúltimassemanas,
aCovid-19avançounaspeque-
nascidadesquenãopossuem
leitos deUTI.
Asprimeirascapitaisdare-

gião a terem um colapso no
sistemapúblicodesaúde,ca-
so de Recife, Fortaleza e São
Luís,começamareduzironú-
mero de leitos destinados a
pacientes comCovid-19 e re-
gistram ocupação abaixo do
patamarde 80%.
Omesmoacontecenasmai-

ores capitais do Norte—Be-
lém e Manaus—, que tam-
bém estão em rota de que-
da naocupaçãodos leitos de
UTI. Cidades menores, co-
moRio Branco, no Acre, ain-
da têm uma ocupação alta.
Nesta semana, o índice era
de 80%. João Pedro Pitombo,
Paula Sperb, KatnaBaran, Jo-
ãoValadares,FernandaCano-
fre,Monica Prestes, Julia Bar-
bon, Raquel Lopes

FederaldoRioGrandedoSul
(UFRGS)mostraqueopicoda
Covid-19emPortoAlegrede-
veocorrernofinaldeagosto,
quando300pessoasdevemes-
tar internadas emUTI e 200,
precisandode respiradores.
Em Santa Catarina, o au-

mentodecasosfezogoverna-
dorCarlosMoisés(PSL)refor-
çar a orientação para o isola-
mentosocial.EmFlorianópo-
lis,aocupaçãochegoua92,7%.
Ogovernocatarinenseafir-

mouna terça (14) que habili-
tará 50 novos leitos na capi-
tal. O secretário estadual de
saúde admitiu a possibilida-
de de deslocar pacientes pa-
ra o interior.
Ocenárioésemelhanteem

Curitiba,ondeapressãosobre

o sistemade saúde crescehá
trêssemanas.Mesmocomin-
crementode42novasUTIs,a
capitalparanaenseregistrou
umaocupaçãode91%doslei-
tos para pacientes graves.
EmtodooestadodoParaná,

o percentual de UTIs ocupa-
das passou de 66%para 68%
mesmocomoaumentodonú-
merodeleitos.Oestadoultra-
passourecentementeamarca
de 1.000mortespeladoença.
Ogovernodeterminouuma

“quarentena restritiva” para
aproximadamentemetadeda
populaçãodoestado, incluin-
do da capital. O decreto ven-
ceunaterça,quandoogover-
nadorRatinhoJr.(PSD)anun-
ciouquevaimanteramedida
apenas no litoral até o dia 21.

EntreascapitaisdoCentro-
Oeste,Cuiabáenfrentaocená-
riomaisgrave,com97,5%dos
leitos ocupados. A cidade foi
classificadacomrisco“muito
alto”noúltimoboletimepide-
miológicodoestado.Aprefei-
tura chegou a criar barreiras
sanitárias, onde foram abor-
dadasmaisde20milpessoas
nos últimos seis dias.
Goiânia também registra

avanço da doença e atingiu
amarcade81%dos leitospa-
rapacientesgravesocupados
nestasemana.CampoGrande
segue como a exceção na re-
gião: a taxa de ocupaçãodos
leitos de UTI, que girava em
tornode 16%nasemanapas-
sada, cresceupara 24%.
No Sudeste, enquanto São

Paulo e Rio de Janeiro esta-
bilizaramaocupaçãodos lei-
tos, Minas Gerais segue com
um cenário preocupante. O
estado,quenãodivulgaonú-
merode leitosparaCovid-19,
chegou a 71,4% de ocupação
dos 3.366 leitos na segunda.
OsecretárioestadualdeSa-

úde,CarlosEduardoAmaral,
prevêqueoestadoatinjaopi-
codapandemianestasemana.
“Deumaformageral,enten-

do que esse aumento de ca-
sosvaiperdurarporumtem-
pomaior, ou seja, não vai ser
meramenteumpico,talvezse-
ja um platô. As medidas que
estamos tomando vão surtir
efeitoevamosequilibrarare-
deconformehouvernecessi-
dade”, afirmou.

Vacina dos EUA contra coronavírus
funciona em 1º teste comhumanos
sãopaulo Avacinacontrao
novocoronavírusdaempre-
sadebiotecnologiaamerica-
naModernateveresultados
preliminares positivos pu-
blicados na revista científi-
ca The New England Jour-
nalofMedicinenaterça-fei-
ra (14). Os dados sãodapri-
meirafasedoestudoclínico.
Segundooartigo,amRNA-

1273, comoavacinafoibati-
zada, induziuresposta imu-
nológicadecombateaoSars-
CoV-2 nos 45 participantes
do estudo. Anticorpos neu-
tralizantesdonovocorona-
vírus foramdetectados por
dois métodos em todas as
pessoas imunizadas.
Anticorpos são proteínas

que o corpo produz ao en-
traremcontatocomummi-
crorganismo invasor, como
umvírus.Ocorpopodepro-
duzirdiversostiposdeanti-
corpos,ealgunsneutralizam
oavançodeuma infecção.
AvacinadaModerna,pro-

duzidaemparceriacomogo-
vernodosEUAeo Instituto
dePesquisaemSaúdeKaiser
Permanente (EUA), usa pe-
daços domaterial genético
dovírus(RNA)paraestimu-
lar a resposta imunológica.
Aspessoasvacinadas,que

tinhamentre18e55anos,re-
ceberamduasdosesdasubs-
tância comumintervalode
28dias entre elas.
Reaçõesadversasconside-

radas leves ou moderadas,
como dor de cabeça e fadi-

ga,foramrelatadaspormais
dametadedosparticipantes.
Combasenessesresultados,
odocumentodizqueavaci-
na semostrou segura.
Osresultadosdaimuniza-

çãoereaçõesadversasforam
verificados pelos pesquisa-
doresno7ºeno14ºdiasapós
cadadosedavacina.Oestu-
do foi conduzidopelo Insti-
tuto Nacional de Alergias e
DoençasInfecciosasdosEs-
tadosUnidos (Niaid), parte
dogrupodeInstitutosNaci-
onais de Saúde (NIH).
Em nota, aModerna afir-

maqueosdadosdãosupor-
te para o início de umestu-
do clínico maior, de fase 3,
que terá 30mil participan-
tes. A expectativa é que a
próxima etapa seja inicia-
da no dia 27.
Oestudoclínicode fase3,

omais importante, é deter-
minanteparaqueasautori-
dades sanitárias concedam
umregistroparaoproduto.
Segundoaempresa,asdo-

ses para a realização da ter-
ceira fase de pesquisa já es-
tãoprontas.O comunicado
daModerna diz que a com-
panhiasepreparaparapro-
duzir cerca de 500milhões
dedosesda vacinapor ano.
DeacordocomaOMS(Or-

ganização Mundial da Saú-
de),hámaisde 160candida-
tasavacinacontraonovoco-
ronavírusemestudo,23de-
lasemfasedetestesclínicos.
Everton Lopes Batista

Hospital das Clínicas usará respirador
daUSPno tratamento contra Covid-19
-João Gabriel e
Isabella Menon

são paulo O InCor (Instituto
do Coração do Hospital das
ClínicasdaUSP), começaráa
usar os ventiladores pulmo-
naresdesenvolvidospelaUSP
com tecnologia nacional pa-
raotratamentodepacientes
comcoronavírus.
Os dez primeiros equipa-

mentos, que podem ser usa-
dos tanto emUTIs como em
leitos de média complexida-
de, vão substituir máquinas
importadas, anunciou o go-
vernador João Doria (PSDB)
nesta quarta.
Os respiradores, como são

chamados, foram desenvol-
vidos em quatro meses por
cerca de 200 pesquisadores
daEscola Politécnica daUSP
emparceriacomoutrosseto-
res da universidade.
“Estavaclaroque,comafa-

lênciadacadeiadesuprimen-
tos de componentes de res-
piradores, precisávamos de
uma solução nacional”, diz
Raul Gonzalez Lima, profes-
sordaPoli e coordenadordo
projeto Inspire, responsável
pela produção.
O projeto custou R$ 7 mi-

lhões—o valor foi arrecada-
dopor 800doadores.
“O aumento do dólar e as

comprasquenósfizemosno
pico da quebra da cadeia de
suprimentoselevaramovalor

doscomponentes.Amudan-
ça gradual da legislação des-
setipodeventiladortambém
impôsqueelesesofisticasse.
Comessastrêsmudançascon-
juntas,estimamosqueocus-
to, não o preço, estará entre
R$5mileR$ 10mil.Nopreço
incidemoutrascoisas”,afirma.
Deacordocomoprofessor,

o projeto trabalha como go-
verno do estado para baixar
aincidênciadeimpostosere-
duzir o preço de cada item.
Porenquanto, segundoogo-
verno,ataxaaindanãoéapli-
cada, uma vez que o projeto
aindanãoproduz respirado-

res em larga escala.
Limaestimaqueserápossí-

vel produzir de 10 a 20 respi-
radores desse tipo por dia. A
Faculdade deDireito daUSP,
a demedicina veterinária e a
deodontologiaestãoentreas
parceiras do Inspire. AMari-
nha auxilia na logística e na
montagem do primeiro lote
demil equipamentos.
A Conep (Comissão Naci-

onal de Ética em Pesquisa)
permite,porora,autilização
do respirador em 40 pacien-
tes.Apósestaprimeiraetapa,
quedevedurarde três aqua-
tro semanas, oprojetopode-
ráteraautorizaçãoparapro-
duzir em larga escala.
Segundonotapublicadano

site da Poli-USP, trata-se do
protótipo de um ventilador
pulmonar aberto, produzi-
do com tecnologia nacional,
equeseutilizadecomponen-
tes amplamente disponíveis
nomercadobrasileiro
Nestaquarta,Carvalhodis-

seque,comosdadosobtidos
nestesprimeiros40pacientes,
serão feitos ajustesparapos-
sibilitaraamplautilizaçãodo
equipamento.
“[A pandemia] se mostrou

uma oportunidade para que
avanços sejam feitos, e parte
desses avanços vão ficar co-
mo legado”, disse.
“Nestemomentonãotemos

nenhumremédioparaofere-
ceraopaciente, entãoa tera-
pia intensiva é fundamental
[notratamentodaCovid-19].
Eparaaterapia intensiva,pa-
ra tratar insuficiência respi-
ratória, é usada a ventilação
mecânica.”

Respirador desenvolvido pela USP com tecnologia nacional,
que será usado no combate à Covid-19 Governo do Estado de São Paulo

$
Os números
da Covid-19 em SP

393.176 casos
6.569 infecções foram
confirmadas entre terça e
quarta; estado registra 893,58
casos por 100mil habitantes

18.640mortes
316 novos óbitos confirmados
em 24 horas; taxa é de
42,36mortes por 100
mil habitantes em SP
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A Covid-19 em Carauari (AM)

Evolução do número de
casos confirmados
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Filme conservador critica combate à Covid e poupaBolsonaro
-Fábio Zanini

são paulo “Essa peça não é
contraosmétodosdepreven-
ção ao Covid-19. Toda crítica
aquiexpostaédirecionadaaos
governantesquefazemusoir-
restrito do poder”. Assim co-
meça“7Denúncias:AsConse-
quênciasdoCasoCovid-19”,no-
vodocumentáriodaBrasilPa-
ralelo, produtora gaúcha que
seespecializouemfazervíde-
osdeviés conservador.
OpresidenteJairBolsonaro,

queestáemisolamentoapós
terpegocoronavírus,assistiu
aofilmena terça (14).
Aprodutoraéhojeumadas

principaisvozesnaguerracul-
tural inspirada pelo filósofo
OlavodeCarvalho.
Com quase duas horas de

duração, o filme estreou no
YouTube em 30de junho. Ao

contrário do que promete,
opõe-se explicitamente aos
métodosdecombateàpande-
miapelomundo: isolamento
social, fechamentodocomér-
cio, usodemáscaras e orien-
taçãode cientistas.
Aocontráriodeobrasanteri-

oresdaprodutorasobreogol-
pede1964ouaeducação,que
tinhamcertoesmerotécnico,
esteéclaramenteumfilmefei-
toàspressas.Hálongoseenfa-
donhosdepoimentos,proble-
masdeinformaçãoeerrosque
umarevisãodetectaria.
O documentário apresen-

ta sete “denúncias” sobre as-
pectosdacrise. Incrivelmen-
te,nenhumaésobreacondu-
tadeBolsonaro.Nãohámen-
çãosobreseupronunciamen-
to em que tratou a Covid co-
mo“gripezinha”,ouaaglome-
rações que o presidente cau-

souemandançasporBrasília.
Tambémnãosedenunciao

fatodeopaístertrocadoduas
vezesdeministrodaSaúdeem
plenacrise,nemdeestarsem
titular da pasta desde maio.
Não há pesar sobre amonta-
nhademortos,quepassoude
75milnestaquarta (15).
Emvezdisso,odocumentá-

rioseocupadeatacarasupos-
ta perdade liberdades indivi-
duaiseo“pânico”geradopela
mídia, sempre com trilha so-
nora de suspense. “Defender
queogovernoinvadaaliberda-
dedealguémécriarumprece-
denteperigoso.Hojevocêpode
concordarcomomotivo,mas
amanhãamesmainvasãopo-
deserpormotivodequevocê
discorda”, dizo locutor.
Ofechamentodaeconomia

eos“lockdowns”emalgumas
cidadessãocomparadosame-

didastotalitáriasdosregimes
nazista,soviéticoouiraniano.
“Pânicosocial,alardemidi-

áticoeoiminenteriscoàvida
fazemcomqueopovoaumen-
teaaceitaçãodoqueogover-
nantepodeounãofazer”,diz.
Sem surpresas, o governa-

dorJoãoDoria(PSDB-SP),mai-
or adversário de Bolsonaro
na pandemia, é retratado co-
moespecialmenteautoritário.
“Quandoumpolíticofalaem

nomedaciência,éprecisoto-
mar cuidado”, alerta o filme,
paraquemciênciaparece ser
algo superestimado. “No ca-
so dos cientistas, ser impar-
cial, racionalecapazdeanali-
saroqueestásendoobserva-
donãoéa regra, é aexceção.”
Tambémacusa-se o STFde

terdadopoderparagoverna-
dores e prefeitos fecharem o
comércio “sem levar emcon-

taquemestavadoenteequem
nãoestava”.Adotaressecrité-
rio,obviamente,significariain-
viabilizaroisolamentosocial.
“O fechamento de shop-

pings,bares, restaurantes, lo-
jas e escritórios removeu de
grande parte dos brasileiros
assuasoportunidadesdetra-
balho.Esemodinheirodesse
trabalho, fica impossível pa-
ragrandepartedapopulação
continuarconsumindodopo-
voqueficouaberto”.Todotra-
balho,concluiofilme,éessen-
cialparaquemdeledepende,
eporissodeveriaserliberado.
Num momento em que se

distancia um pouco da mili-
tância e parece mais técnica,
aproduçãodáumbompano-
ramadoscasosdecorrupção
nacompradeequipamentos.
Apontaaindaapermissividade
dalegislaçãoexcepcionalcria-

danoiníciodacrise,queabriu
asportasparaacorrupção.
NumraroreparoaBolsona-

ro,ofilmedáumainformação
incompleta, aocriticarame-
dida provisória que isentava
gestores que cometeram er-
ros no combate à pandemia.
Faltoudizerqueamedidafoi
napráticatornadainócuape-
lo Supremo.
Quase no fim, o filme enfi-

leiraumadeprimentesequên-
ciadeagressõesexingamen-
tossofridosporrepórteresda
TV Globo nas ruas, para de-
monstrarumasupostaperda
de credibilidade da impren-
sa. Nenhum reparo é feito a
estes ataques.
7 Denúncias: As Consequências
do Caso Covid-19
Dir. Filipe Valerim e Lucas
Ferrugem, prod. Brasil Paralelo,
108min. Disponível no YouTube

Visitante semtestenãoentra emcidadedoAM
Carauari, no sudoeste do estado, criou muro de triagem no aeroporto e obriga turista a fazer quarentena de 14 dias

-DhiegoMaia, Zanone
Fraissat e Henrique Santana

carauari (am) Oalertadaden-
tistaKarinaGonzaga,30,écla-
ro:“Vocêssóentrarãonacida-
de seapresentaremumteste
negativoparaCovid-19”,avisa
ela,atrásdeumamesanasala
dedesembarquedopequeno
aeroportodeCarauari (a750
kmemlinharetadeManaus).
Gonzaga e a técnica bucal

Alessandra da Silva, 37, exer-
cem um tipo de função cru-
cial no “novo normal” —so-
bretudoemcidadesmais iso-
ladasesemestruturadesaú-
de—,duranteapandemiado
novo coronavírus.
Aduplaéaresponsávelpor

fazeratriagemdequempode
entrarequemdeveserbarra-
donapequenacidadeencra-
vadano sudoestedoAmazo-
nas. Omesmo controle é se-
guidoàriscanaregiãoportuá-
riadomunicípio,asegundae
última formade acesso.
A reportagemdaFolhade-

sembarcou de um aviãomo-
nomotor,apartirdeManaus,
noaeroportodeCarauari,no
finaldamanhãdodia22deju-
nho, um domingo, acompa-
nhando a comitiva do Insti-
tuto Missional, organização
social de Maringá (PR), que
faria a entrega emergencial
de cestas básicas aos ribeiri-
nhos daAmazônia.
Ninguém dos nove passa-

geiros, incluindo profissio-
naisdaFolha, tinhaemmãos
examesrecentesdeCovid-19,
o que criou um impasse. “Se
não temos o exame, então,
vamos fazê-lo”, disse Cassia-
noLuz, diretor do instituto.
Logo, a sala abafada de de-

sembarque do aeroporto se
transformou num laborató-
rioimprovisado.Umatécnica
deenfermagemdomunicípio
foienchendoampolascomo
sangue colhidode cadaum.
O resultado do teste soro-

lógico poderia trazer alívio,
mas também desespero. Ca-
soalguémtivessesidoconta-
minadopelocoronavírus, to-
doogruposeria forçadoare-
tornarparaManausecumprir
quarentenade 14dias.
A capacidade limitada de

processamentodeexamessó
tornouaesperapeloresultado
aindamaisangustiante.Ade-
morafezopilotodaaeronave
daONGMissão do Céu,Már-
cio Rempel, comunicar um
segundo problema. “Temos
‘janela’ de voo até umas 15h
[horário local] nomáximo.”
Rempel explicouque, após

esse horário e por causa da
distância até Manaus, parte
dopossívelvooderetornose-
ria feito à noite, o que não é
recomendadoparaaviõesde
pequenoporteemviagensna
Amazônia.Commaisessapre-
ocupação, a sensação era de
que as horas nãopassavam.
Foramnecessárias3h15pa-

ra o veredito: todos estavam

livresdocoronavírus.Mesma
sortenãotevenaquelediaum
grupo de seis trabalhadores
da Petrobras na hora do em-
barque.Eles testarampositi-
voe tiveramdeficaremqua-
rentenana cidade.
Masestar livredovírusésó

aprimeiraetapacumpridado
processo para entrar emCa-
rauari na pandemia.
Asegundapartedaburocra-

cia inclui ser fichado e obri-
gado a usar uma pulseira la-
ranja, formaencontradapelo
municípioparaidentificaros
forasteirosvindosdeáreasde
riscoouquetiveramcontato
compessoas contaminadas.
Todosos“laranjas”precisam

cumprirquarentenaobrigató-
ria de 14 dias. Até terça-feira
(14), 118pessoas estavamem
isolamentodomiciliar,segun-
doasecretariadeSaúdelocal.
AFolha ficou umdia na ci-

dade e só pode circular por-
que usava máscara, luvas e
jornalismo é classificado co-
moessencialpelogovernofe-
deralnapandemia.Masnem
por isso deixou de ser ques-
tionada pela população, a
maior aliada das autorida-
descontraquemdescumprea
quarentena.
No comércio, os “laranjas”

não são bem-vindos. “Vá pa-
racasa”,diziamosempresári-
os.Carauariestáassustada,e

asmensagensde lutoque to-
mam conta das fachadas de
casas e lojas explicam esse
comportamento.
Apandemiatambémescan-

carougargalossociais.Metade
da população vive commeio
saláriomínimoe, agora, tem
sobrevivido comos repasses
doauxílioemergencialdogo-
verno federal.
Asaulaspresenciaisnases-

colas foram suspensas, mas
os alunos não contam com
ensino remoto por causa da
estruturadeficitáriadeinter-
net,umproblemacrônicoem
todaaAmazônia.Ospaispre-
cisam ir às escolas para bus-
car os exercícios escolares

dos filhos empapel.
A cidade entrou pela pri-

meira vez nos registros ofi-
ciais quemonitoramadisse-
minaçãodonovocoronavírus
nodia16deabril,comtrêsca-
sospositivoseumóbito.Des-
de então somam606os con-
taminados,comsetemortes.
A explosão de casos fez a

prefeituracriarpostosdecon-
trolenosseusacessos, fechar
asentradasdascomunidades
ribeirinhas e fazer valer um
pacote de regras duríssimas
deconvivênciaquesacudiram
arotinados28milmoradores.
NemmesmoManaus, a capi-
tal do estado, foi tão severa.
ApopulaçãodeCarauaries-

tásobtoquederecolher.Ame-
dida,numprimeiromomen-
to,foicolocadaempráticadas
21h às 5h, ganhoumais força
quandofoiestendidadas 17h
às5he,agora,estáemproces-
so deflexibilização.
O tenente da PM Jean Wil-

ler,50,fiscalizaocumprimen-
to do toque de recolher e do
uso obrigatório de máscara,
itemaderidopelamaioriada
população.Otrabalhodapo-
lícia temoapoiode 35 câme-
ras, que ajudamamonitorar
as principais ruas e avenidas
da cidade.
“Tivemosqueoptarpelafor-

mamais drástica de conten-
çãodadoençaporqueCarau-
ari estava recebendo embar-
caçõesvindasdeManauscom
50%dospassageiroscontami-
nados”, dizWiller.
A polícia faz blitz surpresa

nasruasetambémficadeolho
emcadapassodadoporquem
usaapulseira laranja. “Quem
for flagrado na rua descum-
prindoaquarentenaéautua-
do”, completa o tenente.
Carauaricontabilizaaome-

nos 61 casos de pessoas que
respondemnaJustiçapor in-
fração contra o decreto cria-
do pela prefeitura para bar-
rar o avanço daCovid-19. Se-
gundooCódigoPenal,apena
para esse tipode crime varia
de um mês a um ano de de-
tenção, alémdemulta.
Entre os Oliveira, família

tradicionaldomunicípio,ne-
nhuma medida mais enér-
gica será capaz de trazer de
volta José Amâncio, 92, um
dossetemortosporCovid-19
da cidade.
Amânciofoi juiz,masélem-

bradocomopastordaAssem-
bleia de Deus. Da cadeira de
fiosposicionadanoalpendre
desuacasa,costumavaacon-
selharosfiéiseoraremfavor
dasqueixasquechegavamaté
o seuouvido.
“Quando a pandemia che-

gou, aqui era álcool o tempo
todo.Agentecolocouatéuma
placa na frente da casa dele
para informar que ninguém
deveria ficar perto dele”, diz
a nora Patrícia Souza, 24.
O filho Adonildo Oliveira,

46,quefaloucomaFolhaves-
tindo uma camiseta que es-
tampava o rosto do pai, con-
taqueoreligiososemanteve
firmeatéoúltimofiodecons-
ciência. “Quando foi avisado
queseria intubado,elepediu
umminuto aomédico: abai-
xou a cabeça e, eu entendo
que ali, entregou a vida dele
paraDeus.”
Amâncio deixou 18 filhos,

41netos,53bisnetose14tata-
ranetos.Mas, emmeioa tan-
ta tristeza, a família Olivei-
ra e osdemais carauarienses
têmvistoumhorizontemais
amenoporcausadasmedidas
de isolamento.Atéestaquar-
ta, não haviamais nenhuma
pessoainternadaporCovid-19
na cidade.

Policiais fazemblitz em rua de Carauari, cidade onde foi imposto toque de recolher Zanone Fraissat - 22.jun.20/Folhapress
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Dizer que a expressão “novo
normal” é um clichê de suces-
soédizeroóbvio,mas issomal
começa a dar conta dela. Os
chavões, os lugares-comuns,
as frases feitas não são todos
iguais—pelo contrário, com-
põemumafaunavariadae in-
teressantíssima.
“Novo normal” é um bicho

peçonhento, mas clichês não
são vilões em si. Todos carre-
gamos no bolso essas moedi-
nhasverbais, expressõescrista-
lizadasque trocamosnodiaa
dia.Namaiorpartedas vezes,
nem nos damos conta disso.

Nossaschuvas fortes tendem
a ser torrenciais, o toque do
craque adora ser sutil, os âni-
mos ficam logo exaltados, su-
amos em bicas, às vezes so-
mosacometidosdecuriosida-
demórbidae semprevaloriza-
mos o sucesso avassalador e
a ascensãometeórica. Cliche-
zentos somos —pura e sim-
plesmente.
Ofilósofoespanhol JoséOrte-

gayGasset (1883-1955) chamou
os lugares-comunsde “bondes
dotransporte intelectual”.Gos-
to dessa imagemdos chavões
comomalhade transportepú-

bliconumametrópole—ode-
bate de ideias— onde circula
muita gente.
Numacidadeemquesóhou-

vesse automóveis originalíssi-
mos com trajetórias irrepetí-
veis, os engarrafamentos se-
riam infinitos e pouca gente
se entenderia. Mais do que
um subproduto da sociabi-
lidade humana, o bonde lo-
tado de fórmulas testadas é
funcional.
A frase feitanosdispensade

pensar,nosacolhe emseupac-
tomorninhode compreensão
suficiente, de premissas acei-

taspor todos, paraquepossa-
mos tocar a vida.
No dia em que existir uma

ciência chamada clichelo-
gia, acredito que ela identifi-
cará dois perigos principais
em nossa atração pela ideia
pré-fabricada.
Um é o risco para quem de-

veria fugir do caminho bati-
do.Rebaixamseusofíciospen-
sadores quepensamchavões,
escritoresqueos escrevem, ci-
neastas que os dirigem. Arte
e pensamento só combinam
com clichê quando o tratam
com ironia.

O segundo perigo é maior.
No prefácio de seu divertido
“OPai dosBurros –Dicionário
de Lugares-Comuns e Frases
Feitas” (Arquipélago), o jorna-
lista e escritorHumbertoWer-
neck cita uma frase em que
HannahArendt (1906-1975) re-
conhecea função social do cli-
chê e, ao mesmo tempo, aler-
ta para seu risco:
“Clichês, frases feitas, ade-

são a códigos de expressão e
conduta convencionais e pa-
dronizados têm a função so-
cialmente reconhecidadepro-
teger-nos da realidade, ou se-
ja, da exigênciadeatençãodo
pensamento feitapor todosos
fatos eacontecimentos emvir-
tude de suamera existência.”
No entanto, o clichê para a

pensadora alemã é mais do
que conforto preguiçoso ou
convencionalismo de estilo.
É uma ferramenta linguísti-
ca que ideologias autoritári-
as usampara induzir letargia

crítica, indiferença, distância
entre pensamento e realida-
de: “Opensamento ideológico
se emancipada realidadeque
captamos com nossos cinco
sentidos” (“As Origens do To-
talitarismo”).
Pois é: conheço poucas ex-

pressões mais indutoras des-
se tipo de letargia crítica do
que “novo normal”. Naturali-
zade imediatoqualquercoisa,
doanormalaosubnormal, do
vagamenteanômaloaodefini-
tivamente criminoso, passan-
dopelo indefinido,o tumultua-
do,oobscenoeobolsonarista.
Só quem viajar ao futuro e

consultar livrosdehistória so-
breodesditosoanode2020po-
derá dizer se nosso tempopa-
riumesmoum “novo normal”
e, em caso positivo, qual foi
ele. Quando o normal já era,
seu sucessor imediato só po-
de ser o não normal, o anor-
mal. O resto, se não for letar-
gia, é má-fé.

Por que o clichê mais repetido de 2020 é uma falácia perigosa

-
Sérgio Rodrigues
Escritor e jornalista, autor de “O Drible” e “Viva a Língua Brasileira”

‘Novo normal’ é o novo anormal

|dom. Antonio Prata | seg. Tabata Amaral, ThiagoAmparo | ter. Vera Iaconelli |qua. Ilona Szabó de Carvalho, JairoMarques |qui. Sérgio Rodrigues | sex. Tati Bernardi | sáb. Oscar Vilhena Vieira, Luís Francisco Carvalho Filho

Transmissão acelerada

Taxa de contágio completa 12 semanas acima de 1, e número
de novos casos por 100mil habitantes dispara

A taxa de contágio indica para quantas pessoas cada
contaminado transmite o coronavírus. Por exemplo, se a taxa
for 2, cada infectado transmite para outras duas pessoas

Número de novos casos nas duas
semanas anteriores, para cada
grupo de 100mil brasileiros

Compare alguns países, em 12.jul

Taxa de contágio (Rt)Novos casos/100mil hab
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País

Fontes: centro de análise de doenças infecciosas do Imperial College; ECDC (agência europeia de controle de doenças infecciosas)

-Ana Estela de Sousa Pinto
bruxelas Onúmerodenovos
casosdecoronavíruspor 100
milbrasileirossemultiplicou
por 13 entre a quinzena que
terminou em 28 de abril e a
que terminou no último do-
mingo (12). Foi de cerca de
19/100milparaquase250/100
mil,segundobalançodaECDC
(agênciaeuropeiadecontro-
le de doenças).
Essa é a consequência, em

termos humanos, de o país
completar 12 semanas segui-
das com uma taxa de contá-
gioacimade 1, ou seja, coma
epidemiaforadecontrolehá

quase quatromeses.
A taxa de contágio indica

paraquantaspessoas,emmé-
dia,cadainfectadotransmite
vírus.Abrasileiraéde1,03, se-
gundo o centro de acompa-
nhamento de pandemia do
ImperialCollege(umdosprin-
cipais do mundo) para a se-
manaquecomeçounodia 12.
O número significa que ca-

da 100contaminadosnoBra-
sil transmitem para 103 ou-
tras pessoas, que passam o
vírusparaoutras 106,09, que
por sua vez contagiam mais
109,27, espalhandoadoença.
Quandoa taxade contágio

(tambémchamadadeRt)está

Taxadecontágio
semultiplica
13 vezes em12
semanasnopaís
Contaminação do novo coronavírus
no Brasil tem quatro meses fora de
controle, afirma agência europeia

abaixode 1, o númerodeno-
vos casos se contrai e a epi-
demia é controlada. No caso
doChile, por exemplo, a Rt é
0,79: cada 100 contaminados
passamovírusparaoutros79,
que o transmitem para 62,4,
queporsuavezcontaminam
49,3eassimpordiante,redu-
zindoo alcancedadoença.
ParacalcularaRt,oImperi-

alCollegesebaseianonúme-
rodemortesregistradas,que
costumasermaisprecisoque
ode casos. Comohá interva-
lo entre o momento do con-
tágioeodasmortes,ocálculo
mostra como estava a trans-
missãonaquinzenaanterior.
O centro de estudos britâ-

nicos também faz uma esti-
mativadonúmerodemortes
porCovid-19: na semanaque
começounodia12,aprevisão
é que 7.860doentesmorram
por causado vírus noBrasil.
Éomaiornúmeroentreos

58países acompanhadospe-
lo ImperialCollege.Ocentro
analisaosquetiveramaome-
noscemmortesdesdeoinício
dapandemiaeaomenosdez
mortes emcadaumadasdu-
as semanas anteriores.
Segundoolevantamento,os

casosdeinfecçãoporcorona-
vírusregistradosnoBrasil re-
presentam49,6%dosefetiva-
mentecontaminados.Ataxa
de registro de casos do país
melhorounas últimas sema-
nas.Nofimdejunho,era34%.

Sambódromo daMarquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, vazio na última terça-feira (15) Pilar Olivares/Reuters

Escolas de samba doRio
veemCarnaval impossível
semvacina contra Covid-19
-Waleska Borges
e João Pedro Pitombo

rio de janeiro e salvador Re-
presentantesdealgumasdas
12 escolas do grupo especial
deescolasdesambadoRiodi-
zemnãohaversegurançapa-
ra o desfile em 2021 sem que
hajaumavacinacontraono-
vo coronavírus.
Otemorfoitratadoemreu-

nião da Liesa (Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba
doRiodeJaneiro)nestaterça-
feira (14), que terminou sem
definição sobre a realização
do evento.
“Imaginamosqueatémea-

dosdesetembroagentetenha
definição.Foiumareuniãode
avaliação.Todomundoenten-
deuqueoprojetodoCarnaval
teveatrasoevamosaguardar
osórgãospúblicos”,diz Jorge
Castanheira,presidentedaLi-
ga.“Nãopodemosnosanteci-
paràciência.Sóimaginamos
o desfile em fevereiro com a
vacina. Ele nãopode aconte-
cersemaglomeraçãodosdes-
filantesoudequemestáassis-
tindo”, completa.
Os carnavalescos lembra-

ram ainda que já deveriam
estarocorrendoaseliminató-

rias para a escolha dos sam-
bas-enredo.
“Semumavacina,nãoépos-

sível teraglomeraçãoparaas
disputas nas quadras. Tam-
bémnãopodemospensarno
enredo sem saber qual será
o formato do Carnaval”, afir-
ma Marco Aurélio Fernan-
des, diretor de Carnaval da
Imperatriz.
Dirigentes da escola acre-

ditam que apenas só com os
componentes eopúblico va-
cinadoscontraaCovid-19será
possível fazer odesfile.
A prefeitura do Rio infor-

mou que, neste momento,
aindanãoépossível falar em
definiçãosobreoCarnavalem
2021.Opoderpúblicodizque
segue“concentrandoosesfor-
ços para salvar vidas e con-
trolarapandemianacidade.”
Aindadeacordocomapre-

feitura,afestareúnemilhões
de pessoas e, durante o pe-
ríodo da folia, há uma inten-
sa movimentação pela cida-
de, incluindo o aumento do
uso do transporte público
duranteumextensoperíodo
de tempo.
Emnota,aRioturinformou

que mantém conversas com
o Ministério Público para o

desenvolvimento do Cader-
no de Encargos do Carnaval
deRua, comvigênciaparaos
carnavaisde2021,2022e2023.
Em caso de adiamento pa-

raopróximoano, oCaderno
deEncargos seráválido tam-
bém por três anos, que seri-
am os subsequentes (2022,
2023e2024).Concluídaaeta-
padaproduçãododocumen-
to, ele será enviado ao pre-
feito do Rio, Marcelo Crivel-
la, para avaliação da viabili-
dade do evento junto de seu

Gabinete Estratégico e Cien-
tífico.Apóstodasasetapas,a
Riotur o publicará.
Quanto à precificação dos

ingressos do setor turístico,
de acordo com a prefeitura,
a Liesa solicitouàRioturque
não fosse divulgada a venda
de ingressos até que houves-
seareuniãodaassembleiada
LigaIndependentedasEsco-
las de Sambaque anualmen-
te define as questões dopró-
ximoCarnaval.
“Apósocomunicadodo re-

sultado desta reunião pode-
remos prosseguir para a eta-
pa que cabe à prefeitura do
Rio”, disse aRiotur.
EmSalvador,oprefeitoACM

Neto(DEM)tambémdisseco-
gitar um possível adiamen-
to do Carnaval de 2021, caso
não haja vacina contra o no-
vocoronavírusenemapossi-
bilidade de uma imunização
da população até novembro
deste ano.
“Senãohouverumavacina

ousenãohouverumaclareza

emrelaçãoàimunidadecole-
tiva até omês de novembro,
então pode ser que a prefei-
turanão tenhaelementosde
segurançaparamanteroCar-
naval”, afirmouoprefeitoem
entrevista à imprensa na se-
gunda-feira (13).
Ele disse ainda que o Car-

navalpoderáseradiadopara
maio ou junho e que amedi-
da pode ser tomada em con-
juntocomoutrascapitaiscom
tradiçãodafolia,comoRiode
Janeiro, Recife e SãoPaulo.
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mudança”,dizMarinaÁguas,
analista do IBGE.
Apesquisamostraqueade-

sigualdadedepermanênciana
escolateminícioaindanoen-
sino fundamental. Nos anos
iniciais dessa etapa (do 1º ao
5ºanos),maisde95%dascri-
ançasde6a10anosestuda,ta-
xa que se mantém indepen-
dentemente do sexoou cor.
Naetapaseguinte,nosanos

finaisdo fundamental (do6º
ao9º), teminícioaevasãoes-
colar, que afeta de maneiras
diferentes cada grupo. En-
quanto, 89,3% das meninas
de 11a 14anosestãomatricu-
ladas nessa etapa, 85,8%dos
meninoscontinuamestudan-
do nessa idade. Frequentam
aescola 90,4%dosbrancos e
85,8%dospretos oupardos.
“Aescolaherdada socieda-

de o racismoestrutural e au-
menta essa desigualdade ra-
cial. Os indicadores gritam,
escancaramoracismo,masa
escola vira as costas para es-
se debate. Enquanto não re-
conhecermos esse racismo
educacional, não vamosme-
lhorarosíndiceseducacionais
noBrasil”, dizRicardoHenri-
ques,superintendentedoIns-
titutoUnibanco.
Para ele, é preciso pensar

em açõesmultissetoriais pa-
ra combater a desigualda-
de racial na educação, tanto
nasquestõescomportamen-
tais como pedagógicas e es-
truturais. “Precisamosdepo-
líticas para enfrentar o bul-
lying, a discriminação, mas
também de ações pedagógi-
casmaisassertivasqueconsi-
deremocontextodessesalu-
nos.Etambémdepolíticasde
incentivo,comoasaçõesafir-
mativas(cotas,porexemplo)”.
Ataxadeescolarizaçãodas

pessoas entre 15 e 17 anos de
idadechegoua89,2%em2019,
aindasematingirametaesta-
belecidapeloPNE(PlanoNa-
cionaldeEducação)parauni-
versalizaçãodoatendimento
educacional nessa faixa etá-
ria até 2016.
Osdadosdataxadefrequên-

ciaescolar líquida,ouseja,de
jovens de 15 a 17 anos que es-
tão no ensino médio (etapa
adequada para a idade) con-
tinua avançando, mas ainda
estáem71,4%.Hádesigualda-
desentreosgruposdapopu-
lação.Enquantoataxachega
a76,4%entreasmulheres,es-
táem66,7%entreoshomens.
Paraosbrancosestáem79,6%
e 66,7%, para negros.
A pesquisa mostra que o

principal motivo apontado
para o abandono escolar é
a necessidade de trabalhar
(39,1% dos jovens entre 14 e
29anos),seguidopelafaltade
interesseemestudar(29,2%).
Anecessidadedetrabalhar

émaiorentreoshomens,50%
delesrespondeuqueesseera
omotivoparatersaídodaes-
cola semcompletaroensino
básico. Esse motivo é apon-
tado por 23,8% das mulhe-
res. Para23,8%delas, a gravi-
dezfoioqueaslevouadeixar
os estudos.
JoséAlbinodeSousaJúnior,

35anos,paroudeestudaraos
18 anos, quando fazia o ensi-
nofundamental.Àépoca,ele
precisoucomeçaratrabalhar
para ajudar em casa. “Tentei
estudar ànoite,masnãodeu
prafazerosdois.Ficavamuito
cansadoenãoaprendianada.”
No início do ano, ele deci-

diuquevoltariaaestudarpara
completaroensinomédio.Ele
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-Patrícia Pasquini
sãopaulo AvidadeNellyNu-
nesdaSilvaParesnãofoimar-
cada por dificuldades finan-
ceiras,maselaaprendeuova-
lor de cada gota de suor pa-
ra crescer. E soube repassar
aos filhos.
Nelly nasceu em Osasco

(Grande SP), em uma famí-
lia de descendência portu-
guesa - mãe professora e pai
contador.
Era pacata, tímida e ligada

àfamília.Elagostavadesedi-
vertir com os primos e mer-
gulhar nos estudos.
Quandoopaimudoudeem-

prego,fixouresidêncianaLa-

pa (zonaoeste).
Oamorpelosestudostinha

umas pitadas de coragem e
boa vontade. Chegar diaria-
mente à Escola Estadual Pa-
dreAnchieta,noBrás(centro),
atése formarprofessora,aos
17 anos, requeria certo esfor-
ço para atravessar a cidade.
O sonho de ser enfermei-

ra foi impedido pelos pais.
Então, Nelly optou pelo pla-
noB,administraçãopública.
O curso abriu as portas para
um concurso público e o in-
gressonoDER(Departamen-
todeEstradasdeRodagem).

O estudante de medicina
DavidBaptistadaSilvaPares
Nettoeraumdosseussubor-
dinados.Oamorfaloumaisal-
to que qualquer hierarquia e
ambossecasaram.Daunião,
nasceramseis filhos.
Mesmocomafamíliagran-

de,Nellyquisestudarpedago-
gia. Não exerceu a profissão,
anãoserdentrodecasa.Nin-
guémiriadormirsenãotives-
sefinalizadoasobrigaçõesda
escola. Tarde da noite, Nelly
passava a lição comcadaum
enquanto preparava os lan-
ches dodia seguinte.

Ela eraumamisturade ze-
lo, amor, dedicação e rigor.
“Quando chamava os filhos
pelo nome composto era si-
nal de bronca”, lembra a fi-
lha, a biomédica Madalena
Pares, 64.
Emseucurrículoaindacoube

umafaculdadededireito,feita
naUSP.Foiconselhodochefe.
Nelly adorava tocar piano

e fezquestãodequeosfilhos
aprendessemaarte.Alémdis-
so,seudianãoficavacomple-
to sema leitura do jornal.
Umdosfilhosmorreunum

acidentedetrânsito, fatoque

tirouo seuprazer emdirigir.
Nelly Nunes da Silva Pares

morreu dia 3 de julho, aos 97
anos,deinsuficiênciacardíaca.
Divorciada,deixacincofilhos,
genro,noras,netosebisnetos.

Dedicada e amorosa, ensinou
aos filhos o valor da educação
NELLY NUNES DA SILVA PARES (1923-2020)
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-Isabela Palhares
são paulo Dos 10milhões de
jovensbrasileirosentre14e29
anos de idade que deixaram
defrequentaraescolasemter
completado a educação bá-
sica, 71,7% são pretos ou par-
dos. Amaioria afirma ter pa-
rado de estudar porque pre-
cisava trabalhar.
Aindaqueopaísmantenha

desde2016 lentatendênciade
crescimentonataxadeesco-
larizaçãoentre jovens,dados
da PnadContínua da Educa-
ção2019mostramqueoBra-
silnãoavançouparadiminu-
iradesigualdadeeducacional
entre negros e brancos e ho-
mens emulheres.
A pesquisa anual do IBGE

feita em domicílios de todo
o país, lançada nesta quarta
(15),mostraquejovensnegros
passam,emmédia,quasedois
anos a menos na escola (8,6
anos) doquebrancos (10,4).
A taxa de analfabetismo

também é quase três vezes
maiorentrenegros.Quase 10
acada100negroscommaisde
15anosnãosabemlernemes-
crever, enquanto entrebran-
cos são 3,6%os analfabetos.
A proporção é amesmana

população com mais de 60
anos, o que mostra o pouco
avançonadiminuiçãodade-
sigualdade. Nessa faixa etá-
ria, 27,1% dos negros e 9,5%
dosbrancossãoanalfabetos.
“OBrasilconseguiugarantir

acessoquaseuniversalnoen-
sinofundamental,masodesa-
fioémanteressealunonaes-
cola.Opaísavançalentamen-
tenoindicadordeanosdees-
colaridade,mas,aoolharpara
algunsgrupos,quasenãosevê

Negros são71,7%dos jovens
queabandonamaescola
Maioria diz ter parado de estudar porque precisava trabalhar para se sustentar

Fila demutirão de emprego; negros abandonamestudos para trabalhar, diz pesquisa Rivaldo Gomes - 27.nov.19/Folhapress

Educação no Brasil
Taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, em %

Número médio de anos de estudos das pessoas com mais de 25 anos

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

Indicador de educação das pessoas de 18 a 24 anos

Frequência escolar adequada (cursa educação superior) Atraso escolar (frequenta curso da educação básica)
Não frequenta escola e não concluiu a etapa

Em 2019, em%

Brasil Homens Mulheres Brancos
Pretos e Pardos

Brasil Homens Mulheres Brancos
Pretos e
Pardos

Brasil Homens Mulheres Brancos Pretos e
Pardos

Brasil Homens Mulheres Brancos Pretos e
Pardos

Abandono Escolar
Pessoas de 14 a 29 anos que não frequentam escola e não terminaram a educação básica

Em % da população Número, em milhões

Fonte: PNAD Educação

7,2 6,6 7,4 6,9 6,8 6,3
4,1 3,6

9,8 8,9

8,9 9,4 8,7 9,2 9,1 9,6 10 10,4
8 6,6

20,2 58,3 41,7 27,3

7,210,1 5,9 4,2 2,8

71,7

21,4
11

63,5

18,4
12,3

66,3

24,5
9,7

60,7

29,7

8,2

56,1

16,1 12,7

68,3

“
O Brasil conseguiu
garantir acesso
quase universal
no ensino
fundamental,
mas o desafio é
manter esse aluno
na escola. O país
avança lentamente
no indicador
de anos de
escolaridade, mas,
ao olhar para alguns
grupos, quase não
se vêmudança
Marina Águas
analista do IBGE

estácursandoaEducaçãode
Jovens eAdultos (EJA) e con-
tinua acompanhando as au-
lasde forma remotadurante
a pandemia deCovid-19.
“Querodaroexemplopara

os meus filhos, mostrar pra
elescomoéimportanteestu-
dar”,dizSousaJúnior,queatu-
almentetrabalhacomocarre-
gador de caminhões no Cea-
gesp e temdois filhos, de 11 e
6 anos de idade.
“Sinto falta de saber escre-

vere lerdireito.Volteipraes-
colaporqueumdiaqueroes-
crever um livro. Insisto para
que os meus filhos estudem
porque emprego vai e vem,
maseducaçãoeconhecimen-
toninguémtiradagente”,diz.
Para especialistas, os len-

tos avanços educacionais re-
gistrados pela Pnad nos úl-
timos anos correm risco de
serem perdidos com a pan-
demia, caso não haja uma
resposta efetiva e rápida dos
governos para evitar alta no
abandonoescolaredesconti-
nuidadedos estudos.
“Háumriscomuitogrande

deregredirmosemáreasque
ainda não havíamos avança-
do significativamente, como
a garantia de frequência em
tempoadequadoeconclusão
daeducaçãobásica.Apande-
miapodeaceleraressegarga-
lo”, diz Caio Sato, coordena-
dordoTodospelaEducação.
Para eles, a suspensão das

aulaspresenciaisnasescolas
de todo o país e as dificulda-
desdeensinoqueficarames-
cancaradas comapandemia
podemterexpostoanecessi-
dade de priorizar os investi-
mentos emeducação.
“Há anos o Brasil convive

com situações extremamen-
tedesiguaisnaeducação,mas
essadesigualdadejánãocho-
cava.Apandemia jogou luzà
essasituação.Devemosapro-
veitar essa janela de oportu-
nidadepara agir rapidamen-
te,comaçõesefetivas;Nãosó
para evitar perdas,mas para
avançarondeestamosestag-
nados hámuito tempo”, afir-
maHenriques.
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Caso de naja que picou
jovem reacende alerta
sobre tráfico de animais
-Ana Bottallo
sãopaulo Ocasodeumestu-
dantedeveterináriaquefoi
picadoporumacobradaes-
pécieNajakaouthiaacendeu
umalertaparaumaquestão
maiornopaís:otráficoilegal
de espécies silvestres.
Segundorelatosdapolícia

ambientalpaulistaàFolha,a
percepçãoédequeasapre-
ensões cresceram nos últi-
mos anos. Emgeral são fei-
tasdenúnciasanônimasque
levamaosmandadosdebus-
ca e apreensão e às vezes a
capturasdeatécentenasde
animais de uma só vez.
Sempenadedetenção,po-

rém,ocombateaotráficoile-
galeaocontrabandopatina.
Cobras de outros países,

como a naja, originária do
sulasiático,sãoapreendidas
frequentemente.Asmaisco-
muns são as cobras do mi-
lharal (chamadas de corn
snakes) e pítons. No caso
da apreensão feita em Bra-
sília,umadasespécieseraa
boadeMadagáscar(gênero
Acrantophis), espécie lista-
da no apêndice 1 (demaior
risco)defaunaameaçadano
Cites(ConvençãoInternaci-
onalparaTrocadeEspécies
Ameaçadas, em inglês).
A criação de espécies pe-

çonhentaséproibidanopa-
ís, justamentepelo riscode
acidentes.Apósoestudante
deBrasíliatersidopicado,a
cobra foi encontrada perto
de um shopping da cidade.
Ospoliciaisacharamoutros
16 animais em um criadou-
ro ilegal e investigampossí-
vel ligação desse criadouro
comanajaquevirounotícia.
Segundoa legislaçãoam-

biental, regulamentadape-
loConama(ConselhoNaci-
onal doMeio Ambiente), a
criação de répteis no país
é permitida com algumas
condições.Os animais pre-
cisam ter licençado Ibama
(InstitutoBrasileirodoMeio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis) e ser
adquiridos em criadouros
legalizados.
Em 2015, o Conama pas-

sou para o âmbito estadual
a elaboração de legislação
para criação de animais sil-
vestres em cativeiro, o que
acabou favorecendo o trá-
fico, caracterizado pelo co-
mércio ilegal de animaisou
partesdeles, capturadosna
naturezaoucriadosemcati-
veirosclandestinos.Jáocon-
trabandoocorrequandoum
animal ou planta é trazido
para país semcertificação.
Apolícia investigaseana-

jadeBrasíliaéfrutodetráfi-
co ou contrabando.
A reportagem conversou

comcriadoreslegaisderép-
teis,queaceitaramfalarsob
condiçãodeanonimato.To-
dosdisseramqueaexistên-
ciadeumanajanopaísnão
é surpresa e que tanto os
órgãos ambientais quanto
a polícia sabem do tráfico
ilegal de espécies nativas e

exóticas emterritórionaci-
onale tentamháanoscom-
batê-lo.
Uma lei de 2002proibiu a

abertura de novos criadou-
ros legais, mas não reduziu
a demanda pelos bichos e
aumentou a quantidade de
animaisqueeramcomerci-
alizados ilegalmente, afir-
mamos criadores.
Um dos obstáculos para

o combate a crimes ambi-
entaiséapenaaplicadaaos
traficantes e contrabandis-
tas.Emgeral,aplica-semulta
deR$ 2.000 emcasode ani-
maisexóticos, edeR$500a
R$5.000paraanimaisdafau-
nanacional,segundoograu
de riscode extinção.
Alémdisso,ostraficantes,

responsáveis pela reprodu-
çãoecomercializaçãoilegal
dosanimaisnomercadone-
gro, raramente são pegos.
Por isso, quando faz uma
apreensão,apolíciabuscain-
diciá-lostambémpormaus
tratos aos animais e forma-
çãodequadrilha,crimespas-
síveis de penadedetenção.
Os criminosos também

costumamenvolvercriado-
res legaispormeiodenotas
falsasemitidascomseusda-
dos.Comoelestêmcadastro
de CNPJ, endereço físico e
permissões para venda, di-
zem que são o primeiro al-
vo do Ibama em investiga-
ções sobre a origemde ani-
maisexóticosencontrados.
MarcusBuononato,herpe-

tólogo(estudiosoderépteis
eanfíbios)ediretordaCiên-
ciasBrasilis, foidonodapri-
meira lojaautorizadaaven-
derrépteisnoBrasil,aextin-
taBioterium,nosanos1990.
Ele diz que ainda hoje, 15

anos após o fim do empre-
endimento,atendeachama-
dos da Polícia Federal para
conferir notas falsas emiti-
dascomonomedasualoja.
“Desde2005forammaisde

uma dúzia. Neste anomes-
mo recebi umchamado so-
bre um jacaré vendido com
nota falsa.É tristeporqueo
mercadoilegalprejudicato-
dootrabalhoquetentamos
fazer comoos criadores sé-
rios e legalizados”, afirma.
Buononato explica que,

quandotinhaaloja,diziaàs
pessoas que não compras-
sem répteis como pet, pois
o cuidadonão é trivial.
“Vendiaparaquemgosta-

va e queria estudar, obser-
var os animais, amantes de
ciência,nãoparaquemque-
ria colocá-los no pescoço e
se exibir”, diz Buononato.
SegundoCarlosAbrahão,

analistaambientaldocentro
de conservação de répteis
do ICMBio (InstitutoChico
MendesdeConservaçãoda
Biodiversidade),nãoháuma
listado Ibamacomasespé-
ciesautorizadasaseremcri-
adas emcativeiro.
Muitos estados elabora-

ramuma lista própria,mas
podemincluirespéciesinva-
soras,queapresentamrisco
para as populações locais.

