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Escândalos a perder de vista

Gestores da Leão XIII, ligados ao vice-governador, davam tratamento VIP à ServLog Rio
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Mengo toma
o caminho
de Santiago

RUY CASTRO

É bom ficar longe
de censores

Depois do Flamengo passear
sobre o Grêmio por 5x0, torcedores terão que se esforçar para
presenciar a final da Libertadores na capital chilena. São apenas
12.500 ingressos à venda para os
brasileiros.
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14 anos de cadeia
para Geddel
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Eleições
polêmicas
no Vasco
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JANIO DE FREITAS

Surpresa com o
novo é natural
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Ainda falta um ano para os
vascaínos escolherem seu próximo presidente. Mas o processo de
aceitação de novos sócios já está
causando problemas para os interessados em participar do pleito
em São Januário.

Um guia para agilizar a vida de
quem quer pedir a aposentadoria

Criada em 1939 como
uma editora de quadrinhos com histórias de
cowboys, a Marvel hoje
é uma gigante do reino do entretenimento
mundial. A marca é
sinônimo de sucesso
em revistas, animações
e filmes - incluindo essa
turma aqui ao lado, que
dispensa apresentações.
Acompanhe cada passo
dessa vitoriosa trajetória de oito décadas.

Rio quer trocar
uniformes da PM

Entenda as novas regras que foram aprovadas pelo Senado Federal
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Marvel chega
aos 80 anos
fazendo
barulho

MAGNAVITA
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2º CADERNO

País tem vivido
dias de horror
e vulgaridade
ANNA RAMALHO - Página 3

O dueto de
Padre Omar e
Mumuzinho
LILIANA RODRIGUEZ - Página 5

Amigas vivem
uma tarde de
solidariedade
NINA KAUFFMAN - Página 8

CAPA

Berlim e os
30 anos sem
o Muro

Carolina
Ferraz,
versão web

Foi em outubro de 1989 que
o mundo acompanhou, até com
certa surpresa, os alemães derrubando o Muro que separava Berlim desde o início da década de
60. As duas cidades voltaram a ser
uma só, que merece ser conhecida
não só pela sua história, mas também pelas inúmeras atrações.

Aos 51 anos, a atriz e apresentadora investe em um canal exclusivo no YouTube. Comemorando
uma nova etapa na carreira, depois de décadas de televisão, ela
diz que está pronta para falar sobre tudo o que merece ser discutido: desde suas receitas até o uso
de Cannabis na medicina.
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OPINIÃO
EDITORIAL

Ruy Castro

Notícia boa também vale
Tem quem não goste de falar
no assunto, mas está mais do que
na hora de a gente trocar uma ideia
sobre os erros que têm sido cometidos pela imprensa, essa velha conhecida que, nos áureos tempos,
era representada basicamente por
meia dúzia de jornais, revistas e
rádios, enquanto a televisão ainda
lutava para conquistar seu lugar ao
sol. Até por isso, aliás, é bom deixar logo claro que hoje a imprensa
significa tudo isso aí e muito mais,
graças a novas tecnologias digitais,
novos dispositivos de comunicação
e à ramificação da informação que
se deu pela internet ao longo das
últimas três décadas.
Tudo bem, mas a questão que
tem que ser debatida é: será que a
imprensa não anda demasiadamente negativa? Será que a opção preferencial pelas notícias pesadas não
ajuda a criar um clima de intranquilidade, quase terror, na sociedade? Será que não é responsabilidade dessas publicações a terrível
sensação de que tudo à nossa volta
está errado e não haverá escapatória
para ninguém?
Para contextualizar, vamos dar
aqui alguns exemplos de notícias
positivas que, se circularam pela
imprensa, certamente ficaram restritas a pequenas bolhas - em vez
de serem amplamente divulgadas,
como mereciam.