-Marcelo Toledo

ribeirãopreto Nomesmomo-
mentoemqueinvestimentos
no interior batem recorde,
empresas como a XP anun-
ciam a interiorização de su-
as atividades e um projeto
para ligar a capital a grandes
centros por trensmodernos
é aguardado, cidades paulis-
tassofremparapreservarseu
passado e veem a memória
ferroviáriasofrerabalos,cor-
rendooriscodedesaparecer.
Estaçõesferroviáriashistó-

ricas,comoadeMairinque—
município que tem recebido
forte investimento imobiliá-
rio— correm risco de sofrer
aindamais danos, enquanto
emSorocaba,umadascidades
maisricasdointerior,umaes-
taçãofoi simplesmentecolo-
cadanochãoporuminvasor.
AXPanunciouqueteráno-

va sede no interior, e cida-
des como Campinas aguar-
dama implantaçãodoTrem
Intercidades, ligando-a à ca-
pital. Além disso, nos últi-
mos anos surgiram negóci-
os como o Catarina Outlet,
emSãoRoque—já expandi-
do—,enoprimeirotrimestre
desteano, foramanunciados
investimentosnasregiõesde
SorocabaeCampinasqueso-
mamR$7,3bilhões, segundo
a fundação Seade.

Porém,seoprogressocami-
nhadeumlado,deoutrocons-
truçõeshistóricas,muitasde-
las tombadas por órgãos de
proteção, sofrem como des-
casoeafaltadeconservação.
ÉocasodaestaçãodeMai-

rinque, primeira obra do ti-
po construída em concreto
armado no país, inaugurada
em 1906equerecebeupassa-
geirosaté janeirode 1999.Ela
substituiuumaantigaestação,
menor, da Villa Mayrink, de
1875, eé tombadapelo Iphan
(InstitutodoPatrimônioHis-
tórico eArtísticoNacional).
Alémdesertestemunhada

memória da extinta Estrada
deFerroSorocabana,queex-
pandiuos trilhos emdireção
aooestepaulista,aestaçãose
destacaportersidoprojetada
peloarquiteto francêsVictor
Dubugras (1868-1933).
Asinovaçõesarquitetônicas,

comoousodemarquisesati-
rantadas,abóbadasnervura-
dasemodernizaçãodeorna-
mentos, eram experimenta-
çõesdoprojetista,segundoo
Iphan,oqueotornouicônico.
Porém, a estação tem pro-

blemascríticos,relativosprin-
cipalmenteàsestruturaselé-
trica e hidráulica, segundo a
AMPF (Associação Mairin-
quense de Preservação Fer-
roviária). A entidade pediu a
cessãodousodoprédioeten-

taparceriaspararestaurá-lo,
masaprefeitura,donadoimó-
vel, diz que a AMPF não tem
capacidadepara isso.
“Em2015oCondephaat[ór-

gãodepreservaçãodogover-
nodoestado]fezconcursode
projetoarquitetônicoequem
ganhou foi um escritório de
São Paulo, que fez o projeto
completo.Estamosnadireto-
ria há três anos, tentando fa-
zer algo para a sua restaura-
ção.Nãoésóaestação,opro-
jeto contempla todoo entor-
no”,disseCarlosAlbertoPra-
doPerez,tesoureirodaAMPF.
No local, funciona ummu-

seu ferroviário, que também
precisa de restauro. A esti-
mativa é que o projeto custe
R$ 7,5milhões, segundo Jor-
geDerosa,vice-presidenteda
associação. “Ela está na imi-
nência depegar fogo”, disse.
Perto dali, em Sorocaba, o

cenáriodaantigaestaçãoPas-
saTrêséaindamaisdesolador.
Primeiraconstruçãodealve-
narianobairroBrigadeiroTo-
bias,elafoidemolidaparcial-
menteamarretadasemmaio
doanopassadoporuminva-
sor, que queria separar tijo-
los para usar emoutro lugar.
TambémemSorocaba,aes-

taçãoprincipal está fechada,
semdestinodefinido.Elaori-
ginou a Estrada de Ferro So-
rocabana,quecompletou 145

Interioratrainegócios
enquanto sofrepara
preservar seupassado
Estações ferroviárias antigas emmunicípios como
Mairinque e Sorocaba correm riscos ou estão fechadas

anos de sua inauguração na
última sexta-feira (10).
“O problema é que elas [as

estações]ficarameninguém
assumiu. A concessionária
não toma providência, e a
União fazvistasgrossas”, dis-
se Eric Mantuan, presidente
da Sorocabana—Movimen-
todePreservaçãoFerroviária.
EmCampinas, uma impor-

tanteestaçãodaextintaCom-
panhiaMogiana de Estradas
de Ferro, a Desembargador
Furtado, tambémprecisa de
restauro.Elaéumadascinco
narotaturísticaentreCampi-
naseJaguariúna,operadape-
laABPF(AssociaçãoBrasileira
dePreservaçãoFerroviária).
Aassociaçãorestaurouou-

tras estações, mas não tem
recursos para bancar a obra
darestante,desativadadesde
1962.Aobradependedapavi-
mentaçãodeumaviaemfren-
teaelaetambémdadestina-
ção queo imóvel poderá ter.
ElaspertencemaoDnit(De-

partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transporte)
e estão cedidas por comoda-
to de99 anos àABPF.
OIphandissesaberqueaes-

taçãodeMairinqueestá sem
usoe temproblemasdecon-
servação.Noúltimodia7,en-
viouofícioàprefeiturapedin-
do informações atualizadas.
Segundo SandroRolim, di-

retordeCulturadeMairinque,
aestaçãosedestinaaabrigar
omuseuferroviárioe, futura-
mente,serápontodereferên-
cia para atividades culturais.
Sobre os danos no imóvel,

eledissequeaprefeituraade-
quará os espaços às normas
dosbombeiros,comoprimei-
ro passopara a restauração.
“Oprojetofoidiscutidojun-

toaostécnicosdoCondephaat
e prevê toda a troca de fia-
ções elétricas, instalação de
hidrantes, caixas d’água, im-
permeabilizaçãodalaje,obras
nosbanheirosemanutenção
das calhas.” A verba virá de
emendaparlamentar.
Questionadosehápossibili-

dadedecessãodeusoàAMPF,
Rolimdisse quenão, já que a
estação é o imóvel inicial da
recém criada Fundação Cul-
tural Mizael Garbim, que se
responsabilizarápelasações.
Segundo ele, a associação

nãoconseguiurestaurar três
vagões que recebeu em doa-
ção, “demonstrando incapa-
cidade de gestão e planeja-
mento no trato do patrimô-
nio histórico”. AAMPFnega.
Já aPrefeituradeSorocaba

informouquenãohádestina-
ção para a principal estação
ferroviáriadacidadepornão
haver disponibilidade finan-
ceirapararestauraroprédio.
Segundo André Mascare-

nhas, chefe de divisão de pa-
trimôniohistóricoecultural,
aprefeituratempleiteadover-
bapormeiodeeditais,emen-
dasparlamentareseoutrases-
feras governamentais.
Questionadosobreamanu-

tençãodaestaçãoferroviária,
Mascarenhasafirmouqueem
2019 foifeitapinturanafacha-
daequeaGuardaCivilMunici-
pal fechouapartetraseirado
prédio,ondeocorriaoembar-
quedepassageiros.Damesma
forma,eleafirma,nãoháver-
baparareconstruçãodaanti-
ga estação Passa Três, parci-
almente demolida.

Centenária estação ferroviária deMairinque, no interior de SP Eduardo Knapp/Folhapress
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Justiça aumenta fiança de pai em tragédia emCuiabá
-Pablo Rodrigo

cuiabá AJustiçadeMatoGros-
so aumentou de R$ 1.000pa-
raR$209milovalordafiança
para o pai da adolescente de
14anosenvolvidanodisparo
deumaarmadefogoquema-
touacolegadamesmaidade,
IsabeleGuimarãesRamos.
Segundo a polícia, ela con-

touquedeixou a arma cair, e
odisparoacertouaamiga,no
últimodomingo(12).Opaida
meninafoipresoapósocaso,
mashorasdepoisacabousol-
to ao pagar R$ 1.000 de fian-
ça. Cabe recursodadecisão.
Nadecisãodestaquarta(15),

ojuizJoãoBoscoSoaresdaSil-
va,da10ºVaraCriminaldeCui-
abá,acatouosargumentosdo
MinistérioPúblicodequeaPo-
líciaCivilnãoconsiderouque
assetearmasapreendidasna
casadameninaseremimpor-
tadasoudecalibre restrito.
Aindasegundooargumen-

todaPromotoria,odelegado
responsável, Olímpio da Cu-
nha Fernandes, foi “compla-
cente”aonãoindiciaropaida
adolescentepelocrimedeho-
micídioculposo(quandonão
há intençãodematar).
“A autoridade policial tam-

bémnãoconsiderouqueocon-
duzido, responsável pelas ar-
mas,entregouepermitiuque
suafilhamanuseasse ou sim-
plesmentefranqueouseuaces-
soàarmadefogoquedeucau-
saao incidente”,afirmouoju-
iz.Procurado,odelegadodis-
sequenãocomentariaocaso.
O juiz solicitouàPolíciaCi-

vil o indiciamento do pai da
adolescentequedisparouaci-
dentalmenteporsupostoho-
micídioculposo,quandonão
há a intençãodematar.
Caberá àDelegacia Especi-

alizada de Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente e à Delegacia Especia-
lizadadoAdolescentedecidi-
remseacatamounãoopedi-
do. Os delegados afirmaram
que não vão comentar o ca-
so, que está sob sigilo.
Ainda segundo a senten-

ça do juiz, o valor pago de
R$1.000peloempresárioé“ir-
risório”, “incompatívelcoma
realidadefinanceira[dopaida
jovem] e incapaz, sequer, de
cobrir as custas do processo
criminal, quantomais de su-
portaradevidareparaçãodos
danossofridosporterceiros”.
Tal falta de observação, se-

gundoaPromotoria,podeter
gerado consequências ao ca-
so,quepoderiaser levadopa-
raoutracompetênciajurídica.
Oaumentodafiançarespal-

dadopelaJustiçapartiudeum
pedidofeitoporHélioNishiy-
ama, advogadoda família da
vítima, que estipulou inicial-
menteovalordeR$ 1milhão.
Porém, o juiz concedeu o te-
tode200saláriosmínimos,o
equivalente aR$ 209mil.
Agarotaqueportavaapisto-

la praticava tiro havia quatro
meses,segundooPMFernan-
doRaphael,presidentedaFe-
deraçãodeTirodeMatoGros-
so. “Ela sabequenão sepode
brincarcomarmas”, disse.
Desdejunhode2019,umde-

cretodopresidenteJairBolso-
narosobrearmasemunições
para caçadores, colecionado-
res e atiradores autorizou a
práticadetirodepessoascom
mais de 14 anos semprecisar
deumaautorização judicial.
De acordo com o decreto

9.846/2019, adolescentes só
poderãomanuseararmasem
locais autorizados pelo Exér-
cito. “Poderá ser feita com a

Homem émorto
após aparecer na
TV como suspeito
são paulo | agora Um ho-
mem foi morto em Salto
(SP), na segunda (13), ho-
rasdepoisdeserapontado
comosuspeitodeumcrime
noprogramaCidadeAlerta,
daTVRecord,segundorela-
toda famíliadeleàpolícia.
Os paretes de Alecio Fer-

reiraDias,41, afirmamque,
pelamanhã,ele foiaponta-
do no programa como res-
ponsávelpelamortedePris-
cilaMartins, 18. O apresen-
tadorLuizBaccidissequea
políciajátinhaumsuspeito
emostrouafotodeumho-
mem,semidentificaroros-
to,epediuquequemtivesse
informaçõesfosseàpolícia.
Segundo a polícia, perto

dameia-noitedesegunda,
várioshomens foramàca-
sadeDias.Seucorpofoien-
contradocomperfurações
na face, tórax e perna.
Ocasofoiregistradocomo

homicídioqualificadocom
empregodemeiocruel.Até
a conclusão desta edição
ninguémhaviasidodetido.
Em nota, a Record afir-

mou que “o Cidade Alerta
tinhaasinformaçõessobre
onomeeafotodosuspeito,
equeentreamigos, famili-
ares, testemunhasemora-
doresdaregiãodeSalto,to-
dos já sabiamquemera”.
“Diantedarevoltaqueain-

formaçãocausou,oCidade
Alertadecidiunãoidentifi-
carosuspeitoefezumape-
loparaquemsoubesseopa-
radeirodo investigadoque
informasse a polícia e que
ninguémtentassefazerjus-
tiçacomasprópriasmãos”,
afirmou.ARecordnãodis-
se se a foto era de Dias.
AlanaAmbrosio

são paulo Emmeio a núme-
rosrecordesdeletalidadepo-
licialnoestadodeSãoPaulo,
o Tribunal de Justiça Militar
do estado (TJM-SP) decidiu
permitir que oficiais da Polí-
ciaMilitarapreendamarmas
eobjetosemocorrênciascom
morte, inclusiveemcasosde-
correntesdeintervençãopo-
licial. Até agora, em uma ce-
na de crime, cabia aos agen-
tes apenas preservar o local
atéachegadadeumdelegado.
A sentença do juiz militar

Ronaldo João Roth, da 1ª Au-
ditoria Militar, de 8 de julho,
acata pedido de habeas cor-
puscoletivodaassociaçãode
oficiaisDefendaPM,quetem
noroldefunçõesadvogarpa-
raagentesenvolvidosemmor-
tes durante operações.
Omagistradoconsiderouin-

constitucionalatodogoverno
deSãoPaulo,de2015,quepa-
dronizaaatuaçãodascorpo-
rações visando a evitar abu-
sos e controlar a letalidade.
Aresolução40daSecretaria

deSegurançaPública(SSP)es-
tabeleceque, emcasodeho-
micídio durante ocorrência,
osPMsdevempreservarolo-
caldocrimeatéachegadado
delegadoe “providenciarpa-
ra que não se alteremo esta-
doeaconservaçãodascoisas
para a realizaçãodeperícia”.
Ofatotambémdeveserco-

municadoimediatamenteaos
comandantes de área, à Cor-
regedoriaeaoMinistérioPú-
blico.Opolicial quenãoobe-
dece a tal determinação po-
de responder por crime fun-
cional, usurpação da função
pública,abusodeautoridade
ou fraudeprocessual.
O estado, sob gestão de Jo-

ãoDoria(PSDB),vembatendo
recordesde letalidadepolici-
al,emultiplicam-seasdenún-
cias de abusos. O número de

mortescausadasporagentes
teveaquartaaltanesteanoe
chegou a 442 casos.
OjuizRothavaliouque,apli-

cadaa inquéritosmilitares, a
resolução 40 seria “inconsti-
tucional” e “abusiva” e colo-
caria os PMs sob “constran-
gimentoilegal”.Omagistrado
argumenta na decisão que o
CódigodeProcessoPenalMi-
litarprevêapreensãode“ins-
trumentosetodososobjetos
quetenhamrelaçãocomofa-
to”,e,portanto,nãoseriapos-
sívelcumprira legislaçãomi-
litar e a normada SSP.
Roth citaoparágrafo4ºdo

artigo144daConstituiçãoFe-
deral: “Àspolíciascivis,dirigi-
das por delegados de polícia
decarreira, incumbem,ressal-
vadaacompetênciadaUnião,
as funçõesdepolícia judiciá-
ria e a apuraçãode infrações
penais, exceto asmilitares”.
Pelalei,oscrimespraticados

contraavidadevemserjulga-
dospelaJustiçacomum,mes-
moseoautorformilitar.Aúni-
caexceçãoéparamembrosdas
ForçasArmadasqueseenvol-
vamemocorrênciacommorte
duranteaçõesdeGLO(Garan-
tiadaLei edaOrdem).
Ainda assim, Roth afirma

que a Polícia Civil “não pode
apurar crime militar, como
ocorrecomoscasosdehomi-
cídiodolosocontracivilquan-
dopraticadopor policial”.
Asentençaprovocoureação

de entidade da Polícia Civil,
que vê tentativadedificultar
investigação de casos. O Mi-
nistérioPúblicodeSãoPaulo
tambémrecorreudadecisão.
Na sexta (10), a Associação

dos Delegados de Polícia do
EstadodeSãoPaulo(Adpesp)
entroucomtrêsaçõescontra
asentença,pedindosuarevo-
gaçãoequestionandoacom-
petência do juiz de primeiro

Juizmilitar autorizaPMaapreender
objetos apósmortes emaçãopolicial
Ministério Público recorre da decisão; entidade da Polícia Civil vê tentativa de impedir investigações

grau sobre o tema. Os pedi-
dosaindanãoforamjulgados.
Paraopresidentedaentida-

de, o delegadoGustavoMes-
quita, a atribuição de colher
provas é da Polícia Civil pa-
ra que os crimes “não sejam
praticadoseinvestigadospe-
los próprios pares, garantin-
doisençãoeimparcialidade”.
“Quandoodelegadochegar,

os objetos já terão sido reco-
lhidos pelos PMs. As investi-
gaçõesserãoobstaculizadas.
Estão subvertendo a lógica
justamentenomomentoem
queagenteassisteàescalada
demortesemdecorrênciade
açãopolicial”, dizMesquita.
JáparaocoronelEliasMiler,

daDefendaPM,“aJustiçami-
litar[...]mandoucumpriralei
federal,doCódigodeProces-
soPenalMilitar,quemandao
oficial ir ao local e acionar a

perícia e somente depois de
liberadopelaperíciaelepode
apreender os objetos”.
SegundoElias,háumaper-

seguiçãoideológicaaosmilita-
resecorporativismoporpar-
te dos delegados. “[A Polícia
Civil] não esclarece nem 5%
dos homicídios e quer apu-
rarodoPM,queédeautoria
conhecida”, disse.
O Ministério Público afir-

ma que não concorda com a
sentença e que entrou com
recurso contra a decisão. “O
juiz militar não tem compe-
tênciaparaseinsurgircontra
umaresoluçãodoSecretário
deSegurançaPúblicaesobre
matériarelativaàsfunçõesda
Polícia Civil”, disse, emnota.
Já a SSP afirmou, também

emnota,que“avaliaaadoção
dasmedidasjurídicascabíveis
emrelação àdecisão”.

se momento que os três caí-
ramaochão.Somentenoso-
lo, segundo os policiais, eles
conseguiramalgemá-lo e, na
sequência, levaramparaodis-
trito,ondefoiconstadoquea
habilitação estava vencida.
Omotoboycontouquepar-

ticipavadamanifestaçãoeaju-
davanadivulgaçãodoatoem
redessociais.SegundoSilva,no
trajeto, houve três princípios
de tumulto com os PMs, que
anotavamasplacasdosparti-
cipantes—ele afirmanão ter
sidooúnicoaencobriraplaca,
pormedoderepresália.
NaruadaConsolação,aopa-

rarparaenviarimagensdedi-
vulgaçãodoato,foiabordado
pelosPMs.Silvadisseteracei-
tadoaabordagem,maspedi-
do para avisar os colegas de
que não iria acompanhá-los
no restante dopercurso.
“Aí,ele[oPM]falou: ‘Nãovai

mandar porra nenhuma’. Aí,
começouatruculência.Quise-
ramtomarmeucelular à for-
ça, não precisa disso. Era só
elemepedir. Ele nãomedeu
oportunidade para fazer o
queeleestavapedindo”,disse.
Omotoboyafirmaterpedi-

do calma ao PM, sem suces-
so. “Comecei a ir para fren-
te, não sei se ele pensou que
estava fugindo dele, não sei,
elemegrudou, comum ‘ma-
ta leão’portrás, ecomeçoua
me puxar. Fiquei em pânico,
assustado, foi quandocome-
ceiagritar,pedirajuda”disse.
Omotoboydizqueseusgri-

tosnãoforaminspiradospor
Floyd.“Nãoacompanhotele-
visão.Eraumacoisaqueesta-
vasentindonahora,eunãoes-
tavaconseguindoraciocinar.”
Silvadizaindaqueaochega-

remaodistritopolicialaPMfe-
mininaquistirarumafotode-
lenocompartimentodepreso.
Ele tambémacusa a PMde

ter usado spray de pimenta
e dado choques nele, além
de fazer ameaças. “Eu achei
queiriammematarali”,disse.
APolíciaCivil registrouum

boletim de ocorrência de re-
sistência,eaPMaplicoumul-
tas e apreendeuo veículo.
SegundoaSecretariadaSe-

gurança Pública, todas as in-
formaçõesrepassadasporSil-
va serão apuradas pela Cor-
regedoria daPolíciaMilitar.

Policiais abordamomotoboy que participava demanifestação
na avenida Rebouças, na terça-feira (14) Reprodução

utilizaçãodearmadefogoda
agremiação ou do responsá-
vel legal, quandoomenor es-
tiverporesteacompanhado”,
diz trechodoartigo7º.
Apolíciainvestigaamortede

Isabele.Elafoiatingidaporum
tironacabeça.Segundoapolí-
cia,odisparoaconteceuapós
suaamigaterdeixadocairum
“case” comduaspistolas.
Amorte aconteceu na noi-

tededomingoemumcondo-
míniodeluxodacapitalmato-
grossense,quandoIsabelees-
tavana casa da amiga.
SegundoRodrigoPousoMi-

randa,advogadodaadolescen-
tequesobreviveuaoepisódio,
aarmapertenceaopaidona-
moradodela.Ambas famílias
praticam tiro. Pela versão de
Miranda, o namorado havia
idoàcasadagarotaparaqueo
paidelafizesseamanutenção

deduaspistolas—umadelas,
a envolvidanamorte.
Após o namorado ter ido

embora,elapegouocasecom
asarmaselevouparaoandar
decimadacasaparaguardá-
las no cofre no quarto dos
pais,aindasegundoMiranda.
Porém,antespassouemseu

próprio quarto para chamar
Isabele. Ao bater na porta, a
amiga abriu, e, segundos de-
pois,atragédiaaconteceu,pe-
lo relato do advogado.
“QuandoIsabeleabriuapor-

ta,amaletacaiu.Elanãoesta-
va totalmente fechada. Uma
arma caiu e a outra ficou no
case. Com a mão direita ela
pegou a arma que caiu e ao
mesmo tempo equilibrando
a outra que estava no case.
Quando ela estava levantan-
doparacolocaraoutraarma
dentrodamaleta, aconteceu

odisparo”, disse o advogado.
Eledizqueaclientenãosabia
queaarmaestavacarregada.
O pai da adolescente ligou

paraoSamu(ServiçodeAten-
dimentoMóveldeUrgência),
que o orientou a realizar os
primeiros socorros. Porém,
quandoosparamédicosche-
garam, Isabeleestavamorta.
“Erammelhoresamigas.Ela

vailevaressecarmaparaores-
todavida.Afamíliaestáextre-
mamente abalada, assim co-
mo tambéma família dame-
ninaquefaleceu”,dizMiranda.
Opaidaadolescentepode-

rá responder por posse ile-
gal de armade fogo, compe-
nade 2 a 20 anos deprisão e,
se comprovadoque assumiu
o risco em deixar a arma ex-
posta, responderáporhomi-
cídio simples, cuja pena va-
riade6a20anosdereclusão.

Isabele Guimarães Ramos, 14, quemorreu após ser atingida por um tiro Reprodução Instagram

Corregedoria da PM
investiga abordagem
amotoboy em SP

-Rogério Pagnan

são paulo ACorregedoriada
Polícia Militar de São Paulo
abriuinvestigaçãoparaapurar
sehouveexcessoporpartede
policiaismilitaresnaaborda-
gemdeummotoboyquepar-
ticipavadeumamanifestação
da categoria, na tarde de ter-
ça-feira (14), na avenida Re-
bouças,zonaoestedacapital.
A ação policial teve grande

repercussão nas redes soci-
ais porque, ao ser imobiliza-
dopelospoliciais,omotoboy
JeffersonAndréLimadaSilva,
23,gritavaquenãoconseguia
respirar, lembrandoopedido
desocorrodonorte-america-
no George Floyd —homem
negromortoemumaaborda-
gempolicial após ser asfixia-
dopelo joelhodeumpolicial
branco.Silvatambéménegro.
“Minha habilitação estava

vencida.Nãonegominhacul-
pa,entendoqueopolicialpre-
cisa fazer o serviço dele, não
nego que a placa da minha
motoestavatampada.Masna-
da justificaaformacomome
trataram”,disseSilvaàFolha.
De acordo com o registro

policial,osagentesdecidiram
abordaromotoboyporqueele
estavacomamotoestaciona-
dasobreacalçadaecomapla-
caencobertaporumadesivo.
Ospoliciaisteriamsolicitado
queohomemdescessedamo-
tocicletaecolocasseasmãos
nacabeçapararealizarrevis-
ta pessoal, mas houve resis-
tênciaporpartedomotoboy.
OsPMstentaramcolocaras

mãos de Silva para trás, mas
eleteriacontinuado.Foines-
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-Lucas Brêda
sãopaulo “Estou até bobode
vercomoaspessoasestãoten-
docarinhoelembrandoami-
nhavó”,dizPauloCesarValdez
Júnior,netodeElizethCardo-
so.Paraasurpresadodentista,
mesmonomeiodapandemia,
ocentenáriodacantora,uma
dasmais importantesdamú-
sica brasileira, morta há três
décadas,não foi esquecido.
Elizeth, que faria cem anos

nestaquinta,vaiter26deseus44
álbuns—aquelesqueperten-
cem à Universal— lançados
nasplataformasdestreaming,
além de comemorações em
showsvirtuaiselivesespalha-
daspelasredessociais.Éacele-
braçãodamemóriadeumaar-
tistadetalentoeimportância
indiscutíveis,masqueteveum
alcanceaquémdoquepodia.
“Ela não trafegou por onde

foramMariaBethânia,ElisRe-
gina,GalCosta—ascantorasde
primeirotime.AElizethnunca
teveapopularidadedessascan-
toras”,dizJoãoMáximo,jorna-
listaepesquisadorquechegoua
entrevistar a cantora. “Não
seiporqueelanãoemplacou.”
Partedessaexplicaçãoestána

relação entre a trajetória da
cantoraeaindústriafonográ-
fica. Elizethnasceuno subúr-
bio de São Francisco Xavier,
próximo ao morro da Man-
gueira, no Rio de Janeiro, e já
cantavadesdecriança.Aosdez
anos,tevededeixaraescolapara
trabalhar—foifuncionáriaem
salãodebelezaetaxista,entre
outrasatividades—atécome-
çara cantarnanoite carioca.

Quando foi contratada pe-
lagravadoraTodamérica,Eli-
zethjátinha30anos.“Elache-
ganummomentoemquete-
mos o impacto do rádio e da
indústria fonográfica”, diz o
historiador Luiz Antonio Si-
mas, autor de “Dicionárioda
História Social do Samba”.
Équandoo sambadoEstá-

ciodeSá, o sambaurbanodo
Rio,chegaaorádioepassapor
transformações.Esseproces-
so, diz Simas, tem a ver com
mudançasnacidade, a radio-
difusãoeaindústriadediscos.
“Temumaclassemédiaurba-

naquevaiseconsolidandono
Brasil—equeconsomesamba.
Aomesmotempo,háumEsta-
dobairrista,quebuscatrazero
sambaparaumcertomitoda
identidadenacional,quepas-
sapelaideiadamestiçagem.O
samba vai sendo desafricani-
zado.Paraserconsumidopor
quemcompradiscoseouverá-
dio,eleperdeumavisceralida-
demuitoligadaaostambores.”
Énessaépocaqueosamba

encontraobolero,dandoori-
gemaosamba-canção,estilo
mais arrastadopelo qual Eli-
zethficouconhecida.Musical-
mente, contudo, sua origem
é no samba da Cidade Nova,
ondeelaconheceunomesco-
moPixinguinhaaindajovem.
“ElafoilevadaaorádioporJa-

cobdoBandolim,foiaprimeira
agravarumsambadoNoelRosa
[‘Quem Ri Melhor’], que ele
mesmoensinouaela”,dizJoão
Máximo.“Sóque,quandocon-
segueumcontrato comuma
gravadora, ela não vai can-
tarossambasmaisoriginais,

mais brasileiros, que tinha
aprendido.Vaiserlançadaco-
mocantoradesamba-canção.”
Seu primeiro sucesso foi

“CançãodeAmor”,de1950e,ao
longo da década, ela lançou
diversosdiscos.Em1958,aca-
bou sendo uma protagonista
dosurgimentodabossanova.
É dela a voz de “Canção do

AmorDemais”, commúsicas
deTomJobimeViniciusdeMo-
raeseumviolãotímido,masjá
revolucionáriodeJoãoGilber-
to.Oálbumtemoprimeirore-
gistrode“ChegadeSaudade”.
“Ela faz esse disco —que é

importantíssimo, histórico e
muitobom—eviraumabos-
sanovistaquenunca foi.Vári-
os bossanovistas dizem que
ela não pode ter sido a lança-
doradabossanovaporquenão
cantavacom‘vozpequena’.Era
uma cantora de peito aberto,
cantava para fora, com mui-
to sentimento”,dizMáximo.
Enquanto a bossa nova ga-

nhavaostatusdemúsicamo-
dernabrasileira,osamba-can-
ção, que Elizeth continuava
cantando,saíademoda.Mes-
mogozandodeprestígioante
a imprensaeomeioartístico,
ela quase não aparece na era
dos festivaisdosanos 1960.
“Elanãoeraconsideradabo-

nita,eváriascantorasdaépoca
deladesapareceramquandoa
TVpassou a fazer programas
de música”, diz Máximo. “Foi
pouquíssimousadapelaTV.”
Segundo Simas, a histó-

ria do samba é marcada por
grandescriadoresnegrosque
não necessariamente eram
as grandes vozes do gênero.

“Oartistaquebotaacarano
palco,queapareceefala,éim-
pactadoporesseracismo.Esse
racismo‘cordial’,emquevocê
fingequeacoisanãoétãoim-
portante.Amaioriadascanto-
rasdaeradorádio,asqueapa-
recem nas revistas e concor-
remaprêmios,sãobrancas.A
AracydeAlmeida,queerane-
gra, é jogadanoostracismo.”
Em“ElizeteSobeoMorro”,de

1965,elagravasambasdeCan-
deia,PaulinhodaViola,Carto-
la,ZéKetieÉltonMedeiros.“É
umdiscotambémgenial,que
areaproximadaquelesamba”,
dizMáximo.“OsLPsdelaeram
muitoirregulares.Tinhamdu-
asoutrêsfaixasboas,algumas
ruins.Elanãotevesorteatéco-
meçaraserproduzidaporgen-
temelhor,comoNelsonCava-
quinho,voltaacantarcomPi-
xinguinha,mas jamais coma
popularidadequemereceu.”
Sérgio Cabral, biógrafo da

cantora,relatouemcolunano
DiárioCariocaumdiálogona
plateiaquandoelacantouVil-
la-LobosnoTheatroMunici-
pal—umaousadiaparaartis-
taspopulares.“Sedependesse
demim, essamulatinha não
passava do Teatro João Ca-
etano”, alguémali teria dito.
OshowdeElizethnoTeatro

João Caetano, em 1968, com
Zimbo Trio e Jacob do Ban-
dolim, segundoMáximo, é o
grande momento dela. “Não
vejoheresianumacantorapo-
pularcantarVilla-Lobos.Eela
cantoubem, enriquece abio-
grafia,masachoqueoshowdo
JoãoCaetanofoiummomen-
tomaispopular,queelanunca

Divindade
Cantora Elizeth Cardoso, que faria cemanos
hoje, revive no streaming e em shows virtuais
a glória da qual foi privada nofinal da carreira

teve.Nemantes,nemdepois.”
Elizeth estava no Japão em

1987quandosoubequetinha
umcâncernoestômago.Se já
haviaperdidoespaçonosanos
1970,nadécadaseguinteficou
encostadapelasgravadoras.
“Ela teve um final de vida

complicado”,dizMáximo.“Os
discosnãovendiam,ninguém
queria fazer disco com ela.
Mascomopode?Eraumacan-
tora deprimeiríssimonível.”
Senãoerabemsambistaou

bossanovista,Elizethacabou
sendoumpoucodetudo.Por
umlado,suacarreiraesteveà
mercê da indústria fonográ-
fica.Poroutro,mostracomo
ela participou intimamente
detodaaevoluçãodosamba.
Valdez Júnior, que está lan-

çandoumacervejacomoape-
lidodaavó,Divina,dizqueela
comentavaque tinha sidoes-
quecidanofimdavida.Ele se
lembra de Elizeth comouma
pessoahumildeeparceirados
músicos.Suamaiorespaixões
eramoFlamengo, aPortela e
oblocoCordãodaBolaPreta.
NavisãodeSimas, o legado

deElizethtemalgunsdosdis-
cosmaisimportantesdopaís.
“Elaseencaixoumuitobemem
qualquer gênero que cantou.
Se você fizer umadiscografia
domaisimportantedosamba,
osálbunsdelavãoaparecer.”
“Eraumavozpotente,aber-

taecomcara.Umadasmaio-
res do Brasil, do time de Cle-
mentina[deJesus],Elis[Regi-
na], Clara [Nunes]—aquelas
vozes que você sabe que são
elas que estão cantando. Eli-
zethfoitudo,menosgenérica.”

DISCOS
ESSENCIAIS

‘Canção do
AmorDemais’
(1958)
Elizeth é a voz
e o rosto de um
dos primeiros
discos de
bossa nova.
Cantou ‘Chega
de Saudade’

‘Elizete Sobe o
Morro’ (1965)
ComPaulinho
da Viola no
violão e Élton
Medeiros
na caixa
de fósforo,
reencontra
as raízes do
samba urbano

‘AoVivono
Teatro João
Caetano’ (1968)
Encontro
marcante
comZimbo
Trio, Jacob
doBandolim
eo conjunto
Época deOuro

‘AryAmoroso’
(1991)
Já doente,
cantaAryBar-
roso emdisco
comercial-
mente lançado
umanodepois
de suamorte

A cantora Elizeth Cardoso durante uma apresentação Reprodução
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PASSO
A PASSO

Oprocurador-geraldaRe-
pública,AugustoAras,não
demonstrapressaemana-
lisararepresentaçãofeita
peloMinistériodaDefesa
contra oministro do STF
(SupremoTribunalFede-
ral),GilmarMendes.Aten-
dência é que ele só anali-
se o assunto na volta do
recesso, emagosto.

continência A Defesa deci-
diuacionaraPGRdepoisque
GilmarafirmouqueoExército
estavaseassociandoaum“ge-
nocídio”,referindo-seàgestão
doMinistériodaSaúdenacri-
sedonovocoronavírus.Apas-
taéocupadaporumgeneral,
EduardoPazuello.

tudocerto Oex-presidente
LuladefendeuafaladeGilmar
Mendes sobre o Exército em
umalivecompetroleiros.Dis-
se que não era contramilita-
res em cargos públicos, mas
quePazuellonãoentendede
saúde.“Eosmilitaresaindafi-
carambravoscomoministro
Gilmar Mendes” quando ele
disse que estavam se associ-
ando aumgenocídio.

tudoerrado “OGilmarestá
certo. Ele não culpou oExér-
cito”,massimofatodeasFor-
ças Armadas não cobrarem
um“comportamentoadequa-
dodopresidente”,disseLula.

nota A nota pública domi-
nistro Edson Fachin, do STF,
para desejar pêsames à fa-
mília e explicar a decisão de
manter na prisão o ex-depu-
tado Nelson Meurer, que ti-
nha 78 anos emorreudeCo-
vid-19, foi vista como “mani-
festaçãodearrependimento”
pela família doparlamentar.

exame Meurereracardiopa-
ta,diabético,hipertensoere-
nal crônico. Depois do início
dapandemia,oadvogadoMi-
chel Salibapediuqueele fos-
separaprisãodomiciliar. Fa-
chinnegou.

exame 2 O caso foi julgado
pela 2ª Turma, e deu empa-
te,oquebeneficiaoréu.Novo
recurso seria analisado, mas
oex-deputadomorreuantes.

luto A defesa diz que “a fa-
mília, por ser cristã, acredita
nospêsamesdoministroFa-
chin como uma manifesta-
çãodearrependimentoecla-
ro sentimento de correlação
entre a sua decisão e a mor-
te do réu”.

os outros Na nota, Fachin
afirmou que decidiu basea-
do em informação do Judici-
áriodoParaná,dequeapeni-
tenciária em que Meurer es-
tavanãoseencontravalotada
nemtinhacasosdeCovid-19.

curva Ainformaçãofoipres-
tada emmarço, no início da
epidemia no Brasil. O recur-
so de Meurer foi julgado em
maio, quando ela já se apro-
ximava dopico.

comotodos “Tivessem3,30
ou 300presos napenitenciá-
ria, um cidadão de 78 anos,
com graves comorbidades,
mereceria, minimamente, o
direitodeficarcompletamen-
te isolado” segue a família.

desabafo “Foi negado ao
meupaiodireitodeficar iso-
lado, como todos os idosos
comcomorbidades nomun-
do. Nada justifica essa cruel-
dade”,finalizaNelsonMeurer
Júnior, filhodoex-parlamen-
tar, que foi o primeiro inte-
grante do Congresso conde-
nadonaOperaçãoLava Jato.

daqui para lá O secretário
municipal da Cultura de SP,
Hugo Possolo, e a presiden-
te da Spcine, Laís Bodanzky,
enviaramumofícioaoMinis-
tériodoTurismo,na semana
passada,cobrandoprovidên-
ciasdapastaparapreservare
manteraCinemateca,quepas-
sa por grave crise financeira.

lá 2 No documento, eles ci-
tam como exemplo a tragé-
dia do Museu Nacional e co-
mo“nãointeressaaabsoluta-
menteninguémqueomesmo
sesucedacomaCinemateca”.
Eles também solicitam uma
reunião com a pauta “Muni-
cipalizaçãodaCinemateca”,e
sugeremtrêsopçõesdedata.
Oministérionãorespondeu.

cadeira Nomeada como se-
cretária-adjunta da Cultura
naquarta(15),aadvogadaAn-
dreaAbrãoPaesLeme,queen-
trounapastadurantegestão
de Regina Duarte, comemo-
rou as exonerações de servi-
dores da Cultura no começo
do mês. “Medida necessária
para a organizaçãodaCultu-
ra!Rumoaumnovopatamar”,
escreveu ela em um comen-
tário de umpost noTwitter.

emobra OJockeyClubdeSP
investiráR$2milhõesobtidos
viaLeiRouanetemumproje-
toderestauraçãoqueincluirá
seussalõesdeapostas,marqui-
se e arquibancadas. As obras
serão coordenadas pela Ely-
siumSociedadeCultural,ven-
cedoradoprocessodeconcor-
rência,edevemteraprimeira
etapafinalizadaatéoutubro.

O cantor
canadense
Justin Bieber
1 comparti-
lhou uma
selfie para
mostrar que
seu cabelo
estava
crescendo na
quarentena.
A atriz Erika
Januza
2 posou
fazendo
ginástica, e a
atriz Alinne
Moraes 3
publicou um
autorretrato

Justin Bieber no Instagram

Erika Januza no Instagram

Alinne Moraes no Instagram

1

2

3

QUARENTENA

Umasinopsepossivelmentere-
sumiria “I May Destroy You”
comoumasérie sobreasaven-
turasdeuma jovemescritora,
em Londres, que um belo dia
acorda com a vaga lembran-
ça de que foi abusada sexual-
mente na noite anterior.
Deformaatédidática,apro-

dução discute a questão do
consentimento sexual e pres-
ta um grande serviço ao aler-
tar sobrediferentes tiposdevi-
olênciaquemulheresehomens
(sim!) podem sofrer.
Masessanãoé,de fato,uma

sinopseque faz justiçaà série.
Os trêsprotagonistas sãone-

gros, típicosmillennials envol-
vidosemrelacionamentossem
maior compromisso, muitas
vezes seesforçandoparafingir
ausênciadeafeto.Reforçando
aatualidade, tambémenfren-
tam,éclaro, situaçõesqueres-
valam em racismo.
É preciso informar, ainda,

que a história contada em “I
May Destroy You” é parcial-
mente autobiográfica. E que
uma mesma pessoa, Micha-
ela Coel, criou, escreveu, pro-
tagonizou e codirigiu a série.
Michaela já foi comparada,

por seubrilhoe força, epores-
temultitalento, aoutrasduas
artistas geniais que criaram,
desenvolveram e interpreta-
ramsériesmarcadamenteori-
ginais e feministas, aamerica-
na Lena Dunham (“Girls”) e a

tambémbritânicaPhoebeWal-
ler-Bridge (“Fleabag”).
Expressiva, Michaela vive

ArabellaEssiuedu,uma jovem
famosa no Twitter, que se tor-
nou escritora de sucesso com
umlivrochamado“Crônicasde
umaMillennialdeSacoCheio”.
Quase um trabalho de cam-

po,antropológico,aprodução
colocaoespectadormuitopró-
ximodocotidianodeArabella
e de seus dois amigos, Kwame
(Paapa Essiedu) e Terry (We-
ruche Opia).
Falado na velocidade das

mensagens enviadas pelo ce-
lular, o texto deMichaela Coel
écortanteevaidodramaàga-
lhofa em segundos. Os atores
entregamperformances incrí-
veis.A edição transpiraurgên-
cia.Atrilhasonoraépoderosa.
Paraumespectadormaisve-

lho, longe de ser público-alvo,
comoeu, “IMayDestroyYou”é
tãoespantosaquantofascinan-
te. Não vi esse ano nada mais
atual e forte do que esta série.
No Brasil, está sendo exibi-

dapelaHBO,queécoproduto-
ra, junto da BBC. Com 12 epi-
sódios, é a segunda série cria-
da porMichaela.
Aprimeira, a comédia “Che-

wing Gum”, exibida pela Net-
flix, passoupeloBrasil semfa-
zermaiorbarulho,masrendeu
prêmios à atriz. Foram ape-
nas duas temporadas, de seis
episódios cadauma, lançadas

entre 2015 e 2017, nas quais a
protagonista fazde tudopara
perder a virgindade.
Michaelacontaque, em2017,

aoapresentara ideiade “IMay
DestroyYou”paraaNetflix re-
cebeu uma oferta de adian-
tamento de US$ 1 milhão —
umvalor impressionantepara
umaartistaentãocom30anos
eumcurrículoaindamodesto.
A proposta não a seduziu.

Michaela pediu uma partici-
pação nos direitos da série, o
queaNetflixdissenãoserpos-
sível.Nasequência, elarompeu
contrato comaagência que a
representavanosEstadosUni-
dos, que fez pressão para que
aceitasse o acordo.
MichaelacontouaositeVul-

ture que, em conversa com
uma executiva graduada da
Netflix, dissequequeria 5%de
participação nos direitos da
série. Após ouvir a recusa, ela
começou a barganhar o per-
centual, até chegar em 0,5%.
Foi quando, segundo ela, a

executivadisse: “Michaela?Eu
só quero que você saiba que
estou realmenteorgulhosade
você. Você está fazendo a coi-
sacerta”.Edesligouo telefone.
ABBC,algunsmesesdepois,

deuaelacontrolecriativototal
e, comoela queria, os direitos
sobre o trabalho. E Michaela
nospremioucomoqueparece
ser umadas grandes criações
audiovisuais de 2020.