1. O presidente Jair Bolsonaro
assinou o decreto 9.723/19, que
institui o CPF como documento
único e suficiente para fins de acesso do cidadão a informações e serviços, e até mesmo para a obtenção
de benefícios perante órgãos e entidades públicas do Executivo Federal. Pelo decreto, para obter a prestação de serviço público no âmbito
federal, o cidadão pode apresentar
o CPF em substituição a dados disponíveis em outros documentos,
tais como: número de identificação
do trabalhador – NIT, número de
cadastro no PIS/Pasep, número
e série da CTPS, número da permissão para dirigir ou da CNH,
matrícula em instituições públicas
federais de ensino superior, entre
outros.
Você sabia disso? É ou não
é bom perceber que, a partir de
agora, ninguém precisa mais ir ao
banco, cartório, ou qualquer outra
agência, levando um carrinho de
mão cheio de papéis?
2. Já que estamos falando do
presidente, lembremos que ele também já assinou decreto extingue 21
mil cargos comissionados, funções,
e gratificações na esfera federal,
gerando economia de R$ 195 milhões anuais ao Tesouro, além de
acertar um golpe importante na
antiga prática de aparelhamento do
governo.

OUTRAS PÁGINAS

3. O governo também arrecadou R$ 2,377 bilhões com o leilão
de três aeroportos. De acordo com
a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o valor superou as expectativas mais otimistas dos analistas do mercado. O ágio médio
chegou a 986%. De acordo com os
especialistas, o resultado é um claro
sinal de que os grupos estrangeiros
estão chegando, com vontade de
retomar investimentos na área de
infraestrutura do país - o que é essencial para a economia brasileira.
4. Essas e outras tantas discretas
notícias têm renovado o otimismo
com os rumos da economia. Na última quarta-feira (23), o Ibovespa,
principal índice da nossa bolsa de
valores, a B3, bateu 107.543 pontos, alta de 0,15% em relação ao registrado na véspera - quando já tinha batido num novo recorde. Em
outubro, a bolsa já subiu 2,67%.
No ano, acumula alta de 22,37%.
Outro ponto importante da semana foi que aprovação da reforma
da Previdência fez o dólar recuar,
caindo 1,05%, fechando cotada a
R$ 4,0327.
Por essas e por outras é que
muitos leitores estão cada vez menos felizes com a imprensa. Essas
notícias relatadas acima, por exemplo, poderiam ter virado manchetes de primeira página em qualquer
grande jornal. No entanto, foram

Arranha-céu de vidro

ignoradas ou relegadas a planos inferiores do noticiário.
Não é à toa que circulam pela
internet, pelas redes sociais e pelos
grupos de WhatsApp tantas “teorias da conspiração” dando conta
de que “existe um pacto silencioso
na grande imprensa para desconstruir a reputação do novo governo
com a promoção, difusão e ampliação apenas de notícias ruins ou
constrangedoras”.
Não existe isso, claro que não,
mas é algo a ser pensado e discutido, até mesmo para a manutenção
da própria indústria da imprensa
no país - que, como se sabe, não
está exatamente no auge de sua saúde financeira e, portanto, deveria
ouvir mais os recados do leitor.
Tudo bem (na verdade, tudo
mal) que este é um país que não
deixa de produzir tragédias diariamente. E tampouco nós, da
imprensa, podemos deixar de ser
críticos nem em relação a governos,
nem em relação a iniciativas erradas cometidas em qualquer setor
da sociedade.
Mas fica a dica: o leitor gosta
de equilíbrio. O radicalismo, mais
cedo ou mais tarde, abusa da inteligência do leitor, que acaba se sentindo manipulado. E é justamente
isso que a imprensa saudável não
pode permitir, sob pena de morrer
sem dó nem piedade.

Em 2013, as incursões de
Edward Snowden por computadores a que não fora convidado
revelaram que a Agência Nacional de Segurança dos EUA podia
vigiar a população americana
através de um programa de interferência nos celulares, adquirido
das empresas de telecomunicação. Ou seja, a mulher do sujeito
podia não saber que ele estava
tendo um caso com a Beyoncé,
mas o governo sabia.
O Brasil acaba também de
instituir por decreto o Cadastro
Base do Cidadão – uma “base integradora” de dados pessoais dos
brasileiros. Segundo li, constará
de dados cadastrais – nome, data
do nascimento, sexo, filiação,
RG, CPF, CNPJ, PIS, Pasep, título de eleitor etc. A estes serão
acrescidas, em devido tempo,
as “bases temáticas”, incluindo
dados biométricos: palma das
mãos, digitais, cor dos olhos,
formato do rosto, voz, maneira
de andar. Serão dados “interoperáveis”, ou seja, circularão pelos
ministérios, agências e demais
órgãos do governo.
Não sei se gosto da ideia de
ver minhas particularidades circulando alegremente entre pessoas que não conheço. Como
todo brasileiro da minha gera-