Michaela Coel criou, escreveu, dirigiu e protagoniza a atual e
forte ‘I May Destroy You’, que discute o consentimento sexual

-
Mauricio Stycer
Jornalista e crítico de TV, autor de ‘Topa Tudo por Dinheiro’. É mestre em sociologia pela USP

A série do ano

-Clara Balbi
são paulo Mesmo sem ter si-
doanunciadaoficialmente,a
versão online da feira SP-Ar-
te, programada para agosto,
já gera críticas por parte do
setor.Arazãoéacobrançade
umpercentualde2,5%sobre
as vendas de obras com pre-
çosacimadosR$25mil,além
de taxas departicipaçãoque
podemchegar aosR$ 9.000.
Segundogaleristas,cercade

40espaçosdiscutemnãopar-
ticipar do evento caso a co-
missãode2,5%semantenha.
Osprofissionais,queprefe-

riramnãoseidentificar,argu-
mentamquecobrarpelapar-
ticipaçãonumafeiravirtual já
vainacontramãodamaioria
dos eventos do tipo —as re-
nomadas Frieze e Art Basel,
que tiveram encarnações di-
gitais emmaio e junhodeste
ano,porexemplo, foramgra-
tuitas, assim como a primei-
ra iniciativadotiporealizada
noBrasil, aNotCancelled.
Mesmo aquelas que opta-

ram por cobrar a participa-
ção, como a italiana Artissi-
ma, limitouopreçoaUS$500,
ou cerca de R$ 2.600. O me-
nor valor cobrado pela SP-
Arte é de R$ 3.000, por um
planoquepermiteapresentar
15obras na página da galeria
por vez, segundo uma plani-
lha obtidapela reportagem.
Omaisproblemáticoaconte-

cenasdemaisfaixasdepreço,
dizem os galeristas. Chama-
dasde “padrão” e “premium”,

permitem exibir mais obras
por vez e custam R$ 6.000 e
R$9.000, nestaordem.
Galeriasqueoptemporven-

der obras com preços supe-
riores a R$ 25 mil são auto-
maticamente enquadradas
na categoria “padrão”, de
R$6.000,edevempagaraco-
missão de 2,5%sobre as ven-
das de trabalhosmais caros.
Acobrançadeumataxapor

percentualdevendasnãoocor-
reuemediçõesanteriores.Os
galeristas defendem que ela
não faz sentido, já que a feira
não faz intermediaçãodene-
nhuma das etapas de vendas
—dasconversascompotenci-
aiscompradoresàentregadas
obras, tudo é responsabilida-
de das casas, restando à feira
opapeldevitrine.
Além disso, não foi infor-

madoseumdosgrandespro-
pulsores de vendas da feira
física, a isenção de impostos
queasgaleriaspaulistanasre-
cebem do governo estadual,
semanterianaversãoonline
doevento,tornandoacomis-
sãomais aceitável.
Mais importante, os sócios

das casas dizem que a estra-
tégiadeexigirumacomissão
retoma uma questão central
no imbróglio entre a organi-
zaçãoeosparticipantesdafei-
radepoisdoseucancelamen-
to,emabril,porcausadapan-
demia donovo coronavírus.
Depois que a edição deste

ano da SP-Arte foi suspensa,
afeiracomunicouaospartici-
pantesquedevolveriadeime-

diatosóumterçodovalor in-
vestidoporelesnoevento,va-
loresquevãodeR$20milaté
maisdeR$ 100mil.Osoutros
doisterçosseriamusadospa-
racobriros investimentosde
montagemecomocréditopa-
raafeiradoanoquevem,nes-
ta ordem.
Cerca de 80 casas então se

uniram contra o evento, pe-
dindo percentuais de ressar-
cimentomaioreseargumen-
tandojustamentequeaSP-Ar-
te as estava qualificando co-
mo sócias ao tentar dividir
com elas o prejuízo do even-
to, quando na realidade elas
seriam clientes e a SP-Arte,
umaempresa independente,
prestadora de serviços.
Oconflitochegouaofimum

mêsdepois,quandoaSP-Arte
optou por devolver aos gale-
ristastodoodinheiroinvesti-
dono evento cancelado.
Mesmoassim,arelaçãoen-

treafeiraeasgaleriassedete-
riorou.EadecisãodaSP-Arte
decobrarcomissãoevalores
maisaltosdoqueodeoutras
feiras não ajuda nesse senti-
do, afirmamos profissionais
do setor.
Eles dizem julgar que, en-

quantoasprincipaisfeirasin-
ternacionais,todasprofunda-
mente abaladas pela pande-
mia, têm se esforçado para
assegurarasobrevivênciado
sistemacomoumtodo, a SP-
Arteparecemais interessada
noprópriosustento.Procura-
da, a SP-Arte não quis não se
pronunciar.

Galerias estudamdeixar
versão virtual daSP-Arte
devido a taxas cobradas
Casas voltam a questionar a feira depois de disputa pela
devolução de investimentos em edição que foi cancelada
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|dom. RicardoAraújoPereira |seg. ClaudiaTajes |ter.ManuelaCantuária |qua. GregorioDuvivier |qui. FláviaBoggio | sex. RenatoTerra |sáb. JoséSimão

Após testar positivo para Co-
vid-19, Jair Bolsonaro, isolado
noPaláciodaAlvorada,foifoto-
grafadosendobicadoporuma
emaeassistindoaodocumen-
tário “SeteDenúncias: AsCon-
sequências do Caso Covid-19”.
Tirandoo fatodeque, aoser

fotografado “vendo” o docu-
mentário, o vídeo estava pau-
sado,oflagramostraumpou-
co da qualidade de entreteni-
mento que o presidente con-
somedurante sua licença-Co-

vid. Qualquer pessoa sensata
desejaria ser bicada 120 vezes
por uma ema do que assistir
ao documentário completo.
ConhecendoBolsonaro,não

é difícil supor que sua lista de
favoritosnaNetflix tenhacon-
teúdos de extremomaugosto.
Mas,comoeleaindatemalguns
diasde isolamentopela frente,
precisarápreencherseutempo
comoutrosfilmeseprogramas.
Seguindo a linha da total

falta de qualidade do docu-

mentário, o presidente pode
assistir aos filmes “Vovó…Zo-
na” e “Cats”. Assim como seu
governo, são provas de que
nem os melhores efeitos es-
peciais podemdisfarçar uma
péssima direção.
Outra dica é “Sharknado”,

sobre o ataque de um torna-
do carregado de tubarões. O
filme é uma ótima analogia à
gestãodopresidente—umasu-
cessãodetragédiascomtoques
decomédia involuntária.É im-

portante avisá-lo de que não
se tratadeumdocumentário.
Paramanter o climadehor-

ror,Bolsonaropodeassistirao
“CentopeiaHumana”,quemos-
tracomoteoriascientíficasma-
lucas podem terminar em fil-
mede terror. O longa também
está de acordo com a fixação
anal da cúpula presidencial.
Já que não respeita quaren-

tena, o presidente pode convi-
dar o filho Flávio para ver “A
Fantástica Fábrica de Cho-

colates”, que talvez explique
o milagre da multiplicação
de faturamento de uma loja
da Kopenhagen.
Aproveitandoapresençado

01, prestarumtributoaoami-
go Fabrício Queiroz, que aca-
boudeconseguirprisãodomi-
ciliar, comofilme “Prenda-me
se for Capaz”.
Seaindasobrar tempo,opre-

sidentepodemigrarparaoca-
nalViva eassistir à série, cujo
títulocombinacomaconduta
suspeitadesua família, “Arma-
çãoIlimitada”.Aproveitandoa
nostalgiadocanal,podehome-
nagear seus seguidores reven-
do a novela “O Rei do Gado”.
Para encerrar, Bolsonaro

pode fechar sua licença-Co-
vid com chave de ouro, assis-
tindoaofilmequeretrataome-
recidofimdeummilitargeno-
cida, “A Queda”.

Péssimas Influências Estela May

Viver Dói Fabiane Langona

-
Flávia Boggio
Roteirista e autora do núcleo de humor da TV Globo

‘Sharknado’ e ‘Centopeia Humana’ são ótimas analogias do governo Bolsonaro

Filmesparaopresidente comCovid

Galvão Bertazzi
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ÇÃ
OAs regras doGodoku são simples:

o jogador deve preencher o
quadromaior, que está dividido
emnove grids, comnove lacunas
cada um, de forma que os
espaços embranco contenham
as letras presentes no diagrama.
As letras não podem se repetir
namesma coluna, linha ou grid.
No destaque será lido o nome
de quemnasce emTóquio ou
Yokohama

GODOKU

HORIZONTAIS:1.Aruba,Mal,2.Reto,Pata,3.RF,Deixar,4.Arte-
sã,UV,5.São,Doula,6.Tomar,NFL,7.Bravio,8.Parsec,9.Coro,
Laje,10.Il,Chamar,11.Nicho,PDF,12.Carajá,Ei,13.Frete.
VERTICAIS:1.Arrasto,Cinco,2.Refrão,Polia,3.Ut,Tombar,
CRF,4.Bode,Arrochar,5.Esdras,Hoje,6.Pião,Vela,AT,7.Max,
Unicamp,8.Ataulfo,Jade,9.Larval,Perfil.

HORIZONTAIS
1. Ilha das Antilhas, destino turístico / Contrariamente à moral,
ao dever 2.Que vai sempre na mesma direção / Pé da camelo
3.As iniciais do ator inglês Fiennes, de “A Lista de Schindler”
/ Sair, retirar-se de 4.Uma que faz trabalhos manuais / Um
raio que pode provocar o câncer de pele 5. Curado, saudável
/ Mulher que dá aconselhamento e assistência nãomédica a
parturientes 6.Beber / A sigla da associação responsável pelo
futebol americano nos EUA 7. Selvagem, não domesticado 8.
Medida astronômica de extensão 9. Conjunto canoro / Placa de
concreto que separa pavimentos 10.O fim de... abril / Nome-
ar 11.Divisão de estante onde se alojam os livros / (Inform.)
Arquivo para leitura de documentos 12. Indígena de tribos que
vivem às margens do rio Araguaia / Omeio do... queixo 13. Taxa
referente ao transporte de mercadorias.

VERTICAIS
1.Um tipo de rede de pesca / Onzemenos seis 2. Parte da musi-
ca que se repete / Roda de transmissão 3.A nota que G. B. Doni
substituiu pelo dó / Fazer cair / Clube de Regatas Flamengo 4.
Animal de chifres grandes e com um tufo de pelos no queixo /
Apertar muito 5. (Bíbl.) Um personagem da tradição judaico-
-cristã / O amanhã de ontem 6.Um brinquedo infantil impul-
sionado por um cordel / Peça de cera que se acende nas igrejas
/ O astatínio, entre os químicos 7.O piloto de F1 Verstappen /
Universidade Estadual de Campinas 8.Omúsico Alves (1909-
1969), de “Atire a Primeira Pedra” / Pedra semipreciosa de cor
esverdeada 9.De um estágio imaturo dos insetos, de certos
peixes etc. / Série de características quaisquer.

QUADRINHOS

NãoHá Nada Acontecendo André Dahmer

A Vida Como Ela Yeah Adão Iturrusgarai

Níquel Náusea Fernando Gonsales

Daiquiri Caco Galhardo

Piratas do Tietê Laerte

Normal People
Starzplay, 16 anos
Emumapequenacidadecos-
teira da Irlanda, uma adoles-
centericaseapaixonapelofi-
lhodafaxineiradesuafamília.
Oromancesemantémporvá-
riosanos,cadavezmaiscom-
plexo. Adaptado do livro ho-
mônimodeSallyRooney,um
grande sucesso em língua in-
glesa,estaminissériearrancou
elogiosdacrítica.Todosos 12
episódiosjáestãodisponíveis
naplataformaStarzplay.

Adú
Netflix, 12 anos
Três histórias que envolvem
imigrantes africanos tentan-
doentrarnaEuropaseentre-
laçamnesteemocionantefil-
meespanhol,quejáéumdos
mais vistos daplataforma.

Tudo que Coube numa VHS
Redes sociais, 19h, grátis
Dequintaadomingo,até9de
agosto,ogrupopernambuca-
no Magliuth apresenta uma
“experiênciasensorialemcon-
finamento”: uma história de
amor contada de forma não
linear, por meio de fragmen-
tosenviadosparaplataformas
como YouTube, Instagram e
WhatsApp.Ingressospelosite
sescsp.org.br/avenidapaulista.

Mais Feliz
Instagram da Casa NaturaMusical, 19h
Dentro do projeto #Afetos,
a cantora Bebel Gilberto e a
atriz Mariana Ximenes con-
versamaovivo sobreo tema
“Como ser mais feliz num
mundo pós-pandemia. Uto-
pia ou possibilidade?”.

Olhar de Cão
Cultura, 20h15, livre
AtraçãodafaixaDoc.Mundo,
estedocumentáriomostrato-
dasasfasesdavidadeumcão-
guianoBrasil:seleção,treina-
mento, parceria com defici-
ente visual e aposentadoria.

Brasil Selvagem:CostaBrasileira
Nat Geo Brasil, 21h, livre
OarquipélagodeAbrolhos,os
LençóisMaranhenses e aLa-
goa do Peixe (RS) são alguns
pontos do nosso litoral per-
corridos na terceira tempo-
radada série.

Janela Indiscreta
Telecine Cult, 22h, 12 anos
Presoemseuapartamentode-
pois de quebrar a perna, um
repórter observa a vizinhan-
ça pela janela —e acaba tes-
temunhando um crime. Um
clássico do suspense de Al-
fred Hitchcock, com James
Stewart eGraceKelly.

Baseada embest-
seller,minissérie
‘Normal People’
estreia noBrasil

tonygoes@uol.com.br

-
Tony Goes

ÉHOJE
EMCASA
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Nãoacreditomuitonasdefini-
çõesdasgeraçõesque se suce-
deramdesdeocomeçodosécu-
lopassado.Porexemplo,consi-
deroqueosbabyboomers (ou
seja, os filhos da explosão de-
mográficanofimdaSegunda
Guerra Mundial) são os que
nasceramentre 1946 e 1956no
máximo —enquanto, em ge-
ral, chamam-sebabyboomers
os nascidos entre 1946 e 1964.
É que, para mim, um verda-

deirobabyboomeréquemeste-

venaidadedarazãonasegun-
dametadedosanos 1960,para
entenderoque estavamsendo
o movimento dos direitos ci-
vis nos Estados Unidos e, cla-
ro,1968naFrançaenaEuropa.
Ou seja, baby boomer é quem
sabe que viveu durante as úni-
casrevoluções (relativamente)
bem-sucedidas do século 20.
Outro traço crucial é que os

verdadeiros baby boomers fo-
ramfilhos dagreatest genera-
tion (a maior geração), ou se-

ja, dasmulheres edoshomens
que cresceram nas dificulda-
deseconômicasdaGrandeDe-
pressãode 1929 e que lutaram
na SegundaGuerraMundial.
Claro, minha simpatia vai

para os que lutaram contra o
fascismo eonazismo.Mas in-
cluirianamaiorgeraçãomui-
tos dos que lutaram do outro
lado, excluindo os burocra-
tas sinistros e os criminosos
de guerra. Pois o que define a
maior geração são as dificul-

dades dos anos 1930 e a cora-
gem de ir à luta para fazer o
que parecia ser a coisa certa.
Mais uma observação: os

membros da maior geração
não se gabavam, não se van-
gloriavam e pediam a mes-
ma reserva a seus filhos. Es-
se aspecto fazia o charme e
a graça dos adultos que me
criaram: ninguém contava
vantagem —aliás, ninguém
contava nadade seus “feitos”.
O que sei dos meus pais co-

mo resistentes antifascistas
não aprendi deles—foi à for-
ça de consultar arquivos.
Essespensamentossurgiram

quandomeocorreuque, àpri-
meira vista, Trump e Bolso-
naro talvez fossemos últimos
(ou quase) governantes baby
boomers. Pois é, sóàprimeira
vista. O pai de Trump apenas
especulou durante a Segun-
da Guerra. E, na mesma épo-
ca, em geral, o envolvimento
brasileiro (a Força Expedici-
onária Brasileira) foi genero-
so, mas insuficiente para cri-
ar aqui umamaior geração.
Que seja por isso ou por ou-

tra razão, o fato é que Trump
e Bolsonaro têm algo em co-
mum, que é o pecado capital
aos olhos damaior geração e
quepareceosexcluirdacatego-
riadosbabyboomers: elesnão
paramdesegabar.Por isso,ali-
ás, os doisme envergonham.
Quando Trump fala de si (o

que é frequente), parece que
está querendo nos vender um
apartamento: elenãoparade
semaravilharpor estar fazen-
do “such a fantastic job”, um
trabalho tão sensacional.
Quanto a Bolsonaro, nun-

ca me esqueço do momento
inaugural em que, recebida a
faixa presidencial, ele apon-
tou para ela com os dois de-
dos, abrindo um grande sor-
riso para alguém na plateia:
olha o que eu ganhei.
Desde então, os momentos

vangloriosossemultiplicaram.
Alguns comentadores não

gostaram que Bolsonaro fos-
se treinar tiro ao alvo recen-
temente. Eu não tenho nada
contra isso. O que me inspira
vergonha é um homem de 65
anos, no fim do treino, apon-

tar com o dedo para seusme-
lhores tiros no alvo, triunfan-
te: olha o que acertei. Se fos-
se uma criança de oito anos,
chamaria a atenção domole-
queoudamenina.Nuncamais
faça isso—olhe seu resultado
emedite sobre seus erros, por
pequenosque sejam.Esse tiro
escapou, aqui semquerer ten-
tei antecipar o recuo, aqui a
mãotremeu.Tudoemsilêncio.
A jactância irresistível rea-

parece nas declarações sobre
o “físico de atleta” que prote-
geria Bolsonaro do corona-
vírus ou nanecessidade de ti-
rar amáscara, uma vez infec-
tado, paramostrar que ele es-
tá muito, muito bem.
Nãoépreciso ter aprendido

a arte da modéstia com um
membro da maior geração.
Mas também não é preciso
ceder incansavelmente à in-
segurança narcisista de uma
criança de oito anos.
Em 1963, bemtardenavida,

interno no Colégio Ballerini
de Seregno, na Itália, apren-
di a usar uma bicicleta. Trei-
nava nos recreios, junto com
ummenino, justamentedeoi-
to anos. A gente ensaiava um
pouco de tudo. Por exemplo,
de vez em quando, abríamos
os braços e tentávamos diri-
gir a bicicleta só com a incli-
nação e os joelhos.
Até aqui tudo bem.Mas um

dia, omeninoque treinavaco-
migo viu chegar a mãe dele,
que tinha feito uma visita à
secretariadocolégio. Todo fe-
liz, abriu os braços e chamou:
“Olhamãe, semmãos”.Bemna-
quela hora, a roda dianteira
bateunumapedraemeujovem
amigoseespatifoucomacara
nochão.Quebroudoisdentes.

-
Contardo Calligaris
Psicanalista, autor de ‘Hello Brasil!’ (Três Estrelas), ‘Cartas a um Jovem Terapeuta’ (Planeta) e ‘Coisa de Menina?’, com Maria Homem (Papirus)

Trump e Bolsonaro talvez sejam os últimos (ou quase) governantes baby boomers

Olha,mamãe, semasmãos
Luciano Salles

|dom. DrauzioVarella, FernandaTorres |seg. LuizFelipePondé |ter. JoãoPereiraCoutinho |qua.MarceloCoelho |qui. ContardoCalligaris | sex. DjamilaRibeiro |sáb.MarioSergioConti

Beijos aterrorizamcidadezinha emnova série
‘Boca a Boca’, trama nacional da Netflix, acompanha surto de doença ficcional em uma região conservadora do país

-Leonardo Sanchez

sãopaulo Emmeioàatualpan-
demia de coronavírus, muita
gentetemsentidofaltadocon-
tatofísicotãopresentenonos-
so dia a dia. Apertos demão,
abraçosebeijosforamsuspen-
sosatéqueacrisecausadape-
laCovid-19esteja controlada.
Indo para a ficção, beijos

tambémnãosãorecomenda-
dosnacidadedeProgresso,on-
de se passa a nova série naci-
onal daNetflix “Boca aBoca”.
Porlá,aeclosãodeumadoen-
çamisteriosatambémameaça
omundocomooconhecemos.
Criada por Esmir Filho, de

“Alguma Coisa Assim” e “Os
Famosos e os Duendes da

Morte”, a trama acompanha
um grupo de adolescentes
dessafictíciacidadezinha,que
danoiteparaodiavêseus jo-
vens serem contaminados
por um vírus transmitido de
bocaemboca—equedesen-
cadeia consequências muito
mais graves queo sapinho.
Mas o grande vilão da tra-

ma, como os seis episódios
queestreiamnesta sexta-fei-
ra (17) devem revelar, não é
tão microscópico assim. Na
verdade, os mocinhos da sé-
rie lutamcontraalgointangí-
vel:oconservadorismolaten-
te de Progresso (ummunicí-
pio que de progressista não
tem nada), que contamina
suapopulaçãoe instituições.

“‘Boca a Boca’ não é exata-
mentesobreumadoença,mas
sobre como, diante desse ce-
náriodecrise, as relaçõeshu-
manaseasrelaçõesquetemos
comnossoscorpossetransfor-
mam”,dizEsmir.“Éumametá-
foradoseradolescente,doex-
perimentar,docorreratrásdas
suas vontades. A doença é só
opontodepartidapara isso.”
E é graças a esse surto in-

feccioso que os protagonis-
tasadolescentesvãoseimpor
contra os olhares preconcei-
tuosos e intolerantes que jul-
gamseuestilodevida.“Aideia
partiudessemeuuniversoso-
brejovens,suasdescobertas,o
corpoeasexualidade,quesão
temas sempre presentes nos

meustrabalhos”,dizocriador.
DeacordocomEsmir,“Boca

aBoca”éumarespostaàcres-
centeondadeconservadoris-
moquetemtomadooBrasile
omundo. Éuma série que le-
vantaavozcontraomoralismo
—“semerguerbandeiras,mas
dizendoquediferentesformas
dedesejo sãopossíveis”.
Àmedida emqueomedoe

asrestriçõescausadospeloví-
rusfictícioaumentam,asérie
traçaumparalelocomaspro-
ibiçõesoriginadaspelasmen-
tes retrógradas que estão em
evidêncianocenáriopolítico.
Amissão de encarnar esse

conservadorismooudelutar
contraeleficouacargodeno-
mescomoDeniseFraga,Gra-

cePassô,BrunoGarciaeCaio
Horowicz,de“Califórnia”,que
vive umdosprotagonistas.
“‘Boca a Boca’ é a história

dovírusdoconservadorismo,
do retrocesso, e da árduaba-
talha que se trava contra ele.
É a história de uma juventu-
de que vemcomopéna por-
ta,dizendoqueexistematitu-
des que não sãomais tolerá-
veis”,resumeoatorde24anos.
ArealidadedeAlex,seuper-

sonagem, é uma boa síntese
dasforçasantagônicasquedão
formaàhistóriadeEsmirFilho:
oadolescenteévegano,masfi-
lho do pecuaristamais pode-
roso de Progresso. O embate
entreelee“seuvelho”ésóum
exemplodoquetorna“Bocaa

Boca”muitomaisdoqueuma
sériecentradanumaepidemia.
ParaHorowicz,atramaen-

contra ressonância entre os
adolescentes domundo real
ao mostrar “uma juventude
quesenteaurgênciadeviver
o seu limite enquanto se vê
encurralada pelas fronteiras
deumaparelhoreacionário”.
Masapoucaidadenãoécon-

diçãoparaqueopúblicoseen-
volvacomosprotagonistas.Es-
mirdestacaque“BocaaBoca”
tem uma “pegada jovem” —
massuahistóriaseabreparate-
masqueextrapolamgerações.
“Agentequerpassarumamen-
sagemsobreafeto”, conclui.
Boca a Boca
Estreia na Netflix nesta sexta-feira (17)

Cena da série brasileira ‘Boca a Boca’, em que adolescentes passam a transmitir uma nova doença pormeio do beijo Divulgação
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Dia desses, depois de sentar
para almoçar às 17h na mi-
nha cela doméstica (estamos
todos em prisão domiciliar),
meio semnoçãodahora (pois
qualquerhoraéhoradecomer,
dedormir, de varrer,menosde
sair), ligo a TV.
Tentando relaxar diante da

tela, coisa que em outra épo-
ca seria incomumnaqueleho-
rário, comeceiavera segunda
temporadada série brasileira
“CoisaMaisLinda”, naNetflix.
Uma injeção de bossa-nova e
deRiode Janeironaviradados
anos 1960, coquetelnaveiaca-
paz de acalmar até uma ma-
nada furiosa em disparada.
E aí aparece o Copacabana

Palace, com a cara que tem
hoje (passou por uma refor-
mahápoucosanos),masma-
quiadocomoseestivessehá60
anos, reluzindo no esplendor
nos tempos em que o Rio ain-
da por cima bebia as últimas
glóriasdeseracapital federal.
A imagemdohotel, inclusive

deambientes internosque já ti-
vea sortedeconhecer, evocou-
meaquilo que todos os hotéis
têmemessência, semprecisar
sernecessariamenteumhotel
icônicooude luxo.Trata-seda
noção quase mágica de estar
num universo onde podemos
prescindir das preocupações
comezinhas. Onde podemos
ter a sensação de viver e agir

impunemente.Ondequase tu-
do se resolve semprecisarque
sejamos nós a resolver.
Num momento em que a

maioria de nós (falo da clas-
se média que compõe o gros-
so dos leitores aqui) tem que
enfrentarasvicissitudesdoco-
tidiano numnível de detalhes
a que não estávamos habitu-
ados, acho que nunca foi tão
verdadeiraumaafirmaçãoque
li certa vez, numa entrevista
de Rogerio Fasano, o restau-
rateur transmutado também
emhoteleiro.Dizia elealgoco-
mo: “Se uma pessoa vai a um
hotel e fica feliz porque ali se
sente em casa, então alguma
coisaestehotel temdeerrado”.

De fato, umhotel não é a re-
produção da própria casa —
no mínimo porque cada hós-
pede temumacasa,umafamí-
lia, umestilode vida, impossí-
velde ser reproduzidopara to-
dos.Odenominadorcomuma
todososhóspedeséodesejode
encontrar conforto e esta sen-
sação que chamei de impuni-
dade diante das pequenas ta-
refas do cotidiano.
Claro, quanto melhor for o

hotel eo serviço,mais realiza-
do será este modesto sonho.
Mas nem é preciso tanto.
De muitas experiências que

já tive em hotéis, me lembro
com especial carinho de um
pequeno estabelecimento em

Paris: o hotel Fondary, na rua
demesmonome.Euo frequen-
teiduranteumbomtempo,du-
ranteoscincoanosemque,de-
pois de período no Japão, mi-
nha amiga Mari Hirata este-
ve uma temporada de volta à
França (ondemorara antes).
Nessa época, a cadavezque

ia a Paris —ou mesmo a ou-
tros países europeus— sepa-
rava aomenos um ou dois di-
asparaencontrá-la.Apesarde
seus convites paraqueficasse
em sua casa (onde vivia com
o marido e dois filhos), sen-
tia-me mais à vontade tendo
meu próprio canto, um hotel.
Assim encontrei o Fondary,

a poucos quarteirões de onde
Mari morava, no 15º distrito.
Sendo uma região pouco tu-
rística, ohotel erabarato e fa-
zia parte do guia de hotéis de
charme de Paris (onde fiz mi-
nha procura), provavelmente
por seu ambiente acolhedor
que incluía um pátio onde eu
podia tomar café ou passar
horas trabalhando.
Virei um habitué. Nos pou-

cos dias de cada estadia, pas-

sava a maior parte do tempo
cozinhando na casa da Mari,
ou fazendo compras em mer-
cado, ou indo a restaurantes,
ouencontrandooutrosconhe-
cidos. A volta a meu quartel-
general, comcamaarrumada
e desjejum me esperando na
manhã seguinte, eram o luxo
simples de que eu precisava.
Emcondiçõesnormais, sem

umapandemiacatastrófica,as
pessoasviajamembuscadeex-
periênciasdiferentesdaquelas
do cotidiano. O hotel tem que
ter esta cabeça: a de propici-
ar este intervalo na normali-
dadedohóspede, poupá-lode
certos afazeres.
Sepuderenchê-lodemimose

luxos,aindamelhor.Mas,pres-
sionados pelo peso do cotidi-
ano que nos sufoca, estamos
menos exigentes: umaviagem
seráótimaseproporcionarno-
vasexperiênciasdepaisagens,
gastronomia, cenários urba-
nos.Mas suspeito que, hoje, o
simples estar num hotel, sem
nemsairparaconhecerodes-
tino, promete ser uma experi-
ênciaemocionante.Umalívio.

A simples fuga das tarefas do cotidiano já faz do bom hotel um luxo

-
JosimarMelo
Crítico de gastronomia, autor do “Guia Josimar”, sobre restaurantes, bares e serviços em São Paulo

Cama feita, alívio na quarentena

|qui. JosimarMelo, Zeca Camargo

-Marília Miragaia

são paulo Às voltas com cri-
sefinanceiraerestriçõesavi-
agens, restaurantes e bares
acostumados a receber cli-
entes de todo o mundo co-
meçam a redesenhar o futu-
rodoturismogastronômico.
Épossíveldelinearalgumas

dasmudançasquedevemvir
por aí: clientes locais domi-
namacenaacurtoprazo;res-
tauranteseprodutoresregio-
naispodemganharmaispro-
jeção, assim como endere-
çoscasuaisdechefsfamosos;
menus-degustação,quejávi-
nhamencolhendo,devemdi-
minuir aindamais.
Na próxima segunda (20),

restaurantesdacapitalperu-
ana, Lima, importante desti-
no gastronômico, devemco-
meçar a funcionar com me-
diçãodetemperatura,usode
máscarasenomáximo40%de
capacidade,deacordocoma
agência denotícias AFP.
É quando os chefs Virgilio

Martínez, 42, e Pía León, 33,
reabremoCentral(6ºcoloca-
donalistados50melhoresdo
mundo)einauguramumano-
vacasa,decomidamaiscasual
eacessível,oMayoComedor.
Comoospratosdealtagas-

tronomianãopodiamseren-
treguesemcasa,oMayonas-
ceu para atender o delivery
na pandemia —mas acabou
seconsolidandocomomarca.

Novo turismo
gastronômico
será local e terá
menus enxutos
Chefs premiados reduzemnúmero de
pratos emdegustações e apostam em
comida casual, compreços acessíveis
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“Ouvimos,nosúltimocinco
anos,querestaurantescasuais
iriamtomarcontadosetor.Is-
sonãoaconteceu.Oqueacon-
teceuéqueelesestãomelho-
res e sãouma formade aces-
sar uma clientelamaior com
comida boa que não seja ca-
ra”, afirmaMartínez.
Clientes estarão atentos às

medidasdeprevençãoeesse
é outro fator de transforma-
ções,dizRosaMoraes,embai-
xadoradegastronomiadare-
deeducacionalLaureateBra-
sil. “Serámenoscomumficar
quatro horas sentado espe-
rando ummenu-degustação
àmesa. Ele deve ter umano-
vaforma,maiscurtaefluida.”
O peruanoMitsuharu Tsu-

mura, 38, chef doMaido, em
Lima(10ºmelhordomundo),
estáconsiderandodiminuiro
tamanhodeseumenu-degus-
tação,massódeveretomara
operação em setembro. “Va-
mosesperarasfronteirasabri-
remeomovimentodepesso-
as aumentar”, diz.
Antescheiodeturistasque

faziam reservas com meses
de antecedência, o Pujol (12º
melhor domundo), na capi-
talmexicana,viucresceropú-
blicolocaldesdequereabriu,
em 1º de julho.
“Há coisas que não vamos

comprometer,comoprecisão
dacozinha,qualidadedosin-
gredienteserelaçãocompro-
dutores.Maséclaroquepreci-
samosnosadaptaraessano-
vasituação”,dizEnriqueOlve-
ra,44,quetambémédonodo
Cosme,emNovaYork(EUA).
O Pujol, que só trabalhava

commenu-degustação,dispo-
nibilizouoserviçoàlacarteno
terraçoexterno.“Émaisaces-
sível,easpessoaspodemdes-
frutar damesmaqualidade.”
Premiaçõeselistasquegui-

amviajantesemsuasescolhas
de restaurantes também de-
vemse transformar.
ParaWilliamDrew, diretor

do The World’s 50 Best Res-
taurants, que elenca os me-
lhores restaurantes em todo
omundo, o perfil da lista de-
vemudar,esuasversõesregi-
onais(comoadaAméricaLa-
tina), ganharmais destaque.
“Commenosviagens,votan-

tes vão escolher mais local e
regionalmente.Emvezdeirà
Europa,elespoderãoficarsó
naAmérica Latina”, diz. Para
votar, o jurado indica dez ca-
sas visitadas nos últimos 18
meses, aomenos três empa-
ísesquenãooseudeorigem.
Com a paralisação nas via-

gens e o fechamento de res-
taurantes, a cerimônia deste
anodo50Bestglobal foican-
celada.Anoquevem,deveho-
menagearrestaurantesepes-
soasquesofreramcomacrise.
Paraele,umadasreaçõesa

curto prazo da crise é que as
pessoasbusquemmais locais
de comfort food.
“Quando você voltar a visi-

tar restaurantes com sua fa-
míliatalvezqueiracomeruma
comidaconhecidaemvezde
ter uma experiência. Porém,
em alguns meses, essa von-
tade deve passar e as pesso-
as vão se interessar por coi-
sas novas”, diz.

Pandemia deve
aproximar viajante
de produtor regional
Até o fimdo ano, o Brasil de-
veassistir aumturismoregi-
onal feito de carro e ônibus,
segundo Mariana Aldrigui,
professoradocursode turis-
modaUSP (Universidade de
São Paulo). O ano que vem
começa como fortalecimen-
tododeslocamentonacional,
e, semumavacinaparaaCo-
vid-19,viagensinternacionais
devemserretomadasnomeio
de 2021, comvolumemenor.
“Maisdoquenunca,oturis-

mogastronômicoserásinôni-
mo de identidade, pertenci-
mento e volta às origens. Es-
sasabordagensserãoredefini-
dasereforçadas”,dizJoxeMari
Aizega,diretordoBasqueCu-
linaryCenter, institutodeen-
sino no País Basco, na Espa-
nha, regiãocomaltaconcen-
tração de restaurantes com
estrelas do “GuiaMichelin”.
O chef Fabrício Lemos, do

restaurante Origem, em Sal-
vador,acreditaque,aoexplo-
rarmaisoBrasil, o turista te-
ráachancedeseatualizarso-
breaproduçãoderestauran-
tes espalhados pelo país.
“A Bahia é vendida como

Carnaval,praia,acarajéefes-
tas. Queremos mostrar que,
alémdisso,elatambémpode
serconhecidapelaaltagastro-
nomia”, diz. O Origem opera
pordelivery até a reabertura
ser autorizada.
Lemoseoutroschefsbrasi-

leirosdiscutemapossibilida-
dedecriarroteirosparaaten-
derumviajantemais interes-
sado emcomida.
O casal Jefferson, 43, e Ja-

naína Rueda, 45, da Casa do
Porco e Bar da Dona Onça,
em São Paulo, pensa em fa-
zer umaexperiênciade cozi-
nha caipira em seu sítio em
São JosédoRioPardo (SP).A
ideia é conhecer produtores
de porco, fazer queijo e cozi-
nhar no fogão a lenha.
OchefThiagoCastanho,32,

deBelém(PA),queapresenta
o programa “Sabores da Flo-
resta” no Canal Futura, tam-
bémcogitafazerexpedições.
“Pensamos em visitar pro-

dutores na França, mas não
no Brasil. Precisamos lem-
brar que turismo gastronô-
mico são muitas coisas: co-
mernabarracadaesquina, ir
a umprodutor, visitar omer-
cado local e também conhe-
cer restaurantes”, diz.

Restaurante Pujol, que voltou a funcionar no dia 1º de julho na capitalmexicana Maureen M. Evans/Divulgação

Polvo com arroz de chorizo, domenu-degustação e delivery
do Origem, emSalvador (BA) Leonardo Freire/Divulgação

Couve-flor ao forno doMayo, nova casa de VirgilioMartínez e
Pía León, em Lima, no Peru Nicolás Villaume/Divulgação
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-Bruno Rodrigues

sãopaulo Afilósofaeescrito-
raDjamilaRibeirocresceuou-
vindoopai, Joaquim,falarso-
breoMaracanazo.Ele,ummi-
litantedomovimentonegro,
ficava indignado com a atri-
buição da culpa pela derrota
naCopadoMundode 1950 à
atuaçãodo goleiroBarbosa.
Djamila,alémdamilitância,

herdoutambémessaindigna-
çãoparticulardeJoaquim.Em
2015,elaescreveuumacoluna
narevistaCartaCapitaldedi-
cada ao tema.
Na ocasião, questionou os

motivos pelos quais o 7 a 1
sofrido para a Alemanha, no
Mundial do ano anterior, te-
ve a sua culpa compartilha-
da, enquanto o revés noMa-
racanã,quecompleta70anos
nestaquinta-feira(16),recaiu
quasequeexclusivamenteso-
breBarbosa, umnegro.
“Depois do 7 a 1, ninguém

falouquegoleirobranconão
servia.Quandoumindivíduo
brancocometeumerro,o in-
divíduo é discriminado. Mas
quandooindivíduomargina-
lizadoerra,ogrupotodoédis-
criminado. É a lógica de não
olharaindividualidadedone-
gro.Quantosgoleirosnegros
nãotiveramseussonhosatra-
vessadosporqueessaquestão
foisendonaturalizadanoBra-
sil?”,questionaafilósofa,ho-
je colunista daFolha.
Na segundaediçãodo livro

“ONegronoFutebolBrasilei-
ro”, publicada em 1964 com
atualizaçõesàobraoriginalde
1947, o jornalistaMárioFilho
escreveusobreareaçãobrasi-
leiraàderrotaparaoUruguai.
“Uns acusavam [o técnico]

Flávio Costa. Mas quase to-
dos se viravam era contra os
pretosdoescrete. Assimtrês
pretosforamescolhidoscomo
bodes expiatórios: Barbosa,
Juvenal e Bigode. Aomesmo
tempoqueseobservavaesse
recrudescimentoderacismo,
o brasileiro escolhia um ído-
loàsavessas:ObdulioVarela,
mulato uruguaio, de cabelo
ruim”,apontouohomemque
dánomeaoMaracanã.
Ostrêsforamresponsabili-

zadosespecialmentepelogol
de Ghiggia, o do 2 a 1. O pon-
ta direita uruguaio correu li-
vre às costas de Bigode, e Ju-
venalnãochegouatempona
cobertura. Ghiggia chutou, e
abolaentrouentreatravees-
querdaeocorpodeBarbosa.

Estigmaracistadogoleironegro
persistedesdederrotanaCopade 1950
Culpa atribuída a Barbosa criou mística negativa que ainda não foi desconstruída pelo brasileiro

timequeganhouaalcunhade
“ExpressodaVitória”.
Mais recentemente, o ex-

atacanteEdílson,pentacam-
peãodomundo,afirmouque
goleirosnegrossãomaispro-
pensosafalhar.Ocontextoda
declaraçãoera a titularidade
de Jailson, campeãobrasilei-
ro pelo Palmeiras em 2016.
Edílson,campeãocomDida

no Corinthians e na seleção,
afirmouquenãosetratavade
racismo,masdeumabrinca-
deira comumno futebol.
“Havia uma piada racista

queeuouvianaminhainfân-
cia,quenegro ‘senãocagana
entrada,caganasaída’.Issoes-
támuitodentrodoimaginário
brasileiro de culpar o negro
por seus fracassos”, diz Mar-
celoCarvalho,diretorexecu-
tivo do Observatório da Dis-
criminaçãoRacialnoFutebol.
“Jailson saiu de cena sem

que se apontasseumproble-
ma.Aranhasaiudecenaapós
brigar contra o racismo. Jef-
fersondissequeumdirigente
daCBFnãooconvocou[para
a seleção sub-20] por ser ne-
gro. O futebol brasileiro ali-
menta essas histórias racis-
tas,quevãosereproduzindo.”
Carvalhoacreditaqueaes-

truturadiretivadosclubesdo
país, forjada ainda na heran-
çadedirigentesqueassumem
cargosocupadosnopassado
porseuspaisouparentes,con-
tribui para esse racismo tra-
vestido de folclore, reprodu-
zido por diferentes gerações
dequemcomandao futebol.
Em2020,oobservatóriore-

cebeudezdenúnciasdecasos
deracismonofutebolbrasilei-
ro,mesmocomainterrupção
dapandemia.Em2019, foram
63 denúncias, número mai-
or queodo ano anterior, 44.
Para o diretor executivo, o

debatesobreracismoevoluiu,
masaindaestánasuperfície.
Adiscussãosobreracismoes-
trutural, que é o que tolheu
parte importante das carrei-
rasdegeraçõesdegoleirosne-
grosdesdeBarbosa, inclusive
oprópriogoleirode1950,ain-
da precisa ser aprofundada.
“É difícil fazer alguém en-

tenderoporquêdenãotergo-
leiros, técnicos oudirigentes
negros.Aífalamsobremerito-
cracia, todaabaleladedefesa
aosistema”,dizCarvalho,que
encontra concordância nas
palavras deDjamila Ribeiro.
“Houveumacoberturamui-

to grandeporpartedamídia
brasileira dos movimentos
nos Estados Unidos, como
o “Black Lives Matter” (“Vi-
dasNegras Importam”),mas
nãoháamesmarepercussão
quandoessesmovimentossão
aqui no Brasil. Porque ainda
não se discute o sistema. O
empregadorvainasredesso-
ciaisemostraorepúdioaora-
cismo,mas não entende que
oambientedele é todobran-
co”, completa a filósofa.

A Copa do Mundo de 1950
recuperou uma teoria do Es-
tadoNovo(1937-1945),dainfe-
rioridadedobrasileirocomo
raça.Aderrotanocampoera,
portanto, a derrota dobrasi-
leirocomopovo,frutodamis-
cigenação.Umprocessoqueo
antropólogoRobertoDaMat-
taanalisoucomoaressuscita-
ção “das velhas teorias racis-
tas que são parte dominante
da ideologia brasileira”.
“Essas teorias, como as te-

orias biologizantes do sécu-
lo 19, tentaramjustificaruma
suposta inferioridade do ne-

gro. A gente temmais tempo
de escravidão do que de não
escravidão.Precisamosconti-
nuarafalarmaisdisso,porque
durantemuitosanossenegou
a existência do racismo, que
nãoeratratadocomoumpro-
blema”, afirmaDjamila.
Repetidopordécadas,odis-

cursodafragilidadedonegro
criou uma mística negativa
paraosgoleiroseaindahabi-
tao imagináriodobrasileiro.
De Barbosa até a Copa do

Mundode2018, sóhouvedois
goleirosnegrostitularesdase-
leçãobrasileiraemMundiais.

Manga, em 1966, e Dida, re-
serva em 1998 e 2002, que foi
o donoda camisa 1 em 2006.
De láparacá,apenas Jeffer-

sonocupouaposiçãoembre-
veperíodoapósoMundialde
2014,comDunganocomando.
ChicoAnysio,àsvésperas da

Copade2006,afirmouaoDiá-
rioLANCE!:“Nãotenhoconfi-
ançaemgoleironegro.Oúlti-
mofoiBarbosa,de tristeme-
mória na seleçãobrasileira.”
O humorista era vascaíno,

clubepeloqualBarbosacon-
quistoucincoestaduaisdoRio
nasdécadasde1940e1950,no

“
Depois do 7 a 1,
ninguém falou que
goleiro branco não
servia. Quando um
indivíduo branco
erra, o indivíduo é
discriminado. Mas
quando o indivíduo
marginalizado
erra, o grupo todo
é discriminado
Djamila Ribeiro
Escritora e filósofa

É difícil fazer alguém
entender o porquê de
não ter goleiros,
técnicos ou
dirigentes negros. Aí
falam sobre
meritocracia, toda a
balela de defesa ao
sistema
Marcelo Carvalho
Diretor executivo do Observatório
da Discriminação Racial no Futebol

Barbosa cai ao tentar defender o chute de Ghiggia, que decreta o triunfo do Uruguai noMaracanã em 1950 Fifa/Divulgação

Camisa amarela da seleção surgiu após o trauma doMundial
sãopaulo Símbolodofutebol
brasileiroedeseureconheci-
mentoglobalcomopaísapai-
xonadopeloesporte,acamisa
amareladaseleção,consagra-
dacomopentacampeãmun-
dial,nasceudotraumanacio-
nal noMaracanazo.
Aderrotadeviradaparaos

uruguaios, por 2 a 1, marcou
aúltimavezqueoBrasilutili-
zouuniformebranco,suacor
oficialatéentão,emMundiais.
Em 1953, concurso realiza-

dopelojornalcariocaCorreio
daManhã,emparceriacoma
entãoConfederaçãoBrasileira
deDesportos,determinariaas
novascoresdaindumentária
brasileira.Ospostulantesde-
veriam propor o kit comple-
to:camisas,calçõesemeiões.
O Correio da Manhã con-

siderava o branco “inexpres-
sivo” diante da variedade de
cores vivasdabandeiranaci-
onal.Por isso,entreasregras
estabelecidas,haviaanecessi-
dadedeincluirnosdesenhos
as quatro cores presentesno
estandarte brasileiro.
A campanha, que procura-

varenovara identificaçãodo
torcedor com a seleção, reu-

niu mais de 300 participan-
tes.Venceuumacombinação
quetraziaacamisapredomi-
nantementeamarelacomde-
talhes verdes e calções azuis
comdetalhes brancos.
Aironiadovencedorestava

em sua origem: o gaúcho Al-
dyr Schlee nasceu em Jagua-
rão, na fronteira com o Uru-
guai, e sempre ficou dividi-
do com relação à torcida pe-
lasduasseleções.Por issoele
contavaquenãohaviaficado
tristecomotriunfouruguaio
em 1950, noMaracanã.
Naépocadoconcurso,Sch-

lee vivia em Pelotas, interior
doRioGrandedoSul,etraba-
lhavacomodesenhistaemum
jornal local, ilustrandolances
e gols departidas de futebol.
“Fizmaisdecemdesenhos.

Fizduasfaixascomum“X”.Fiz
um“V”comoodoVélezSars-
field [daArgentina].Cheguei
à conclusão de que a camisa
tinha que ser toda amarela”,
afirmou Schlee ao jornalis-
ta inglês Alex Bellos, que es-
creveuolivro“Futebol,oBra-
sil emcampo”, cuja capaestá
ilustrada com os croquis de-
senhadospelo gaúcho.

Para a versão final, Aldyr
Schleeutilizouoamarelo-ou-
ro para a camisa e o azul-co-
baltoparaocalção.Nãoeram
exatamenteastonalidadesda
bandeiranacional,masoseu
projeto foi aceito pelo júri e
venceuo concurso.
Alémdeumprêmio emdi-

nheiro, cercade4mil cruzei-
ros, o vencedorganhou tam-
bémumestágio no jornal.

AnovidadeestreouemCo-
pasdoMundojánaediçãodo
anoseguinte,em 1954,naSu-
íça. O Brasil caiu nas quartas
de final para aHungria.
Suaconsagraçãocomosím-

bolo do futebol brasileiro vi-
ria em 1962, quando Mauro
Ramos de Oliveira ergueu a
taçaJulesRimet,vestindoca-
misaamarela,apósvitóriado
BrasilsobreaTchecoslováquia

nafinal, emSantiago.
A Copa doMundo de 1958,

entre as que foram vencidas
pela seleção brasileira, foi a
única em que a equipe não
vestiuamarelonafinal.Oazul,
escolhidoàspressaspoisaSu-
écia,anfitriã, jogariadeama-
relo, foi escolhido por Paulo
Machado de Carvalho, chefe
da delegação. Ele escolheu a
cor em referência ao manto

deNossaSenhoraAparecida.
Criadordacamisaamarela,

Aldyr Schleemorreu em no-
vembrode 2018, aos83 anos.
Em 2016, ele disse à Folha

que o uso do uniforme em
manifestações contra a cor-
rupção era um contrassen-
so. “Esses mal-informados
usam a camisa da entidade
mais corrupta do mundo”,
disse Schlee, em referência
àConfederaçãoBrasileirade
Futebol (CBF)eaosescânda-
los em que dirigentes da en-
tidade se envolveramnos úl-
timos anos.
A camisa da seleção, assim

comoabandeiraeohinonaci-
onais,tambémfoiapropriada
porapoiadoresdeJairBolso-
naro, quecostumamir às ru-
as vestindoamarelo emseus
atos.Emresposta,setorescrí-
ticos ao governo queremde-
volveraessessímbolosacon-
diçãodebens comunsda so-
ciedadebrasileira.
Nasuacampanhaemdefesa

da democracia, inspirada no
movimentodasDiretasJá,da
década de 1980, a Folha tem
estimuladoos leitoresautili-
zar a cor amarela.

Desenhos de Aldyr Schlee para o concurso que elegeu a camisa da seleção em 1953 Museu do Futebol

Os gols do Uruguai no jogo final doMundial de 1950

Ghiggia ganha na jogada individual, vai à linha de
fundo e cruza para trás. Schiaffino, fechando para o
meio, chega para bater e empatar o jogo no Maracanã

Ghiggia atrai Bigode, que fica entre o ponta e Julio
Pérez. Os dois uruguaios tabelam e Ghiggia corre com
a bola até a grande área para marcar o gol do título

Schiaffino

Ghiggia
Bigode Bigode

Ghiggia
Julio Pérez

Movimentação do jogador Passe

O goleiro Barbosa e o lateral esquerdo Bigode, ambos negros, foram considerados
os principais culpados pela derrota

BarbosaBarbosa

16h15 Crystal Palace xMan.United
Inglês, ESPN

ÉHOJE
EMCASA

16hBarcelona xOsasuña
Espanhol, FOXPREMIUM

16hRealMadrid xVillarreal
Espanhol, ESPNBRASIL
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Domingo, 16 de julho de 1950.
Faz 70 anos.
Contavaminhamãequecho-

rei muito nesse dia. Também,
pudera! Com quatro meses e
12 dias de vida, tinha fome e
queriamamar.
Consciênciamesmododra-

ma acho que só passei a ter
quando já estava amadure-
cendo.
O gol de Alcides Gigghia

(1926-2015), de tão marcante
e repetido,pareciaaté ter sido
oúnicodadecisãodaCopado
Mundo, 1 a 0 para o Uruguai.
Nada disso! Foi o gol da vira-

da, 2 a 1, com o Brasil jogan-
do pelo empate.
Háquemdiga que o 7a 1do

Mineirão, este visto por mim
das tribunasde imprensa, res-
gatouoMaracanazo, porque,
aí sim, vexame histórico, iné-
dito, aterrador.
Discordo.
Emboranãoconsidere vexa-

mealgumaderrota em 1950 e
ade2014 verdadeirodesacato
ao futebol brasileiro, em Belo
Horizonteachei graça, embo-
ra perplexo. Não deu para la-
mentar, de tão surreal a situa-
ção, bizarra, patética.

EmSarriá, naCopade 1982,
contraaItália,3a2, doeumui-
tomais.
O7a 1 sooucomoanestésico.

Primeirapicada, sonolência;a
segunda, dormência; a tercei-
ra, sonoprofundo;aquarta, a
quinta e a sexta, sem registro,
e a sétima, pesadelo, daque-
les em que você acorda e pen-
sa: “Ainda bem que foi só um
sonho ruim”.
OMaracanazo,não.Édrama

emestadopuro, comoosuicí-
dio de Getúlio Vargas, quatro
anos depois, ou as mortes de
TancredoNeves e Ayrton Sen-

na. Dor, dor e dor.
Como disse Gigghia, “Ape-

nas três pessoas, comumúni-
co gesto, calaram o Maraca-
nã: Frank Sinatra, o Papa Jo-
ão Paulo II e eu.”
A literatura sobre aquele 16

de julho é vasta. Não apenas
valeu o rótulo, cunhado por
Nelson Rodrigues, para raça
nacional atingida pelo com-
plexo de vira-latas, como vi-
rou excelente livro de Paulo
Perdigão (1939-2006), “Anato-
miadeumaDerrota” (Editora
L&PM, 2000), a tragédia con-
tadaminuto aminuto, perso-

nagens retratados antes, du-
rante e depois da pugna.
Para muitos brasileiros de

então, nunca mais o país co-
memorariaumaCopadoMun-
do,diferentementedoUruguai,
que festejou no Rio o seu bi-
campeonato, pois havia ven-
cido em 1930, em casa —fa-
çanha somada ao bicampeo-
natoolímpico, em 1924 e 1928,
em Paris e Amsterdã.
Deu-se o inverso, como se

sabe. Os uruguaios não vol-
tarama disputar nemsequer
uma final e os brasileiros ga-
nharamcincoCopas, alémde
teremdisputadonovadecisão
com derrota, para os france-
ses, em 1998, na França.
Voltoa2014.No intervaloda

goleada no Mineirão, 5 a 0 a
favor dos germânicos, encon-
trei a jornalista alemãMarti-
na Farmbauer, que havia um
ano estava no Brasil para co-
briraseleçãoanfitriãparaseu
jornal.

Então, ela perguntou, com
seusotaquecarregado: “Oque
está acontecendo?” Respon-
di: “Eu não sei. Nem consigo
ficar triste.”
“E eu não consigo ficar ale-

gre”, ela diz. “Parece jogo de
adulto contra criança”, arre-
matou, com toda razão.
Nem bem terminado o pas-

seio, oque tinhadememesnas
redes antissociais era uma
grandeza.
Em 16de julho de 1950, não.

Porque não havia redes an-
tissociais, nem goleada, nem
graça.
Apenasumenormevaziona

Amazônia intactaenoDistrito
Federal.QuemereceudePerdi-
gãopalavras tãoeternascomo
aepopeia: “Continuaráassim
atéofinaldos tempos:naquela
tarde, aqueles jogadores bra-
sileiros, diantedaquelamulti-
dão,perderamaCopadoMun-
doparasempre.Nuncamaiso
Brasil ganhará a Copa de 50”.

OMaracanazo ficará para sempre. Mesmo após não haver mais testemunhas

-
Juca Kfouri
Jornalista e autor de “Confesso que Perdi”. É formado em ciências sociais pela USP

Oeterno pranto de 1950

|dom. JucaKfouri, Tostão |seg. JucaKfouri,PauloViniciusCoelho |ter. RenataMendonça |qua. Tostão |qui. JucaKfouri |sex. PauloVinicius Coelho |sáb. KatiaRubio

Secretário do governoBolsonaro celebra
venda de patrocínios do SBTpara Fla-Flu
são paulo O chefe da Secom
(SecretariadeComunicação)
dogovernodeJairBolsonaro,
FabioWajngarten, comemo-
rounoTwitteravendadeco-
tasdepatrocínioporpartedo
SBTparaa transmissãodafi-
naldoEstadualdoRio,nesta
quarta-feira (15), entre Fla-
mengo eFluminense.
AsecretariadeWajngarten

foi incorporadaem junhoao
MinistériodasComunicações,
depoisqueBolsonarorecriou
a pasta para a nomeação de
Fábio Faria comoministro.
Faria, que hoje é chefe de

Wajgarten, é genro de Silvio
Santos, o donodoSBT.
“OsucessocomercialdoSBT

comseiscotasparaopatrocí-
niodojogodehoje[quarta]é
a comprovação de que a MP
984/20, criadapeloPresiden-
te@JairBolsonaro, veio para
mudararealidadedofutebol

brasileiro.ParabénsaoSBTe
aosanunciantes!”,publicouo
responsável pela Secom em
sua contanoTwitter.
Segundo o jornalista Mau-

ricioStyceremsuacolunado
UOL, o SBT vendeu pelome-
nos seis cotas de patrocínio
parao jogodestaquarta:Ha-
van, PicPay, Hypera Pharma
(Miorrelax), Ambev (cerveja
BrahmaDuploMalte),Unile-
ver(shampooClear)eEstácio.
OfaturamentodoSBTcom

o jogo será de aproximada-
mente R$ 4 milhões, segun-
do reportagem da Máquina
doEsporte.AemissoradeSil-
vio Santos anunciou no últi-
mosábado(11)aaquisiçãodos
direitosdetransmissãodojo-
godevoltadafinaldoEstadu-
al doRio de Janeiro, que terá
mandodoFlamengo.
Nojogodeida,commando

doFluminense,oduelofoiexi-

bido pela FluTV, canal na in-
ternetdotimedasLaranjeiras.
De acordo com a Medida

Provisória 984, assinada pe-
lopresidenteJairBolsonaroe
celebradaporFabioWajngar-
ten,osclubesmandantesga-
nharamodireitodenegociar
comquemquisessematrans-
missãodesuaspartidas. Isso
abriuumconflitoentreoFla-
mengo e a Globo. O time ru-
bro-negroeraoúnicoquenão
tinhacontratocomaemisso-
ra carioca para o torneio.
AGlobo,quetinhacontrato

com os outros 11 participan-
tes do estadual e com a pró-
pria Federação de Futebol
do Estado do Rio de Janeiro
(Ferj), tentou impedir a pri-
meira transmissão, inclusive
na Justiça,mas semsucesso.
Aemissora,então,rescindiu

contrato com a Ferj e abriu
mãodosjogosdacompetição.

70 ANOS DO
MARACANAZO

sãopaulo Repórterdarevista
Placarnadécadade1970, José
MariadeAquinorecebeucon-
vitepara falar sobreosbasti-
dores de uma entrevista que
fizera com Rivellino na épo-
ca. Seu relato integraria edi-
ção especial da publicação,
lançadaem2005nacomemo-
raçãodos 35 anos dePlacar.
Mas Aquino, apesar de ter

gostadodoresultadodopapo
comRivellino,disseaojovem
repórter responsável por co-
letar seu depoimento que se
orgulhavaaindamaisdeuma
outra reportagem.
“Eu falei parao colegaque,

semeperguntassem,eudiria
queamatériamaisimportan-
tequefiz,aquerealmentete-
ve umaboahistória para po-
derconsegui-la,foiumaoutra.
AdoObdulioVarela”,diz José
MariadeAquino,86, àFolha.
Em1972,trabalhandoparaa

revista,ojornalistatinhauma
viagemmarcadaàArgentina
para cobrir umduelo do São
Paulocontrao Independien-
te, pela fase final da Copa Li-
bertadores. O jogo seria em
umaquinta-feira, 4demaio.
Umdiaantesdapartidaem

Avellaneda, Peñarol e Nacio-
nalfariamoclássicouruguaio
no Estádio Centenário, tam-
bémpelotorneiocontinental.

Aquinopediuaosecretário
daPlacarquetrocassesuapas-
sagem de Buenos Aires para
Montevidéu. Além de ver ao
vivoumdosprincipaisclássi-
cosdaAméricadoSul,eleque-
riaaproveitarparatentarpro-
duzir uma reportagemde lá.
“LigueiparaojornalLaMa-

ñana. Disse que estava na ci-
dadeequeriaconversarcom
ObdulioVarela. ‘Vocêetodos
osoutros jornalistasbrasilei-
ros’, brincou comigo o cole-
gauruguaio”, lembraAquino.
OcompanheirodoLaMaña-

nadesejousorteaobrasileiro
edeuascoordenadasdoJuan
Jackson,clubedebochaonde
Obdulio,carrascodoBrasilno
Maracanazo (e que morreu
em 1996, aos78anos),passa-
va as noites comamigos.
JoséMariadeAquinofoiao

encontrodoverdugobrasilei-
roacompanhadodofotógra-
foFernandoPimentel.Assim
quechegouaolocal,viuObdu-
lio na pista de bocha, jogan-
do, e disse aos amigos dele
quegostariadeentrevistá-lo.
“Deram risada e disseram:

‘Ele não fala comninguém’. E
mecontaramqueteveumjor-
nalistabrasileiroqueacampou
emfrenteàcasadeleenãocon-
seguiuumaentrevista.Ele[Ob-
dulio]olhouparamim,baixou
osolhosevoltoua jogar”, diz.
Aquino e Pimentel espera-

rampor cerca de duas horas

doladodeforadapista,como
fotógrafoinsistindoparaque
fossemembora, atéqueore-
pórter conseguiu enfimcon-
tato com o uruguaio. “O que
vocêquer?”,perguntouObdu-
lio,firmeebrutocomoquan-
dovestiaacamisadaCeleste.
Obrasileiroexplicouqueco-

nheciaZezéMoreira, técnico
doBrasilnoMundialde 1954,
noqueoex-jogadorinterrom-
peu, afirmandoqueo treina-
dornãosabiadenada,queele
havia trabalhadonoUruguai
(nosanos 1960)eestragadoo
futebol do país. Aquino con-
cordou,mesmoque não fos-
severdade.Comisso,ganhou
a atençãodeObdulio.
“Oquevocêbebe?”,pergun-

touohistóricocamisa5dase-
leçãouruguaia.
Eentão,às22hdaterça-fei-

ra, 2demaio,ObdulioVarela
iniciou sua sequência de co-
posdewhisky(Aquinobebeu
cerveja)epassouaresponder
àsperguntasdorepórter.Ne-
gou, por exemplo, que tenha
dado um tapa em Bigode, o
lateral esquerdo brasileiro,
apontado como um dos cul-
padospeladerrotaporterper-
mitidoaGhiggiaquecorresse
livrenajogadadogolquedeu
aoUruguai o títulomundial.
“Umhomemnãobatenaca-

radeoutrohomem.Imagine
se eu faria isso diante de 200
mil pessoas”, disseObdulio.

Jornalistabrasileirovenceucarrasco
pelo cansaçopara conseguir entrevista
José Maria de Aquino foi a Montevidéu e insistiu até falar com o capitão uruguaio Obdulio Varela

O herói uruguaio também
reclamou do governo de seu
país,quehavialheprometido
umcargopúblicoseele fosse
paraaCopa.Navolta,mesmo
campeão, demorou mais de
umanoparaterumemprego.
Já eram duas horas dama-

nhã da quarta, 3 de maio,
quando um amigo de Obdu-
lio sugeriu a Aquino que pa-
rassemporali.Afinal,disseo
amigo, o repórter conseguiu
oquequeriaeObdulio,quea
cadacopodewhiskyreclama-
vaaindamaisdogoverno,era
figura conhecida e ninguém
faria nada a ele. Já o brasilei-
ropoderianãoteressasorte.
Aquinoentendeuorecado.

CobriuojogodoSãoPaulona
quinta(derrotapor2a0)ees-
creveuotextoquandovoltou
aoBrasil. Esperava ter várias
páginasparacontarahistória,
masganhouapenasduas.“Fal-
tou sensibilidade ao editor.”
Orepórter,quetinha16anos

quandoescutouoBrasilxUru-
guainorádio,pediuumautó-
grafo a Obdulio. Aquino diz
que foi a única pessoa do fu-
tebol para quem fez esse pe-
dido. A assinatura, feita em
um pedaço de papel, se per-
deudurante umamudança.
“Euatéhoje,quandofaloso-

bre isso,ficomeioarrepiado.
Ouvio jogo, escuteino rádio,
etodomundosabiadoMara-
canazo,aquiloeraumtrauma
para o brasileiro. Aí você vai
lá,sabequeelenuncaconver-
sou com ninguém e termina
tomando umas com ele”, diz
Aquino,quelançaráembreve
umlivrosobresuasmemórias.
Naediçãoespecialdegran-

desreportagensdaPlacar,pu-
blicadaem2005noaniversá-
rio da revista, estão os basti-
doresdasduasmatérias:ade
Rivellino e a deObdulio.
Bruno RodriguesObdulio era o líder do Uruguai campeão domundo Arquivo El País

VAN DIJK E ALISSON FALHAMEMDERROTA DO LIVERPOOL PARA O ARSENAL
Campeão inglês, o Liverpool conheceu sua terceira derrota no torneio (2 a 1 para o Arsenal)
após falhas de Van Dijk e do goleiro Alisson, que viu Lacazettemarcar Shaun Botterill/AFP
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Convidamos vocês, leitoras e leitores,
a enviar suas recomendações
para o período de quarentena,
como livros, filmes e séries para
enviesuanoticia@grupofolha.com.br

Informe nome, profissão e cidade
ondemora. As melhores dicas serão
selecionadas para publicação.

Veja as dicas já publicadas em
https://www1.folha.uol.com.
br/ilustrada/leitor-em-casa

LEITOR
EMCASA

PARA LER
ANoite da Espera
Ed. Companhia das Letras, 2017.
R$ 43 (216 págs.) Ebook R$ 28

No primeiro romance da
trilogiaOLugarMaisSom-
brio,MiltonHatoumreto-
ma a temática das tramas
familiares e das rupturas
nas relações humanas in-
fluenciadas por questões
políticas e sociais dopaís.
Em “A Noite da Espera”,

conhecemos a história do
jovem estudante Martim,
o seu núcleo familiar e su-
asrelaçõessociaisregistra-
dos por meio de bilhetes,
cartaseanotaçõesquede-
linearamsuavidaenquan-
to viveu em Brasília e, de-
pois,duranteoperíodode
exílio emParis.

PARA OUVIR
Vulcão - The Baggios
Álbum, 2018. Disponível em
serviços de streaming demúsica

Banda de São Cristóvão
(SE),aTheBaggiostransita
porinfluênciasdejazz,blu-
es,garagerockereferências
culturaisdasuaterranatal.
Otriosergipanocontacom
duas indicações ao Gram-
myLatino em 2017 e 2019.
Amultiplicidademusical

do álbum “Vulcão” é con-
templada nas canções de
letras intensasqueaosom
dasguitarraseperforman-
ces de metais, violinos e
percussão confere ao dis-
co originalidade eprofun-
didadeartísticas,alémdas
belasparticipaçõesdacan-
tora Céu e da banda Baia-
naSystem.

-
Rosangela Barros
tradutora em Aracaju (SE)

Patricia Pamplona
folha.com/linhadechegadaLINHADE CHEGADA

Veja os cuidados para a retomada dos exercícios ao ar livre
Depois de quase quatro me-
ses fechados, os parques re-
abriram em São Paulo nes-
ta segunda-feira (13), ainda
que com horários mais res-
tritos e adoção de medidas
deproteção.
Outras cidades já haviam

flexibilizadoofuncionamen-
todessasáreas, comoFloria-
nópolis, que passou a fechar
nos fins de semana após au-
mento de casos, ou permiti-
do exercícios na rua, comoo
Rio de Janeiro.
Nacapitalpaulista,areaber-

turaéumconviteparaquem
nãovia ahorade sair de casa
e praticar uma atividade ao
ar livre. O momento, no en-
tanto, é de precaução extre-
ma, não só devido à pande-
mia de coronavírus, que ain-
danãochegouaoseupicono
Brasil,mastambémparaevi-
tar lesões.
“Nestemomento,omaisim-

portanteémanteracondição
física e tentarmelhoras pro-
gressivas”, explica a especia-
lista em medicina esportiva
RenataCastro.
“Treinos intensos podem

reduzira imunidade.Portan-
to,quemficouparadoduran-
tetodosessesmesesdeisola-
mentodeve começar treinos

debaixa intensidadee irpro-
gredindoaospoucos”,afirma
a especialista.
Comascorridasderuasus-

pensas e aquela prova alvo
semdatamarcadaparaacon-
tecer,hátempoparaqueessa
progressãosejafeitasempres-
sa.Éimportantetambémnão
tentarvoltarlogonaprimeira
saída ao nível que se pratica-
vanopré-isolamento,oqueé
umconvite às lesões.
A prática da corrida deve

aindaestaratreladaaoforta-
lecimentomuscular.Asacade-
mias ensaiamumareabertu-
ra, mas nem todas estão em
funcionamento. Há, porém,
exercícios que se pode fazer
de casa, com o peso do pró-
prio corpo ou com utensíli-
os domésticos, como garra-
fas d’água.
Alémdisso,eprincipalmen-

te neste momento, é impor-
tante saber seus próprios li-
mites, afirmaCastro. “A indi-
vidualidadedecadaumdeve
ser respeitada. Por isso, con-
sideroprudente,sempreque
possível, a busca de um pro-
fissional que possa individu-
alizar seu treino.”
Outraquestãofrequentena

prática de exercícios ao ar li-
vre emmeio à pandemia é o

PROTEÇÃO
Índia ianomâmi amamenta criança na terra indígena de Surucucu, emRoraima; pelotão
especialmontado na fronteira realiza testes de Covid-19 na região Nelson Almeida - 1º jul.2020/AFP

tação relevante em ativida-
descomintensidadedeesfor-
çomuito intensa—equede-
vem ser evitadas nessa reto-
madapós-isolamento.
Aadoçãodasmáscarasdu-

rante a corrida pode ser difí-
cil,afinal, todonovohábitoé.
O fato é que sãoobrigatórias
enãodevemsersubstituídas
pela proteção de acrílico. Há
algumas formas, entretanto,
para aliviar o desconforto.
“Escolhaumamáscaraque

permitaapassagemdoar,que
não impeça de respirar em
repouso e se adapte bem ao
rosto, semdeixar folgas,mas
tambémsemquesejadescon-
fortável”, aconselhaCastro.
Ésensatotestaremcasaan-

tes de sair correndo. “Verifi-
queseestáconfortável.Senão
estiverconfortávelemrepou-
so, ela não é amáscara ideal
paravocêpraticarexercícios.”
NoAoVivo emCasa daFo-

lhasobreexercíciosfísicos,o
educadorfísicoDiegoZanotto
recomendou ainda a adoção
deumequipamentoqueseja
estruturado, paranãoacom-
panhar omovimento da res-
piração, dificultando ainda
mais a passagemdoar.
Porfim,é importante tam-

bém que a máscara não fi-
quemolhada, o que diminui
sua eficácia. Para evitar isso,
recomenda-se levar uma pe-
ça extra.

uso de máscara. Ao mesmo
tempoemque gera umabar-
reira para o coronavírus, es-
sa peça dificulta umpouco a
passagemdoar.
Mas, afinal, há riscos de se

exercitarcommáscara?“Mui-
taspessoascomentamqueo
usodamáscara poderia faci-
litar a reinalação do gás car-
bônico”, diz a médica. “O es-

paço que sobra entre nosso
rosto e a máscara é insufici-
ente para acumular grandes
quantidades.Alémdisso,oar
expiradonãoéformado100%
por este gás.”
Assim, não existe o perigo

de reinalação tóxica com o
usodaproteção.
Nãoéqualquerequipamen-

to, porém, o adequado pa-

ra usar durante a corrida. A
máscara N-95, por exemplo,
impedemuitoapassagemdo
arenãodeveserusadaapara
a prática de atividade física.
Jáascirúrgicas,segundoum

estudonarevistaClinicalRe-
searchinCardiologyqueava-
liou a resposta de 12homens
duranteotestecardiopulmo-
nar, apresentaramuma limi-

Pessoas se exercitamno parque Ibirapuera, em São Paulo Eduardo Knapp - 13 jul. 2020/Folhapress

Recebi centenasdemensagens
sobreacoluna “Você já foi xin-
gado de cagão?”.
Os leitores contaram que es-
tãosendoxingadosdecagões,
paranoicos,neuróticos, covar-
des, bananas, otários e coisas
piores por cumpriremos pro-
tocolosdecuidadoeproteção
recomendadospelosmédicos
e cientistas.
“No dia 14 de março, fui fa-

zer compras no supermerca-
do. Uma senhora me interpe-
lou com amaior agressivida-
de: ‘Por que você está usando
máscara?Estácontaminado?
Nãosabequemáscaraésópa-
ra quem está doente?’. As pes-
soasao redor rirame fugiram
da doida que não parava de
gritar. Tive medo de apanhar
dela. É uma total inversão de
valores:quemfaz tudocorreto
está sendo hostilizado”.
“Minha filha me chama de

cagãoeparanoicoporquenão
saio de casa e não deixo nin-
guémentraraqui.Elaquerque
eu tome conta dos filhos de-
la para poder ir à praia e ao
shopping com as amigas. E
ainda faz chantagememocio-
nal, quer que eume sinta cul-

pado por dizer não e colocar
limites. É tãoegoístaque só se
preocupa com o próprio um-
bigo,mesmosabendoque sou
do grupo de risco”.
“Meuapelidonafamíliaéca-

gonoia. No domingo meu cu-
nhado fez umchurrasco para
a família. Eunão fui. Atéos vi-
zinhos reclamaram da aglo-
meração e do barulho. Sou o
únicoque está respeitandoas
recomendações de distancia-
mentoedeusodemáscara.Vi-
rei o palhaço da família, ado-
ramficardebochandodemim.
Acham que sou exagerado e
dramáticoporquetenhopavor
do vírus e queroproteger a vi-
da e a saúde de todos”.
Depois de receber tantas

mensagens dos cagões assu-
midos, crieiahashtag#eutam-
bémsoucagão.
Saberquenãoestamos sozi-

nhosnosnossosmedose sofri-
mentos pode ajudar a ter for-
ça e coragem para continuar
combatendoos sociopatasge-
nocidasqueviralizamnopaís.
Muitoobrigadaaoscagõesque
estão cuidando de todos nós.
Tamojuntos!Cagões,unidos,

jamais serão vencidos!

É um desafiomanter o equilíbrio e a saúde
mental diante da irresponsabilidade

-
Mirian Goldenberg
Antropóloga, professora da UFRJ e autora de ‘Liberdade, Felicidade e Foda-se!’

Cagões, unidos,
jamais serão
vencidos!

OpresidenteEmílioGarrasta-
zuMédicirecebeunoPalácio
do Planalto nesta quarta-fei-
ra(15)avisitadeumgrupode
participantesdo8ºCongres-
so Brasileiro de Neurocirur-
gia,queserealizaemBrasília.
Dirigindo-seaosseisestran-

geirosqueestavamnoencon-

tro,Médiciafirmouqueelesti-
nhamaoportunidadedeveri-
ficar o climaemqueosbrasi-
leirosvivem. “Éumambiente
depazedetrabalho,que,infe-
lizmente,temsidodeturpado
poralgunsórgãosda impren-
saeuropeia,queprocuramdar
afalsa impressãodequeogo-

verno brasileiro não respeita
osdireitosdapessoahumana.”
O professor Eliseu Paglio-

li, que foi ministro da Saúde
no governo de João Goulart,
endossou o discurso do pre-
sidente. “Há mais liberdade
agora no Brasil. Podemos di-
zerqueopaísestácorrigindo
oserrosdopassado”,disseele.

Médici diz que Brasil vive ambiente
de paz e critica imprensa europeia
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acervo.folha.com.br
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Comnovomonitoramento, Inpe amplia fiscalização na floresta
-Ana Carolina Amaral

sãopaulo Osistemademoni-
toramentodoInpe(Instituto
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais) anunciado pelo gover-
nonaterça(14)estáemvigor
desdefevereiroporiniciativa
dostécnicosdoórgãoempar-
ceria comequipesdo Ibama.
Comoanúnciodonovosiste-

ma,odiretorinterinodoInpe,
DarctonDamião,eoministro
daCiência eTecnologia,Mar-
cosPontes, buscaramafastar
as suspeitas de interferência
nomonitoramentododesma-
tamentonaAmazônia.Elasfo-
ram levantadas comaexone-
raçãodacoordenadoradeOb-
servaçãodaTerradoInpe,Lú-
biaVinhas, na segunda (13), e
a reestruturaçãodo Inpe, de-
nunciadaportécnicosemcar-
tas reveladaspelaFolha.

ChamadodeDeter intenso,
omonitoramentoconsisteem
umreforçodoDeter(sistema
que desde 2004 produz aler-
tas diários de desmatamen-
to para embasar a fiscaliza-
ção do Ibama), concentrado
nasáreasquemais têmativi-
dades de desmatamento.
Emformulaçãodesdeose-

gundosemestrede2019,apar-
ceria entreos técnicosdo In-
peedoIbamaconseguiuredu-
zirotempodeprocessamen-
to de dados de três dias para
menosde24horaseotempo
de revisitação das áreas. En-
quantooDeterpodelevaraté
cincodiaspararevisitaruma
mesmaárea, oDeter intenso
torna essa visita diária.
A resolução da imagem

também foi melhorada: de
56m²noDeterpara 10m²no
Deter intenso.

Qualquersemelhançacom
o edital aberto pelo Ibama
emagostoparacontratarum
monitoramentoprivadonão
émeracoincidência:a revisi-
tação diária e a resolução de
10m² do Deter intenso aten-
demcomexatidão à deman-
dadoedital, dispensandona
práticaacontrataçãodefendi-
dapeloministrodoMeioAm-
biente, Ricardo Salles.
SegundouminformedoIn-

pe,adetecçãobaseadaemvá-
riossensorestambémreduziu
a influência da cobertura de
nuvensnoprocessode inter-
pretaçãodas imagens.
Desdefevereiro,oDeter in-

tenso pauta as operações de
fiscalizaçãodoIbamaeman-
damentoemquatroregiõesda
Amazônia: Anapu (PA), Apuí
(AM), Candeias do Jamari
(AM/RO)eExtrema(AC/RO).

O Inpe também envia in-
formações para a secretaria
de meio ambiente do Pará,
responsávelpelafiscalização
naregiãodeNovoProgresso.
A seleção de áreas críticas

para a aplicação doDeter in-
tensofoi feitaapartirdeuma
listaelaboradapeloIbamano
fimdoanopassadocomos20
hotspots (áreas críticas) da
Amazônia Legal.
Aseleçãodeapenasdequa-

trohotspotsocorreuporcau-
sadafaltadecapacidadedefis-
calizaçãoemcampo,segundo
servidores que apontam fal-
tadeorçamentoedeagentes.
Alistadasáreascríticasem-

basa uma ação doMinistério
PúblicoFederal(MPF)naJus-
tiçaqueobrigaoIbamaafisca-
lizarasdezáreasmaiscríticas
eque, juntas, respondempor
60%dodesmatenaAmazônia.

Em junho, o Ibama recor-
reu e conseguiu a suspensão
da decisão judicial que obri-
gava o órgão a tomar medi-
das urgentes nas dez áreas,
alegandofaltadeorçamento.
Emresposta,oMPFapontou
paraoorçamentodasForças
Armadas na Amazônia, cu-
ja previsãomensal de gastos
é de cerca deR$ 60milhões.
Emboraoorçamentomensal

daForçasArmadascorrespon-
daaoorçamentoanualdoIba-
ma (cerca de R$ 70milhões),
ele está a serviço de uma es-
tratégiaparalela,comandada
peloConselhodaAmazônia.
Ela consiste na elaboração

de relatórios feitos noCensi-
pam(CentroGestoreOpera-
cionaldoSistemadeProteção
da Amazônia) a partir de re-
uniõesdiáriascomrepresen-
tantesdedezórgãosfederais.

Segundoaassessoriadeim-
prensadoCensipam,seusre-
latórios embasam as opera-
ções ambiental comandadas
pelas ForçasArmadas.
Paraservidoresespecializa-

dosnomonitoramentoambi-
ental, a duplicidadede esfor-
ços gera duas preocupações:
a drenagem de recursos que
poderiam ser investidos nos
órgãos de expertise (como
Ibama e Inpe) e um risco de
guerra de informações com
fontes de dados usadas para
criar conclusões diferentes.
Emnota,aVice-Presidência

daRepúblicaafirmaqueoCen-
sipamintegraosdadosdoIn-
pecomoutrasfontesdeinfor-
mação e que “estão sendo vi-
sualizadosnovos sistemasde
monitoramento remoto (ra-
dar) para otimizar a integra-
çãodosdados,ampliando-os”.

-Daniel Carvalho
e RenatoMachado

brasília Após a reunião do
ConselhoNacionaldaAmazô-
niaLegal,ovice-presidenteda
República,HamiltonMourão,
quepresideocolegiado,disse
aosministrosqueaavaliação
dogovernoseriafeita“pelaefi-
cáciadenossasações,nãope-
la nobreza das nossas inten-
ções”,mas o encontro termi-
nou semo anúncio demedi-
das imediatasconcretaspara
a proteçãodafloresta.
Mourãodisseaindaqueum

projetoquegaranterecursos
paraestenderaGLO(Garantia
daLei e daOrdem)na região
Amazônicaaté6denovembro
seriaassinadopelopresiden-
te Jair Bolsonaro (sem parti-
do) e encaminhado ao Con-
gresso nesta quarta. A GLO
dá aos militares a faculdade
de atuar com poder de polí-
cia—nocaso, parao comba-
te de crimes ambientais.
“A operação é umamedida

urgente,masnãoéumesfor-
ço isolado. Temos o planeja-
mentoparamanteraGLO,se
necessário,atéofinaldoatu-
almandatopresidencial”,dis-
se, segundo cópia do discur-
so distribuídapelo governo.
Aos jornalistas, após o en-

contro,ovice-presidenteafir-
mouqueaeventualprorroga-

ção da operação na Amazô-
nia não será necessariamen-
te com as Forças Armadas, a
quem cabe a GLO, e defen-
deu a recuperação da capa-
cidadeoperacionaldeórgãos
defiscalização,comoIbama,
ICMBio, Incra e Funai.
“Eles [órgãos de fiscaliza-

ção] perderam pessoal por
aposentadoria, estão com
seusefetivosreduzidosenós
precisamosaumentaracapa-
cidadedelesdemodoaqueli-
beremos as Forças Armadas
doempregoconstanteemati-
vidades as quais elas não es-
tão, não é a atividade precí-
puadelas”, disse o vice.
Quando indagado sobre a

ausência de ações concre-
tas, Mourão disse que, além
daampliaçãodaGLOeda in-
tenção de recompor os qua-
dros dos órgãos de fiscaliza-
ção,ele temconversadocom
embaixadores de países do-
adores para que recursos do
FundoAmazôniavoltemaser
liberadosecomempresários
quequeremdarapoioaações
doConselhodaAmazôniapa-
ra inovação e estímulo à bio-
economiana região.
Mourãotambémcitouolan-

çamentodemais umsatélite
para,apartirde2021,monito-
rar ilícitosambientaisemen-
cionouumnovosistemapara
monitoramentododesmata-

mentodaAmazônia, oDeter
Intenso,quejáestáemopera-
çãodesdefevereiro,segundo
anunciou na terça-feira (14),
o Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação.
Mourão tambémdisseque

há previsão de começar um
processo de regularização
fundiária na região, que será
feito por sensoriamento re-
moto, comousodesatélites.
“A regularização fundiária

atéquatromódulospodeser
feita de maneira sensorial.
Será uma ação integrada na
qualnãosóemitiremosos tí-
tulosde regularização fundi-
ária mas também daremos
continuidade a várias outras
ações.Depois, comoPL sen-
doaprovadopeloCongresso,
aínósteremosmaisaindaagi-
lidadepara fazeressaregula-
rizaçãocommaisdoquequa-
tromódulos”,disseaministra
daAgricultura,TerezaCristi-
na, semmencionar datas.
OMapa(MinistériodaAgri-

cultura, Pecuária e Abasteci-
mento)informouqueencami-
nhouumdecretoparaaCasa
Civil da Presidência no qual
explicita o uso de ferramen-
tas tecnológicas, como ima-
gensdesatélitesecruzamen-
to de informações do banco
dedadosdogovernofederal,
queserãoutilizadasparaare-
gularizaçãodos lotes.

Apastaacrescentouqueain-
danãoháprevisãodequantos
imóveis serão regularizados.
OIncratematualmentere-

gistrado 109milrequerimen-
tos compedidos de regulari-
zação fundiária. Desse total,
97,4mil imóveispossuematé
quatromódulosfiscaiseesta-
riam,dessaforma,aptosase-
remregularizadossemavisto-
riapresencial—apenasatra-
vésdesensoriamentoremoto.
Na visão de integrantes do

governo,aregularizaçãofun-
diáriapodecontribuirparare-
duzir queimadas e desmata-
mento, pois os novos titula-
resdaterrapoderãoseriden-
tificadoseresponsabilizados.
Avisãoécompartilhadapelo
setor do agronegócio.
“A regularização fundiária

na região da Amazônia é um
dosinstrumentosmaisefica-
zesparapodermoscontrolar
asqueimadasodesmatamen-
toilegal.Éimpossívelaplicaro
CódigoFlorestalemumaárea
daqualninguémsabequemé
odono,nãotemCPF,nãotem
sobrenome,nãotemendere-
ço”, afirmaodeputadoAlceu
Moreira(MDB-RS),presiden-
te da FPA (Frente Parlamen-
tar daAgricultura).
O parlamentar afirma que

serápreciso verificar aposse
mansaepacíficadaárea,além
decomprovarqueosocupan-

Governo será avaliadopor sua
açãonaAmazônia, dizMourão
Vice-presidente diz que GLO na região pode ser estendida até fim demandato

tesautilizamparaaprodução.
Ambientalistas, por outro

lado, demonstraram preo-
cupação. “Nós entendemos
que regularização fundiária
é algo bem complexo e pode
ter uma série de consequên-
cia negativas se feito de ma-
neirainadequada”,disseapor-
ta-vozdacampanhadeAma-
zônia do Greenpeace, Cristi-
ane Mazzetti. “Já existe uma
série de conflitos no ‘campo,
entãocomoumaanáliseatra-
vés de sensoriamento remo-
tovai identificarconflitosno
campo, conflitos por terra?”
Mazzetti também afirma

que a regularização remota
podeabrirbrechasparaa re-
gularizaçãodetítulosdepes-
soasqueocuparamirregular-
mente a terra, o que poderia
estimular novas ocupações.
A representante do Green-

peace também rebate a lógi-
cadequeasqueimadasedes-
matamentospoderiamserre-
duzidosaoseconheceremos
proprietários da terra. Maz-
zetti argumenta que grande
partedessasaçõesatualmen-
tesãopromovidasporpropri-
etários comregistro.
A medida mais imediata

anunciadaéaassinatura,pre-
vista para esta quinta-feira
(15), de umdecretoqueproi-
biráqueimadaspor120diasna
AmazôniaenoPantanal,cha-
madode“moratóriadofogo”.
Aosministros,Mourãodisse

queéprecisoassegurar“pro-
teção, inclusãoerespeito”aos
povos indígenas. Questiona-
dosobreapresençadegarim-
peirosemterrasianomâmis,o
vicerespondeuqueaativida-
deérecorrentenaregião,au-
menta de acordo com o pre-
çodoouroe foi intensificada
diante da crise econômica.
“Existe uma determinação

da Justiça solicitando que se
apresenteplanejamentopara
retirada desses garimpeiros,
não é umprocesso simples.”
Mourão defendeu “atacar

as causas do desmatamento
ilegaldemodoapermitirque
aliberdadeeconômicapossa
prosperaremterritórioama-
zônico”,reconheceuqueosda-
dosdoInpenãodeixamdúvi-
dassobrearetomadadodes-
matamentoeque,emborais-
soaconteçadesde2012,houve
“elevaçãoacentuada”em2019.
“Éprecisoreconhecerasra-

zões do fracasso de aborda-
gensanterioresparaquepos-
samosconstruiralternativas
viáveisaoinvésdeapenasen-
frentarasconsequênciasam-
bientaisdadegradaçãodobi-
omaamazônico.”
O vice-presidente também

semostroupreocupadocoma
imagemdoBrasilnoexterior.
“Nãopodemospermitirque

nosso país seja retratado co-
mo vilão ambiental. Infeliz-
mente,grandepartedomun-
do olha para nosso país so-
mente atravésdeuma janela
estreitaeporvezesdistorcida
queseabresobreodesmata-
mento ilegal e as queimadas
na Amazônia. Não negamos
nemescondemosinformação
sobreagravidadedasituação,
mas tambémnão aceitamos
narrativassimplistaseenvie-
sadas”, afirmouMourão.

$
Governo Bolsonaro
e omonitoramento
do desmate

Junho de 2019
Nos primeiros cinco meses
do governo Jair Bolsonaro,
o Ibama registrou a
menor proporção de
autuações por alerta de
desmatamento na Amazônia
dos últimos quatro anos

Apesar do déficit na
fiscalização, o ministro
do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, culpa o
monitoramento do Inpe
(Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) pela
ineficácia no combate ao
desmate e pretende trocá-
lo por uma empresa privada

Julho de 2019
Dados do Inpe apontam
que o desmatamento na
Amazônia em junho foi cerca
de 90%maior do que no
mesmomês do ano passado

Oministro-chefe do Gabinete
de Segurança Institucional, o
general da reserva Augusto
Heleno, afirma que os
índices de desmatamento na
Amazônia sãomanipulados

Bolsonaro afirma em
diferentes ocasiões que os
dados que apontam alta
no desmate não condizem
com a verdade, prejudicam
o nome do Brasil no exterior
e sugere que o então
diretor do Inpe, Ricardo
Galvão, poderia estar a
“serviço de alguma ONG”

Galvão reage e, em
entrevistas à imprensa,
diz que Bolsonaro tomou
atitude covarde esperando
que ele se demitisse e que
o Inpe não poderia ser
atacado dessa maneira

Agosto de 2019
Oministro Marcos Pontes
(Ciência e Tecnologia)
exonera Ricardo Galvão

Nomesmomês, o país
vira notícia internacional
por causa do aumento das
queimadas na Amazônia

Novembro de 2019
Dados consolidados
anuais do desmatamento
apontam que entre agosto
de 2018 e julho de 2019
o Brasil bateu o recorde
de derrubada da floresta
amazônica desta década

Julho de 2020
Governo demite Lúbia
Vinhas, coordenadora-
geral de Observação da
Terra do Inpe. A estrutura é
responsável pelos sistemas
demonitoramento de
desmatamento na Amazônia

No dia seguinte, o MCTI
(Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação)
anuncia um plano de
reestruturação do Inpe
que deixa órgão com sete
institutos a menos

Mourão durante entrevista à imprensa sobre reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal Adriano Machado/Reuters
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saúde coronavírus 1.970.909 infectados
39.705 novos casos entre 3ª e 4ª

75.523mortes
1.261 óbitos em24h

Dez capitais têm ocupação acima de 80%
Em 13.jul, nas redes estaduais

EstadosCapitais

MT
SC***
RN
PR
ES
RS***
SE
MG**
GO
AC
MA
BA
PE
RO
CE
RJ****
AL
PI***
SP
PA
TO
AM*
MS
AP
RR
PB
DF

90
72
83
68
81
74
76
71
87
76
62
78
73
67
75
38
64
69
66
59
43
31
34
28
71
54
71

Leitos ocupados, em %

275
1.376
273
980
695
2.261
203
3.366
161
56
437
966
803
204
701
420
267
444
Não informado
702
103
225
232
88
72
377
657

Leitos disponíveis

Cuiabá
Florianópolis***
Natal
Curitiba
Vitória*****
Porto Alegre***
Aracaju
Belo Horizonte
Goiânia
Rio Branco
São Luís
Salvador*
Recife*****
Porto Velho
Fortaleza
Rio de Janeiro*
Maceió
Teresina
São Paulo
Belém*****
Palmas
Manaus
Campo Grande
Macapá
Boa Vista
João Pessoa

97
93
91
91
88
86
85
84
81
80
79
77
73
72
69
67
66
65
54
53
44
31
24
Não informado
Não informado
Não informado

Leitos ocupados, em %Leitos disponíveis

60
213
68
292
486
738
130
390
86
46
164
634
450
124
392
669
170
130
1.047
329
18
225
112
Não informado
Não informado
Não informado

*Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Aracaju incluem leitos estaduais e municipais
**MG contabiliza todos os leitos, não apenas os para Covid-19 ***RS, SC e PI, Porto Alegre e Florianópolis incluem leitos estaduais, municipais e privados
****RJ contabiliza apenas os hospitais de referência *****Em Belém, Recife e Vitória, dados são da Região Metropolitana Fonte: Governos estaduais

salvador,portoalegreecuritiba
OavançodaCovid-19nos es-
tados do Sul e Centro-Oeste
do país começa a pressionar
a ocupação de leitos de UTI
(UnidadedeTerapia Intensi-
va)parapacientesgravescom
onovocoronavírusnessasre-
giões.Aotodo,dezcapitaisre-
gistraramíndiceacimade80%
de vagas ocupadas.
Ospiorescenáriosocorrem

emCuiabá,Florianópolis,Cu-
ritibaeNatal,comíndicesaci-
made90%.PortoAlegre,Goi-
ânia,Vitória,BeloHorizonte,
AracajueRioBrancocomple-
tamoroldas capitais comsi-
tuação crítica.
Dasdezcapitaiscommaior

taxadeocupaçãodosleitosde
UTI,quatrochegaramaabrir
partedasatividadeseconômi-
casetiveramquevoltaratrás
dianteaoavançodaCovid-19,
casodeCuiabá,PortoAlegre,
Curitiba e Florianópolis.
AocupaçãodeleitosnoSul

e no Centro-Oeste reforça
a percepção de que as regi-
õespodemvirarepicentroda
Covid-19. Um estudo naUni-
versidade Federal do Paraná
(UFPR)mostraquea taxade
transmissibilidadedadoença
estáemascensãonasduasre-
giões desde junho.
Em Porto Alegre, a ocupa-

çãodasUTIs chegoua85,7%.
O número de pacientes in-
ternados em terapia intensi-
vacresceude 138para219en-
tre 30de junho e 13de julho.
O prefeito NelsonMarche-

zanJr. (PSDB)dissenaúltima
segunda(13),duranteinaugu-
ração de novos leitos, que o
avançodasinternaçõesacom-
panhaoritmodeaumentode
leitos,oquesóépossívelcom
a pandemia sob controle. A
meta da prefeitura émanter
o isolamento social em 55%.
“Decidir sobre restrições é

muitodifícil.Causamuitaan-
gústia, muitas dúvidas. Não
temescolhaboa,nãotemde-
cisão certa. Temaquelasque
sãonecessáriase indispensá-
veis.Anossaopçãosemprese-
rápela vida”, disseoprefeito.
UmestudodaUniversidade

AvançodaCovid-19pressiona leitos
deUTInoSul eCentro-Oestedopaís
Dez capitais têm ocupação acima de 80%; Cuiabá, Florianópolis, Curitiba e Natal passam de 90%

O hospital de campanha
de Belo Horizonte começou
a funcionar na segunda-fei-
ra. A estrutura, com 30 leitos
deenfermariaeestabilização,
aindanãorecebeupacientes.
No Nordeste, a ocupação

deUTIssegueemdeclíniona
maiorpartedascapitais.Mes-
moaquelascomcenáriomais
grave,comoNataleSalvador,
apresentamredução tímida.
EmNatal, a taxa de ocupa-

çãodeUTIs da rede estadual
para Covid-19, que ficou em
100%durantemaisdeummês,
está em 91%. No restante do
RioGrandedoNorte,oíndice
deocupaçãodasvagasdoes-
tadoosciloude85%para83%.
Mesmocomataxa,ogover-

nodoRNsegueoplanodere-
tomadadasatividadeseconô-
micas.Nestaquarta(15),com
algumasrestrições,voltaram
afuncionarcomércioderua,
restaurantes e lanchonetes.
Salvadorregistrounestase-

gundaumaocupaçãodeleitos
de 78%, menor patamar dos
últimos40dias.Aexpectativa
équeataxacaianaspróximas
semanas,comaimplantação
de 79novos leitos deUTI em
uma parceria entre prefeitu-
ra e governodo estado.
O planejamento de reaber-

turadasatividadeseconômi-
casestádiretamenteligadoa
esse índice. A cidade prevê a
abertura de shoppings, igre-
jasedocomércioderuaapós
atingirumaocupaçãoigualou
menorque75%leitosdeUTI
por cincodias consecutivos.
Apressãodepacientesvin-

dosdointerior,contudo,éum
entrave.Nasúltimassemanas,
aCovid-19avançounaspeque-
nascidadesquenãopossuem
leitos deUTI.
Asprimeirascapitaisdare-

gião a terem um colapso no
sistemapúblicodesaúde,ca-
so de Recife, Fortaleza e São
Luís,começamareduzironú-
mero de leitos destinados a
pacientes comCovid-19 e re-
gistram ocupação abaixo do
patamarde 80%.
Omesmoacontecenasmai-

ores capitais do Norte—Be-
lém e Manaus—, que tam-
bém estão em rota de que-
da naocupaçãodos leitos de
UTI. Cidades menores, co-
moRio Branco, no Acre, ain-
da têm uma ocupação alta.
Nesta semana, o índice era
de 80%. João Pedro Pitombo,
Paula Sperb, KatnaBaran, Jo-
ãoValadares,FernandaCano-
fre,Monica Prestes, Julia Bar-
bon, Raquel Lopes

FederaldoRioGrandedoSul
(UFRGS)mostraqueopicoda
Covid-19emPortoAlegrede-
veocorrernofinaldeagosto,
quando300pessoasdevemes-
tar internadas emUTI e 200,
precisandode respiradores.
Em Santa Catarina, o au-

mentodecasosfezogoverna-
dorCarlosMoisés(PSL)refor-
çar a orientação para o isola-
mentosocial.EmFlorianópo-
lis,aocupaçãochegoua92,7%.
Ogovernocatarinenseafir-

mouna terça (14) que habili-
tará 50 novos leitos na capi-
tal. O secretário estadual de
saúde admitiu a possibilida-
de de deslocar pacientes pa-
ra o interior.
Ocenárioésemelhanteem

Curitiba,ondeapressãosobre

o sistemade saúde crescehá
trêssemanas.Mesmocomin-
crementode42novasUTIs,a
capitalparanaenseregistrou
umaocupaçãode91%doslei-
tos para pacientes graves.
EmtodooestadodoParaná,

o percentual de UTIs ocupa-
das passou de 66%para 68%
mesmocomoaumentodonú-
merodeleitos.Oestadoultra-
passourecentementeamarca
de 1.000mortespeladoença.
Ogovernodeterminouuma

“quarentena restritiva” para
aproximadamentemetadeda
populaçãodoestado, incluin-
do da capital. O decreto ven-
ceunaterça,quandoogover-
nadorRatinhoJr.(PSD)anun-
ciouquevaimanteramedida
apenas no litoral até o dia 21.