ção e, se não bastasse, jornalista,
já convivi o suficiente com censores, burocratas e aspones para
saber que, até por questões higiênicas, convém manter distância
deles.
Não se trata de temer que
eles descubram o que eu penso,
se é que penso. Para isso, basta
ler esta coluna – que ocupo desde 2007, dia sim, dia não. É pelo
tipo de controle moral, econômico e social que, com as novas
tecnologias, o Estado pode ter
sobre o cidadão e pelas chanta-

Já convivi bastante
com censores e
burocratas para
manter boa
distância deles
gens que disso podem decorrer.
E não importa quem exerça esse
controle, se esquerda ou direita.
Ambas nos vedam a saída.
Lembrei-me de um asfixiante
poema de Cassiano Ricardo, em
que Deus convoca Adão. E este
diz: “Ouvi a Tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e
escondi-me. Escondi-me neste
arranha-céu de vidro”.

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Geddel Vieira Lima é condenado a 14 anos em regime fechado
1) Como funciona a prisão em
segunda instância em outros países?

após condenação em segunda instância. (...) (O Estado de S. Paulo)

5) Previdência, aprovada, vai à
promulgação.

pela Câmara e Senado. (...) (O Estado de S. Paulo)

Maioria dos países estudados permite cumprimento da pena após a
sentença de 1º grau, escreve Marcelo de Oliveira. Subprocuradora
analisou em artigo como funciona
isso em vários países.
Onde há prisão só após o fim do
processo há menos hipóteses de
recursos. No momento, vale a decisão do próprio STF, de novembro
de 2016, que autoriza a execução
da pena antes da apreciação de todos os recursos.
Foi este entendimento que permitiu a prisão do ex-presidente Lula
no ano passado, por exemplo.

3) A sociedade e o Supremo.

Foi feito acordo para aprovar o
destaque do PT que retira da PEC
a proibição de aposentadoria especial para trabalhadores sob periculosidade.
O Senado Federal concluiu quarta-feira, 23, a votação de destaques
de bancada da reforma da Previdência. Com isso, a matéria foi
oficialmente aprovada e aguarda a
promulgação do próprio Congresso Nacional para entrar em vigor.
Após acordo construído entre o
governo e os líderes partidários, o
plenário aprovou o destaque do
PT, defendido na véspera pelo senador Paulo Paim (PT-RS).
A proposta retirou da PEC da Previdência um trecho que proibia
que trabalhadores sob regime de
periculosidade, como vigilantes,
peçam o benefício da aposentadoria especial. (...) (Veja)

7) CPI das Fake News.

Mas como é a prisão em segunda
instância em outros países?
A subprocuradora-geral da República Luiza Cristina Frischeisen,
coordenadora da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão (Criminal), do MPF (Ministério Público
Federal), é uma das autoras de um
artigo sobre execução provisória da
pena de prisão em outros países,
publicado no livro “Garantismo
Penal Integral”.
“Se o STF decidir que a prisão
ocorra somente após o trânsito em
julgado, o país ficará extremamente isolado, em matéria penal, entre
outros países democráticos. Uma
decisão nesse sentido favorece a
impunidade”, afirmou a subprocuradora. (...) (UOL)
2) Fux propõe que STF discuta
se jurisprudência sobre prisão pode
ser revista.
Ministro vice-presidente da Corte
observou, na retomada do julgamento, que ‘o procurador anterior
suscitou uma questão preliminar
sobre a impossibilidade jurídica de
uma modificação de jurisprudência
em espaço de tempo diminuto’, reporta Rafael Moraes Moura. Fux é
a favor da possibilidade de prisão

Espera-se que os ministros do STF
mantenham a jurisprudência da
Corte no sentido de autorizar o
início da execução da pena após
condenação em segunda instância,
mas pelas razões constitucionais
que a consubstanciam, e não pela
imposição truculenta da vontade
de grupos que se julgam capazes de
fazer reféns a Nação e os Poderes
constituídos. (...) (Editorial - O Estado de S. Paulo)
4) Lava Jato apura propina de
R$ 12 milhões para ex-diretor da
Petrobras indicado pelo PT
Os procuradores do Ministério
Público Federal acreditam que o

Lava Jato investiga
se ex-diretor da
Petrobras teria
recebido propina de
US$ 12 milhões
grupo multinacional ítalo-argentino Techint pagou, entre 2008
e 2013, cerca de US$ 12 milhões
de propina, aproximadamente
R$ 49 milhões, a Renato de Souza Duque, ex-diretor de Serviços
da Petrobras. O nome de Duque
para a direção da estatal foi uma
indicação política do Partido dos
Trabalhadores, conforme disse José
Dirceu em depoimento ao juiz Sérgio Moro no ano passado. O pagamento de valores indevidos é alvo
da Operação Tango & Cash, fase
67 da Lava Jato, deflagrada quarta-feira, 23, escrevem Pedro Prata,
Pepita Ortega e Fausto Macedo.
(...) (O Estado de S. Paulo)

6) Como fica a minha aposentadoria?
A reforma da Previdência aprovada no Senado muda os parâmetros
para a aposentadoria no país. Agora, será necessário ter uma idade
mínima de 65 anos (homens) e de
62 anos (mulheres) para se aposentar. Para quem já está no mercado
de trabalho, haverá regras de transição.
As novas regras começam a valer
assim que a reforma for promulgada pelo Congresso. Como é uma
mudança na Constituição, o texto
- após aprovado por deputados e
senadores - não é sancionado pelo
presidente, mas sim promulgado
pelo Congresso.
Segundo o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
(em declaração dia 22/10/19),
a promulgação será feita em dez
dias, com a presença do presidente
Bolsonaro. Até a promulgação, as
regras que valem são as atuais, mesmo o texto tendo sido já aprovado

Entre os 92 pedidos aprovados na
comissão, 85 são de parlamentares
do PT, PSB e PDT; governo promete reação, cona Thiago Faria.
Foco de preocupação do governo
Jair Bolsonaro, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das
Fake News tem sido dominada pela
oposição. Dos 92 pedidos aprovados no colegiado desde seu início,
em setembro, 85 tiveram como autor parlamentares do PT, PSB ou
PDT. A comissão investiga a disseminação de notícias falsas nas eleições presidenciais do ano passado.
(...) (O Estado de S. Paulo)
8) Eduardo Bolsonaro desiste de
embaixada.
O deputado Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP) desistiu de ser indicado
para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. O anúncio foi feito
pelo próprio filho 03 do presidente
na noite de 3ª feira (22), em discurso no plenário da Câmara.
Ele disse que permanece no país
para “defender os princípios conservadores e para fazer com que a
tsunami que foi as eleições de 2018
se torne uma onda permanente“.
(...) (Poder360)
9) STF condena Geddel e Lúcio
Vieira Lima por bunker de R$ 51
milhões.
A 2ª Turma do STF (Supremo
tribunal Federal) decidiu nesta 3ª
feira (22.out.2019) condenar o
ex-ministro Geddel Vieira Lima
(MDB) e seu irmão Lúcio Vieira
lima por crimes relacionados aos
R$ 51 milhões encontrados em 1
apartamento em Salvador (BA),
em 2017.
Os cinco ministros do colegiado
(Edson Fachin, Celso de Mello,
Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e