EntreascapitaisdoCentro-
Oeste,Cuiabáenfrentaocená-
riomaisgrave,com97,5%dos
leitos ocupados. A cidade foi
classificadacomrisco“muito
alto”noúltimoboletimepide-
miológicodoestado.Aprefei-
tura chegou a criar barreiras
sanitárias, onde foram abor-
dadasmaisde20milpessoas
nos últimos seis dias.
Goiânia também registra

avanço da doença e atingiu
amarcade81%dos leitospa-
rapacientesgravesocupados
nestasemana.CampoGrande
segue como a exceção na re-
gião: a taxa de ocupaçãodos
leitos de UTI, que girava em
tornode 16%nasemanapas-
sada, cresceupara 24%.
No Sudeste, enquanto São

Paulo e Rio de Janeiro esta-
bilizaramaocupaçãodos lei-
tos, Minas Gerais segue com
um cenário preocupante. O
estado,quenãodivulgaonú-
merode leitosparaCovid-19,
chegou a 71,4% de ocupação
dos 3.366 leitos na segunda.
OsecretárioestadualdeSa-

úde,CarlosEduardoAmaral,
prevêqueoestadoatinjaopi-
codapandemianestasemana.
“Deumaformageral,enten-

do que esse aumento de ca-
sosvaiperdurarporumtem-
pomaior, ou seja, não vai ser
meramenteumpico,talvezse-
ja um platô. As medidas que
estamos tomando vão surtir
efeitoevamosequilibrarare-
deconformehouvernecessi-
dade”, afirmou.

Vacina dos EUA contra coronavírus
funciona em 1º teste comhumanos
sãopaulo Avacinacontrao
novocoronavírusdaempre-
sadebiotecnologiaamerica-
naModernateveresultados
preliminares positivos pu-
blicados na revista científi-
ca The New England Jour-
nalofMedicinenaterça-fei-
ra (14). Os dados sãodapri-
meirafasedoestudoclínico.
Segundooartigo,amRNA-

1273, comoavacinafoibati-
zada, induziuresposta imu-
nológicadecombateaoSars-
CoV-2 nos 45 participantes
do estudo. Anticorpos neu-
tralizantesdonovocorona-
vírus foramdetectados por
dois métodos em todas as
pessoas imunizadas.
Anticorpos são proteínas

que o corpo produz ao en-
traremcontatocomummi-
crorganismo invasor, como
umvírus.Ocorpopodepro-
duzirdiversostiposdeanti-
corpos,ealgunsneutralizam
oavançodeuma infecção.
AvacinadaModerna,pro-

duzidaemparceriacomogo-
vernodosEUAeo Instituto
dePesquisaemSaúdeKaiser
Permanente (EUA), usa pe-
daços domaterial genético
dovírus(RNA)paraestimu-
lar a resposta imunológica.
Aspessoasvacinadas,que

tinhamentre18e55anos,re-
ceberamduasdosesdasubs-
tância comumintervalode
28dias entre elas.
Reaçõesadversasconside-

radas leves ou moderadas,
como dor de cabeça e fadi-

ga,foramrelatadaspormais
dametadedosparticipantes.
Combasenessesresultados,
odocumentodizqueavaci-
na semostrou segura.
Osresultadosdaimuniza-

çãoereaçõesadversasforam
verificados pelos pesquisa-
doresno7ºeno14ºdiasapós
cadadosedavacina.Oestu-
do foi conduzidopelo Insti-
tuto Nacional de Alergias e
DoençasInfecciosasdosEs-
tadosUnidos (Niaid), parte
dogrupodeInstitutosNaci-
onais de Saúde (NIH).
Em nota, aModerna afir-

maqueosdadosdãosupor-
te para o início de umestu-
do clínico maior, de fase 3,
que terá 30mil participan-
tes. A expectativa é que a
próxima etapa seja inicia-
da no dia 27.
Oestudoclínicode fase3,

omais importante, é deter-
minanteparaqueasautori-
dades sanitárias concedam
umregistroparaoproduto.
Segundoaempresa,asdo-

ses para a realização da ter-
ceira fase de pesquisa já es-
tãoprontas.O comunicado
daModerna diz que a com-
panhiasepreparaparapro-
duzir cerca de 500milhões
dedosesda vacinapor ano.
DeacordocomaOMS(Or-

ganização Mundial da Saú-
de),hámaisde 160candida-
tasavacinacontraonovoco-
ronavírusemestudo,23de-
lasemfasedetestesclínicos.
Everton Lopes Batista

Hospital das Clínicas usará respirador
daUSPno tratamento contra Covid-19
-João Gabriel e
Isabella Menon

são paulo O InCor (Instituto
do Coração do Hospital das
ClínicasdaUSP), começaráa
usar os ventiladores pulmo-
naresdesenvolvidospelaUSP
com tecnologia nacional pa-
raotratamentodepacientes
comcoronavírus.
Os dez primeiros equipa-

mentos, que podem ser usa-
dos tanto emUTIs como em
leitos de média complexida-
de, vão substituir máquinas
importadas, anunciou o go-
vernador João Doria (PSDB)
nesta quarta.
Os respiradores, como são

chamados, foram desenvol-
vidos em quatro meses por
cerca de 200 pesquisadores
daEscola Politécnica daUSP
emparceriacomoutrosseto-
res da universidade.
“Estavaclaroque,comafa-

lênciadacadeiadesuprimen-
tos de componentes de res-
piradores, precisávamos de
uma solução nacional”, diz
Raul Gonzalez Lima, profes-
sordaPoli e coordenadordo
projeto Inspire, responsável
pela produção.
O projeto custou R$ 7 mi-

lhões—o valor foi arrecada-
dopor 800doadores.
“O aumento do dólar e as

comprasquenósfizemosno
pico da quebra da cadeia de
suprimentoselevaramovalor

doscomponentes.Amudan-
ça gradual da legislação des-
setipodeventiladortambém
impôsqueelesesofisticasse.
Comessastrêsmudançascon-
juntas,estimamosqueocus-
to, não o preço, estará entre
R$5mileR$ 10mil.Nopreço
incidemoutrascoisas”,afirma.
Deacordocomoprofessor,

o projeto trabalha como go-
verno do estado para baixar
aincidênciadeimpostosere-
duzir o preço de cada item.
Porenquanto, segundoogo-
verno,ataxaaindanãoéapli-
cada, uma vez que o projeto
aindanãoproduz respirado-

res em larga escala.
Limaestimaqueserápossí-

vel produzir de 10 a 20 respi-
radores desse tipo por dia. A
Faculdade deDireito daUSP,
a demedicina veterinária e a
deodontologiaestãoentreas
parceiras do Inspire. AMari-
nha auxilia na logística e na
montagem do primeiro lote
demil equipamentos.
A Conep (Comissão Naci-

onal de Ética em Pesquisa)
permite,porora,autilização
do respirador em 40 pacien-
tes.Apósestaprimeiraetapa,
quedevedurarde três aqua-
tro semanas, oprojetopode-
ráteraautorizaçãoparapro-
duzir em larga escala.
Segundonotapublicadano

site da Poli-USP, trata-se do
protótipo de um ventilador
pulmonar aberto, produzi-
do com tecnologia nacional,
equeseutilizadecomponen-
tes amplamente disponíveis
nomercadobrasileiro
Nestaquarta,Carvalhodis-

seque,comosdadosobtidos
nestesprimeiros40pacientes,
serão feitos ajustesparapos-
sibilitaraamplautilizaçãodo
equipamento.
“[A pandemia] se mostrou

uma oportunidade para que
avanços sejam feitos, e parte
desses avanços vão ficar co-
mo legado”, disse.
“Nestemomentonãotemos

nenhumremédioparaofere-
ceraopaciente, entãoa tera-
pia intensiva é fundamental
[notratamentodaCovid-19].
Eparaaterapia intensiva,pa-
ra tratar insuficiência respi-
ratória, é usada a ventilação
mecânica.”

Respirador desenvolvido pela USP com tecnologia nacional,
que será usado no combate à Covid-19 Governo do Estado de São Paulo

$
Os números
da Covid-19 em SP

393.176 casos
6.569 infecções foram
confirmadas entre terça e
quarta; estado registra 893,58
casos por 100mil habitantes

18.640mortes
316 novos óbitos confirmados
em 24 horas; taxa é de
42,36mortes por 100
mil habitantes em SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
EDITAIS DE LICITAÇÃO

• PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020 - Objeto: Registro de preços para futura aquisição de 04
(quatro) veículos, tipo carro popular, zero km, ano de fabricação nacional não inferior a 2020, cor
branca, que comporte no mínimo 5 passageiros (incluindo o motorista); potência não inferior a 65
cv. com motorização mínima de 990 cilindradas; direção mecânica, hidráulica ou elétrica; cambio
manual ou automático, combustível flex, película em todos os vidros (conforme legislação em vigor);
predisposição para rádio, tapetes em borracha interior, protetor de carter e demais acessórios e
itens da versão oferecida. Garantias: garantia de no mínimo 12 meses sem limite de quilometragem
após emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação e montagem, equipado com demais itens
e acessórios exigidos por lei; por veículo zero km entende-se veículo novo, antes de seu registro e
licenciamento; veículo de fabricação nacional. Sessão Pública de Abertura dos Envelopes: dia 29
de Julho de 2020 às 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.
• PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2020 - Objeto: Aquisição de materiais de fisioterapia.Sessão
Pública de Abertura dos Envelopes: dia 30 de Julho de 2020 às 09:00 horas, na sede da
Prefeitura Municipal, endereço abaixo.
• PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2020 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de
materiais de limpeza, higiene, e demais itens. Sessão Pública de Abertura dos Envelopes: dia 31
de Julho de 2020 às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.
• PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2020 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de
tintas de demarcação viária, para manutenção e realização das sinalizações horizontais nas vias do
município. Sessão Pública de Abertura dos Envelopes: dia 31 de Julho de 2020 às 14:00 horas,
na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.
Os editais poderão ser lidos ou obtidos, através dos sites: www.guariba.sp.gov.br / www.licitacoes-e.
com.br, fone (0xx16) 3251-9422 - Ramais 239 / 240 / 241 / 242 ou 243, durante os dias: 16 a 28 de
Julho de 2020 (Pregão Eletrônico nº 073/2020); 16 a 29 de Julho (Pregão Eletrônico nº 074/2020);
16 a 30 de Julho de 2020 (Pregões Eletrônicos nºs 075 e 076/2020).

Guariba, 15 de Julho de 2020. Dr. Francisco Dias Mançano Júnior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
AVISO DE EDITAL; CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2020; PROCESSO Nº 2116/2020; OBJETO:- CHAMAMENTO PÚBLICO para
recebimento de doações de produtos, gêneros alimentícios e utensílios diversos destinados aos animais de estimação,
feitas por pessoas físicas ou jurídicas, neste município; MODALIDADE:- CHAMADA PUBLICA; DATA DE ENCERRAMENTO:-
Os interessados deverão apresentar até às 09:30 horas do dia 07/08/2020, a Documentação pertinente, no endereço
abaixo mencionado; DO EDITAL:- O Edital completo poderá ser consultado ou obtido na Secretaria Municipal de Materiais
e Suprimentos, à Rua Antonio Paulo de Miranda, nº 466 - Centro, ou pelo tele/fax (17) 3341-9448 ou 3341-9444, nos dias
úteis. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 15 de Julho de 2020. Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
Aviso de licitação – O Município de São Manuel/SP torna público a realização do certame licitatório na modalidade Concorrência
Pública sob n.º 001/2020 – Processo Administrativo n.º 2507/1/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para executar a
pavimentação, construção de mureta e calçada e fechamento com gradil na Unidade de Pronto Atendimento, localizada à Rua Giuseppe
Innocenti, esquina com a Rua Antônio Pascon e Avenida José Horácio Mellão, s/nº - São Manuel/SP, a ser realizado no dia 18 de agosto de
2020 às 09:00 horas na sede administrativa do município de São Manuel situado a Rua Dr. Julio de Faria n.º 518 – São Manuel
– SP. O edital completo encontra-se disponível em https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/editais/1. São Manuel, 15 de julho de
2020. Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Tomada de Preços 11/2020 - Processo Licitatório nº 1634/2020 - Fica homologado de acordo
com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que a Comissão de Licitações adjudicou e o Sr. Prefeito
homologou o objeto da seguinte forma:A empresa DOURADO CONSTRUTORA LTDA EPP o item 1. São Manuel, 15 de julho de 2020. Ricardo
Salaro Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São José dos Campos e Região,
entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ/MF nº 60.208.634/0001-66, por seu Presidente subscrito, CONVOCA todos
os trabalhadores metalúrgicos, sócios e não-sócios, integrantes da categoria profissional representada nos municípios de São
José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Igaratá, para comparecerem e participarem, na forma estatutária, da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada, na forma autorizada pela Lei nº 14.010/2020, POR MEIO
ELETRÔNICO, no dia 18 de julho de 2020, às 09h30 (nove horas e trinta minutos) com inscrições via WhatsApp (12) 991453971
ou conforme indicado no jornal impresso da categoria, edição de nº 1306, por meio de Código QR, em primeira convocação
as 9h30 e às 10h (dez horas) em segunda convocação, caso não se verifique quórum na primeira chamada, para tomarem
conhecimento, discutirem e deliberarem acerca da seguinte ordem do dia:
1. Discussão, encaminhamento e deliberação acerca de pauta de reivindicações de natureza econômica, social e sindical com
votação cláusula a cláusula, admitindo-se emendas aditivas, modificativas ou supressivas, em texto que será encaminhando
para fins de negociação coletiva de trabalho às entidades sindicais representativas das categorias econômicas antagônicas,
componentes do grupo empresarial 19 e suas decomposições, cujas empresas congregam os trabalhadores metalúrgicos
empregados nos setores industriais nos ramos: aparelhos elétricos, eletrônicos e similares, artefatos de ferro, metais e ferragens
em geral, artefato de metais não ferrosos, artigos e equipamentos odontológicos, balança, pesos e medidas, condutores elétricos,
trefilação e laminação de metais não ferrosos, esquadrilhas e construções metálicas, estamparia de metais, fundição, funilaria
e moveis de metal, porcas, rebites e similares, proteção, tratamento e transformação de superfícies, refrigeração, reparação,
aquecimento do tratamento de ar, produtoras de ferroligas, materiais e equipamentos ferroviários e rodoviários, construção naval,
componentes para veículos automotores, forjaria, máquinas, material bélico, folhas metálicas, tratores, caminhões, automóveis
e veículos similares, siderúrgica, condutores elétricos, trefilação e laminação de metais não ferrosos, balanças e instrumento de
medidas, autopeças, porcas e parafusos de forjaria e de fundição, automotivo, oficinas mecânicas e de reparação de veículos
e similares, serralherias e esquadrilhas metálicas, da indústria de máquinas e similares, da indústria de aeronaves, aeropeças,
aeroespacial, navegação, de equipamentos ferroviários e rodoviários e de atividades conexas, similares e afins dos ramos
metalúrgicos reunidos na base de 1º de agosto de 2020 para determinados seguimentos e 1º de setembro de 2020 para os
demais seguimentos com as alterações necessárias para os seguimentos que se mantêm fora destas referências.
2. Discussão, deliberação e fixação pelos trabalhadores integrantes da categoria profissional, sócios e não-sócios, do percentual
e do desconto da contribuição assistencial, taxa negocial ou cota de solidariedade, em favor do sindicato profissional, na folha de
pagamento dos meses de agosto 2020 para determinados seguimentos e setembro de 2020 para os demais seguimentos e de
todas integrantes da categoria profissional e sobre os salários já reajustados pelos índices fixados na norma coletiva celebrada,
garantido o voto como expressão de sua expressa autorização, em regime de maioria simples dos presentes à assembleia,
vinculando coletivamente o conjunto da categoria pelo princípio da soberania das deliberações democráticas em matéria de
direito coletivo, bem como da reciprocidade em relação às conquistas;
3. Discussão e deliberação sobre a concessão e outorga de poderes da Diretoria do Sindicato para negociar e celebrar
Convenção Coletiva de Trabalho ouAcordo Coletivo ou ainda, Contrato Coletivo de Trabalho, bem como, se necessário for, para
instaurar ou impugnar Dissídios Coletivos ou a qualquer outra ação Coletiva de interesse da categoria profissional abrangida
ao âmbito da base territorial representada, ou utilizar-se de qualquer outra medida judicial ou administrativa, mesmo aquelas
dependentes de poderes especiais, tudo no interesse da categoria e da entidade sindical, separadamente ou em bloco com
outras entidades sindicais.

São José dos Campos, 16 de julho de 2020.
Weller Pereira Gonçalves Presidente do Sind. dos Metalúrgicos

Prefeitura Municipal de Marília
TERMO DE ABERTURA

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 127/2020
ID - BANCO DO BRASIL Nº 824691

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto:
Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo, destinados a diversas Secretarias Municipais, pelo
período de 12 meses. Cadastramento das Propostas até o dia 30/07/2020 às 09:00 horas. Início
do Pregão: Dia 30/07/2020 às 10:00 horas, no Portal Banco do Brasil, site www.licitacoes-e.com.br.
O Edital também estará disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Demais informações na
Diretoria de Licitações - Av. Santo Antônio 2377 ou pelo e-mail pregao3@marilia.sp.gov.br.

Prof. Helter Rogério Bochi - Secretário Municipal da Educação
Renato Augusto Micheletti - Secretário Municipal de Direitos Humanos

Nelson Mora - Secretário Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico
Ramiro Bonfietti - Secretário Municipal da Administração; Responsável pelo Expediente do

Serviço Militar, 10° Grupamento de Bombeiros e Tiro de Guerra;
Daniel Carlos Magalhães - Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
Wania Lombardi - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Vanderlei Dolce - Secretário Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública

Cássio Luiz Pinto Junior - Secretário Municipal da Saúde
Hélcio Freire do Carmo - Secretário Municipal de Obras Públicas

Ricardo Cavichioli Scaglion - Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

TERMO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 128/2020

Nº LICITAÇÃO NO BANCO DO BRASIL Nº 824719
Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro de Preços
visando à Contratação de Empresa especializada em Serviços de Manutenção e Instalação de
Fogões Industriais, com Fornecimento de Peças, destinados a diversas Secretarias Municipais, Prazo
12 meses. Cadastramento das Propostas até o dia 03/08/2020, às 09:00 horas. Início do Pregão:
Dia 03/08/2020 às 10:00 horas no Portal do Banco do Brasil, site: www.licitacoes-e.com.br. O Edital
também estará disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Demais informações na Diretoria de
Licitações - Avenida Santo Antônio, 2377 - Marília/SP ou pelo e-mail: pregao6@marilia.sp.gov.br.

Wania Lombardi - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Prof. Helter Rogério Bochi - Secretário Municipal da Educação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em fornecimento de
material e mão de obra para prestação de serviços de reforma do imóvel localizado na Avenida
Brasil, 201, Estação do terminal Urbano de Marília, diretamente da empresa: Marcos Moreira
Acacheli 31869917812, localizada na Av. Pedro de Toledo, nº 944-A, Palmital, Marília/SP, CEP-
17.509-020; embasado com fulcro no Art. 1º, I, da MPV nº 961/2020 e Portaria MC 369/2020.

Wania Lombardi - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

TERMO DE REVOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 123/2020

Nº LICITAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 821170
Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro de Preços
visando eventual Aquisição de Benzulpenicilina 10.000 ui, destinado ao setor de zoonoses - Prazo
12 meses. Termo de Revogação: Tendo em vista a participação de apenas um licitante e o mesmo
ter sido desclassificado, fica o processo Revogado. O Termo de Revogação na íntegra se encontra
disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Demais informações na Diretoria de Licitações -
Av. Santo Antônio, 2377 - Marília/SP ou pelo email: pregao8@marilia.sp.gov.br.

Cássio Luiz Pinto Junior - Secretário Municipal da Saúde

TERMO DE REVOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 087/2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Presencial. Objeto: Registro
de Preços pelo prazo de 12 meses para eventual aquisição de Concreto FCK, destinados à
diversas Secretarias Municipais. Termo de Revogação:Por não ter acudido licitantes na sessão do
dia 30/06 e 15/07/2020 fica revogado o processo. O Termo de Revogação está disponível no site
www.marilia.sp.gov.br/licitacao.

Hélcio Freire do Carmo - Secretário Municipal de Obras Públicas
Vanderlei Dolce - Secretário Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública
Daniel Carlos Magalhães - Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 126/2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônico. Objeto: Aquisição
de Aventais, Toucas, Teste Swab Rayon e Tubos Falcon, Álcool Etílico Gel e Máscaras, para
atendimento aos Profissionais da Saúde nas UBS/USF e Unidades de Saúde, Voltados ao
Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). Termo de Homologação: A Prefeitura Municipal de
Marília, neste ato representada pelo Secretário Municipal, abaixo subscrito dando cumprimento aos
dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal
11.001/2013, com suas alterações, Homologou o processo licitatório, conforme adjudicação
efetuada pelo Pregoeiro Ademir Aparecido Flausino, na sessão realizada em 03/07/2020, conforme
segue: Brit Assessorias, Consultorias e Representações Eireli, localizada na Av. Guilherme
Schell, nº 3140, Fátima, Canoas/RS, CEP 92.200-714; Dimalab Eletronics do Brasil Eireli,
localizada na Rua Salinas, nº 709, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-365; Mikos Industria
e Comércio Ltda., localizada na Rua Dom Pedro II, nº 802, Centro, Lins/SP, CEP 16.400-047;
N. S. Karydi, localizada na Rod. Benevenuto Moretto, nº 1564, Uberaba, Bragança Paulista/SP,
CEP 12914-970 e Rill Química Ltda., localizada na Av. Ibirapuera, nº 1345, Palmeiras,
Araçatuba/SP - CEP 16.071-165.

Cássio Luiz Pinto Junior - Secretário Municipal da Saúde

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Marília. Processo: Pregão Eletrônico n° 026/2020. Objeto:
Registro de Preços para eventual aquisição de Dispenser para Sabonete Líquido, Papel Interfolha,
Higienizadores e Lixeiras. Assinatura: 15/07/2020. Vigência: 14/07/2021. Ata de Registro de
Preços: 328/2020. Contratada: Fenix Brasil Compra, Venda, Importação e Exportação Eireli.
Valor Máximo: R$1.826,50. Ata de Registro de Preços: 329/2020. Contratada: Global Atacadista
e Comércio Ltda. Valor Máximo: R$34.897,90.
Contratante: Prefeitura Municipal de Marília. Processo: Pregão Eletrônico nº 061/2020. Objeto:
Registro de Preços para eventual aquisição de brinquedos e jogos recreativos e educativos.
Assinatura: 15/07/2020. Vigência: 14/07/2021. Ata de Registro de Preços: 347/2020.
Contratada: Doce Infância Móveis e Brinquedos Ltda.-EPP. Valor Máximo: R$13.159,20. Ata de
Registro de Preços: 348/2020. Contratada: Dominó Comércio de Brinquedos Pedegógicos Ltda.
Valor Máximo: R$40.862,05. Ata de Registro de Preços: 353/2020. Contratada: LBT - Comércio
de Equipamentos Educacionais Eireli - EPP. Valor Máximo: R$22.050,00. Ata de Registro de
Preços: 357/2020. Contratada: Turminha Feliz Editora e Distribuidora de Livros Ltda. ME.
Valor Máximo: R$65.128,40. Ata de Registro de Preços: 358/2020. Contratada: Via Nacional
Comércio de Brinquedos Eireli. Valor Máximo: R$52.556,68.
Contratante: Prefeitura Municipal de Marília. Processo: Pregão Eletrônico nº 079/2020.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de papel base ploter e caneta hidrográfica.
Assinatura: 15/07/2020. Vigência: 14/07/2021. Ata de Registro de Preços: 359/2020.
Contratada: PZ Castello Ltda. Valor Máximo: R$11.634,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Marília. Processo: Pregão Eletrônico nº 070/2020. Objeto:
Registro de Preços para eventual serviço de confecção de faixas, banners, folders, folhetos,
convites, cartazes e livretos. Assinatura: 15/07/2020. Vigência: 14/07/2021. Ata de Registro de
Preços: 365/2020. Contratada: Celso Ferreira de Almeida 20012832880. Valor Máximo:
R$92.265,35. Ata de Registro de Preços: 368/2020. Contratada: Marina - Artes Gráficas e
Editora Ltda. Valor Máximo: R$2.880,00. Ata de Registro de Preços 369/2020. Contratada: O & P
Comunicação Ltda. Valor Máximo: R$11.958,40.

ADITIVO ARP
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 173/2019

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília; Modalidade: Pregão; Forma: Eletrônica; Objeto: Registro
de Preços visando à eventual aquisição de Papel Interfolha, Papel Higiênico e Toalhas de Papel
Picotado. Tendo em vista o protocolo nº 23649/2020, fica Cancelado o Seguinte Item da ata de
Registro de Preços nº 644/2019 - S.V.Braga Importadora Eireli: Papel Interfolha, 2 Dobras, Branco.
- Marca: Scooby - R$5,90.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA
DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.R.P.U.S.P.

LICITAÇÃO
Pregão nº 54/2020, do tipo menor preço, para aquisição de componente umeral...; a ser realizado
em 29/07/2020, às 9 horas e nº 55/2020, para prestação de serviços de manipulação nutrição
parenteral.., a ser realizado em 31/07/2020, as 9 horas. Edital disponível no site www.faepa.br.

Vidroporto S.A.
CNPJ/ME nº 48.845.556/0001-05 – NIRE 35.300.107.799

Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária, a serem realizadas na modalidade Semipresencial

O Conselho de Administração da Companhia, por sua Presidente, Sra. Fernanda Maia Salzano, convoca os Senhores Acio-
nistas da Companhia para se reunirem nas AGO e AGE a serem realizadas, conjuntamente, na modalidade semipresencial,
às 15:00hs do dia 23/07/2020 (“Assembleias”) na sede social da Companhia, no Km 226,8 da Rodovia Anhanguera, Porto
Ferreira-SP, a fim de deliberarem as matérias constantes da ordem do dia: 1) Em AGO: I) Tomar as contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; II)
Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019; e
III) Fixar a remuneração global anual da Administração, para o exercício 2020. 2) Em AGE: I) Examinar, discutir e votar a
proposta de reforma do Estatuto Social para alterar a redação do Artigo 5º a fim de refletir o aumento do capital social, caso
seja aprovada a capitalização dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/2019, no escopo da deliberação
elencada no item II, acima, da ordem do dia da AGO; e II) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social para refletir as
alterações do artigo 5º, caso aprovadas. Em razão das recomendações das autoridades médicas e sanitárias relacionadas
à pandemia da COVID-19 e com fundamento na Medida Provisória 931 de 30/03/2020 e na Instrução Normativa DREI nº
79, de 14/04/2020, as Assembleias serão realizadas na modalidade semipresencial, permitindo a participação e a votação
a distância dos Acionistas, mediante atuação remota, via aplicativo de videoconferência ZOOM. Forma e procedimento
de participação e votação à distância: A participação e votação dos Acionistas, mediante atuação remota via sistema
eletrônico, se dará por meio do aplicativo de videoconferência ZOOM. Para melhor organização das Assembleias, solicitamos
aos Acionistas que, no prazo de até 3 dias antes da realização das Assembleias, encaminhem à Companhia, no endereço
eletrônico assembleia@vidroporto.com.br as seguintes informações: (i) nome completo do participante das Assembleias,
indicando, conforme o caso, se a participação se dará na qualidade de representante legal ou procurador; (ii) o endereço
eletrônico do e-mail que será utilizado para registro da presença e voto doAcionista, e (iii) as vias digitalizadas dos documentos
comprobatórios da qualificação e dos poderes do participante. A admissão e o ingresso do Acionista nas Assembleias serão
apurados pelos membros da mesa, considerando-se o endereço de e-mail que será indicado por ocasião do cadastro prévio
pelo Acionista para verificação da sua identidade.Aos Acionistas que tiverem se cadastrado para a atuação remota, será
encaminhado o link de acesso à sala virtual das Assembleias. Será admitido às Assembleias, para participação remota,
o Acionista que apresente os documentos necessários ao seu cadastramento até 30 minutos antes do horário estipulado
para a abertura dos trabalhos. Os Acionistas que estiverem participando das Assembleias remotamente também poderão
se manifestar por escrito, via chat ou através de compartilhamento de tela. As Assembleias serão gravadas e a gravação
será arquivada na sede da Companhia pelo prazo legal. Em caso de dúvidas, solicitamos sejam encaminhadas ao seguinte
endereço eletrônico: assembleia@vidroporto.com.br .Todos os documentos permanecem à disposição dosAcionistas na sede
da Companhia e na redemundial de computadores no endereço http://www.vidroporto.com.br. Porto Ferreira, SP, 19/06/2020.
Fernanda Maia Salzano – Presidente do Conselho de Administração. (15, 16 e 17/07/2020)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A – CEASA
CNPJ n° 44.608.776/0001-64
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam CONVOCADOS os Senhores Acionistas das CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A – CEASA a
se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de julho de 2020, às 10:00 horas, na
sede social da Companhia, situada na Rod. Dom Pedro I - SP 065 - Km 140,5 - s/n - Pista Norte - Barão Geraldo - Campinas/
SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição do membro efetivo e suplente do Conselho de Administração -
representante dos funcionários; b) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Campinas, 14 de julho de 2020
Wander de Oliveira Villalba

Presidente do Conselho de Administração

Belo Horizonte, 29 de maio de 2020
Ilmo. Sr.
PEDROMENEGUETTI
Diretor Presidente da PBHAtivos S/A
Sr. Presidente,
Venho por meio desta apresentar a minha renúncia a partir de 01 de junho de 2020 aos cargos de
Conselheiro e de Presidente do Conselho deAdministração da PBHAtivos S/A.
Devo registrar que muito me honrou o exercício da Presidência do Conselho de Administração da PBH
Ativos, função a qual dediquei o melhor dos meus conhecimentos e procurei exercer com o máximo de
zelo e responsabilidade.
Quero estender meus agradecimentos aos demais integrantes do Colegiado que tive a honra de presidir
bem como os membros da Diretoria Executiva e aos colaboradores da Companhia pelo prazer e o
privilégio do convívio e aprendizado ao ongo destes últimos anos.
Atenciosamente,
Fuad Jorge Noman Filho.
Certifico registro sob o nº 7912545 em 10/07/2020 da Empresa PBHATIVOS S.A., Nire 31300097081 e
protocolo 203851978 - 01/07/2020.Autenticação:CBFC462D8E641AB72EA5DC1648812DE555FBAF6.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/385.197-8 e o código de segurança IqJu
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim –
Secretária-Geral.

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

SECRETARIA DE ESTADO DE
DEFESA CIVIL - RJ

A V I S OS
PROCESSO SEI-27/132/000099/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020R1
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS COM ACESSÓRIOS
DATA DE ABERTURA: 30/07/2020, às 09h.
DATA ETAPA DE LANCES: 30/07/2020, às 09h30min
PROCESSO SEI-270132/000066/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020
OBJETO: Prestação de Serviços de Coleta, recebimento e acondicionamento de Material
Biológico, realização de exames de Patologia Clínica e Citopatologia e distribuição dos
resultados
DATA DE ABERTURA: 30/07/2020, às 13h30min.
DATA ETAPA DE LANCES: 30/07/2020, às 14h
PROCESSO SEI-270042/000096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Fardamento
DATA DE ABERTURA: 30/07/2020, às 08h30min.
DATA ETAPA DE LANCES: 30/07/2020, às 09h
Os Editais encontram-se à disposição dos interessados no site: www.compras.rj.gov.br,
podendo ser retirados, de forma impressa, na Coordenação de Licitações e
Contratos/DGAF/SEDEC, sito à Praça da República, 45 – Centro – RJ, de 2ª a 5ª feira, das
08:00 às 17:00 horas, e 6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos Tels. (21)
2333-3084 / 2333-3085 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.
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Filme conservador critica combate à Covid e poupaBolsonaro
-Fábio Zanini

são paulo “Essa peça não é
contraosmétodosdepreven-
ção ao Covid-19. Toda crítica
aquiexpostaédirecionadaaos
governantesquefazemusoir-
restrito do poder”. Assim co-
meça“7Denúncias:AsConse-
quênciasdoCasoCovid-19”,no-
vodocumentáriodaBrasilPa-
ralelo, produtora gaúcha que
seespecializouemfazervíde-
osdeviés conservador.
OpresidenteJairBolsonaro,

queestáemisolamentoapós
terpegocoronavírus,assistiu
aofilmena terça (14).
Aprodutoraéhojeumadas

principaisvozesnaguerracul-
tural inspirada pelo filósofo
OlavodeCarvalho.
Com quase duas horas de

duração, o filme estreou no
YouTube em 30de junho. Ao

contrário do que promete,
opõe-se explicitamente aos
métodosdecombateàpande-
miapelomundo: isolamento
social, fechamentodocomér-
cio, usodemáscaras e orien-
taçãode cientistas.
Aocontráriodeobrasanteri-

oresdaprodutorasobreogol-
pede1964ouaeducação,que
tinhamcertoesmerotécnico,
esteéclaramenteumfilmefei-
toàspressas.Hálongoseenfa-
donhosdepoimentos,proble-
masdeinformaçãoeerrosque
umarevisãodetectaria.
O documentário apresen-

ta sete “denúncias” sobre as-
pectosdacrise. Incrivelmen-
te,nenhumaésobreacondu-
tadeBolsonaro.Nãohámen-
çãosobreseupronunciamen-
to em que tratou a Covid co-
mo“gripezinha”,ouaaglome-
rações que o presidente cau-

souemandançasporBrasília.
Tambémnãosedenunciao

fatodeopaístertrocadoduas
vezesdeministrodaSaúdeem
plenacrise,nemdeestarsem
titular da pasta desde maio.
Não há pesar sobre amonta-
nhademortos,quepassoude
75milnestaquarta (15).
Emvezdisso,odocumentá-

rioseocupadeatacarasupos-
ta perdade liberdades indivi-
duaiseo“pânico”geradopela
mídia, sempre com trilha so-
nora de suspense. “Defender
queogovernoinvadaaliberda-
dedealguémécriarumprece-
denteperigoso.Hojevocêpode
concordarcomomotivo,mas
amanhãamesmainvasãopo-
deserpormotivodequevocê
discorda”, dizo locutor.
Ofechamentodaeconomia

eos“lockdowns”emalgumas
cidadessãocomparadosame-

didastotalitáriasdosregimes
nazista,soviéticoouiraniano.
“Pânicosocial,alardemidi-

áticoeoiminenteriscoàvida
fazemcomqueopovoaumen-
teaaceitaçãodoqueogover-
nantepodeounãofazer”,diz.
Sem surpresas, o governa-

dorJoãoDoria(PSDB-SP),mai-
or adversário de Bolsonaro
na pandemia, é retratado co-
moespecialmenteautoritário.
“Quandoumpolíticofalaem

nomedaciência,éprecisoto-
mar cuidado”, alerta o filme,
paraquemciênciaparece ser
algo superestimado. “No ca-
so dos cientistas, ser impar-
cial, racionalecapazdeanali-
saroqueestásendoobserva-
donãoéa regra, é aexceção.”
Tambémacusa-se o STFde

terdadopoderparagoverna-
dores e prefeitos fecharem o
comércio “sem levar emcon-

taquemestavadoenteequem
nãoestava”.Adotaressecrité-
rio,obviamente,significariain-
viabilizaroisolamentosocial.
“O fechamento de shop-

pings,bares, restaurantes, lo-
jas e escritórios removeu de
grande parte dos brasileiros
assuasoportunidadesdetra-
balho.Esemodinheirodesse
trabalho, fica impossível pa-
ragrandepartedapopulação
continuarconsumindodopo-
voqueficouaberto”.Todotra-
balho,concluiofilme,éessen-
cialparaquemdeledepende,
eporissodeveriaserliberado.
Num momento em que se

distancia um pouco da mili-
tância e parece mais técnica,
aproduçãodáumbompano-
ramadoscasosdecorrupção
nacompradeequipamentos.
Apontaaindaapermissividade
dalegislaçãoexcepcionalcria-

danoiníciodacrise,queabriu
asportasparaacorrupção.
NumraroreparoaBolsona-

ro,ofilmedáumainformação
incompleta, aocriticarame-
dida provisória que isentava
gestores que cometeram er-
ros no combate à pandemia.
Faltoudizerqueamedidafoi
napráticatornadainócuape-
lo Supremo.
Quase no fim, o filme enfi-

leiraumadeprimentesequên-
ciadeagressõesexingamen-
tossofridosporrepórteresda
TV Globo nas ruas, para de-
monstrarumasupostaperda
de credibilidade da impren-
sa. Nenhum reparo é feito a
estes ataques.
7 Denúncias: As Consequências
do Caso Covid-19
Dir. Filipe Valerim e Lucas
Ferrugem, prod. Brasil Paralelo,
108min. Disponível no YouTube

Visitante semtestenãoentra emcidadedoAM
Carauari, no sudoeste do estado, criou muro de triagem no aeroporto e obriga turista a fazer quarentena de 14 dias

-DhiegoMaia, Zanone
Fraissat e Henrique Santana

carauari (am) Oalertadaden-
tistaKarinaGonzaga,30,écla-
ro:“Vocêssóentrarãonacida-
de seapresentaremumteste
negativoparaCovid-19”,avisa
ela,atrásdeumamesanasala
dedesembarquedopequeno
aeroportodeCarauari (a750
kmemlinharetadeManaus).
Gonzaga e a técnica bucal

Alessandra da Silva, 37, exer-
cem um tipo de função cru-
cial no “novo normal” —so-
bretudoemcidadesmais iso-
ladasesemestruturadesaú-
de—,duranteapandemiado
novo coronavírus.
Aduplaéaresponsávelpor

fazeratriagemdequempode
entrarequemdeveserbarra-
donapequenacidadeencra-
vadano sudoestedoAmazo-
nas. Omesmo controle é se-
guidoàriscanaregiãoportuá-
riadomunicípio,asegundae
última formade acesso.
A reportagemdaFolhade-

sembarcou de um aviãomo-
nomotor,apartirdeManaus,
noaeroportodeCarauari,no
finaldamanhãdodia22deju-
nho, um domingo, acompa-
nhando a comitiva do Insti-
tuto Missional, organização
social de Maringá (PR), que
faria a entrega emergencial
de cestas básicas aos ribeiri-
nhos daAmazônia.
Ninguém dos nove passa-

geiros, incluindo profissio-
naisdaFolha, tinhaemmãos
examesrecentesdeCovid-19,
o que criou um impasse. “Se
não temos o exame, então,
vamos fazê-lo”, disse Cassia-
noLuz, diretor do instituto.
Logo, a sala abafada de de-

sembarque do aeroporto se
transformou num laborató-
rioimprovisado.Umatécnica
deenfermagemdomunicípio
foienchendoampolascomo
sangue colhidode cadaum.
O resultado do teste soro-

lógico poderia trazer alívio,
mas também desespero. Ca-
soalguémtivessesidoconta-
minadopelocoronavírus, to-
doogruposeria forçadoare-
tornarparaManausecumprir
quarentenade 14dias.
A capacidade limitada de

processamentodeexamessó
tornouaesperapeloresultado
aindamaisangustiante.Ade-
morafezopilotodaaeronave
daONGMissão do Céu,Már-
cio Rempel, comunicar um
segundo problema. “Temos
‘janela’ de voo até umas 15h
[horário local] nomáximo.”
Rempel explicouque, após

esse horário e por causa da
distância até Manaus, parte
dopossívelvooderetornose-
ria feito à noite, o que não é
recomendadoparaaviõesde
pequenoporteemviagensna
Amazônia.Commaisessapre-
ocupação, a sensação era de
que as horas nãopassavam.
Foramnecessárias3h15pa-

ra o veredito: todos estavam

livresdocoronavírus.Mesma
sortenãotevenaquelediaum
grupo de seis trabalhadores
da Petrobras na hora do em-
barque.Eles testarampositi-
voe tiveramdeficaremqua-
rentenana cidade.
Masestar livredovírusésó

aprimeiraetapacumpridado
processo para entrar emCa-
rauari na pandemia.
Asegundapartedaburocra-

cia inclui ser fichado e obri-
gado a usar uma pulseira la-
ranja, formaencontradapelo
municípioparaidentificaros
forasteirosvindosdeáreasde
riscoouquetiveramcontato
compessoas contaminadas.
Todosos“laranjas”precisam

cumprirquarentenaobrigató-
ria de 14 dias. Até terça-feira
(14), 118pessoas estavamem
isolamentodomiciliar,segun-
doasecretariadeSaúdelocal.
AFolha ficou umdia na ci-

dade e só pode circular por-
que usava máscara, luvas e
jornalismo é classificado co-
moessencialpelogovernofe-
deralnapandemia.Masnem
por isso deixou de ser ques-
tionada pela população, a
maior aliada das autorida-
descontraquemdescumprea
quarentena.
No comércio, os “laranjas”

não são bem-vindos. “Vá pa-
racasa”,diziamosempresári-
os.Carauariestáassustada,e

asmensagensde lutoque to-
mam conta das fachadas de
casas e lojas explicam esse
comportamento.
Apandemiatambémescan-

carougargalossociais.Metade
da população vive commeio
saláriomínimoe, agora, tem
sobrevivido comos repasses
doauxílioemergencialdogo-
verno federal.
Asaulaspresenciaisnases-

colas foram suspensas, mas
os alunos não contam com
ensino remoto por causa da
estruturadeficitáriadeinter-
net,umproblemacrônicoem
todaaAmazônia.Ospaispre-
cisam ir às escolas para bus-
car os exercícios escolares

dos filhos empapel.
A cidade entrou pela pri-

meira vez nos registros ofi-
ciais quemonitoramadisse-
minaçãodonovocoronavírus
nodia16deabril,comtrêsca-
sospositivoseumóbito.Des-
de então somam606os con-
taminados,comsetemortes.
A explosão de casos fez a

prefeituracriarpostosdecon-
trolenosseusacessos, fechar
asentradasdascomunidades
ribeirinhas e fazer valer um
pacote de regras duríssimas
deconvivênciaquesacudiram
arotinados28milmoradores.
NemmesmoManaus, a capi-
tal do estado, foi tão severa.
ApopulaçãodeCarauaries-

tásobtoquederecolher.Ame-
dida,numprimeiromomen-
to,foicolocadaempráticadas
21h às 5h, ganhoumais força
quandofoiestendidadas 17h
às5he,agora,estáemproces-
so deflexibilização.
O tenente da PM Jean Wil-

ler,50,fiscalizaocumprimen-
to do toque de recolher e do
uso obrigatório de máscara,
itemaderidopelamaioriada
população.Otrabalhodapo-
lícia temoapoiode 35 câme-
ras, que ajudamamonitorar
as principais ruas e avenidas
da cidade.
“Tivemosqueoptarpelafor-

mamais drástica de conten-
çãodadoençaporqueCarau-
ari estava recebendo embar-
caçõesvindasdeManauscom
50%dospassageiroscontami-
nados”, dizWiller.
A polícia faz blitz surpresa

nasruasetambémficadeolho
emcadapassodadoporquem
usaapulseira laranja. “Quem
for flagrado na rua descum-
prindoaquarentenaéautua-
do”, completa o tenente.
Carauaricontabilizaaome-

nos 61 casos de pessoas que
respondemnaJustiçapor in-
fração contra o decreto cria-
do pela prefeitura para bar-
rar o avanço daCovid-19. Se-
gundooCódigoPenal,apena
para esse tipode crime varia
de um mês a um ano de de-
tenção, alémdemulta.
Entre os Oliveira, família

tradicionaldomunicípio,ne-
nhuma medida mais enér-
gica será capaz de trazer de
volta José Amâncio, 92, um
dossetemortosporCovid-19
da cidade.
Amânciofoi juiz,masélem-

bradocomopastordaAssem-
bleia de Deus. Da cadeira de
fiosposicionadanoalpendre
desuacasa,costumavaacon-
selharosfiéiseoraremfavor
dasqueixasquechegavamaté
o seuouvido.
“Quando a pandemia che-

gou, aqui era álcool o tempo
todo.Agentecolocouatéuma
placa na frente da casa dele
para informar que ninguém
deveria ficar perto dele”, diz
a nora Patrícia Souza, 24.
O filho Adonildo Oliveira,

46,quefaloucomaFolhaves-
tindo uma camiseta que es-
tampava o rosto do pai, con-
taqueoreligiososemanteve
firmeatéoúltimofiodecons-
ciência. “Quando foi avisado
queseria intubado,elepediu
umminuto aomédico: abai-
xou a cabeça e, eu entendo
que ali, entregou a vida dele
paraDeus.”
Amâncio deixou 18 filhos,

41netos,53bisnetose14tata-
ranetos.Mas, emmeioa tan-
ta tristeza, a família Olivei-
ra e osdemais carauarienses
têmvistoumhorizontemais
amenoporcausadasmedidas
de isolamento.Atéestaquar-
ta, não haviamais nenhuma
pessoainternadaporCovid-19
na cidade.

Policiais fazemblitz em rua de Carauari, cidade onde foi imposto toque de recolher Zanone Fraissat - 22.jun.20/Folhapress
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Dizer que a expressão “novo
normal” é um clichê de suces-
soédizeroóbvio,mas issomal
começa a dar conta dela. Os
chavões, os lugares-comuns,
as frases feitas não são todos
iguais—pelo contrário, com-
põemumafaunavariadae in-
teressantíssima.
“Novo normal” é um bicho

peçonhento, mas clichês não
são vilões em si. Todos carre-
gamos no bolso essas moedi-
nhasverbais, expressõescrista-
lizadasque trocamosnodiaa
dia.Namaiorpartedas vezes,
nem nos damos conta disso.

Nossaschuvas fortes tendem
a ser torrenciais, o toque do
craque adora ser sutil, os âni-
mos ficam logo exaltados, su-
amos em bicas, às vezes so-
mosacometidosdecuriosida-
demórbidae semprevaloriza-
mos o sucesso avassalador e
a ascensãometeórica. Cliche-
zentos somos —pura e sim-
plesmente.
Ofilósofoespanhol JoséOrte-

gayGasset (1883-1955) chamou
os lugares-comunsde “bondes
dotransporte intelectual”.Gos-
to dessa imagemdos chavões
comomalhade transportepú-

bliconumametrópole—ode-
bate de ideias— onde circula
muita gente.
Numacidadeemquesóhou-

vesse automóveis originalíssi-
mos com trajetórias irrepetí-
veis, os engarrafamentos se-
riam infinitos e pouca gente
se entenderia. Mais do que
um subproduto da sociabi-
lidade humana, o bonde lo-
tado de fórmulas testadas é
funcional.
A frase feitanosdispensade

pensar,nosacolhe emseupac-
tomorninhode compreensão
suficiente, de premissas acei-

taspor todos, paraquepossa-
mos tocar a vida.
No dia em que existir uma

ciência chamada clichelo-
gia, acredito que ela identifi-
cará dois perigos principais
em nossa atração pela ideia
pré-fabricada.
Um é o risco para quem de-

veria fugir do caminho bati-
do.Rebaixamseusofíciospen-
sadores quepensamchavões,
escritoresqueos escrevem, ci-
neastas que os dirigem. Arte
e pensamento só combinam
com clichê quando o tratam
com ironia.

O segundo perigo é maior.
No prefácio de seu divertido
“OPai dosBurros –Dicionário
de Lugares-Comuns e Frases
Feitas” (Arquipélago), o jorna-
lista e escritorHumbertoWer-
neck cita uma frase em que
HannahArendt (1906-1975) re-
conhecea função social do cli-
chê e, ao mesmo tempo, aler-
ta para seu risco:
“Clichês, frases feitas, ade-

são a códigos de expressão e
conduta convencionais e pa-
dronizados têm a função so-
cialmente reconhecidadepro-
teger-nos da realidade, ou se-
ja, da exigênciadeatençãodo
pensamento feitapor todosos
fatos eacontecimentos emvir-
tude de suamera existência.”
No entanto, o clichê para a

pensadora alemã é mais do
que conforto preguiçoso ou
convencionalismo de estilo.
É uma ferramenta linguísti-
ca que ideologias autoritári-
as usampara induzir letargia

crítica, indiferença, distância
entre pensamento e realida-
de: “Opensamento ideológico
se emancipada realidadeque
captamos com nossos cinco
sentidos” (“As Origens do To-
talitarismo”).
Pois é: conheço poucas ex-

pressões mais indutoras des-
se tipo de letargia crítica do
que “novo normal”. Naturali-
zade imediatoqualquercoisa,
doanormalaosubnormal, do
vagamenteanômaloaodefini-
tivamente criminoso, passan-
dopelo indefinido,o tumultua-
do,oobscenoeobolsonarista.
Só quem viajar ao futuro e

consultar livrosdehistória so-
breodesditosoanode2020po-
derá dizer se nosso tempopa-
riumesmoum “novo normal”
e, em caso positivo, qual foi
ele. Quando o normal já era,
seu sucessor imediato só po-
de ser o não normal, o anor-
mal. O resto, se não for letar-
gia, é má-fé.

Por que o clichê mais repetido de 2020 é uma falácia perigosa

-
Sérgio Rodrigues
Escritor e jornalista, autor de “O Drible” e “Viva a Língua Brasileira”

‘Novo normal’ é o novo anormal

|dom. Antonio Prata | seg. Tabata Amaral, ThiagoAmparo | ter. Vera Iaconelli |qua. Ilona Szabó de Carvalho, JairoMarques |qui. Sérgio Rodrigues | sex. Tati Bernardi | sáb. Oscar Vilhena Vieira, Luís Francisco Carvalho Filho

Transmissão acelerada

Taxa de contágio completa 12 semanas acima de 1, e número
de novos casos por 100mil habitantes dispara

A taxa de contágio indica para quantas pessoas cada
contaminado transmite o coronavírus. Por exemplo, se a taxa
for 2, cada infectado transmite para outras duas pessoas

Número de novos casos nas duas
semanas anteriores, para cada
grupo de 100mil brasileiros

Compare alguns países, em 12.jul
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Fontes: centro de análise de doenças infecciosas do Imperial College; ECDC (agência europeia de controle de doenças infecciosas)

-Ana Estela de Sousa Pinto
bruxelas Onúmerodenovos
casosdecoronavíruspor 100
milbrasileirossemultiplicou
por 13 entre a quinzena que
terminou em 28 de abril e a
que terminou no último do-
mingo (12). Foi de cerca de
19/100milparaquase250/100
mil,segundobalançodaECDC
(agênciaeuropeiadecontro-
le de doenças).
Essa é a consequência, em

termos humanos, de o país
completar 12 semanas segui-
das com uma taxa de contá-
gioacimade 1, ou seja, coma
epidemiaforadecontrolehá

quase quatromeses.
A taxa de contágio indica

paraquantaspessoas,emmé-
dia,cadainfectadotransmite
vírus.Abrasileiraéde1,03, se-
gundo o centro de acompa-
nhamento de pandemia do
ImperialCollege(umdosprin-
cipais do mundo) para a se-
manaquecomeçounodia 12.
O número significa que ca-

da 100contaminadosnoBra-
sil transmitem para 103 ou-
tras pessoas, que passam o
vírusparaoutras 106,09, que
por sua vez contagiam mais
109,27, espalhandoadoença.
Quandoa taxade contágio

(tambémchamadadeRt)está

Taxadecontágio
semultiplica
13 vezes em12
semanasnopaís
Contaminação do novo coronavírus
no Brasil tem quatro meses fora de
controle, afirma agência europeia

abaixode 1, o númerodeno-
vos casos se contrai e a epi-
demia é controlada. No caso
doChile, por exemplo, a Rt é
0,79: cada 100 contaminados
passamovírusparaoutros79,
que o transmitem para 62,4,
queporsuavezcontaminam
49,3eassimpordiante,redu-
zindoo alcancedadoença.
ParacalcularaRt,oImperi-

alCollegesebaseianonúme-
rodemortesregistradas,que
costumasermaisprecisoque
ode casos. Comohá interva-
lo entre o momento do con-
tágioeodasmortes,ocálculo
mostra como estava a trans-
missãonaquinzenaanterior.
O centro de estudos britâ-

nicos também faz uma esti-
mativadonúmerodemortes
porCovid-19: na semanaque
começounodia12,aprevisão
é que 7.860doentesmorram
por causado vírus noBrasil.
Éomaiornúmeroentreos

58países acompanhadospe-
lo ImperialCollege.Ocentro
analisaosquetiveramaome-
noscemmortesdesdeoinício
dapandemiaeaomenosdez
mortes emcadaumadasdu-
as semanas anteriores.
Segundoolevantamento,os

casosdeinfecçãoporcorona-
vírusregistradosnoBrasil re-
presentam49,6%dosefetiva-
mentecontaminados.Ataxa
de registro de casos do país
melhorounas últimas sema-
nas.Nofimdejunho,era34%.

Sambódromo daMarquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, vazio na última terça-feira (15) Pilar Olivares/Reuters

Escolas de samba doRio
veemCarnaval impossível
semvacina contra Covid-19
-Waleska Borges
e João Pedro Pitombo

rio de janeiro e salvador Re-
presentantesdealgumasdas
12 escolas do grupo especial
deescolasdesambadoRiodi-
zemnãohaversegurançapa-
ra o desfile em 2021 sem que
hajaumavacinacontraono-
vo coronavírus.
Otemorfoitratadoemreu-

nião da Liesa (Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba
doRiodeJaneiro)nestaterça-
feira (14), que terminou sem
definição sobre a realização
do evento.
“Imaginamosqueatémea-

dosdesetembroagentetenha
definição.Foiumareuniãode
avaliação.Todomundoenten-
deuqueoprojetodoCarnaval
teveatrasoevamosaguardar
osórgãospúblicos”,diz Jorge
Castanheira,presidentedaLi-
ga.“Nãopodemosnosanteci-
paràciência.Sóimaginamos
o desfile em fevereiro com a
vacina. Ele nãopode aconte-
cersemaglomeraçãodosdes-
filantesoudequemestáassis-
tindo”, completa.
Os carnavalescos lembra-

ram ainda que já deveriam
estarocorrendoaseliminató-

rias para a escolha dos sam-
bas-enredo.
“Semumavacina,nãoépos-

sível teraglomeraçãoparaas
disputas nas quadras. Tam-
bémnãopodemospensarno
enredo sem saber qual será
o formato do Carnaval”, afir-
ma Marco Aurélio Fernan-
des, diretor de Carnaval da
Imperatriz.
Dirigentes da escola acre-

ditam que apenas só com os
componentes eopúblico va-
cinadoscontraaCovid-19será
possível fazer odesfile.
A prefeitura do Rio infor-

mou que, neste momento,
aindanãoépossível falar em
definiçãosobreoCarnavalem
2021.Opoderpúblicodizque
segue“concentrandoosesfor-
ços para salvar vidas e con-
trolarapandemianacidade.”
Aindadeacordocomapre-

feitura,afestareúnemilhões
de pessoas e, durante o pe-
ríodo da folia, há uma inten-
sa movimentação pela cida-
de, incluindo o aumento do
uso do transporte público
duranteumextensoperíodo
de tempo.
Emnota,aRioturinformou

que mantém conversas com
o Ministério Público para o

desenvolvimento do Cader-
no de Encargos do Carnaval
deRua, comvigênciaparaos
carnavaisde2021,2022e2023.
Em caso de adiamento pa-

raopróximoano, oCaderno
deEncargos seráválido tam-
bém por três anos, que seri-
am os subsequentes (2022,
2023e2024).Concluídaaeta-
padaproduçãododocumen-
to, ele será enviado ao pre-
feito do Rio, Marcelo Crivel-
la, para avaliação da viabili-
dade do evento junto de seu

Gabinete Estratégico e Cien-
tífico.Apóstodasasetapas,a
Riotur o publicará.
Quanto à precificação dos

ingressos do setor turístico,
de acordo com a prefeitura,
a Liesa solicitouàRioturque
não fosse divulgada a venda
de ingressos até que houves-
seareuniãodaassembleiada
LigaIndependentedasEsco-
las de Sambaque anualmen-
te define as questões dopró-
ximoCarnaval.
“Apósocomunicadodo re-

sultado desta reunião pode-
remos prosseguir para a eta-
pa que cabe à prefeitura do
Rio”, disse aRiotur.
EmSalvador,oprefeitoACM

Neto(DEM)tambémdisseco-
gitar um possível adiamen-
to do Carnaval de 2021, caso
não haja vacina contra o no-
vocoronavírusenemapossi-
bilidade de uma imunização
da população até novembro
deste ano.
“Senãohouverumavacina

ousenãohouverumaclareza

emrelaçãoàimunidadecole-
tiva até omês de novembro,
então pode ser que a prefei-
turanão tenhaelementosde
segurançaparamanteroCar-
naval”, afirmouoprefeitoem
entrevista à imprensa na se-
gunda-feira (13).
Ele disse ainda que o Car-

navalpoderáseradiadopara
maio ou junho e que amedi-
da pode ser tomada em con-
juntocomoutrascapitaiscom
tradiçãodafolia,comoRiode
Janeiro, Recife e SãoPaulo.
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mudança”,dizMarinaÁguas,
analista do IBGE.
Apesquisamostraqueade-

sigualdadedepermanênciana
escolateminícioaindanoen-
sino fundamental. Nos anos
iniciais dessa etapa (do 1º ao
5ºanos),maisde95%dascri-
ançasde6a10anosestuda,ta-
xa que se mantém indepen-
dentemente do sexoou cor.
Naetapaseguinte,nosanos

finaisdo fundamental (do6º
ao9º), teminícioaevasãoes-
colar, que afeta de maneiras
diferentes cada grupo. En-
quanto, 89,3% das meninas
de 11a 14anosestãomatricu-
ladas nessa etapa, 85,8%dos
meninoscontinuamestudan-
do nessa idade. Frequentam
aescola 90,4%dosbrancos e
85,8%dospretos oupardos.
“Aescolaherdada socieda-

de o racismoestrutural e au-
menta essa desigualdade ra-
cial. Os indicadores gritam,
escancaramoracismo,masa
escola vira as costas para es-
se debate. Enquanto não re-
conhecermos esse racismo
educacional, não vamosme-
lhorarosíndiceseducacionais
noBrasil”, dizRicardoHenri-
ques,superintendentedoIns-
titutoUnibanco.
Para ele, é preciso pensar

em açõesmultissetoriais pa-
ra combater a desigualda-
de racial na educação, tanto
nasquestõescomportamen-
tais como pedagógicas e es-
truturais. “Precisamosdepo-
líticas para enfrentar o bul-
lying, a discriminação, mas
também de ações pedagógi-
casmaisassertivasqueconsi-
deremocontextodessesalu-
nos.Etambémdepolíticasde
incentivo,comoasaçõesafir-
mativas(cotas,porexemplo)”.
Ataxadeescolarizaçãodas

pessoas entre 15 e 17 anos de
idadechegoua89,2%em2019,
aindasematingirametaesta-
belecidapeloPNE(PlanoNa-
cionaldeEducação)parauni-
versalizaçãodoatendimento
educacional nessa faixa etá-
ria até 2016.
Osdadosdataxadefrequên-

ciaescolar líquida,ouseja,de
jovens de 15 a 17 anos que es-
tão no ensino médio (etapa
adequada para a idade) con-
tinua avançando, mas ainda
estáem71,4%.Hádesigualda-
desentreosgruposdapopu-
lação.Enquantoataxachega
a76,4%entreasmulheres,es-
táem66,7%entreoshomens.
Paraosbrancosestáem79,6%
e 66,7%, para negros.
A pesquisa mostra que o

principal motivo apontado
para o abandono escolar é
a necessidade de trabalhar
(39,1% dos jovens entre 14 e
29anos),seguidopelafaltade
interesseemestudar(29,2%).
Anecessidadedetrabalhar

émaiorentreoshomens,50%
delesrespondeuqueesseera
omotivoparatersaídodaes-
cola semcompletaroensino
básico. Esse motivo é apon-
tado por 23,8% das mulhe-
res. Para23,8%delas, a gravi-
dezfoioqueaslevouadeixar
os estudos.
JoséAlbinodeSousaJúnior,

35anos,paroudeestudaraos
18 anos, quando fazia o ensi-
nofundamental.Àépoca,ele
precisoucomeçaratrabalhar
para ajudar em casa. “Tentei
estudar ànoite,masnãodeu
prafazerosdois.Ficavamuito
cansadoenãoaprendianada.”
No início do ano, ele deci-

diuquevoltariaaestudarpara
completaroensinomédio.Ele
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-Patrícia Pasquini
sãopaulo AvidadeNellyNu-
nesdaSilvaParesnãofoimar-
cada por dificuldades finan-
ceiras,maselaaprendeuova-
lor de cada gota de suor pa-
ra crescer. E soube repassar
aos filhos.
Nelly nasceu em Osasco

(Grande SP), em uma famí-
lia de descendência portu-
guesa - mãe professora e pai
contador.
Era pacata, tímida e ligada

àfamília.Elagostavadesedi-
vertir com os primos e mer-
gulhar nos estudos.
Quandoopaimudoudeem-

prego,fixouresidêncianaLa-

pa (zonaoeste).
Oamorpelosestudostinha

umas pitadas de coragem e
boa vontade. Chegar diaria-
mente à Escola Estadual Pa-
dreAnchieta,noBrás(centro),
atése formarprofessora,aos
17 anos, requeria certo esfor-
ço para atravessar a cidade.
O sonho de ser enfermei-

ra foi impedido pelos pais.
Então, Nelly optou pelo pla-
noB,administraçãopública.
O curso abriu as portas para
um concurso público e o in-
gressonoDER(Departamen-
todeEstradasdeRodagem).

O estudante de medicina
DavidBaptistadaSilvaPares
Nettoeraumdosseussubor-
dinados.Oamorfaloumaisal-
to que qualquer hierarquia e
ambossecasaram.Daunião,
nasceramseis filhos.
Mesmocomafamíliagran-

de,Nellyquisestudarpedago-
gia. Não exerceu a profissão,
anãoserdentrodecasa.Nin-
guémiriadormirsenãotives-
sefinalizadoasobrigaçõesda
escola. Tarde da noite, Nelly
passava a lição comcadaum
enquanto preparava os lan-
ches dodia seguinte.

Ela eraumamisturade ze-
lo, amor, dedicação e rigor.
“Quando chamava os filhos
pelo nome composto era si-
nal de bronca”, lembra a fi-
lha, a biomédica Madalena
Pares, 64.
Emseucurrículoaindacoube

umafaculdadededireito,feita
naUSP.Foiconselhodochefe.
Nelly adorava tocar piano

e fezquestãodequeosfilhos
aprendessemaarte.Alémdis-
so,seudianãoficavacomple-
to sema leitura do jornal.
Umdosfilhosmorreunum

acidentedetrânsito, fatoque

tirouo seuprazer emdirigir.
Nelly Nunes da Silva Pares

morreu dia 3 de julho, aos 97
anos,deinsuficiênciacardíaca.
Divorciada,deixacincofilhos,
genro,noras,netosebisnetos.

Dedicada e amorosa, ensinou
aos filhos o valor da educação
NELLY NUNES DA SILVA PARES (1923-2020)
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-Isabela Palhares
são paulo Dos 10milhões de
jovensbrasileirosentre14e29
anos de idade que deixaram
defrequentaraescolasemter
completado a educação bá-
sica, 71,7% são pretos ou par-
dos. Amaioria afirma ter pa-
rado de estudar porque pre-
cisava trabalhar.
Aindaqueopaísmantenha

desde2016 lentatendênciade
crescimentonataxadeesco-
larizaçãoentre jovens,dados
da PnadContínua da Educa-
ção2019mostramqueoBra-
silnãoavançouparadiminu-
iradesigualdadeeducacional
entre negros e brancos e ho-
mens emulheres.
A pesquisa anual do IBGE

feita em domicílios de todo
o país, lançada nesta quarta
(15),mostraquejovensnegros
passam,emmédia,quasedois
anos a menos na escola (8,6
anos) doquebrancos (10,4).
A taxa de analfabetismo

também é quase três vezes
maiorentrenegros.Quase 10
acada100negroscommaisde
15anosnãosabemlernemes-
crever, enquanto entrebran-
cos são 3,6%os analfabetos.
A proporção é amesmana

população com mais de 60
anos, o que mostra o pouco
avançonadiminuiçãodade-
sigualdade. Nessa faixa etá-
ria, 27,1% dos negros e 9,5%
dosbrancossãoanalfabetos.
“OBrasilconseguiugarantir

acessoquaseuniversalnoen-
sinofundamental,masodesa-
fioémanteressealunonaes-
cola.Opaísavançalentamen-
tenoindicadordeanosdees-
colaridade,mas,aoolharpara
algunsgrupos,quasenãosevê

Negros são71,7%dos jovens
queabandonamaescola
Maioria diz ter parado de estudar porque precisava trabalhar para se sustentar

Fila demutirão de emprego; negros abandonamestudos para trabalhar, diz pesquisa Rivaldo Gomes - 27.nov.19/Folhapress

Educação no Brasil
Taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, em %

Número médio de anos de estudos das pessoas com mais de 25 anos

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

Indicador de educação das pessoas de 18 a 24 anos

Frequência escolar adequada (cursa educação superior) Atraso escolar (frequenta curso da educação básica)
Não frequenta escola e não concluiu a etapa

Em 2019, em%

Brasil Homens Mulheres Brancos
Pretos e Pardos

Brasil Homens Mulheres Brancos
Pretos e
Pardos

Brasil Homens Mulheres Brancos Pretos e
Pardos

Brasil Homens Mulheres Brancos Pretos e
Pardos

Abandono Escolar
Pessoas de 14 a 29 anos que não frequentam escola e não terminaram a educação básica

Em % da população Número, em milhões

Fonte: PNAD Educação

7,2 6,6 7,4 6,9 6,8 6,3
4,1 3,6

9,8 8,9
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8 6,6
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7,210,1 5,9 4,2 2,8
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21,4
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63,5

18,4
12,3

66,3

24,5
9,7

60,7
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8,2

56,1

16,1 12,7

68,3

“
O Brasil conseguiu
garantir acesso
quase universal
no ensino
fundamental,
mas o desafio é
manter esse aluno
na escola. O país
avança lentamente
no indicador
de anos de
escolaridade, mas,
ao olhar para alguns
grupos, quase não
se vêmudança
Marina Águas
analista do IBGE

estácursandoaEducaçãode
Jovens eAdultos (EJA) e con-
tinua acompanhando as au-
lasde forma remotadurante
a pandemia deCovid-19.
“Querodaroexemplopara

os meus filhos, mostrar pra
elescomoéimportanteestu-
dar”,dizSousaJúnior,queatu-
almentetrabalhacomocarre-
gador de caminhões no Cea-
gesp e temdois filhos, de 11 e
6 anos de idade.
“Sinto falta de saber escre-

vere lerdireito.Volteipraes-
colaporqueumdiaqueroes-
crever um livro. Insisto para
que os meus filhos estudem
porque emprego vai e vem,
maseducaçãoeconhecimen-
toninguémtiradagente”,diz.
Para especialistas, os len-

tos avanços educacionais re-
gistrados pela Pnad nos úl-
timos anos correm risco de
serem perdidos com a pan-
demia, caso não haja uma
resposta efetiva e rápida dos
governos para evitar alta no
abandonoescolaredesconti-
nuidadedos estudos.
“Háumriscomuitogrande

deregredirmosemáreasque
ainda não havíamos avança-
do significativamente, como
a garantia de frequência em
tempoadequadoeconclusão
daeducaçãobásica.Apande-
miapodeaceleraressegarga-
lo”, diz Caio Sato, coordena-
dordoTodospelaEducação.
Para eles, a suspensão das

aulaspresenciaisnasescolas
de todo o país e as dificulda-
desdeensinoqueficarames-
cancaradas comapandemia
podemterexpostoanecessi-
dade de priorizar os investi-
mentos emeducação.
“Há anos o Brasil convive

com situações extremamen-
tedesiguaisnaeducação,mas
essadesigualdadejánãocho-
cava.Apandemia jogou luzà
essasituação.Devemosapro-
veitar essa janela de oportu-
nidadepara agir rapidamen-
te,comaçõesefetivas;Nãosó
para evitar perdas,mas para
avançarondeestamosestag-
nados hámuito tempo”, afir-
maHenriques.
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Caso de naja que picou
jovem reacende alerta
sobre tráfico de animais
-Ana Bottallo
sãopaulo Ocasodeumestu-
dantedeveterináriaquefoi
picadoporumacobradaes-
pécieNajakaouthiaacendeu
umalertaparaumaquestão
maiornopaís:otráficoilegal
de espécies silvestres.
Segundorelatosdapolícia

ambientalpaulistaàFolha,a
percepçãoédequeasapre-
ensões cresceram nos últi-
mos anos. Emgeral são fei-
tasdenúnciasanônimasque
levamaosmandadosdebus-
ca e apreensão e às vezes a
capturasdeatécentenasde
animais de uma só vez.
Sempenadedetenção,po-

rém,ocombateaotráficoile-
galeaocontrabandopatina.
Cobras de outros países,

como a naja, originária do
sulasiático,sãoapreendidas
frequentemente.Asmaisco-
muns são as cobras do mi-
lharal (chamadas de corn
snakes) e pítons. No caso
da apreensão feita em Bra-
sília,umadasespécieseraa
boadeMadagáscar(gênero
Acrantophis), espécie lista-
da no apêndice 1 (demaior
risco)defaunaameaçadano
Cites(ConvençãoInternaci-
onalparaTrocadeEspécies
Ameaçadas, em inglês).
A criação de espécies pe-

çonhentaséproibidanopa-
ís, justamentepelo riscode
acidentes.Apósoestudante
deBrasíliatersidopicado,a
cobra foi encontrada perto
de um shopping da cidade.
Ospoliciaisacharamoutros
16 animais em um criadou-
ro ilegal e investigampossí-
vel ligação desse criadouro
comanajaquevirounotícia.
Segundoa legislaçãoam-

biental, regulamentadape-
loConama(ConselhoNaci-
onal doMeio Ambiente), a
criação de répteis no país
é permitida com algumas
condições.Os animais pre-
cisam ter licençado Ibama
(InstitutoBrasileirodoMeio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis) e ser
adquiridos em criadouros
legalizados.
Em 2015, o Conama pas-

sou para o âmbito estadual
a elaboração de legislação
para criação de animais sil-
vestres em cativeiro, o que
acabou favorecendo o trá-
fico, caracterizado pelo co-
mércio ilegal de animaisou
partesdeles, capturadosna
naturezaoucriadosemcati-
veirosclandestinos.Jáocon-
trabandoocorrequandoum
animal ou planta é trazido
para país semcertificação.
Apolícia investigaseana-

jadeBrasíliaéfrutodetráfi-
co ou contrabando.
A reportagem conversou

comcriadoreslegaisderép-
teis,queaceitaramfalarsob
condiçãodeanonimato.To-
dosdisseramqueaexistên-
ciadeumanajanopaísnão
é surpresa e que tanto os
órgãos ambientais quanto
a polícia sabem do tráfico
ilegal de espécies nativas e

exóticas emterritórionaci-
onale tentamháanoscom-
batê-lo.
Uma lei de 2002proibiu a

abertura de novos criadou-
ros legais, mas não reduziu
a demanda pelos bichos e
aumentou a quantidade de
animaisqueeramcomerci-
alizados ilegalmente, afir-
mamos criadores.
Um dos obstáculos para

o combate a crimes ambi-
entaiséapenaaplicadaaos
traficantes e contrabandis-
tas.Emgeral,aplica-semulta
deR$ 2.000 emcasode ani-
maisexóticos, edeR$500a
R$5.000paraanimaisdafau-
nanacional,segundoograu
de riscode extinção.
Alémdisso,ostraficantes,

responsáveis pela reprodu-
çãoecomercializaçãoilegal
dosanimaisnomercadone-
gro, raramente são pegos.
Por isso, quando faz uma
apreensão,apolíciabuscain-
diciá-lostambémpormaus
tratos aos animais e forma-
çãodequadrilha,crimespas-
síveis de penadedetenção.
Os criminosos também

costumamenvolvercriado-
res legaispormeiodenotas
falsasemitidascomseusda-
dos.Comoelestêmcadastro
de CNPJ, endereço físico e
permissões para venda, di-
zem que são o primeiro al-
vo do Ibama em investiga-
ções sobre a origemde ani-
maisexóticosencontrados.
MarcusBuononato,herpe-

tólogo(estudiosoderépteis
eanfíbios)ediretordaCiên-
ciasBrasilis, foidonodapri-
meira lojaautorizadaaven-
derrépteisnoBrasil,aextin-
taBioterium,nosanos1990.
Ele diz que ainda hoje, 15

anos após o fim do empre-
endimento,atendeachama-
dos da Polícia Federal para
conferir notas falsas emiti-
dascomonomedasualoja.
“Desde2005forammaisde

uma dúzia. Neste anomes-
mo recebi umchamado so-
bre um jacaré vendido com
nota falsa.É tristeporqueo
mercadoilegalprejudicato-
dootrabalhoquetentamos
fazer comoos criadores sé-
rios e legalizados”, afirma.
Buononato explica que,

quandotinhaaloja,diziaàs
pessoas que não compras-
sem répteis como pet, pois
o cuidadonão é trivial.
“Vendiaparaquemgosta-

va e queria estudar, obser-
var os animais, amantes de
ciência,nãoparaquemque-
ria colocá-los no pescoço e
se exibir”, diz Buononato.
SegundoCarlosAbrahão,

analistaambientaldocentro
de conservação de répteis
do ICMBio (InstitutoChico
MendesdeConservaçãoda
Biodiversidade),nãoháuma
listado Ibamacomasespé-
ciesautorizadasaseremcri-
adas emcativeiro.
Muitos estados elabora-

ramuma lista própria,mas
podemincluirespéciesinva-
soras,queapresentamrisco
para as populações locais.

-Marcelo Toledo

ribeirãopreto Nomesmomo-
mentoemqueinvestimentos
no interior batem recorde,
empresas como a XP anun-
ciam a interiorização de su-
as atividades e um projeto
para ligar a capital a grandes
centros por trensmodernos
é aguardado, cidades paulis-
tassofremparapreservarseu
passado e veem a memória
ferroviáriasofrerabalos,cor-
rendooriscodedesaparecer.
Estaçõesferroviáriashistó-

ricas,comoadeMairinque—
município que tem recebido
forte investimento imobiliá-
rio— correm risco de sofrer
aindamais danos, enquanto
emSorocaba,umadascidades
maisricasdointerior,umaes-
taçãofoi simplesmentecolo-
cadanochãoporuminvasor.
AXPanunciouqueteráno-

va sede no interior, e cida-
des como Campinas aguar-
dama implantaçãodoTrem
Intercidades, ligando-a à ca-
pital. Além disso, nos últi-
mos anos surgiram negóci-
os como o Catarina Outlet,
emSãoRoque—já expandi-
do—,enoprimeirotrimestre
desteano, foramanunciados
investimentosnasregiõesde
SorocabaeCampinasqueso-
mamR$7,3bilhões, segundo
a fundação Seade.

Porém,seoprogressocami-
nhadeumlado,deoutrocons-
truçõeshistóricas,muitasde-
las tombadas por órgãos de
proteção, sofrem como des-
casoeafaltadeconservação.
ÉocasodaestaçãodeMai-

rinque, primeira obra do ti-
po construída em concreto
armado no país, inaugurada
em 1906equerecebeupassa-
geirosaté janeirode 1999.Ela
substituiuumaantigaestação,
menor, da Villa Mayrink, de
1875, eé tombadapelo Iphan
(InstitutodoPatrimônioHis-
tórico eArtísticoNacional).
Alémdesertestemunhada

memória da extinta Estrada
deFerroSorocabana,queex-
pandiuos trilhos emdireção
aooestepaulista,aestaçãose
destacaportersidoprojetada
peloarquiteto francêsVictor
Dubugras (1868-1933).
Asinovaçõesarquitetônicas,

comoousodemarquisesati-
rantadas,abóbadasnervura-
dasemodernizaçãodeorna-
mentos, eram experimenta-
çõesdoprojetista,segundoo
Iphan,oqueotornouicônico.
Porém, a estação tem pro-

blemascríticos,relativosprin-
cipalmenteàsestruturaselé-
trica e hidráulica, segundo a
AMPF (Associação Mairin-
quense de Preservação Fer-
roviária). A entidade pediu a
cessãodousodoprédioeten-

taparceriaspararestaurá-lo,
masaprefeitura,donadoimó-
vel, diz que a AMPF não tem
capacidadepara isso.
“Em2015oCondephaat[ór-

gãodepreservaçãodogover-
nodoestado]fezconcursode
projetoarquitetônicoequem
ganhou foi um escritório de
São Paulo, que fez o projeto
completo.Estamosnadireto-
ria há três anos, tentando fa-
zer algo para a sua restaura-
ção.Nãoésóaestação,opro-
jeto contempla todoo entor-
no”,disseCarlosAlbertoPra-
doPerez,tesoureirodaAMPF.
No local, funciona ummu-

seu ferroviário, que também
precisa de restauro. A esti-
mativa é que o projeto custe
R$ 7,5milhões, segundo Jor-
geDerosa,vice-presidenteda
associação. “Ela está na imi-
nência depegar fogo”, disse.
Perto dali, em Sorocaba, o

cenáriodaantigaestaçãoPas-
saTrêséaindamaisdesolador.
Primeiraconstruçãodealve-
narianobairroBrigadeiroTo-
bias,elafoidemolidaparcial-
menteamarretadasemmaio
doanopassadoporuminva-
sor, que queria separar tijo-
los para usar emoutro lugar.
TambémemSorocaba,aes-

taçãoprincipal está fechada,
semdestinodefinido.Elaori-
ginou a Estrada de Ferro So-
rocabana,quecompletou 145

Interioratrainegócios
enquanto sofrepara
preservar seupassado
Estações ferroviárias antigas emmunicípios como
Mairinque e Sorocaba correm riscos ou estão fechadas

anos de sua inauguração na
última sexta-feira (10).
“O problema é que elas [as

estações]ficarameninguém
assumiu. A concessionária
não toma providência, e a
União fazvistasgrossas”, dis-
se Eric Mantuan, presidente
da Sorocabana—Movimen-
todePreservaçãoFerroviária.
EmCampinas, uma impor-

tanteestaçãodaextintaCom-
panhiaMogiana de Estradas
de Ferro, a Desembargador
Furtado, tambémprecisa de
restauro.Elaéumadascinco
narotaturísticaentreCampi-
naseJaguariúna,operadape-
laABPF(AssociaçãoBrasileira
dePreservaçãoFerroviária).
Aassociaçãorestaurouou-

tras estações, mas não tem
recursos para bancar a obra
darestante,desativadadesde
1962.Aobradependedapavi-
mentaçãodeumaviaemfren-
teaelaetambémdadestina-
ção queo imóvel poderá ter.
ElaspertencemaoDnit(De-

partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transporte)
e estão cedidas por comoda-
to de99 anos àABPF.
OIphandissesaberqueaes-

taçãodeMairinqueestá sem
usoe temproblemasdecon-
servação.Noúltimodia7,en-
viouofícioàprefeiturapedin-
do informações atualizadas.
Segundo SandroRolim, di-

retordeCulturadeMairinque,
aestaçãosedestinaaabrigar
omuseuferroviárioe, futura-
mente,serápontodereferên-
cia para atividades culturais.
Sobre os danos no imóvel,

eledissequeaprefeituraade-
quará os espaços às normas
dosbombeiros,comoprimei-
ro passopara a restauração.
“Oprojetofoidiscutidojun-

toaostécnicosdoCondephaat
e prevê toda a troca de fia-
ções elétricas, instalação de
hidrantes, caixas d’água, im-
permeabilizaçãodalaje,obras
nosbanheirosemanutenção
das calhas.” A verba virá de
emendaparlamentar.
Questionadosehápossibili-

dadedecessãodeusoàAMPF,
Rolimdisse quenão, já que a
estação é o imóvel inicial da
recém criada Fundação Cul-
tural Mizael Garbim, que se
responsabilizarápelasações.
Segundo ele, a associação

nãoconseguiurestaurar três
vagões que recebeu em doa-
ção, “demonstrando incapa-
cidade de gestão e planeja-
mento no trato do patrimô-
nio histórico”. AAMPFnega.
Já aPrefeituradeSorocaba

informouquenãohádestina-
ção para a principal estação
ferroviáriadacidadepornão
haver disponibilidade finan-
ceirapararestauraroprédio.
Segundo André Mascare-

nhas, chefe de divisão de pa-
trimôniohistóricoecultural,
aprefeituratempleiteadover-
bapormeiodeeditais,emen-
dasparlamentareseoutrases-
feras governamentais.
Questionadosobreamanu-

tençãodaestaçãoferroviária,
Mascarenhasafirmouqueem
2019 foifeitapinturanafacha-
daequeaGuardaCivilMunici-
pal fechouapartetraseirado
prédio,ondeocorriaoembar-
quedepassageiros.Damesma
forma,eleafirma,nãoháver-
baparareconstruçãodaanti-
ga estação Passa Três, parci-
almente demolida.

Centenária estação ferroviária deMairinque, no interior de SP Eduardo Knapp/Folhapress

INTERIOR,LITORAL
OUTROSESTADOS

CLASSIFICADOS FOLHA
11/3224-4000

APARTAMENTOS
ECASASVENDA

PRADO-BAHIA
Saiadocaosevivacomqualidade
devida.Vendocasamaravilhosa
emterrenode3milmetroscom
praiaparticular.
ValorR$1.200.000,00.Fotospelo
whatsApp:(31)99550-9902.

cód. 92473862

CHÁCARAS,
SÍTIOS
eFAZENDAS

IGARATÁ-CHÁC. /SITIOS
R$500/Mês(11)/96717-5097W

MARÍLIA/SÃOMANUEL
Vende-sesítioschácaras,
fazendasc/váriasmedidas.
creci F76325.14-99792-4538-
14-98151-7766-

CONSÓRCIOS/
FINANCIAMENTOS
DEIMÓVEIS

CONSÓRCIODEIMÓVEL
CONTEMPLADO
CréditodeR$416MILpara
comprar, construir,quitar,ou
refinanciarR$54mil+Parcelas
F:(11)934919288

DETETIVES
1A.A.ACTIVADETETIVES
Casosconj./Empr.At.GLS.Sig.
Abs.FotoseFilmagens.24h.
F:(11)3259-7758e3259-4826

ACOMPANHANTES
ELASAS+LINDASDEMOEMA
Al.dosJurupis835Tel:5051-3128

CLASSIFICADOS FOLHA
11/3224-4000

CLÍNICASE
MASSAGENS

Cpo. Belo – Prox. Aero Congonhas
HOMENS FINOS SE CUIDAM AQUI!

Salas Temáticas, Cafeteria,
Bronze, Saunas,Estac.c/Lava

Rápido,Táxis e Etc...
(11)5533-6955
(11)9.9976-9736Whats

2ª/ 6ª F – 11/20 hrs

ÚNICA 1°MUNDO!ÚNICA 1°MUNDO!
SPA DE MASSAGENS

NOVO NORMAL

CLASSIFICADOS FOLHA
11/3224-4000

VEÍCULOSIMÓVEISEMPREGOS NEGÓCIOS

PARA ANUNCIAR NOS

CLASSIFICADOS FOLHA

LIGUE AGORA

11/3224-4000

FIAT
UNOWAYFLEX4P2015
Prata,Únicodono.ar,dir. 23mil
km,originaisF:(11)99257-6079

cód. 92473853

A Fundação Faculdade de Medicina, entidade sem fins
lucrativos, seleciona profissionais para exercer os cargos de:
Auxiliar Administrativo. Requisitos: Cursando graduação
em Secretariado Executivo, curso de Pacote Office. Conhec. Secretariado em serviços
educacionais, gestão adm, comunic. Institucional, língua portuguesa e inglesa, redação
de textos, transcrição de áudios, elab. de atas, comunicados, relatórios e atendimento.
Os candidatos interessados deverão inscrever-se de 16/07/20 a

22/07/20 no site www.ffm.br, no link Trabalhe Conosco.
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Justiça aumenta fiança de pai em tragédia emCuiabá
-Pablo Rodrigo

cuiabá AJustiçadeMatoGros-
so aumentou de R$ 1.000pa-
raR$209milovalordafiança
para o pai da adolescente de
14anosenvolvidanodisparo
deumaarmadefogoquema-
touacolegadamesmaidade,
IsabeleGuimarãesRamos.
Segundo a polícia, ela con-

touquedeixou a arma cair, e
odisparoacertouaamiga,no
últimodomingo(12).Opaida
meninafoipresoapósocaso,
mashorasdepoisacabousol-
to ao pagar R$ 1.000 de fian-
ça. Cabe recursodadecisão.
Nadecisãodestaquarta(15),

ojuizJoãoBoscoSoaresdaSil-
va,da10ºVaraCriminaldeCui-
abá,acatouosargumentosdo
MinistérioPúblicodequeaPo-
líciaCivilnãoconsiderouque
assetearmasapreendidasna
casadameninaseremimpor-
tadasoudecalibre restrito.
Aindasegundooargumen-

todaPromotoria,odelegado
responsável, Olímpio da Cu-
nha Fernandes, foi “compla-
cente”aonãoindiciaropaida
adolescentepelocrimedeho-
micídioculposo(quandonão
há intençãodematar).
“A autoridade policial tam-

bémnãoconsiderouqueocon-
duzido, responsável pelas ar-
mas,entregouepermitiuque
suafilhamanuseasse ou sim-
plesmentefranqueouseuaces-
soàarmadefogoquedeucau-
saao incidente”,afirmouoju-
iz.Procurado,odelegadodis-
sequenãocomentariaocaso.
O juiz solicitouàPolíciaCi-

vil o indiciamento do pai da
adolescentequedisparouaci-
dentalmenteporsupostoho-
micídioculposo,quandonão
há a intençãodematar.
Caberá àDelegacia Especi-

alizada de Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente e à Delegacia Especia-
lizadadoAdolescentedecidi-
remseacatamounãoopedi-
do. Os delegados afirmaram
que não vão comentar o ca-
so, que está sob sigilo.
Ainda segundo a senten-

ça do juiz, o valor pago de
R$1.000peloempresárioé“ir-
risório”, “incompatívelcoma
realidadefinanceira[dopaida
jovem] e incapaz, sequer, de
cobrir as custas do processo
criminal, quantomais de su-
portaradevidareparaçãodos
danossofridosporterceiros”.
Tal falta de observação, se-

gundoaPromotoria,podeter
gerado consequências ao ca-
so,quepoderiaser levadopa-
raoutracompetênciajurídica.
Oaumentodafiançarespal-

dadopelaJustiçapartiudeum
pedidofeitoporHélioNishiy-
ama, advogadoda família da
vítima, que estipulou inicial-
menteovalordeR$ 1milhão.
Porém, o juiz concedeu o te-
tode200saláriosmínimos,o
equivalente aR$ 209mil.
Agarotaqueportavaapisto-

la praticava tiro havia quatro
meses,segundooPMFernan-
doRaphael,presidentedaFe-
deraçãodeTirodeMatoGros-
so. “Ela sabequenão sepode
brincarcomarmas”, disse.
Desdejunhode2019,umde-

cretodopresidenteJairBolso-
narosobrearmasemunições
para caçadores, colecionado-
res e atiradores autorizou a
práticadetirodepessoascom
mais de 14 anos semprecisar
deumaautorização judicial.
De acordo com o decreto

9.846/2019, adolescentes só
poderãomanuseararmasem
locais autorizados pelo Exér-
cito. “Poderá ser feita com a

Homem émorto
após aparecer na
TV como suspeito
são paulo | agora Um ho-
mem foi morto em Salto
(SP), na segunda (13), ho-
rasdepoisdeserapontado
comosuspeitodeumcrime
noprogramaCidadeAlerta,
daTVRecord,segundorela-
toda famíliadeleàpolícia.
Os paretes de Alecio Fer-

reiraDias,41, afirmamque,
pelamanhã,ele foiaponta-
do no programa como res-
ponsávelpelamortedePris-
cilaMartins, 18. O apresen-
tadorLuizBaccidissequea
políciajátinhaumsuspeito
emostrouafotodeumho-
mem,semidentificaroros-
to,epediuquequemtivesse
informaçõesfosseàpolícia.
Segundo a polícia, perto

dameia-noitedesegunda,
várioshomens foramàca-
sadeDias.Seucorpofoien-
contradocomperfurações
na face, tórax e perna.
Ocasofoiregistradocomo

homicídioqualificadocom
empregodemeiocruel.Até
a conclusão desta edição
ninguémhaviasidodetido.
Em nota, a Record afir-

mou que “o Cidade Alerta
tinhaasinformaçõessobre
onomeeafotodosuspeito,
equeentreamigos, famili-
ares, testemunhasemora-
doresdaregiãodeSalto,to-
dos já sabiamquemera”.
“Diantedarevoltaqueain-

formaçãocausou,oCidade
Alertadecidiunãoidentifi-
carosuspeitoefezumape-
loparaquemsoubesseopa-
radeirodo investigadoque
informasse a polícia e que
ninguémtentassefazerjus-
tiçacomasprópriasmãos”,
afirmou.ARecordnãodis-
se se a foto era de Dias.
AlanaAmbrosio

são paulo Emmeio a núme-
rosrecordesdeletalidadepo-
licialnoestadodeSãoPaulo,
o Tribunal de Justiça Militar
do estado (TJM-SP) decidiu
permitir que oficiais da Polí-
ciaMilitarapreendamarmas
eobjetosemocorrênciascom
morte, inclusiveemcasosde-
correntesdeintervençãopo-
licial. Até agora, em uma ce-
na de crime, cabia aos agen-
tes apenas preservar o local
atéachegadadeumdelegado.
A sentença do juiz militar

Ronaldo João Roth, da 1ª Au-
ditoria Militar, de 8 de julho,
acata pedido de habeas cor-
puscoletivodaassociaçãode
oficiaisDefendaPM,quetem
noroldefunçõesadvogarpa-
raagentesenvolvidosemmor-
tes durante operações.
Omagistradoconsiderouin-

constitucionalatodogoverno
deSãoPaulo,de2015,quepa-
dronizaaatuaçãodascorpo-
rações visando a evitar abu-
sos e controlar a letalidade.
Aresolução40daSecretaria

deSegurançaPública(SSP)es-
tabeleceque, emcasodeho-
micídio durante ocorrência,
osPMsdevempreservarolo-
caldocrimeatéachegadado
delegadoe “providenciarpa-
ra que não se alteremo esta-
doeaconservaçãodascoisas
para a realizaçãodeperícia”.
Ofatotambémdeveserco-

municadoimediatamenteaos
comandantes de área, à Cor-
regedoriaeaoMinistérioPú-
blico.Opolicial quenãoobe-
dece a tal determinação po-
de responder por crime fun-
cional, usurpação da função
pública,abusodeautoridade
ou fraudeprocessual.
O estado, sob gestão de Jo-

ãoDoria(PSDB),vembatendo
recordesde letalidadepolici-
al,emultiplicam-seasdenún-
cias de abusos. O número de

mortescausadasporagentes
teveaquartaaltanesteanoe
chegou a 442 casos.
OjuizRothavaliouque,apli-

cadaa inquéritosmilitares, a
resolução 40 seria “inconsti-
tucional” e “abusiva” e colo-
caria os PMs sob “constran-
gimentoilegal”.Omagistrado
argumenta na decisão que o
CódigodeProcessoPenalMi-
litarprevêapreensãode“ins-
trumentosetodososobjetos
quetenhamrelaçãocomofa-
to”,e,portanto,nãoseriapos-
sívelcumprira legislaçãomi-
litar e a normada SSP.
Roth citaoparágrafo4ºdo

artigo144daConstituiçãoFe-
deral: “Àspolíciascivis,dirigi-
das por delegados de polícia
decarreira, incumbem,ressal-
vadaacompetênciadaUnião,
as funçõesdepolícia judiciá-
ria e a apuraçãode infrações
penais, exceto asmilitares”.
Pela legislação brasileira,

oscrimespraticadoscontraa
vidadevemser julgadospela
Justiça comum, mesmo se o
autorformilitar.Aúnicaexce-
ção éparamembrosdasFor-
çasArmadasqueseenvolvam
emocorrênciacommortedu-
ranteaçõesdeGLO(Garantia
da Lei e daOrdem).
Ainda assim, Roth afirma

que a Polícia Civil “não pode
apurar crime militar, como
ocorrecomoscasosdehomi-
cídiodolosocontracivilquan-
dopraticadopor policial”.
Asentençaprovocoureação

de entidade da Polícia Civil,
que vê tentativadedificultar
investigação de casos. O Mi-
nistérioPúblicodeSãoPaulo
tambémrecorreudadecisão.
Na sexta (10), a Associação

dos Delegados de Polícia do
EstadodeSãoPaulo(Adpesp)
entroucomtrêsaçõescontra
asentença,pedindosuarevo-
gaçãoequestionandoacom-

Juizmilitar autorizaPMaapreender
objetos apósmortes emaçãopolicial
Ministério Público recorre da decisão; entidade da Polícia Civil vê tentativa de impedir investigações

petência do juiz de primeiro
grau sobre o tema. Os pedi-
dosaindanãoforamjulgados.
Paraopresidentedaentida-

de, o delegadoGustavoMes-
quita, a atribuição de colher
provas é da Polícia Civil pa-
ra que os crimes “não sejam
praticadoseinvestigadospe-
los próprios pares, garantin-
doisençãoeimparcialidade”.
“Quandoodelegadochegar,

os objetos já terão sido reco-
lhidos pelos PMs. As investi-
gaçõesserãoobstaculizadas.
Estão subvertendo a lógica
justamentenomomentoem
queagenteassisteàescalada
demortesemdecorrênciade
açãopolicial”, dizMesquita.
O Ministério Público afir-

ma que não concorda com a
sentença e que entrou com
recurso contra a decisão. “O
juiz militar não tem compe-

tênciaparaseinsurgircontra
umaresoluçãodoSecretário
deSegurançaPúblicaesobre
matériarelativaàsfunçõesda
Polícia Civil”, disse, emnota.
Já a SSP afirmou, também

emnota,que“avaliaaadoção
dasmedidasjurídicascabíveis
emrelação àdecisão”.

Corregedoria da PM
investiga abordagem
amotoboy em SP

-Rogério Pagnan

são paulo ACorregedoriada
Polícia Militar de São Paulo
abriuinvestigaçãoparaapurar
sehouveexcessoporpartede
policiaismilitaresnaaborda-

redes sociais. Segundo Silva,
no trajeto, houve três princí-
pios de tumulto comos poli-
ciaismilitaresporqueeleses-
tavamanotandoasplacasdos
participantes—elealeganão
ter sido o único a encobrir a
placa,pormedoderepresália.
NaruadaConsolação,aopa-

rarparaenviarimagensdedi-
vulgaçãodoato,foiabordado
pelosPMs.Silvadisseteracei-
tadoaabordagem,maspedi-
do para avisar os colegas de
que não iria acompanhá-los
no restante dopercurso.
“Aí,ele[oPM]falou: ‘Nãovai

mandar porra nenhuma’. Aí,
começouatruculência.Quise-
ramtomarmeucelular à for-
ça,nãoprecisadisso.Erasóele
mepedir.Nãotenhoqualquer
problemacomaJustiça.Nun-
ca tive. Ele nãomedeuopor-
tunidadepara fazeroqueele
estava pedindo”, disse.
Omotoboyafirmaterpedi-

do calma ao PM, sem suces-
so. “Comecei a ir para fren-
te, não sei se ele pensou que
estava fugindo dele, não sei,
elemegrudou, comum ‘ma-
ta leão’portrás, ecomeçoua
me puxar. Fiquei em pânico,
assustado, foi quandocome-
ceiagritar,pedirajuda”disse.
Omotoboydizqueseusgri-

tosnãoforaminspiradospor
Floyd, história da qual só foi
se inteirar após as pessoas
passarem a fazer compara-
ção. “Nãoacompanho televi-
são.Eraumacoisaqueestava
sentindo na hora, eu não es-
tavaconseguindoraciocinar.”
Silva afirma, ainda, que ao

chegaremaodistritopolicial
aPMfemininaquistiraruma
foto dele no compartimento
de preso. “Queria tirar uma
fotodomeu lado,me tratan-
do como troféu. Pelo amor
deDeus,eusouumapessoa.”
Ele tambémacusa a PMde

ter usado spray de pimenta
e dado choques nele, além
de fazer ameaças. “Eu achei
queiriammematarali”,disse.
APolíciaCivil registrouum

boletim de ocorrência de re-
sistência,eaPMaplicoumul-
tas e apreendeuo veículo.
SegundoaSecretariadaSe-

gurança Pública, todas as in-
formaçõesrepassadasporSil-
va serão apuradas pela Cor-
regedoria daPolíciaMilitar.