Palavra do leitor

Ricardo Lewandowski) concordaram com a condenação dos irmãos
por crime de lavagem de dinheiro.
A pena imposta a Geddel – que
está preso desde setembro de 2017
– foi de 14 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. (...) (Poder360)
10) Assembleia do Rio manda
soltar cinco deputados presos por
“mensalinho”.
A Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj) decidiu terça, 22, soltar
cinco deputados que estão presos
desde novembro do ano passado
no âmbito da Operação Furna da
Onça. Acusados de receber “mensalinho” durante os governos de
Sérgio Cabral e Luiz Fernando
Pezão, ambos do MDB, os parlamentares ainda cumprem prisão
preventiva, informa Caio Sartori.
Além de Luiz Martins (PDT),
Marcus Vinicius Neskau (PTB)
e André Correa (DEM), outros
dois deputados que se enquadram
no caso foram incluídos pela Alerj
no direito ao benefício: Chiquinho da Mangueira (PSC) e Marcos
Abrahão (Avante). (...) (O Estado
de S. Paulo)
11) Bolsonaro ameaça isolar a
Argentina do Mercosul.
Presidente acusa esquerda, favorita
para vencer, de querer “formar uma
grande pátria bolivariana”, escreve
Assis Moreira (Valor)
O presidente Jair Bolsonaro ameaçou, no Japão, isolar a Argentina
do Mercosul, dependendo da postura do próximo governo no país
vizinho, e se juntar com Paraguai e
Uruguai para levar adiante a abertura comercial no bloco. Bolsonaro disse que o Brasil quer é que a
Argentina, caso a oposição vença,
continue com abertura comercial
da mesma forma como vinha fazendo o atual presidente, Mauricio
Macri. (...) (O Globo)

12) Após prometer pobreza
zero, Macri fecha mandato com
maior índice da década.
Percentual de pobres no país é de
35,4%, o maior da década, escreve Luciana Taddeo. Índice é mais
alarmante entre crianças de 0 a 14
anos: 52,6% - e 13% delas passaram
fome em 2018 e quase 30% reduziram a dieta diária. (...) (UOL)
14) Os formuladores de políticas econômicas globais estão
brincando com fogo, opina Martin
Wolf (Financial Times).
“Não faça coisas idiotas.” A frase,
modificada para excluir a palavra
“shit” [merda], ficou conhecida
como “doutrina Obama”. Ela refletia as lições que Barack Obama aprendeu com a desnecessária
guerra no Iraque de seu antecessor
na Presidência, comenta Martin
Wolf (Financial Times).
Como disse Kristalina Georgieva,
nova diretora-administrativa do
FMI, na inauguração das reuniões
anuais do órgão. “Em 2019, esperamos um crescimento mais lento em
quase 90% do mundo. A economia
global está hoje em desaceleração
sincronizada”.
Estes são tempos frágeis. Parte disso reflete a onda de nacionalismo
populista que hoje varre os países
de alta renda. Mas parte reflete a
ortodoxia estéril. Uma desaceleração modesta é uma coisa.
Mas uma desaceleração acentuada
com a qual nos recusamos a lidar,
por idiotice, seria outra coisa totalmente diferente. (...) (Folha de S.
Paulo)
(*) José Aparecido Miguel, diretor
da Mais Comunicação-SP
(www.maiscom.com), jornalista
e consultor de comunicação, foi
editor-executivo do Jornal do
Brasil, entre outros jornais do país.
(www.outraspaginas.com.br)
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Viva Santa Dulce dos Pobres!
A canonização da Irmã Dulce no Vaticano foi
linda. Momento único que os católicos brasileiros viveram. Uma santa que podemos chamar
literalmente de nossa! Parabéns ao Correio da
Manhã pela cobertura in loco. Isso foi um verdadeiro marco para a imprensa brasileira. E que a
sociedade brasileira aprenda a ter mais amor e
compaixão pelo próximo.

É uma brincadeira essa CBF...
Olha, acredito que esteja faltando um pinguinho de senso para essa organização, que por
sinal regula todos os torneios do futebol profissional no país. Simplesmente por este motivo
que é meio óbvio, a CBF deveria se portar com
mais respeito e noção em relação aos clubes.
Jogadores não podem desfalcar seus clubes por
causa de joguinhos amistosos!

Sony, eu te amo!
Como amante da franquia PlayStation, estou
realmente entusiasmado e feliz com a possível
chegada do PS5 para o final de 2020. Será que
seria muito difícil eu pedir para que o ano que
vem chegue logo? Jogo PlayStation desde a sua
primeira geração, e na época eu tinha 8 anos.
Apesar da idade mais avançada, a prática em
jogar games continua em alta.