Policiais abordamomotoboy que participava demanifestação
na avenida Rebouças, na terça-feira (14) Reprodução

utilizaçãodearmadefogoda
agremiação ou do responsá-
vel legal, quandoomenor es-
tiverporesteacompanhado”,
diz trechodoartigo7º.
Apolíciainvestigaamortede

Isabele.Elafoiatingidaporum
tironacabeça.Segundoapolí-
cia,odisparoaconteceuapós
suaamigaterdeixadocairum
“case” comduaspistolas.
Amorte aconteceu na noi-

tededomingoemumcondo-
míniodeluxodacapitalmato-
grossense,quandoIsabelees-
tavana casa da amiga.
SegundoRodrigoPousoMi-

randa,advogadodaadolescen-
tequesobreviveuaoepisódio,
aarmapertenceaopaidona-
moradodela.Ambas famílias
praticam tiro. Pela versão de
Miranda, o namorado havia
idoàcasadagarotaparaqueo
paidelafizesseamanutenção

deduaspistolas—umadelas,
a envolvidanamorte.
Após o namorado ter ido

embora,elapegouocasecom
asarmaselevouparaoandar
decimadacasaparaguardá-
las no cofre no quarto dos
pais,aindasegundoMiranda.
Porém,antespassouemseu

próprio quarto para chamar
Isabele. Ao bater na porta, a
amiga abriu, e, segundos de-
pois,atragédiaaconteceu,pe-
lo relato do advogado.
“QuandoIsabeleabriuapor-

ta,amaletacaiu.Elanãoesta-
va totalmente fechada. Uma
arma caiu e a outra ficou no
case. Com a mão direita ela
pegou a arma que caiu e ao
mesmo tempo equilibrando
a outra que estava no case.
Quando ela estava levantan-
doparacolocaraoutraarma
dentrodamaleta, aconteceu

odisparo”, disse o advogado.
Eledizqueaclientenãosabia
queaarmaestavacarregada.
O pai da adolescente ligou

paraoSamu(ServiçodeAten-
dimentoMóveldeUrgência),
que o orientou a realizar os
primeiros socorros. Porém,
quandoosparamédicosche-
garam, Isabeleestavamorta.
“Erammelhoresamigas.Ela

vailevaressecarmaparaores-
todavida.Afamíliaestáextre-
mamente abalada, assim co-
mo tambéma família dame-
ninaquefaleceu”,dizMiranda.
Opaidaadolescentepode-

rá responder por posse ile-
gal de armade fogo, compe-
nade 2 a 20 anos deprisão e,
se comprovadoque assumiu
o risco em deixar a arma ex-
posta, responderáporhomi-
cídio simples, cuja pena va-
riade6a20anosdereclusão.

Isabele Guimarães Ramos, 14, quemorreu após ser atingida por um tiro Reprodução Instagram

gemdeummotoboyquepar-
ticipavadeumamanifestação
da categoria, na tarde de ter-
ça-feira (14), na avenida Re-
bouças,zonaoestedacapital.
A ação policial teve grande

repercussão nas redes soci-
ais porque, ao ser imobiliza-
dopelospoliciais,omotoboy
JeffersonAndréLimadaSilva,
23,gritavaquenãoconseguia
respirar, lembrandoopedido
desocorrodonorte-america-
no George Floyd —homem
negromortoemumaaborda-
gempolicial após ser asfixia-
dopelo joelhodeumpolicial
branco.Silvatambéménegro.
“Minha habilitação estava

vencida.Nãonegominhacul-
pa,entendoqueopolicialpre-
cisa fazer o serviço dele, não
nego que a placa da minha
motoestavatampada.Masna-
da justificaaformacomome
trataram”,disseSilvaàFolha.
De acordo com o registro

policial,osagentesdecidiram
abordaromotoboyporqueele
estavacomamotoestaciona-
dasobreacalçadaecomapla-
caencobertaporumadesivo.
Ospoliciaisteriamsolicitado
queohomemdescessedamo-
tocicletaecolocasseasmãos
nacabeçapararealizarrevis-
ta pessoal, mas houve resis-
tênciaporpartedomotoboy.
OsPMstentaramcolocaras

mãos de Silva para trás, mas
eleteriacontinuado.Foines-
se momento que os três caí-
ramaochão.Somentenoso-
lo, segundo os policiais, eles
conseguiramalgemá-lo e, na
sequência, levaramparaodis-
trito,ondefoiconstadoquea
habilitação estava vencida.
Omotoboycontouàrepor-

tagemqueparticipavadama-
nifestação da categoria con-
tra a precarização das con-
dições de trabalho e ajuda-
va na divulgação do ato nas
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-Lucas Brêda
sãopaulo “Estou até bobode
vercomoaspessoasestãoten-
docarinhoelembrandoami-
nhavó”,dizPauloCesarValdez
Júnior,netodeElizethCardo-
so.Paraasurpresadodentista,
mesmonomeiodapandemia,
ocentenáriodacantora,uma
dasmais importantesdamú-
sica brasileira, morta há três
décadas,não foi esquecido.
Elizeth, que faria cem anos

nestaquinta,vaiter26deseus44
álbuns—aquelesqueperten-
cem à Universal— lançados
nasplataformasdestreaming,
além de comemorações em
showsvirtuaiselivesespalha-
daspelasredessociais.Éacele-
braçãodamemóriadeumaar-
tistadetalentoeimportância
indiscutíveis,masqueteveum
alcanceaquémdoquepodia.
“Ela não trafegou por onde

foramMariaBethânia,ElisRe-
gina,GalCosta—ascantorasde
primeirotime.AElizethnunca
teveapopularidadedessascan-
toras”,dizJoãoMáximo,jorna-
listaepesquisadorquechegoua
entrevistar a cantora. “Não
seiporqueelanãoemplacou.”
Partedessaexplicaçãoestána

relação entre a trajetória da
cantoraeaindústriafonográ-
fica. Elizethnasceuno subúr-
bio de São Francisco Xavier,
próximo ao morro da Man-
gueira, no Rio de Janeiro, e já
cantavadesdecriança.Aosdez
anos,tevededeixaraescolapara
trabalhar—foifuncionáriaem
salãodebelezaetaxista,entre
outrasatividades—atécome-
çara cantarnanoite carioca.

Quando foi contratada pe-
lagravadoraTodamérica,Eli-
zethjátinha30anos.“Elache-
ganummomentoemquete-
mos o impacto do rádio e da
indústria fonográfica”, diz o
historiador Luiz Antonio Si-
mas, autor de “Dicionárioda
História Social do Samba”.
Équandoo sambadoEstá-

ciodeSá, o sambaurbanodo
Rio,chegaaorádioepassapor
transformações.Esseproces-
so, diz Simas, tem a ver com
mudançasnacidade, a radio-
difusãoeaindústriadediscos.
“Temumaclassemédiaurba-

naquevaiseconsolidandono
Brasil—equeconsomesamba.
Aomesmotempo,háumEsta-
dobairrista,quebuscatrazero
sambaparaumcertomitoda
identidadenacional,quepas-
sapelaideiadamestiçagem.O
samba vai sendo desafricani-
zado.Paraserconsumidopor
quemcompradiscoseouverá-
dio,eleperdeumavisceralida-
demuitoligadaaostambores.”
Énessaépocaqueosamba

encontraobolero,dandoori-
gemaosamba-canção,estilo
mais arrastadopelo qual Eli-
zethficouconhecida.Musical-
mente, contudo, sua origem
é no samba da Cidade Nova,
ondeelaconheceunomesco-
moPixinguinhaaindajovem.
“ElafoilevadaaorádioporJa-

cobdoBandolim,foiaprimeira
agravarumsambadoNoelRosa
[‘Quem Ri Melhor’], que ele
mesmoensinouaela”,dizJoão
Máximo.“Sóque,quandocon-
segueumcontrato comuma
gravadora, ela não vai can-
tarossambasmaisoriginais,

mais brasileiros, que tinha
aprendido.Vaiserlançadaco-
mocantoradesamba-canção.”
Seu primeiro sucesso foi

“CançãodeAmor”,de1950e,ao
longo da década, ela lançou
diversosdiscos.Em1958,aca-
bou sendo uma protagonista
dosurgimentodabossanova.
É dela a voz de “Canção do

AmorDemais”, commúsicas
deTomJobimeViniciusdeMo-
raeseumviolãotímido,masjá
revolucionáriodeJoãoGilber-
to.Oálbumtemoprimeirore-
gistrode“ChegadeSaudade”.
“Ela faz esse disco —que é

importantíssimo, histórico e
muitobom—eviraumabos-
sanovistaquenunca foi.Vári-
os bossanovistas dizem que
ela não pode ter sido a lança-
doradabossanovaporquenão
cantavacom‘vozpequena’.Era
uma cantora de peito aberto,
cantava para fora, com mui-
to sentimento”,dizMáximo.
Enquanto a bossa nova ga-

nhavaostatusdemúsicamo-
dernabrasileira,osamba-can-
ção, que Elizeth continuava
cantando,saíademoda.Mes-
mogozandodeprestígioante
a imprensaeomeioartístico,
ela quase não aparece na era
dos festivaisdosanos 1960.
“Elanãoeraconsideradabo-

nita,eváriascantorasdaépoca
deladesapareceramquandoa
TVpassou a fazer programas
de música”, diz Máximo. “Foi
pouquíssimousadapelaTV.”
Segundo Simas, a histó-

ria do samba é marcada por
grandescriadoresnegrosque
não necessariamente eram
as grandes vozes do gênero.

“Oartistaquebotaacarano
palco,queapareceefala,éim-
pactadoporesseracismo.Esse
racismo‘cordial’,emquevocê
fingequeacoisanãoétãoim-
portante.Amaioriadascanto-
rasdaeradorádio,asqueapa-
recem nas revistas e concor-
remaprêmios,sãobrancas.A
AracydeAlmeida,queerane-
gra, é jogadanoostracismo.”
Em“ElizeteSobeoMorro”,de

1965,elagravasambasdeCan-
deia,PaulinhodaViola,Carto-
la,ZéKetieÉltonMedeiros.“É
umdiscotambémgenial,que
areaproximadaquelesamba”,
dizMáximo.“OsLPsdelaeram
muitoirregulares.Tinhamdu-
asoutrêsfaixasboas,algumas
ruins.Elanãotevesorteatéco-
meçaraserproduzidaporgen-
temelhor,comoNelsonCava-
quinho,voltaacantarcomPi-
xinguinha,mas jamais coma
popularidadequemereceu.”
Sérgio Cabral, biógrafo da

cantora,relatouemcolunano
DiárioCariocaumdiálogona
plateiaquandoelacantouVil-
la-LobosnoTheatroMunici-
pal—umaousadiaparaartis-
taspopulares.“Sedependesse
demim, essamulatinha não
passava do Teatro João Ca-
etano”, alguémali teria dito.
OshowdeElizethnoTeatro

João Caetano, em 1968, com
Zimbo Trio e Jacob do Ban-
dolim, segundoMáximo, é o
grande momento dela. “Não
vejoheresianumacantorapo-
pularcantarVilla-Lobos.Eela
cantoubem, enriquece abio-
grafia,masachoqueoshowdo
JoãoCaetanofoiummomen-
tomaispopular,queelanunca

Divindade
Cantora Elizeth Cardoso, que faria cemanos
hoje, revive no streaming e em shows virtuais
a glória da qual foi privada nofinal da carreira

teve.Nemantes,nemdepois.”
Elizeth estava no Japão em

1987quandosoubequetinha
umcâncernoestômago.Se já
haviaperdidoespaçonosanos
1970,nadécadaseguinteficou
encostadapelasgravadoras.
“Ela teve um final de vida

complicado”,dizMáximo.“Os
discosnãovendiam,ninguém
queria fazer disco com ela.
Mascomopode?Eraumacan-
tora deprimeiríssimonível.”
Senãoerabemsambistaou

bossanovista,Elizethacabou
sendoumpoucodetudo.Por
umlado,suacarreiraesteveà
mercê da indústria fonográ-
fica.Poroutro,mostracomo
ela participou intimamente
detodaaevoluçãodosamba.
Valdez Júnior, que está lan-

çandoumacervejacomoape-
lidodaavó,Divina,dizqueela
comentavaque tinha sidoes-
quecidanofimdavida.Ele se
lembra de Elizeth comouma
pessoahumildeeparceirados
músicos.Suamaiorespaixões
eramoFlamengo, aPortela e
oblocoCordãodaBolaPreta.
NavisãodeSimas, o legado

deElizethtemalgunsdosdis-
cosmaisimportantesdopaís.
“Elaseencaixoumuitobemem
qualquer gênero que cantou.
Se você fizer umadiscografia
domaisimportantedosamba,
osálbunsdelavãoaparecer.”
“Eraumavozpotente,aber-

taecomcara.Umadasmaio-
res do Brasil, do time de Cle-
mentina[deJesus],Elis[Regi-
na], Clara [Nunes]—aquelas
vozes que você sabe que são
elas que estão cantando. Eli-
zethfoitudo,menosgenérica.”

DISCOS
ESSENCIAIS

‘Canção do
AmorDemais’
(1958)
Elizeth é a voz
e o rosto de um
dos primeiros
discos de
bossa nova.
Cantou ‘Chega
de Saudade’

‘Elizete Sobe o
Morro’ (1965)
ComPaulinho
da Viola no
violão e Élton
Medeiros
na caixa
de fósforo,
reencontra
as raízes do
samba urbano

‘AoVivono
Teatro João
Caetano’ (1968)
Encontro
marcante
comZimbo
Trio, Jacob
doBandolim
eo conjunto
Época deOuro

‘AryAmoroso’
(1991)
Já doente,
cantaAryBar-
roso emdisco
comercial-
mente lançado
umanodepois
de suamorte

A cantora Elizeth Cardoso durante uma apresentação Reprodução
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PASSO
A PASSO

Oprocurador-geraldaRe-
pública,AugustoAras,não
demonstrapressaemana-
lisararepresentaçãofeita
peloMinistériodaDefesa
contra oministro do STF
(SupremoTribunalFede-
ral),GilmarMendes.Aten-
dência é que ele só anali-
se o assunto na volta do
recesso, emagosto.

continência A Defesa deci-
diuacionaraPGRdepoisque
GilmarafirmouqueoExército
estavaseassociandoaum“ge-
nocídio”,referindo-seàgestão
doMinistériodaSaúdenacri-
sedonovocoronavírus.Apas-
taéocupadaporumgeneral,
EduardoPazuello.

tudocerto Oex-presidente
LuladefendeuafaladeGilmar
Mendes sobre o Exército em
umalivecompetroleiros.Dis-
se que não era contramilita-
res em cargos públicos, mas
quePazuellonãoentendede
saúde.“Eosmilitaresaindafi-
carambravoscomoministro
Gilmar Mendes” quando ele
disse que estavam se associ-
ando aumgenocídio.

tudoerrado “OGilmarestá
certo. Ele não culpou oExér-
cito”,massimofatodeasFor-
ças Armadas não cobrarem
um“comportamentoadequa-
dodopresidente”,disseLula.

nota A nota pública domi-
nistro Edson Fachin, do STF,
para desejar pêsames à fa-
mília e explicar a decisão de
manter na prisão o ex-depu-
tado Nelson Meurer, que ti-
nha 78 anos emorreudeCo-
vid-19, foi vista como “mani-
festaçãodearrependimento”
pela família doparlamentar.

exame Meurereracardiopa-
ta,diabético,hipertensoere-
nal crônico. Depois do início
dapandemia,oadvogadoMi-
chel Salibapediuqueele fos-
separaprisãodomiciliar. Fa-
chinnegou.

exame 2 O caso foi julgado
pela 2ª Turma, e deu empa-
te,oquebeneficiaoréu.Novo
recurso seria analisado, mas
oex-deputadomorreuantes.

luto A defesa diz que “a fa-
mília, por ser cristã, acredita
nospêsamesdoministroFa-
chin como uma manifesta-
çãodearrependimentoecla-
ro sentimento de correlação
entre a sua decisão e a mor-
te do réu”.

os outros Na nota, Fachin
afirmou que decidiu basea-
do em informação do Judici-
áriodoParaná,dequeapeni-
tenciária em que Meurer es-
tavanãoseencontravalotada
nemtinhacasosdeCovid-19.

curva Ainformaçãofoipres-
tada emmarço, no início da
epidemia no Brasil. O recur-
so de Meurer foi julgado em
maio, quando ela já se apro-
ximava dopico.

comotodos “Tivessem3,30
ou 300presos napenitenciá-
ria, um cidadão de 78 anos,
com graves comorbidades,
mereceria, minimamente, o
direitodeficarcompletamen-
te isolado” segue a família.

desabafo “Foi negado ao
meupaiodireitodeficar iso-
lado, como todos os idosos
comcomorbidades nomun-
do. Nada justifica essa cruel-
dade”,finalizaNelsonMeurer
Júnior, filhodoex-parlamen-
tar, que foi o primeiro inte-
grante do Congresso conde-
nadonaOperaçãoLava Jato.

daqui para lá O secretário
municipal da Cultura de SP,
Hugo Possolo, e a presiden-
te da Spcine, Laís Bodanzky,
enviaramumofícioaoMinis-
tériodoTurismo,na semana
passada,cobrandoprovidên-
ciasdapastaparapreservare
manteraCinemateca,quepas-
sa por grave crise financeira.

lá 2 No documento, eles ci-
tam como exemplo a tragé-
dia do Museu Nacional e co-
mo“nãointeressaaabsoluta-
menteninguémqueomesmo
sesucedacomaCinemateca”.
Eles também solicitam uma
reunião com a pauta “Muni-
cipalizaçãodaCinemateca”,e
sugeremtrêsopçõesdedata.
Oministérionãorespondeu.

cadeira Nomeada como se-
cretária-adjunta da Cultura
naquarta(15),aadvogadaAn-
dreaAbrãoPaesLeme,queen-
trounapastadurantegestão
de Regina Duarte, comemo-
rou as exonerações de servi-
dores da Cultura no começo
do mês. “Medida necessária
para a organizaçãodaCultu-
ra!Rumoaumnovopatamar”,
escreveu ela em um comen-
tário de umpost noTwitter.

emobra OJockeyClubdeSP
investiráR$2milhõesobtidos
viaLeiRouanetemumproje-
toderestauraçãoqueincluirá
seussalõesdeapostas,marqui-
se e arquibancadas. As obras
serão coordenadas pela Ely-
siumSociedadeCultural,ven-
cedoradoprocessodeconcor-
rência,edevemteraprimeira
etapafinalizadaatéoutubro.

O cantor
canadense
Justin Bieber
1 comparti-
lhou uma
selfie para
mostrar que
seu cabelo
estava
crescendo na
quarentena.
A atriz Erika
Januza
2 posou
fazendo
ginástica, e a
atriz Alinne
Moraes 3
publicou um
autorretrato

Justin Bieber no Instagram

Erika Januza no Instagram

Alinne Moraes no Instagram

1

2

3

QUARENTENA

Umasinopsepossivelmentere-
sumiria “I May Destroy You”
comoumasérie sobreasaven-
turasdeuma jovemescritora,
em Londres, que um belo dia
acorda com a vaga lembran-
ça de que foi abusada sexual-
mente na noite anterior.
Deformaatédidática,apro-

dução discute a questão do
consentimento sexual e pres-
ta um grande serviço ao aler-
tar sobrediferentes tiposdevi-
olênciaquemulheresehomens
(sim!) podem sofrer.
Masessanãoé,de fato,uma

sinopseque faz justiçaà série.
Os trêsprotagonistas sãone-

gros, típicosmillennials envol-
vidosemrelacionamentossem
maior compromisso, muitas
vezes seesforçandoparafingir
ausênciadeafeto.Reforçando
aatualidade, tambémenfren-
tam,éclaro, situaçõesqueres-
valam em racismo.
É preciso informar, ainda,

que a história contada em “I
May Destroy You” é parcial-
mente autobiográfica. E que
uma mesma pessoa, Micha-
ela Coel, criou, escreveu, pro-
tagonizou e codirigiu a série.
Michaela já foi comparada,

por seubrilhoe força, epores-
temultitalento, aoutrasduas
artistas geniais que criaram,
desenvolveram e interpreta-
ramsériesmarcadamenteori-
ginais e feministas, aamerica-
na Lena Dunham (“Girls”) e a

tambémbritânicaPhoebeWal-
ler-Bridge (“Fleabag”).
Expressiva, Michaela vive

ArabellaEssiuedu,uma jovem
famosa no Twitter, que se tor-
nou escritora de sucesso com
umlivrochamado“Crônicasde
umaMillennialdeSacoCheio”.
Quase um trabalho de cam-

po,antropológico,aprodução
colocaoespectadormuitopró-
ximodocotidianodeArabella
e de seus dois amigos, Kwame
(Paapa Essiedu) e Terry (We-
ruche Opia).
Falado na velocidade das

mensagens enviadas pelo ce-
lular, o texto deMichaela Coel
écortanteevaidodramaàga-
lhofa em segundos. Os atores
entregamperformances incrí-
veis.A edição transpiraurgên-
cia.Atrilhasonoraépoderosa.
Paraumespectadormaisve-

lho, longe de ser público-alvo,
comoeu, “IMayDestroyYou”é
tãoespantosaquantofascinan-
te. Não vi esse ano nada mais
atual e forte do que esta série.
No Brasil, está sendo exibi-

dapelaHBO,queécoproduto-
ra, junto da BBC. Com 12 epi-
sódios, é a segunda série cria-
da porMichaela.
Aprimeira, a comédia “Che-

wing Gum”, exibida pela Net-
flix, passoupeloBrasil semfa-
zermaiorbarulho,masrendeu
prêmios à atriz. Foram ape-
nas duas temporadas, de seis
episódios cadauma, lançadas

entre 2015 e 2017, nas quais a
protagonista fazde tudopara
perder a virgindade.
Michaelacontaque, em2017,

aoapresentara ideiade “IMay
DestroyYou”paraaNetflix re-
cebeu uma oferta de adian-
tamento de US$ 1 milhão —
umvalor impressionantepara
umaartistaentãocom30anos
eumcurrículoaindamodesto.
A proposta não a seduziu.

Michaela pediu uma partici-
pação nos direitos da série, o
queaNetflixdissenãoserpos-
sível.Nasequência, elarompeu
contrato comaagência que a
representavanosEstadosUni-
dos, que fez pressão para que
aceitasse o acordo.
MichaelacontouaositeVul-

ture que, em conversa com
uma executiva graduada da
Netflix, dissequequeria 5%de
participação nos direitos da
série. Após ouvir a recusa, ela
começou a barganhar o per-
centual, até chegar em 0,5%.
Foi quando, segundo ela, a

executivadisse: “Michaela?Eu
só quero que você saiba que
estou realmenteorgulhosade
você. Você está fazendo a coi-
sacerta”.Edesligouo telefone.
ABBC,algunsmesesdepois,

deuaelacontrolecriativototal
e, comoela queria, os direitos
sobre o trabalho. E Michaela
nospremioucomoqueparece
ser umadas grandes criações
audiovisuais de 2020.

Michaela Coel criou, escreveu, dirigiu e protagoniza a atual e
forte ‘I May Destroy You’, que discute o consentimento sexual

-
Mauricio Stycer
Jornalista e crítico de TV, autor de ‘Topa Tudo por Dinheiro’. É mestre em sociologia pela USP

A série do ano

-Clara Balbi
são paulo Mesmo sem ter si-
doanunciadaoficialmente,a
versão online da feira SP-Ar-
te, programada para agosto,
já gera críticas por parte do
setor.Arazãoéacobrançade
umpercentualde2,5%sobre
as vendas de obras com pre-
çosacimadosR$25mil,além
de taxas departicipaçãoque
podemchegar aosR$ 9.000.
Segundogaleristas,cercade

40espaçosdiscutemnãopar-
ticipar do evento caso a co-
missãode2,5%semantenha.
Osprofissionais,queprefe-

riramnãoseidentificar,argu-
mentamquecobrarpelapar-
ticipaçãonumafeiravirtual já
vainacontramãodamaioria
dos eventos do tipo —as re-
nomadas Frieze e Art Basel,
que tiveram encarnações di-
gitais emmaio e junhodeste
ano,porexemplo, foramgra-
tuitas, assim como a primei-
ra iniciativadotiporealizada
noBrasil, aNotCancelled.
Mesmo aquelas que opta-

ram por cobrar a participa-
ção, como a italiana Artissi-
ma, limitouopreçoaUS$500,
ou cerca de R$ 2.600. O me-
nor valor cobrado pela SP-
Arte é de R$ 3.000, por um
planoquepermiteapresentar
15obras na página da galeria
por vez, segundo uma plani-
lha obtidapela reportagem.
Omaisproblemáticoaconte-

cenasdemaisfaixasdepreço,
dizem os galeristas. Chama-
dasde “padrão” e “premium”,

permitem exibir mais obras
por vez e custam R$ 6.000 e
R$9.000, nestaordem.
Galeriasqueoptemporven-

der obras com preços supe-
riores a R$ 25 mil são auto-
maticamente enquadradas
na categoria “padrão”, de
R$6.000,edevempagaraco-
missão de 2,5%sobre as ven-
das de trabalhosmais caros.
Acobrançadeumataxapor

percentualdevendasnãoocor-
reuemediçõesanteriores.Os
galeristas defendem que ela
não faz sentido, já que a feira
não faz intermediaçãodene-
nhuma das etapas de vendas
—dasconversascompotenci-
aiscompradoresàentregadas
obras, tudo é responsabilida-
de das casas, restando à feira
opapeldevitrine.
Além disso, não foi infor-

madoseumdosgrandespro-
pulsores de vendas da feira
física, a isenção de impostos
queasgaleriaspaulistanasre-
cebem do governo estadual,
semanterianaversãoonline
doevento,tornandoacomis-
sãomais aceitável.
Mais importante, os sócios

das casas dizem que a estra-
tégiadeexigirumacomissão
retoma uma questão central
no imbróglio entre a organi-
zaçãoeosparticipantesdafei-
radepoisdoseucancelamen-
to,emabril,porcausadapan-
demia donovo coronavírus.
Depois que a edição deste

ano da SP-Arte foi suspensa,
afeiracomunicouaospartici-
pantesquedevolveriadeime-

diatosóumterçodovalor in-
vestidoporelesnoevento,va-
loresquevãodeR$20milaté
maisdeR$ 100mil.Osoutros
doisterçosseriamusadospa-
racobriros investimentosde
montagemecomocréditopa-
raafeiradoanoquevem,nes-
ta ordem.
Cerca de 80 casas então se

uniram contra o evento, pe-
dindo percentuais de ressar-
cimentomaioreseargumen-
tandojustamentequeaSP-Ar-
te as estava qualificando co-
mo sócias ao tentar dividir
com elas o prejuízo do even-
to, quando na realidade elas
seriam clientes e a SP-Arte,
umaempresa independente,
prestadora de serviços.
Oconflitochegouaofimum

mêsdepois,quandoaSP-Arte
optou por devolver aos gale-
ristastodoodinheiroinvesti-
dono evento cancelado.
Mesmoassim,arelaçãoen-

treafeiraeasgaleriassedete-
riorou.EadecisãodaSP-Arte
decobrarcomissãoevalores
maisaltosdoqueodeoutras
feiras não ajuda nesse senti-
do, afirmamos profissionais
do setor.
Eles dizem julgar que, en-

quantoasprincipaisfeirasin-
ternacionais,todasprofunda-
mente abaladas pela pande-
mia, têm se esforçado para
assegurarasobrevivênciado
sistemacomoumtodo, a SP-
Arteparecemais interessada
noprópriosustento.Procura-
da, a SP-Arte não quis não se
pronunciar.

Galerias estudamdeixar
versão virtual daSP-Arte
devido a taxas cobradas
Casas voltam a questionar a feira depois de disputa pela
devolução de investimentos em edição que foi cancelada
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|dom. RicardoAraújoPereira |seg. ClaudiaTajes |ter.ManuelaCantuária |qua. GregorioDuvivier |qui. FláviaBoggio | sex. RenatoTerra |sáb. JoséSimão

Após testar positivo para Co-
vid-19, Jair Bolsonaro, isolado
noPaláciodaAlvorada,foifoto-
grafadosendobicadoporuma
emaeassistindoaodocumen-
tário “SeteDenúncias: AsCon-
sequências do Caso Covid-19”.
Tirandoo fatodeque, aoser

fotografado “vendo” o docu-
mentário, o vídeo estava pau-
sado,oflagramostraumpou-
co da qualidade de entreteni-
mento que o presidente con-
somedurante sua licença-Co-

vid. Qualquer pessoa sensata
desejaria ser bicada 120 vezes
por uma ema do que assistir
ao documentário completo.
ConhecendoBolsonaro,não

é difícil supor que sua lista de
favoritosnaNetflix tenhacon-
teúdos de extremomaugosto.
Mas,comoeleaindatemalguns
diasde isolamentopela frente,
precisarápreencherseutempo
comoutrosfilmeseprogramas.
Seguindo a linha da total

falta de qualidade do docu-

mentário, o presidente pode
assistir aos filmes “Vovó…Zo-
na” e “Cats”. Assim como seu
governo, são provas de que
nem os melhores efeitos es-
peciais podemdisfarçar uma
péssima direção.
Outra dica é “Sharknado”,

sobre o ataque de um torna-
do carregado de tubarões. O
filme é uma ótima analogia à
gestãodopresidente—umasu-
cessãodetragédiascomtoques
decomédia involuntária.É im-

portante avisá-lo de que não
se tratadeumdocumentário.
Paramanter o climadehor-

ror,Bolsonaropodeassistirao
“CentopeiaHumana”,quemos-
tracomoteoriascientíficasma-
lucas podem terminar em fil-
mede terror. O longa também
está de acordo com a fixação
anal da cúpula presidencial.
Já que não respeita quaren-

tena, o presidente pode convi-
dar o filho Flávio para ver “A
Fantástica Fábrica de Cho-

colates”, que talvez explique
o milagre da multiplicação
de faturamento de uma loja
da Kopenhagen.
Aproveitandoapresençado

01, prestarumtributoaoami-
go Fabrício Queiroz, que aca-
boudeconseguirprisãodomi-
ciliar, comofilme “Prenda-me
se for Capaz”.
Seaindasobrar tempo,opre-

sidentepodemigrarparaoca-
nalViva eassistir à série, cujo
títulocombinacomaconduta
suspeitadesua família, “Arma-
çãoIlimitada”.Aproveitandoa
nostalgiadocanal,podehome-
nagear seus seguidores reven-
do a novela “O Rei do Gado”.
Para encerrar, Bolsonaro

pode fechar sua licença-Co-
vid com chave de ouro, assis-
tindoaofilmequeretrataome-
recidofimdeummilitargeno-
cida, “A Queda”.

Péssimas Influências Estela May

Viver Dói Fabiane Langona

-
Flávia Boggio
Roteirista e autora do núcleo de humor da TV Globo

‘Sharknado’ e ‘Centopeia Humana’ são ótimas analogias do governo Bolsonaro

Filmesparaopresidente comCovid

Galvão Bertazzi
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ÇÃ
OAs regras doGodoku são simples:

o jogador deve preencher o
quadromaior, que está dividido
emnove grids, comnove lacunas
cada um, de forma que os
espaços embranco contenham
as letras presentes no diagrama.
As letras não podem se repetir
namesma coluna, linha ou grid.
No destaque será lido o nome
de quemnasce emTóquio ou
Yokohama

GODOKU

HORIZONTAIS:1.Aruba,Mal,2.Reto,Pata,3.RF,Deixar,4.Arte-
sã,UV,5.São,Doula,6.Tomar,NFL,7.Bravio,8.Parsec,9.Coro,
Laje,10.Il,Chamar,11.Nicho,PDF,12.Carajá,Ei,13.Frete.
VERTICAIS:1.Arrasto,Cinco,2.Refrão,Polia,3.Ut,Tombar,
CRF,4.Bode,Arrochar,5.Esdras,Hoje,6.Pião,Vela,AT,7.Max,
Unicamp,8.Ataulfo,Jade,9.Larval,Perfil.

HORIZONTAIS
1. Ilha das Antilhas, destino turístico / Contrariamente à moral,
ao dever 2.Que vai sempre na mesma direção / Pé da camelo
3.As iniciais do ator inglês Fiennes, de “A Lista de Schindler”
/ Sair, retirar-se de 4.Uma que faz trabalhos manuais / Um
raio que pode provocar o câncer de pele 5. Curado, saudável
/ Mulher que dá aconselhamento e assistência nãomédica a
parturientes 6.Beber / A sigla da associação responsável pelo
futebol americano nos EUA 7. Selvagem, não domesticado 8.
Medida astronômica de extensão 9. Conjunto canoro / Placa de
concreto que separa pavimentos 10.O fim de... abril / Nome-
ar 11.Divisão de estante onde se alojam os livros / (Inform.)
Arquivo para leitura de documentos 12. Indígena de tribos que
vivem às margens do rio Araguaia / Omeio do... queixo 13. Taxa
referente ao transporte de mercadorias.

VERTICAIS
1.Um tipo de rede de pesca / Onzemenos seis 2. Parte da musi-
ca que se repete / Roda de transmissão 3.A nota que G. B. Doni
substituiu pelo dó / Fazer cair / Clube de Regatas Flamengo 4.
Animal de chifres grandes e com um tufo de pelos no queixo /
Apertar muito 5. (Bíbl.) Um personagem da tradição judaico-
-cristã / O amanhã de ontem 6.Um brinquedo infantil impul-
sionado por um cordel / Peça de cera que se acende nas igrejas
/ O astatínio, entre os químicos 7.O piloto de F1 Verstappen /
Universidade Estadual de Campinas 8.Omúsico Alves (1909-
1969), de “Atire a Primeira Pedra” / Pedra semipreciosa de cor
esverdeada 9.De um estágio imaturo dos insetos, de certos
peixes etc. / Série de características quaisquer.

QUADRINHOS

NãoHá Nada Acontecendo André Dahmer

A Vida Como Ela Yeah Adão Iturrusgarai

Níquel Náusea Fernando Gonsales

Daiquiri Caco Galhardo

Piratas do Tietê Laerte

Normal People
Starzplay, 16 anos
Emumapequenacidadecos-
teira da Irlanda, uma adoles-
centericaseapaixonapelofi-
lhodafaxineiradesuafamília.
Oromancesemantémporvá-
riosanos,cadavezmaiscom-
plexo. Adaptado do livro ho-
mônimodeSallyRooney,um
grande sucesso em língua in-
glesa,estaminissériearrancou
elogiosdacrítica.Todosos 12
episódiosjáestãodisponíveis
naplataformaStarzplay.

Adú
Netflix, 12 anos
Três histórias que envolvem
imigrantes africanos tentan-
doentrarnaEuropaseentre-
laçamnesteemocionantefil-
meespanhol,quejáéumdos
mais vistos daplataforma.

Tudo que Coube numa VHS
Redes sociais, 19h, grátis
Dequintaadomingo,até9de
agosto,ogrupopernambuca-
no Magliuth apresenta uma
“experiênciasensorialemcon-
finamento”: uma história de
amor contada de forma não
linear, por meio de fragmen-
tosenviadosparaplataformas
como YouTube, Instagram e
WhatsApp.Ingressospelosite
sescsp.org.br/avenidapaulista.

Mais Feliz
Instagram da Casa NaturaMusical, 19h
Dentro do projeto #Afetos,
a cantora Bebel Gilberto e a
atriz Mariana Ximenes con-
versamaovivo sobreo tema
“Como ser mais feliz num
mundo pós-pandemia. Uto-
pia ou possibilidade?”.

Olhar de Cão
Cultura, 20h15, livre
AtraçãodafaixaDoc.Mundo,
estedocumentáriomostrato-
dasasfasesdavidadeumcão-
guianoBrasil:seleção,treina-
mento, parceria com defici-
ente visual e aposentadoria.

Brasil Selvagem:CostaBrasileira
Nat Geo Brasil, 21h, livre
OarquipélagodeAbrolhos,os
LençóisMaranhenses e aLa-
goa do Peixe (RS) são alguns
pontos do nosso litoral per-
corridos na terceira tempo-
radada série.

Janela Indiscreta
Telecine Cult, 22h, 12 anos
Presoemseuapartamentode-
pois de quebrar a perna, um
repórter observa a vizinhan-
ça pela janela —e acaba tes-
temunhando um crime. Um
clássico do suspense de Al-
fred Hitchcock, com James
Stewart eGraceKelly.

Baseada embest-
seller,minissérie
‘Normal People’
estreia noBrasil

tonygoes@uol.com.br

-
Tony Goes

ÉHOJE
EMCASA
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Nãoacreditomuitonasdefini-
çõesdasgeraçõesque se suce-
deramdesdeocomeçodosécu-
lopassado.Porexemplo,consi-
deroqueosbabyboomers (ou
seja, os filhos da explosão de-
mográficanofimdaSegunda
Guerra Mundial) são os que
nasceramentre 1946 e 1956no
máximo —enquanto, em ge-
ral, chamam-sebabyboomers
os nascidos entre 1946 e 1964.
É que, para mim, um verda-

deirobabyboomeréquemeste-

venaidadedarazãonasegun-
dametadedosanos 1960,para
entenderoque estavamsendo
o movimento dos direitos ci-
vis nos Estados Unidos e, cla-
ro,1968naFrançaenaEuropa.
Ou seja, baby boomer é quem
sabe que viveu durante as úni-
casrevoluções (relativamente)
bem-sucedidas do século 20.
Outro traço crucial é que os

verdadeiros baby boomers fo-
ramfilhos dagreatest genera-
tion (a maior geração), ou se-

ja, dasmulheres edoshomens
que cresceram nas dificulda-
deseconômicasdaGrandeDe-
pressãode 1929 e que lutaram
na SegundaGuerraMundial.
Claro, minha simpatia vai

para os que lutaram contra o
fascismo eonazismo.Mas in-
cluirianamaiorgeraçãomui-
tos dos que lutaram do outro
lado, excluindo os burocra-
tas sinistros e os criminosos
de guerra. Pois o que define a
maior geração são as dificul-

dades dos anos 1930 e a cora-
gem de ir à luta para fazer o
que parecia ser a coisa certa.
Mais uma observação: os

membros da maior geração
não se gabavam, não se van-
gloriavam e pediam a mes-
ma reserva a seus filhos. Es-
se aspecto fazia o charme e
a graça dos adultos que me
criaram: ninguém contava
vantagem —aliás, ninguém
contava nadade seus “feitos”.
O que sei dos meus pais co-

mo resistentes antifascistas
não aprendi deles—foi à for-
ça de consultar arquivos.
Essespensamentossurgiram

quandomeocorreuque, àpri-
meira vista, Trump e Bolso-
naro talvez fossemos últimos
(ou quase) governantes baby
boomers. Pois é, sóàprimeira
vista. O pai de Trump apenas
especulou durante a Segun-
da Guerra. E, na mesma épo-
ca, em geral, o envolvimento
brasileiro (a Força Expedici-
onária Brasileira) foi genero-
so, mas insuficiente para cri-
ar aqui umamaior geração.
Que seja por isso ou por ou-

tra razão, o fato é que Trump
e Bolsonaro têm algo em co-
mum, que é o pecado capital
aos olhos damaior geração e
quepareceosexcluirdacatego-
riadosbabyboomers: elesnão
paramdesegabar.Por isso,ali-
ás, os doisme envergonham.
Quando Trump fala de si (o

que é frequente), parece que
está querendo nos vender um
apartamento: elenãoparade
semaravilharpor estar fazen-
do “such a fantastic job”, um
trabalho tão sensacional.
Quanto a Bolsonaro, nun-

ca me esqueço do momento
inaugural em que, recebida a
faixa presidencial, ele apon-
tou para ela com os dois de-
dos, abrindo um grande sor-
riso para alguém na plateia:
olha o que eu ganhei.
Desde então, os momentos

vangloriosossemultiplicaram.
Alguns comentadores não

gostaram que Bolsonaro fos-
se treinar tiro ao alvo recen-
temente. Eu não tenho nada
contra isso. O que me inspira
vergonha é um homem de 65
anos, no fim do treino, apon-

tar com o dedo para seusme-
lhores tiros no alvo, triunfan-
te: olha o que acertei. Se fos-
se uma criança de oito anos,
chamaria a atenção domole-
queoudamenina.Nuncamais
faça isso—olhe seu resultado
emedite sobre seus erros, por
pequenosque sejam.Esse tiro
escapou, aqui semquerer ten-
tei antecipar o recuo, aqui a
mãotremeu.Tudoemsilêncio.
A jactância irresistível rea-

parece nas declarações sobre
o “físico de atleta” que prote-
geria Bolsonaro do corona-
vírus ou nanecessidade de ti-
rar amáscara, uma vez infec-
tado, paramostrar que ele es-
tá muito, muito bem.
Nãoépreciso ter aprendido

a arte da modéstia com um
membro da maior geração.
Mas também não é preciso
ceder incansavelmente à in-
segurança narcisista de uma
criança de oito anos.
Em 1963, bemtardenavida,

interno no Colégio Ballerini
de Seregno, na Itália, apren-
di a usar uma bicicleta. Trei-
nava nos recreios, junto com
ummenino, justamentedeoi-
to anos. A gente ensaiava um
pouco de tudo. Por exemplo,
de vez em quando, abríamos
os braços e tentávamos diri-
gir a bicicleta só com a incli-
nação e os joelhos.
Até aqui tudo bem.Mas um

dia, omeninoque treinavaco-
migo viu chegar a mãe dele,
que tinha feito uma visita à
secretariadocolégio. Todo fe-
liz, abriu os braços e chamou:
“Olhamãe, semmãos”.Bemna-
quela hora, a roda dianteira
bateunumapedraemeujovem
amigoseespatifoucomacara
nochão.Quebroudoisdentes.

-
Contardo Calligaris
Psicanalista, autor de ‘Hello Brasil!’ (Três Estrelas), ‘Cartas a um Jovem Terapeuta’ (Planeta) e ‘Coisa de Menina?’, com Maria Homem (Papirus)

Trump e Bolsonaro talvez sejam os últimos (ou quase) governantes baby boomers

Olha,mamãe, semasmãos
Luciano Salles

|dom. DrauzioVarella, FernandaTorres |seg. LuizFelipePondé |ter. JoãoPereiraCoutinho |qua.MarceloCoelho |qui. ContardoCalligaris | sex. DjamilaRibeiro |sáb.MarioSergioConti

Beijos aterrorizamcidadezinha emnova série
‘Boca a Boca’, trama nacional da Netflix, acompanha surto de doença ficcional em uma região conservadora do país

-Leonardo Sanchez

sãopaulo Emmeioàatualpan-
demia de coronavírus, muita
gentetemsentidofaltadocon-
tatofísicotãopresentenonos-
so dia a dia. Apertos demão,
abraçosebeijosforamsuspen-
sosatéqueacrisecausadape-
laCovid-19esteja controlada.
Indo para a ficção, beijos

tambémnãosãorecomenda-
dosnacidadedeProgresso,on-
de se passa a nova série naci-
onal daNetflix “Boca aBoca”.
Porlá,aeclosãodeumadoen-
çamisteriosatambémameaça
omundocomooconhecemos.
Criada por Esmir Filho, de

“Alguma Coisa Assim” e “Os
Famosos e os Duendes da

Morte”, a trama acompanha
um grupo de adolescentes
dessafictíciacidadezinha,que
danoiteparaodiavêseus jo-
vens serem contaminados
por um vírus transmitido de
bocaemboca—equedesen-
cadeia consequências muito
mais graves queo sapinho.
Mas o grande vilão da tra-

ma, como os seis episódios
queestreiamnesta sexta-fei-
ra (17) devem revelar, não é
tão microscópico assim. Na
verdade, os mocinhos da sé-
rie lutamcontraalgointangí-
vel:oconservadorismolaten-
te de Progresso (ummunicí-
pio que de progressista não
tem nada), que contamina
suapopulaçãoe instituições.

“‘Boca a Boca’ não é exata-
mentesobreumadoença,mas
sobre como, diante desse ce-
náriodecrise, as relaçõeshu-
manaseasrelaçõesquetemos
comnossoscorpossetransfor-
mam”,dizEsmir.“Éumametá-
foradoseradolescente,doex-
perimentar,docorreratrásdas
suas vontades. A doença é só
opontodepartidapara isso.”
E é graças a esse surto in-

feccioso que os protagonis-
tasadolescentesvãoseimpor
contra os olhares preconcei-
tuosos e intolerantes que jul-
gamseuestilodevida.“Aideia
partiudessemeuuniversoso-
brejovens,suasdescobertas,o
corpoeasexualidade,quesão
temas sempre presentes nos

meustrabalhos”,dizocriador.
DeacordocomEsmir,“Boca

aBoca”éumarespostaàcres-
centeondadeconservadoris-
moquetemtomadooBrasile
omundo. Éuma série que le-
vantaavozcontraomoralismo
—“semerguerbandeiras,mas
dizendoquediferentesformas
dedesejo sãopossíveis”.
Àmedida emqueomedoe

asrestriçõescausadospeloví-
rusfictícioaumentam,asérie
traçaumparalelocomaspro-
ibiçõesoriginadaspelasmen-
tes retrógradas que estão em
evidêncianocenáriopolítico.
Amissão de encarnar esse

conservadorismooudelutar
contraeleficouacargodeno-
mescomoDeniseFraga,Gra-

cePassô,BrunoGarciaeCaio
Horowicz,de“Califórnia”,que
vive umdosprotagonistas.
“‘Boca a Boca’ é a história

dovírusdoconservadorismo,
do retrocesso, e da árduaba-
talha que se trava contra ele.
É a história de uma juventu-
de que vemcomopéna por-
ta,dizendoqueexistematitu-
des que não sãomais tolerá-
veis”,resumeoatorde24anos.
ArealidadedeAlex,seuper-

sonagem, é uma boa síntese
dasforçasantagônicasquedão
formaàhistóriadeEsmirFilho:
oadolescenteévegano,masfi-
lho do pecuaristamais pode-
roso de Progresso. O embate
entreelee“seuvelho”ésóum
exemplodoquetorna“Bocaa

Boca”muitomaisdoqueuma
sériecentradanumaepidemia.
ParaHorowicz,atramaen-

contra ressonância entre os
adolescentes domundo real
ao mostrar “uma juventude
quesenteaurgênciadeviver
o seu limite enquanto se vê
encurralada pelas fronteiras
deumaparelhoreacionário”.
Masapoucaidadenãoécon-

diçãoparaqueopúblicoseen-
volvacomosprotagonistas.Es-
mirdestacaque“BocaaBoca”
tem uma “pegada jovem” —
massuahistóriaseabreparate-
masqueextrapolamgerações.
“Agentequerpassarumamen-
sagemsobreafeto”, conclui.
Boca a Boca
Estreia na Netflix nesta sexta-feira (17)

Cena da série brasileira ‘Boca a Boca’, em que adolescentes passam a transmitir uma nova doença pormeio do beijo Divulgação
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Dia desses, depois de sentar
para almoçar às 17h na mi-
nha cela doméstica (estamos
todos em prisão domiciliar),
meio semnoçãodahora (pois
qualquerhoraéhoradecomer,
dedormir, de varrer,menosde
sair), ligo a TV.
Tentando relaxar diante da

tela, coisa que em outra épo-
ca seria incomumnaqueleho-
rário, comeceiavera segunda
temporadada série brasileira
“CoisaMaisLinda”, naNetflix.
Uma injeção de bossa-nova e
deRiode Janeironaviradados
anos 1960, coquetelnaveiaca-
paz de acalmar até uma ma-
nada furiosa em disparada.
E aí aparece o Copacabana

Palace, com a cara que tem
hoje (passou por uma refor-
mahápoucosanos),masma-
quiadocomoseestivessehá60
anos, reluzindo no esplendor
nos tempos em que o Rio ain-
da por cima bebia as últimas
glóriasdeseracapital federal.
A imagemdohotel, inclusive

deambientes internosque já ti-
vea sortedeconhecer, evocou-
meaquilo que todos os hotéis
têmemessência, semprecisar
sernecessariamenteumhotel
icônicooude luxo.Trata-seda
noção quase mágica de estar
num universo onde podemos
prescindir das preocupações
comezinhas. Onde podemos
ter a sensação de viver e agir

impunemente.Ondequase tu-
do se resolve semprecisarque
sejamos nós a resolver.
Num momento em que a

maioria de nós (falo da clas-
se média que compõe o gros-
so dos leitores aqui) tem que
enfrentarasvicissitudesdoco-
tidiano numnível de detalhes
a que não estávamos habitu-
ados, acho que nunca foi tão
verdadeiraumaafirmaçãoque
li certa vez, numa entrevista
de Rogerio Fasano, o restau-
rateur transmutado também
emhoteleiro.Dizia elealgoco-
mo: “Se uma pessoa vai a um
hotel e fica feliz porque ali se
sente em casa, então alguma
coisaestehotel temdeerrado”.

De fato, umhotel não é a re-
produção da própria casa —
no mínimo porque cada hós-
pede temumacasa,umafamí-
lia, umestilode vida, impossí-
velde ser reproduzidopara to-
dos.Odenominadorcomuma
todososhóspedeséodesejode
encontrar conforto e esta sen-
sação que chamei de impuni-
dade diante das pequenas ta-
refas do cotidiano.
Claro, quanto melhor for o

hotel eo serviço,mais realiza-
do será este modesto sonho.
Mas nem é preciso tanto.
De muitas experiências que

já tive em hotéis, me lembro
com especial carinho de um
pequeno estabelecimento em

Paris: o hotel Fondary, na rua
demesmonome.Euo frequen-
teiduranteumbomtempo,du-
ranteoscincoanosemque,de-
pois de período no Japão, mi-
nha amiga Mari Hirata este-
ve uma temporada de volta à
França (ondemorara antes).
Nessa época, a cadavezque

ia a Paris —ou mesmo a ou-
tros países europeus— sepa-
rava aomenos um ou dois di-
asparaencontrá-la.Apesarde
seus convites paraqueficasse
em sua casa (onde vivia com
o marido e dois filhos), sen-
tia-me mais à vontade tendo
meu próprio canto, um hotel.
Assim encontrei o Fondary,

a poucos quarteirões de onde
Mari morava, no 15º distrito.
Sendo uma região pouco tu-
rística, ohotel erabarato e fa-
zia parte do guia de hotéis de
charme de Paris (onde fiz mi-
nha procura), provavelmente
por seu ambiente acolhedor
que incluía um pátio onde eu
podia tomar café ou passar
horas trabalhando.
Virei um habitué. Nos pou-

cos dias de cada estadia, pas-

sava a maior parte do tempo
cozinhando na casa da Mari,
ou fazendo compras em mer-
cado, ou indo a restaurantes,
ouencontrandooutrosconhe-
cidos. A volta a meu quartel-
general, comcamaarrumada
e desjejum me esperando na
manhã seguinte, eram o luxo
simples de que eu precisava.
Emcondiçõesnormais, sem

umapandemiacatastrófica,as
pessoasviajamembuscadeex-
periênciasdiferentesdaquelas
do cotidiano. O hotel tem que
ter esta cabeça: a de propici-
ar este intervalo na normali-
dadedohóspede, poupá-lode
certos afazeres.
Sepuderenchê-lodemimose

luxos,aindamelhor.Mas,pres-
sionados pelo peso do cotidi-
ano que nos sufoca, estamos
menos exigentes: umaviagem
seráótimaseproporcionarno-
vasexperiênciasdepaisagens,
gastronomia, cenários urba-
nos.Mas suspeito que, hoje, o
simples estar num hotel, sem
nemsairparaconhecerodes-
tino, promete ser uma experi-
ênciaemocionante.Umalívio.

A simples fuga das tarefas do cotidiano já faz do bom hotel um luxo

-
JosimarMelo
Crítico de gastronomia, autor do “Guia Josimar”, sobre restaurantes, bares e serviços em São Paulo

Cama feita, alívio na quarentena

|qui. JosimarMelo, Zeca Camargo

-Marília Miragaia

são paulo Às voltas com cri-
sefinanceiraerestriçõesavi-
agens, restaurantes e bares
acostumados a receber cli-
entes de todo o mundo co-
meçam a redesenhar o futu-
rodoturismogastronômico.
Épossíveldelinearalgumas

dasmudançasquedevemvir
por aí: clientes locais domi-
namacenaacurtoprazo;res-
tauranteseprodutoresregio-
naispodemganharmaispro-
jeção, assim como endere-
çoscasuaisdechefsfamosos;
menus-degustação,quejávi-
nhamencolhendo,devemdi-
minuir aindamais.
Na próxima segunda (20),

restaurantesdacapitalperu-
ana, Lima, importante desti-
no gastronômico, devemco-
meçar a funcionar com me-
diçãodetemperatura,usode
máscarasenomáximo40%de
capacidade,deacordocoma
agência denotícias AFP.
É quando os chefs Virgilio

Martínez, 42, e Pía León, 33,
reabremoCentral(6ºcoloca-
donalistados50melhoresdo
mundo)einauguramumano-
vacasa,decomidamaiscasual
eacessível,oMayoComedor.
Comoospratosdealtagas-

tronomianãopodiamseren-
treguesemcasa,oMayonas-
ceu para atender o delivery
na pandemia —mas acabou
seconsolidandocomomarca.

Novo turismo
gastronômico
será local e terá
menus enxutos
Chefs premiados reduzemnúmero de
pratos emdegustações e apostam em
comida casual, compreços acessíveis

turismo coronavírus
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“Ouvimos,nosúltimocinco
anos,querestaurantescasuais
iriamtomarcontadosetor.Is-
sonãoaconteceu.Oqueacon-
teceuéqueelesestãomelho-
res e sãouma formade aces-
sar uma clientelamaior com
comida boa que não seja ca-
ra”, afirmaMartínez.
Clientes estarão atentos às

medidasdeprevençãoeesse
é outro fator de transforma-
ções,dizRosaMoraes,embai-
xadoradegastronomiadare-
deeducacionalLaureateBra-
sil. “Serámenoscomumficar
quatro horas sentado espe-
rando ummenu-degustação
àmesa. Ele deve ter umano-
vaforma,maiscurtaefluida.”
O peruanoMitsuharu Tsu-

mura, 38, chef doMaido, em
Lima(10ºmelhordomundo),
estáconsiderandodiminuiro
tamanhodeseumenu-degus-
tação,massódeveretomara
operação em setembro. “Va-
mosesperarasfronteirasabri-
remeomovimentodepesso-
as aumentar”, diz.
Antescheiodeturistasque

faziam reservas com meses
de antecedência, o Pujol (12º
melhor domundo), na capi-
talmexicana,viucresceropú-
blicolocaldesdequereabriu,
em 1º de julho.
“Há coisas que não vamos

comprometer,comoprecisão
dacozinha,qualidadedosin-
gredienteserelaçãocompro-
dutores.Maséclaroquepreci-
samosnosadaptaraessano-
vasituação”,dizEnriqueOlve-
ra,44,quetambémédonodo
Cosme,emNovaYork(EUA).
O Pujol, que só trabalhava

commenu-degustação,dispo-
nibilizouoserviçoàlacarteno
terraçoexterno.“Émaisaces-
sível,easpessoaspodemdes-
frutar damesmaqualidade.”
Premiaçõeselistasquegui-

amviajantesemsuasescolhas
de restaurantes também de-
vemse transformar.
ParaWilliamDrew, diretor

do The World’s 50 Best Res-
taurants, que elenca os me-
lhores restaurantes em todo
omundo, o perfil da lista de-
vemudar,esuasversõesregi-
onais(comoadaAméricaLa-
tina), ganharmais destaque.
“Commenosviagens,votan-

tes vão escolher mais local e
regionalmente.Emvezdeirà
Europa,elespoderãoficarsó
naAmérica Latina”, diz. Para
votar, o jurado indica dez ca-
sas visitadas nos últimos 18
meses, aomenos três empa-
ísesquenãooseudeorigem.
Com a paralisação nas via-

gens e o fechamento de res-
taurantes, a cerimônia deste
anodo50Bestglobal foican-
celada.Anoquevem,deveho-
menagearrestaurantesepes-
soasquesofreramcomacrise.
Paraele,umadasreaçõesa

curto prazo da crise é que as
pessoasbusquemmais locais
de comfort food.
“Quando você voltar a visi-

tar restaurantes com sua fa-
míliatalvezqueiracomeruma
comidaconhecidaemvezde
ter uma experiência. Porém,
em alguns meses, essa von-
tade deve passar e as pesso-
as vão se interessar por coi-
sas novas”, diz.

Pandemia deve
aproximar viajante
de produtor regional
Até o fimdo ano, o Brasil de-
veassistir aumturismoregi-
onal feito de carro e ônibus,
segundo Mariana Aldrigui,
professoradocursode turis-
modaUSP (Universidade de
São Paulo). O ano que vem
começa como fortalecimen-
tododeslocamentonacional,
e, semumavacinaparaaCo-
vid-19,viagensinternacionais
devemserretomadasnomeio
de 2021, comvolumemenor.
“Maisdoquenunca,oturis-

mogastronômicoserásinôni-
mo de identidade, pertenci-
mento e volta às origens. Es-
sasabordagensserãoredefini-
dasereforçadas”,dizJoxeMari
Aizega,diretordoBasqueCu-
linaryCenter, institutodeen-
sino no País Basco, na Espa-
nha, regiãocomaltaconcen-
tração de restaurantes com
estrelas do “GuiaMichelin”.
O chef Fabrício Lemos, do

restaurante Origem, em Sal-
vador,acreditaque,aoexplo-
rarmaisoBrasil, o turista te-
ráachancedeseatualizarso-
breaproduçãoderestauran-
tes espalhados pelo país.
“A Bahia é vendida como

Carnaval,praia,acarajéefes-
tas. Queremos mostrar que,
alémdisso,elatambémpode
serconhecidapelaaltagastro-
nomia”, diz. O Origem opera
pordelivery até a reabertura
ser autorizada.
Lemoseoutroschefsbrasi-

leirosdiscutemapossibilida-
dedecriarroteirosparaaten-
derumviajantemais interes-
sado emcomida.
O casal Jefferson, 43, e Ja-

naína Rueda, 45, da Casa do
Porco e Bar da Dona Onça,
em São Paulo, pensa em fa-
zer umaexperiênciade cozi-
nha caipira em seu sítio em
São JosédoRioPardo (SP).A
ideia é conhecer produtores
de porco, fazer queijo e cozi-
nhar no fogão a lenha.
OchefThiagoCastanho,32,

deBelém(PA),queapresenta
o programa “Sabores da Flo-
resta” no Canal Futura, tam-
bémcogitafazerexpedições.
“Pensamos em visitar pro-

dutores na França, mas não
no Brasil. Precisamos lem-
brar que turismo gastronô-
mico são muitas coisas: co-
mernabarracadaesquina, ir
a umprodutor, visitar omer-
cado local e também conhe-
cer restaurantes”, diz.

Restaurante Pujol, que voltou a funcionar no dia 1º de julho na capitalmexicana Maureen M. Evans/Divulgação

Polvo com arroz de chorizo, domenu-degustação e delivery
do Origem, emSalvador (BA) Leonardo Freire/Divulgação

Couve-flor ao forno doMayo, nova casa de VirgilioMartínez e
Pía León, em Lima, no Peru Nicolás Villaume/Divulgação
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-Bruno Rodrigues

sãopaulo Afilósofaeescrito-
raDjamilaRibeirocresceuou-
vindoopai, Joaquim,falarso-
breoMaracanazo.Ele,ummi-
litantedomovimentonegro,
ficava indignado com a atri-
buição da culpa pela derrota
naCopadoMundode 1950 à
atuaçãodo goleiroBarbosa.
Djamila,alémdamilitância,

herdoutambémessaindigna-
çãoparticulardeJoaquim.Em
2015,elaescreveuumacoluna
narevistaCartaCapitaldedi-
cada ao tema.
Na ocasião, questionou os

motivos pelos quais o 7 a 1
sofrido para a Alemanha, no
Mundial do ano anterior, te-
ve a sua culpa compartilha-
da, enquanto o revés noMa-
racanã,quecompleta70anos
nestaquinta-feira(16),recaiu
quasequeexclusivamenteso-
breBarbosa, umnegro.
“Depois do 7 a 1, ninguém

falouquegoleirobranconão
servia.Quandoumindivíduo
brancocometeumerro,o in-
divíduo é discriminado. Mas
quandooindivíduomargina-
lizadoerra,ogrupotodoédis-
criminado. É a lógica de não
olharaindividualidadedone-
gro.Quantosgoleirosnegros
nãotiveramseussonhosatra-
vessadosporqueessaquestão
foisendonaturalizadanoBra-
sil?”,questionaafilósofa,ho-
je colunista daFolha.
Na segundaediçãodo livro

“ONegronoFutebolBrasilei-
ro”, publicada em 1964 com
atualizaçõesàobraoriginalde
1947, o jornalistaMárioFilho
escreveusobreareaçãobrasi-
leiraàderrotaparaoUruguai.
“Uns acusavam [o técnico]

Flávio Costa. Mas quase to-
dos se viravam era contra os
pretosdoescrete. Assimtrês
pretosforamescolhidoscomo
bodes expiatórios: Barbosa,
Juvenal e Bigode. Aomesmo
tempoqueseobservavaesse
recrudescimentoderacismo,
o brasileiro escolhia um ído-
loàsavessas:ObdulioVarela,
mulato uruguaio, de cabelo
ruim”,apontouohomemque
dánomeaoMaracanã.
Ostrêsforamresponsabili-

zadosespecialmentepelogol
de Ghiggia, o do 2 a 1. O pon-
ta direita uruguaio correu li-
vre às costas de Bigode, e Ju-
venalnãochegouatempona
cobertura. Ghiggia chutou, e
abolaentrouentreatravees-
querdaeocorpodeBarbosa.

Estigmaracistadogoleironegro
persistedesdederrotanaCopade 1950
Culpa atribuída a Barbosa criou mística negativa que ainda não foi desconstruída pelo brasileiro

timequeganhouaalcunhade
“ExpressodaVitória”.
Mais recentemente, o ex-

atacanteEdílson,pentacam-
peãodomundo,afirmouque
goleirosnegrossãomaispro-
pensosafalhar.Ocontextoda
declaraçãoera a titularidade
de Jailson, campeãobrasilei-
ro pelo Palmeiras em 2016.
Edílson,campeãocomDida

no Corinthians e na seleção,
afirmouquenãosetratavade
racismo,masdeumabrinca-
deira comumno futebol.
“Havia uma piada racista

queeuouvianaminhainfân-
cia,quenegro ‘senãocagana
entrada,caganasaída’.Issoes-
támuitodentrodoimaginário
brasileiro de culpar o negro
por seus fracassos”, diz Mar-
celoCarvalho,diretorexecu-
tivo do Observatório da Dis-
criminaçãoRacialnoFutebol.
“Jailson saiu de cena sem

que se apontasseumproble-
ma.Aranhasaiudecenaapós
brigar contra o racismo. Jef-
fersondissequeumdirigente
daCBFnãooconvocou[para
a seleção sub-20] por ser ne-
gro. O futebol brasileiro ali-
menta essas histórias racis-
tas,quevãosereproduzindo.”
Carvalhoacreditaqueaes-

truturadiretivadosclubesdo
país, forjada ainda na heran-
çadedirigentesqueassumem
cargosocupadosnopassado
porseuspaisouparentes,con-
tribui para esse racismo tra-
vestido de folclore, reprodu-
zido por diferentes gerações
dequemcomandao futebol.
Em2020,oobservatóriore-

cebeudezdenúnciasdecasos
deracismonofutebolbrasilei-
ro,mesmocomainterrupção
dapandemia.Em2019, foram
63 denúncias, número mai-
or queodo ano anterior, 44.
Para o diretor executivo, o

debatesobreracismoevoluiu,
masaindaestánasuperfície.
Adiscussãosobreracismoes-
trutural, que é o que tolheu
parte importante das carrei-
rasdegeraçõesdegoleirosne-
grosdesdeBarbosa, inclusive
oprópriogoleirode1950,ain-
da precisa ser aprofundada.
“É difícil fazer alguém en-

tenderoporquêdenãotergo-
leiros, técnicos oudirigentes
negros.Aífalamsobremerito-
cracia, todaabaleladedefesa
aosistema”,dizCarvalho,que
encontra concordância nas
palavras deDjamila Ribeiro.
“Houveumacoberturamui-

to grandeporpartedamídia
brasileira dos movimentos
nos Estados Unidos, como
o “Black Lives Matter” (“Vi-
dasNegras Importam”),mas
nãoháamesmarepercussão
quandoessesmovimentossão
aqui no Brasil. Porque ainda
não se discute o sistema. O
empregadorvainasredesso-
ciaisemostraorepúdioaora-
cismo,mas não entende que
oambientedele é todobran-
co”, completa a filósofa.

A Copa do Mundo de 1950
recuperou uma teoria do Es-
tadoNovo(1937-1945),dainfe-
rioridadedobrasileirocomo
raça.Aderrotanocampoera,
portanto, a derrota dobrasi-
leirocomopovo,frutodamis-
cigenação.Umprocessoqueo
antropólogoRobertoDaMat-
taanalisoucomoaressuscita-
ção “das velhas teorias racis-
tas que são parte dominante
da ideologia brasileira”.
“Essas teorias, como as te-

orias biologizantes do sécu-
lo 19, tentaramjustificaruma
suposta inferioridade do ne-

gro. A gente temmais tempo
de escravidão do que de não
escravidão.Precisamosconti-
nuarafalarmaisdisso,porque
durantemuitosanossenegou
a existência do racismo, que
nãoeratratadocomoumpro-
blema”, afirmaDjamila.
Repetidopordécadas,odis-

cursodafragilidadedonegro
criou uma mística negativa
paraosgoleiroseaindahabi-
tao imagináriodobrasileiro.
De Barbosa até a Copa do

Mundode2018, sóhouvedois
goleirosnegrostitularesdase-
leçãobrasileiraemMundiais.

Manga, em 1966, e Dida, re-
serva em 1998 e 2002, que foi
o donoda camisa 1 em 2006.
De láparacá,apenas Jeffer-

sonocupouaposiçãoembre-
veperíodoapósoMundialde
2014,comDunganocomando.
ChicoAnysio,àsvésperas da

Copade2006,afirmouaoDiá-
rioLANCE!:“Nãotenhoconfi-
ançaemgoleironegro.Oúlti-
mofoiBarbosa,de tristeme-
mória na seleçãobrasileira.”
O humorista era vascaíno,

clubepeloqualBarbosacon-
quistoucincoestaduaisdoRio
nasdécadasde1940e1950,no

“
Depois do 7 a 1,
ninguém falou que
goleiro branco não
servia. Quando um
indivíduo branco
erra, o indivíduo é
discriminado. Mas
quando o indivíduo
marginalizado
erra, o grupo todo
é discriminado
Djamila Ribeiro
Escritora e filósofa

É difícil fazer alguém
entender o porquê de
não ter goleiros,
técnicos ou
dirigentes negros. Aí
falam sobre
meritocracia, toda a
balela de defesa ao
sistema
Marcelo Carvalho
Diretor executivo do Observatório
da Discriminação Racial no Futebol

Barbosa cai ao tentar defender o chute de Ghiggia, que decreta o triunfo do Uruguai noMaracanã em 1950 Fifa/Divulgação

Camisa amarela da seleção surgiu após o trauma doMundial
sãopaulo Símbolodofutebol
brasileiroedeseureconheci-
mentoglobalcomopaísapai-
xonadopeloesporte,acamisa
amareladaseleção,consagra-
dacomopentacampeãmun-
dial,nasceudotraumanacio-
nal noMaracanazo.
Aderrotadeviradaparaos

uruguaios, por 2 a 1, marcou
aúltimavezqueoBrasilutili-
zouuniformebranco,suacor
oficialatéentão,emMundiais.
Em 1953, concurso realiza-

dopelojornalcariocaCorreio
daManhã,emparceriacoma
entãoConfederaçãoBrasileira
deDesportos,determinariaas
novascoresdaindumentária
brasileira.Ospostulantesde-
veriam propor o kit comple-
to:camisas,calçõesemeiões.
O Correio da Manhã con-

siderava o branco “inexpres-
sivo” diante da variedade de
cores vivasdabandeiranaci-
onal.Por isso,entreasregras
estabelecidas,haviaanecessi-
dadedeincluirnosdesenhos
as quatro cores presentesno
estandarte brasileiro.
A campanha, que procura-

varenovara identificaçãodo
torcedor com a seleção, reu-

niu mais de 300 participan-
tes.Venceuumacombinação
quetraziaacamisapredomi-
nantementeamarelacomde-
talhes verdes e calções azuis
comdetalhes brancos.
Aironiadovencedorestava

em sua origem: o gaúcho Al-
dyr Schlee nasceu em Jagua-
rão, na fronteira com o Uru-
guai, e sempre ficou dividi-
do com relação à torcida pe-
lasduasseleções.Por issoele
contavaquenãohaviaficado
tristecomotriunfouruguaio
em 1950, noMaracanã.
Naépocadoconcurso,Sch-

lee vivia em Pelotas, interior
doRioGrandedoSul,etraba-
lhavacomodesenhistaemum
jornal local, ilustrandolances
e gols departidas de futebol.
“Fizmaisdecemdesenhos.

Fizduasfaixascomum“X”.Fiz
um“V”comoodoVélezSars-
field [daArgentina].Cheguei
à conclusão de que a camisa
tinha que ser toda amarela”,
afirmou Schlee ao jornalis-
ta inglês Alex Bellos, que es-
creveuolivro“Futebol,oBra-
sil emcampo”, cuja capaestá
ilustrada com os croquis de-
senhadospelo gaúcho.

Para a versão final, Aldyr
Schleeutilizouoamarelo-ou-
ro para a camisa e o azul-co-
baltoparaocalção.Nãoeram
exatamenteastonalidadesda
bandeiranacional,masoseu
projeto foi aceito pelo júri e
venceuo concurso.
Alémdeumprêmio emdi-

nheiro, cercade4mil cruzei-
ros, o vencedorganhou tam-
bémumestágio no jornal.

AnovidadeestreouemCo-
pasdoMundojánaediçãodo
anoseguinte,em 1954,naSu-
íça. O Brasil caiu nas quartas
de final para aHungria.
Suaconsagraçãocomosím-

bolo do futebol brasileiro vi-
ria em 1962, quando Mauro
Ramos de Oliveira ergueu a
taçaJulesRimet,vestindoca-
misaamarela,apósvitóriado
BrasilsobreaTchecoslováquia

nafinal, emSantiago.
A Copa doMundo de 1958,

entre as que foram vencidas
pela seleção brasileira, foi a
única em que a equipe não
vestiuamarelonafinal.Oazul,
escolhidoàspressaspoisaSu-
écia,anfitriã, jogariadeama-
relo, foi escolhido por Paulo
Machado de Carvalho, chefe
da delegação. Ele escolheu a
cor em referência ao manto

deNossaSenhoraAparecida.
Criadordacamisaamarela,

Aldyr Schleemorreu em no-
vembrode 2018, aos83 anos.
Em 2016, ele disse à Folha

que o uso do uniforme em
manifestações contra a cor-
rupção era um contrassen-
so. “Esses mal-informados
usam a camisa da entidade
mais corrupta do mundo”,
disse Schlee, em referência
àConfederaçãoBrasileirade
Futebol (CBF)eaosescânda-
los em que dirigentes da en-
tidade se envolveramnos úl-
timos anos.
A camisa da seleção, assim

comoabandeiraeohinonaci-
onais,tambémfoiapropriada
porapoiadoresdeJairBolso-
naro, quecostumamir às ru-
as vestindoamarelo emseus
atos.Emresposta,setorescrí-
ticos ao governo queremde-
volveraessessímbolosacon-
diçãodebens comunsda so-
ciedadebrasileira.
Nasuacampanhaemdefesa

da democracia, inspirada no
movimentodasDiretasJá,da
década de 1980, a Folha tem
estimuladoos leitoresautili-
zar a cor amarela.

Desenhos de Aldyr Schlee para o concurso que elegeu a camisa da seleção em 1953 Museu do Futebol

Os gols do Uruguai no jogo final doMundial de 1950

Ghiggia ganha na jogada individual, vai à linha de
fundo e cruza para trás. Schiaffino, fechando para o
meio, chega para bater e empatar o jogo no Maracanã

Ghiggia atrai Bigode, que fica entre o ponta e Julio
Pérez. Os dois uruguaios tabelam e Ghiggia corre com
a bola até a grande área para marcar o gol do título

Schiaffino

Ghiggia
Bigode Bigode

Ghiggia
Julio Pérez

Movimentação do jogador Passe

O goleiro Barbosa e o lateral esquerdo Bigode, ambos negros, foram considerados
os principais culpados pela derrota

BarbosaBarbosa

16h15 Crystal Palace xMan.United
Inglês, ESPN

ÉHOJE
EMCASA

16hBarcelona xOsasuña
Espanhol, FOXPREMIUM

16hRealMadrid xVillarreal
Espanhol, ESPNBRASIL
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Domingo, 16 de julho de 1950.
Faz 70 anos.
Contavaminhamãequecho-

rei muito nesse dia. Também,
pudera! Com quatro meses e
12 dias de vida, tinha fome e
queriamamar.
Consciênciamesmododra-

ma acho que só passei a ter
quando já estava amadure-
cendo.
O gol de Alcides Gigghia

(1926-2015), de tão marcante
e repetido,pareciaaté ter sido
oúnicodadecisãodaCopado
Mundo, 1 a 0 para o Uruguai.
Nada disso! Foi o gol da vira-

da, 2 a 1, com o Brasil jogan-
do pelo empate.
Háquemdiga que o 7a 1do

Mineirão, este visto por mim
das tribunasde imprensa, res-
gatouoMaracanazo, porque,
aí sim, vexame histórico, iné-
dito, aterrador.
Discordo.
Emboranãoconsidere vexa-

mealgumaderrota em 1950 e
ade2014 verdadeirodesacato
ao futebol brasileiro, em Belo
Horizonteachei graça, embo-
ra perplexo. Não deu para la-
mentar, de tão surreal a situa-
ção, bizarra, patética.

EmSarriá, naCopade 1982,
contraaItália,3a2, doeumui-
tomais.
O7a 1 sooucomoanestésico.

Primeirapicada, sonolência;a
segunda, dormência; a tercei-
ra, sonoprofundo;aquarta, a
quinta e a sexta, sem registro,
e a sétima, pesadelo, daque-
les em que você acorda e pen-
sa: “Ainda bem que foi só um
sonho ruim”.
OMaracanazo,não.Édrama

emestadopuro, comoosuicí-
dio de Getúlio Vargas, quatro
anos depois, ou as mortes de
TancredoNeves e Ayrton Sen-

na. Dor, dor e dor.
Como disse Gigghia, “Ape-

nas três pessoas, comumúni-
co gesto, calaram o Maraca-
nã: Frank Sinatra, o Papa Jo-
ão Paulo II e eu.”
A literatura sobre aquele 16

de julho é vasta. Não apenas
valeu o rótulo, cunhado por
Nelson Rodrigues, para raça
nacional atingida pelo com-
plexo de vira-latas, como vi-
rou excelente livro de Paulo
Perdigão (1939-2006), “Anato-
miadeumaDerrota” (Editora
L&PM, 2000), a tragédia con-
tadaminuto aminuto, perso-

nagens retratados antes, du-
rante e depois da pugna.
Para muitos brasileiros de

então, nunca mais o país co-
memorariaumaCopadoMun-
do,diferentementedoUruguai,
que festejou no Rio o seu bi-
campeonato, pois havia ven-
cido em 1930, em casa —fa-
çanha somada ao bicampeo-
natoolímpico, em 1924 e 1928,
em Paris e Amsterdã.
Deu-se o inverso, como se

sabe. Os uruguaios não vol-
tarama disputar nemsequer
uma final e os brasileiros ga-
nharamcincoCopas, alémde
teremdisputadonovadecisão
com derrota, para os france-
ses, em 1998, na França.
Voltoa2014.No intervaloda

goleada no Mineirão, 5 a 0 a
favor dos germânicos, encon-
trei a jornalista alemãMarti-
na Farmbauer, que havia um
ano estava no Brasil para co-
briraseleçãoanfitriãparaseu
jornal.

Então, ela perguntou, com
seusotaquecarregado: “Oque
está acontecendo?” Respon-
di: “Eu não sei. Nem consigo
ficar triste.”
“E eu não consigo ficar ale-

gre”, ela diz. “Parece jogo de
adulto contra criança”, arre-
matou, com toda razão.
Nem bem terminado o pas-

seio, oque tinhadememesnas
redes antissociais era uma
grandeza.
Em 16de julho de 1950, não.

Porque não havia redes an-
tissociais, nem goleada, nem
graça.
Apenasumenormevaziona

Amazônia intactaenoDistrito
Federal.QuemereceudePerdi-
gãopalavras tãoeternascomo
aepopeia: “Continuaráassim
atéofinaldos tempos:naquela
tarde, aqueles jogadores bra-
sileiros, diantedaquelamulti-
dão,perderamaCopadoMun-
doparasempre.Nuncamaiso
Brasil ganhará a Copa de 50”.

OMaracanazo ficará para sempre. Mesmo após não haver mais testemunhas

-
Juca Kfouri
Jornalista e autor de “Confesso que Perdi”. É formado em ciências sociais pela USP

Oeterno pranto de 1950

|dom. JucaKfouri, Tostão |seg. JucaKfouri,PauloViniciusCoelho |ter. RenataMendonça |qua. Tostão |qui. JucaKfouri |sex. PauloVinicius Coelho |sáb. KatiaRubio

Secretário do governoBolsonaro celebra
venda de patrocínios do SBTpara Fla-Flu
são paulo O chefe da Secom
(SecretariadeComunicação)
dogovernodeJairBolsonaro,
FabioWajngarten, comemo-
rounoTwitteravendadeco-
tasdepatrocínioporpartedo
SBTparaa transmissãodafi-
naldoEstadualdoRio,nesta
quarta-feira (15), entre Fla-
mengo eFluminense.
AsecretariadeWajngarten

foi incorporadaem junhoao
MinistériodasComunicações,
depoisqueBolsonarorecriou
a pasta para a nomeação de
Fábio Faria comoministro.
Faria, que hoje é chefe de

Wajgarten, é genro de Silvio
Santos, o donodoSBT.
“OsucessocomercialdoSBT

comseiscotasparaopatrocí-
niodojogodehoje[quarta]é
a comprovação de que a MP
984/20, criadapeloPresiden-
te@JairBolsonaro, veio para
mudararealidadedofutebol

brasileiro.ParabénsaoSBTe
aosanunciantes!”,publicouo
responsável pela Secom em
sua contanoTwitter.
Segundo o jornalista Mau-

ricioStyceremsuacolunado
UOL, o SBT vendeu pelome-
nos seis cotas de patrocínio
parao jogodestaquarta:Ha-
van, PicPay, Hypera Pharma
(Miorrelax), Ambev (cerveja
BrahmaDuploMalte),Unile-
ver(shampooClear)eEstácio.
OfaturamentodoSBTcom

o jogo será de aproximada-
mente R$ 4 milhões, segun-
do reportagem da Máquina
doEsporte.AemissoradeSil-
vio Santos anunciou no últi-
mosábado(11)aaquisiçãodos
direitosdetransmissãodojo-
godevoltadafinaldoEstadu-
al doRio de Janeiro, que terá
mandodoFlamengo.
Nojogodeida,commando

doFluminense,oduelofoiexi-

bido pela FluTV, canal na in-
ternetdotimedasLaranjeiras.
De acordo com a Medida

Provisória 984, assinada pe-
lopresidenteJairBolsonaroe
celebradaporFabioWajngar-
ten,osclubesmandantesga-
nharamodireitodenegociar
comquemquisessematrans-
missãodesuaspartidas. Isso
abriuumconflitoentreoFla-
mengo e a Globo. O time ru-
bro-negroeraoúnicoquenão
tinhacontratocomaemisso-
ra carioca para o torneio.
AGlobo,quetinhacontrato

com os outros 11 participan-
tes do estadual e com a pró-
pria Federação de Futebol
do Estado do Rio de Janeiro
(Ferj), tentou impedir a pri-
meira transmissão, inclusive
na Justiça,mas semsucesso.
Aemissora,então,rescindiu

contrato com a Ferj e abriu
mãodosjogosdacompetição.

70 ANOS DO
MARACANAZO

sãopaulo Repórterdarevista
Placarnadécadade1970, José
MariadeAquinorecebeucon-
vitepara falar sobreosbasti-
dores de uma entrevista que
fizera com Rivellino na épo-
ca. Seu relato integraria edi-
ção especial da publicação,
lançadaem2005nacomemo-
raçãodos 35 anos dePlacar.
Mas Aquino, apesar de ter

gostadodoresultadodopapo
comRivellino,disseaojovem
repórter responsável por co-
letar seu depoimento que se
orgulhavaaindamaisdeuma
outra reportagem.
“Eu falei parao colegaque,

semeperguntassem,eudiria
queamatériamaisimportan-
tequefiz,aquerealmentete-
ve umaboahistória para po-
derconsegui-la,foiumaoutra.
AdoObdulioVarela”,diz José
MariadeAquino,86, àFolha.
Em1972,trabalhandoparaa

revista,ojornalistatinhauma
viagemmarcadaàArgentina
para cobrir umduelo do São
Paulocontrao Independien-
te, pela fase final da Copa Li-
bertadores. O jogo seria em
umaquinta-feira, 4demaio.
Umdiaantesdapartidaem

Avellaneda, Peñarol e Nacio-
nalfariamoclássicouruguaio
no Estádio Centenário, tam-
bémpelotorneiocontinental.

Aquinopediuaosecretário
daPlacarquetrocassesuapas-
sagem de Buenos Aires para
Montevidéu. Além de ver ao
vivoumdosprincipaisclássi-
cosdaAméricadoSul,eleque-
riaaproveitarparatentarpro-
duzir uma reportagemde lá.
“LigueiparaojornalLaMa-

ñana. Disse que estava na ci-
dadeequeriaconversarcom
ObdulioVarela. ‘Vocêetodos
osoutros jornalistasbrasilei-
ros’, brincou comigo o cole-
gauruguaio”, lembraAquino.
OcompanheirodoLaMaña-

nadesejousorteaobrasileiro
edeuascoordenadasdoJuan
Jackson,clubedebochaonde
Obdulio,carrascodoBrasilno
Maracanazo (e que morreu
em 1996, aos78anos),passa-
va as noites comamigos.
JoséMariadeAquinofoiao

encontrodoverdugobrasilei-
roacompanhadodofotógra-
foFernandoPimentel.Assim
quechegouaolocal,viuObdu-
lio na pista de bocha, jogan-
do, e disse aos amigos dele
quegostariadeentrevistá-lo.
“Deram risada e disseram:

‘Ele não fala comninguém’. E
mecontaramqueteveumjor-
nalistabrasileiroqueacampou
emfrenteàcasadeleenãocon-
seguiuumaentrevista.Ele[Ob-
dulio]olhouparamim,baixou
osolhosevoltoua jogar”, diz.
Aquino e Pimentel espera-

rampor cerca de duas horas

doladodeforadapista,como
fotógrafoinsistindoparaque
fossemembora, atéqueore-
pórter conseguiu enfimcon-
tato com o uruguaio. “O que
vocêquer?”,perguntouObdu-
lio,firmeebrutocomoquan-
dovestiaacamisadaCeleste.
Obrasileiroexplicouqueco-

nheciaZezéMoreira, técnico
doBrasilnoMundialde 1954,
noqueoex-jogadorinterrom-
peu, afirmandoqueo treina-
dornãosabiadenada,queele
havia trabalhadonoUruguai
(nosanos 1960)eestragadoo
futebol do país. Aquino con-
cordou,mesmoque não fos-
severdade.Comisso,ganhou
a atençãodeObdulio.
“Oquevocêbebe?”,pergun-

touohistóricocamisa5dase-
leçãouruguaia.
Eentão,às22hdaterça-fei-

ra, 2demaio,ObdulioVarela
iniciou sua sequência de co-
posdewhisky(Aquinobebeu
cerveja)epassouaresponder
àsperguntasdorepórter.Ne-
gou, por exemplo, que tenha
dado um tapa em Bigode, o
lateral esquerdo brasileiro,
apontado como um dos cul-
padospeladerrotaporterper-
mitidoaGhiggiaquecorresse
livrenajogadadogolquedeu
aoUruguai o títulomundial.
“Umhomemnãobatenaca-

radeoutrohomem.Imagine
se eu faria isso diante de 200
mil pessoas”, disseObdulio.

Jornalistabrasileirovenceucarrasco
pelo cansaçopara conseguir entrevista
José Maria de Aquino foi a Montevidéu e insistiu até falar com o capitão uruguaio Obdulio Varela

O herói uruguaio também
reclamou do governo de seu
país,quehavialheprometido
umcargopúblicoseele fosse
paraaCopa.Navolta,mesmo
campeão, demorou mais de
umanoparaterumemprego.
Já eram duas horas dama-

nhã da quarta, 3 de maio,
quando um amigo de Obdu-
lio sugeriu a Aquino que pa-
rassemporali.Afinal,disseo
amigo, o repórter conseguiu
oquequeriaeObdulio,quea
cadacopodewhiskyreclama-
vaaindamaisdogoverno,era
figura conhecida e ninguém
faria nada a ele. Já o brasilei-
ropoderianãoteressasorte.
Aquinoentendeuorecado.

CobriuojogodoSãoPaulona
quinta(derrotapor2a0)ees-
creveuotextoquandovoltou
aoBrasil. Esperava ter várias
páginasparacontarahistória,
masganhouapenasduas.“Fal-
tou sensibilidade ao editor.”
Orepórter,quetinha16anos

quandoescutouoBrasilxUru-
guainorádio,pediuumautó-
grafo a Obdulio. Aquino diz
que foi a única pessoa do fu-
tebol para quem fez esse pe-
dido. A assinatura, feita em
um pedaço de papel, se per-
deudurante umamudança.
“Euatéhoje,quandofaloso-

bre isso,ficomeioarrepiado.
Ouvio jogo, escuteino rádio,
etodomundosabiadoMara-
canazo,aquiloeraumtrauma
para o brasileiro. Aí você vai
lá,sabequeelenuncaconver-
sou com ninguém e termina
tomando umas com ele”, diz
Aquino,quelançaráembreve
umlivrosobresuasmemórias.
Naediçãoespecialdegran-

desreportagensdaPlacar,pu-
blicadaem2005noaniversá-
rio da revista, estão os basti-
doresdasduasmatérias:ade
Rivellino e a deObdulio.
Bruno RodriguesObdulio era o líder do Uruguai campeão domundo Arquivo El País

VAN DIJK E ALISSON FALHAMEMDERROTA DO LIVERPOOL PARA O ARSENAL
Campeão inglês, o Liverpool conheceu sua terceira derrota no torneio (2 a 1 para o Arsenal)
após falhas de Van Dijk e do goleiro Alisson, que viu Lacazettemarcar Shaun Botterill/AFP
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Convidamos vocês, leitoras e leitores,
a enviar suas recomendações
para o período de quarentena,
como livros, filmes e séries para
enviesuanoticia@grupofolha.com.br

Informe nome, profissão e cidade
ondemora. As melhores dicas serão
selecionadas para publicação.

Veja as dicas já publicadas em
https://www1.folha.uol.com.
br/ilustrada/leitor-em-casa

LEITOR
EMCASA

PARA LER
ANoite da Espera
Ed. Companhia das Letras, 2017.
R$ 43 (216 págs.) Ebook R$ 28

No primeiro romance da
trilogiaOLugarMaisSom-
brio,MiltonHatoumreto-
ma a temática das tramas
familiares e das rupturas
nas relações humanas in-
fluenciadas por questões
políticas e sociais dopaís.
Em “A Noite da Espera”,

conhecemos a história do
jovem estudante Martim,
o seu núcleo familiar e su-
asrelaçõessociaisregistra-
dos por meio de bilhetes,
cartaseanotaçõesquede-
linearamsuavidaenquan-
to viveu em Brasília e, de-
pois,duranteoperíodode
exílio emParis.

PARA OUVIR
Vulcão - The Baggios
Álbum, 2018. Disponível em
serviços de streaming demúsica

Banda de São Cristóvão
(SE),aTheBaggiostransita
porinfluênciasdejazz,blu-
es,garagerockereferências
culturaisdasuaterranatal.
Otriosergipanocontacom
duas indicações ao Gram-
myLatino em 2017 e 2019.
Amultiplicidademusical

do álbum “Vulcão” é con-
templada nas canções de
letras intensasqueaosom
dasguitarraseperforman-
ces de metais, violinos e
percussão confere ao dis-
co originalidade eprofun-
didadeartísticas,alémdas
belasparticipaçõesdacan-
tora Céu e da banda Baia-
naSystem.

-
Rosangela Barros
tradutora em Aracaju (SE)

Patricia Pamplona
folha.com/linhadechegadaLINHADE CHEGADA

Veja os cuidados para a retomada dos exercícios ao ar livre
Depois de quase quatro me-
ses fechados, os parques re-
abriram em São Paulo nes-
ta segunda-feira (13), ainda
que com horários mais res-
tritos e adoção de medidas
deproteção.
Outras cidades já haviam

flexibilizadoofuncionamen-
todessasáreas, comoFloria-
nópolis, que passou a fechar
nos fins de semana após au-
mento de casos, ou permiti-
do exercícios na rua, comoo
Rio de Janeiro.
Nacapitalpaulista,areaber-

turaéumconviteparaquem
nãovia ahorade sair de casa
e praticar uma atividade ao
ar livre. O momento, no en-
tanto, é de precaução extre-
ma, não só devido à pande-
mia de coronavírus, que ain-
danãochegouaoseupicono
Brasil,mastambémparaevi-
tar lesões.
“Nestemomento,omaisim-

portanteémanteracondição
física e tentarmelhoras pro-
gressivas”, explica a especia-
lista em medicina esportiva
RenataCastro.
“Treinos intensos podem

reduzira imunidade.Portan-
to,quemficouparadoduran-
tetodosessesmesesdeisola-
mentodeve começar treinos

debaixa intensidadee irpro-
gredindoaospoucos”,afirma
a especialista.
Comascorridasderuasus-

pensas e aquela prova alvo
semdatamarcadaparaacon-
tecer,hátempoparaqueessa
progressãosejafeitasempres-
sa.Éimportantetambémnão
tentarvoltarlogonaprimeira
saída ao nível que se pratica-
vanopré-isolamento,oqueé
umconvite às lesões.
A prática da corrida deve

aindaestaratreladaaoforta-
lecimentomuscular.Asacade-
mias ensaiamumareabertu-
ra, mas nem todas estão em
funcionamento. Há, porém,
exercícios que se pode fazer
de casa, com o peso do pró-
prio corpo ou com utensíli-
os domésticos, como garra-
fas d’água.
Alémdisso,eprincipalmen-

te neste momento, é impor-
tante saber seus próprios li-
mites, afirmaCastro. “A indi-
vidualidadedecadaumdeve
ser respeitada. Por isso, con-
sideroprudente,sempreque
possível, a busca de um pro-
fissional que possa individu-
alizar seu treino.”
Outraquestãofrequentena

prática de exercícios ao ar li-
vre emmeio à pandemia é o

PROTEÇÃO
Índia ianomâmi amamenta criança na terra indígena de Surucucu, emRoraima; pelotão
especialmontado na fronteira realiza testes de Covid-19 na região Nelson Almeida - 1º jul.2020/AFP

tação relevante em ativida-
descomintensidadedeesfor-
çomuito intensa—equede-
vem ser evitadas nessa reto-
madapós-isolamento.
Aadoçãodasmáscarasdu-

rante a corrida pode ser difí-
cil,afinal, todonovohábitoé.
O fato é que sãoobrigatórias
enãodevemsersubstituídas
pela proteção de acrílico. Há
algumas formas, entretanto,
para aliviar o desconforto.
“Escolhaumamáscaraque

permitaapassagemdoar,que
não impeça de respirar em
repouso e se adapte bem ao
rosto, semdeixar folgas,mas
tambémsemquesejadescon-
fortável”, aconselhaCastro.
Ésensatotestaremcasaan-

tes de sair correndo. “Verifi-
queseestáconfortável.Senão
estiverconfortávelemrepou-
so, ela não é amáscara ideal
paravocêpraticarexercícios.”
NoAoVivo emCasa daFo-

lhasobreexercíciosfísicos,o
educadorfísicoDiegoZanotto
recomendou ainda a adoção
deumequipamentoqueseja
estruturado, paranãoacom-
panhar omovimento da res-
piração, dificultando ainda
mais a passagemdoar.
Porfim,é importante tam-

bém que a máscara não fi-
quemolhada, o que diminui
sua eficácia. Para evitar isso,
recomenda-se levar uma pe-
ça extra.

uso de máscara. Ao mesmo
tempoemque gera umabar-
reira para o coronavírus, es-
sa peça dificulta umpouco a
passagemdoar.
Mas, afinal, há riscos de se

exercitarcommáscara?“Mui-
taspessoascomentamqueo
usodamáscara poderia faci-
litar a reinalação do gás car-
bônico”, diz a médica. “O es-

paço que sobra entre nosso
rosto e a máscara é insufici-
ente para acumular grandes
quantidades.Alémdisso,oar
expiradonãoéformado100%
por este gás.”
Assim, não existe o perigo

de reinalação tóxica com o
usodaproteção.
Nãoéqualquerequipamen-

to, porém, o adequado pa-

ra usar durante a corrida. A
máscara N-95, por exemplo,
impedemuitoapassagemdo
arenãodeveserusadaapara
a prática de atividade física.
Jáascirúrgicas,segundoum

estudonarevistaClinicalRe-
searchinCardiologyqueava-
liou a resposta de 12homens
duranteotestecardiopulmo-
nar, apresentaramuma limi-

Pessoas se exercitamno parque Ibirapuera, em São Paulo Eduardo Knapp - 13 jul. 2020/Folhapress

Recebi centenasdemensagens
sobreacoluna “Você já foi xin-
gado de cagão?”.
Os leitores contaram que es-
tãosendoxingadosdecagões,
paranoicos,neuróticos, covar-
des, bananas, otários e coisas
piores por cumpriremos pro-
tocolosdecuidadoeproteção
recomendadospelosmédicos
e cientistas.
“No dia 14 de março, fui fa-

zer compras no supermerca-
do. Uma senhora me interpe-
lou com amaior agressivida-
de: ‘Por que você está usando
máscara?Estácontaminado?
Nãosabequemáscaraésópa-
ra quem está doente?’. As pes-
soasao redor rirame fugiram
da doida que não parava de
gritar. Tive medo de apanhar
dela. É uma total inversão de
valores:quemfaz tudocorreto
está sendo hostilizado”.
“Minha filha me chama de

cagãoeparanoicoporquenão
saio de casa e não deixo nin-
guémentraraqui.Elaquerque
eu tome conta dos filhos de-
la para poder ir à praia e ao
shopping com as amigas. E
ainda faz chantagememocio-
nal, quer que eume sinta cul-

pado por dizer não e colocar
limites. É tãoegoístaque só se
preocupa com o próprio um-
bigo,mesmosabendoque sou
do grupo de risco”.
“Meuapelidonafamíliaéca-

gonoia. No domingo meu cu-
nhado fez umchurrasco para
a família. Eunão fui. Atéos vi-
zinhos reclamaram da aglo-
meração e do barulho. Sou o
únicoque está respeitandoas
recomendações de distancia-
mentoedeusodemáscara.Vi-
rei o palhaço da família, ado-
ramficardebochandodemim.
Acham que sou exagerado e
dramáticoporquetenhopavor
do vírus e queroproteger a vi-
da e a saúde de todos”.
Depois de receber tantas

mensagens dos cagões assu-
midos, crieiahashtag#eutam-
bémsoucagão.
Saberquenãoestamos sozi-

nhosnosnossosmedose sofri-
mentos pode ajudar a ter for-
ça e coragem para continuar
combatendoos sociopatasge-
nocidasqueviralizamnopaís.
Muitoobrigadaaoscagõesque
estão cuidando de todos nós.
Tamojuntos!Cagões,unidos,

jamais serão vencidos!

É um desafiomanter o equilíbrio e a saúde
mental diante da irresponsabilidade

-
Mirian Goldenberg
Antropóloga, professora da UFRJ e autora de ‘Liberdade, Felicidade e Foda-se!’

Cagões, unidos,
jamais serão
vencidos!

OpresidenteEmílioGarrasta-
zuMédicirecebeunoPalácio
do Planalto nesta quarta-fei-
ra(15)avisitadeumgrupode
participantesdo8ºCongres-
so Brasileiro de Neurocirur-
gia,queserealizaemBrasília.
Dirigindo-seaosseisestran-

geirosqueestavamnoencon-

tro,Médiciafirmouqueelesti-
nhamaoportunidadedeveri-
ficar o climaemqueosbrasi-
leirosvivem. “Éumambiente
depazedetrabalho,que,infe-
lizmente,temsidodeturpado
poralgunsórgãosda impren-
saeuropeia,queprocuramdar
afalsa impressãodequeogo-

verno brasileiro não respeita
osdireitosdapessoahumana.”
O professor Eliseu Paglio-

li, que foi ministro da Saúde
no governo de João Goulart,
endossou o discurso do pre-
sidente. “Há mais liberdade
agora no Brasil. Podemos di-
zerqueopaísestácorrigindo
oserrosdopassado”,disseele.

Médici diz que Brasil vive ambiente
de paz e critica imprensa europeia

H LEIAMAIS EM
acervo.folha.com.br

ACERVO FOLHA Há 50 anos 16.jul.1970
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