Silvana Guedes,
Rio de Janeiro

Ryan Machado,
Brasília

Jorge Felipe,
São Paulo
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OPINIÃO

Prova de prestígio - I

MAGNAVITA

Há muito tempo o Palácio da Cidade, na
São Clemente, não tinha uma posse tão
prestigiada como a do novo secretário de
Ordem Urbana da Prefeitura, Gutemberg
Fonseca.
 Houve, literalmente, um over-booking,
com convidados em pé. Faltaram cadeiras até para autoridades coroadas.
 Ex-secretário de Governo de Witzel,
Fonseca foi o primeiro a deixar o primeiro
escalão do estado, e saiu em silêncio.
Não atirou qualquer pedra pública contra
o seu ex-chefe, continuou sendo cortejado pelo vice Cláudio Castro e pelo deputado Marcio Pacheco, líder do governo na
Assembleia e parlamentar do PSC.
O prefeito Crivella não escondia a sua
satisfação com a demonstração de força
do seu novo auxiliar: “Casa cheia! Casa
Cheia! Como o Palácio está bonito!”

Estreia no Rio

claudio.magnavita@gmail.com

CM

Amor está no ar
Um caso de amor tem gerado algum buxixo no primeiro
escalão do governo estadual. Ele envolve um sub-secretário-adjunto e um colega da mesma pasta.
 Eles não escondem a afetuosa relação muito regada
a açaí e outras coisas típicas da Amazônia. O poder de
sobrevivência da dupla é tão surpreendente que eles não
deixam a relação influir na rotina do trabalho. Fora os
confidentes, ninguém desconfia.

Prova de prestígio - II
Com a presença do presidente da Assembleia, deputado André Ceciliano (PT)
e do presidente da Câmara Municipal,
vereador Jorge Felippe, respectivamente
acompanhados de inúmeros deputados e
veradores. A sensação era de que Gutemberg deu uma força política rara para
o Executivo.
 O comentário de bastidores era sobre
a avaliação equivocada do governador
Witzel sobre o auxiliar que defenestrou,
para mostrar autonomia com relação ao
governo Bolsonaro.

O senador Arolde de Oliveira foi festejado pelo prefeito Marcelo Crivella e Amendola

Hermano
O deputado Rodrigo Amorim, uma das
estrelas do PSL do Rio, participou da
posse do Gutemberg como representante do senador Flávio Bolsonaro. Ao
discursar, falou da sua amizade com o
empossado - e estava naquele dia com o
figurino de personagem de paz e amor.
 Amorim surpreendeu a plateia. Acustumado com roupagem de truculência
e encarnando a linha de extremista da
direita. Em público, nunca havia visto o
deputado fazendo a linha de amigo irmão
em público.

Acalento
A cerimônia de posse no Palácio da Cidade foi um momento especial para Rodrigo
Bethlem, que teve o seu nome citado por
um dos oradores e seguido de elogios à
sua importância no panorama político.

Roupa nova

Vereador?

O governo estadual está
em crise financeira. Porém,
o governador Witzel resolveu aprovar a mudança de
uniforme de toda a Polícia
Militar do estado.
 Será a maior compra
têxtil feita por uma unidade
da federação e já movimenta os fornecedores do
setor.
 A aposta agora é
sobre qual será o layout
dos novos uniformes
do hoje chamado
“Exército Witzel”.

Com a liberação dos
deputados presos, o hoje
deputado Carlo Caiado
(DEM) pode retornar à
Câmara dos Vereadores,
levando toda a sua equipe
que agora está nomeada
na Alerj.
 Se isso ocorrer, ele
irá disputar as eleições
municipais de 2020, pleito
que já estava fora dos seus
planos e para o qual já
havia escolhido sucessores
dos seus redutos. O clima
agora é de incerteza.

Ecumenismo deu certo

Os deputados estaduais Bacelar, Ceciliano, Caiado e Jorge Felippe Neto

Quando resolveu nomear um presidente de um centro
espírita do Recreio como Superintendente da Barra, o
prefeito Marcelo Crivella surpeendeu pelo inusitado ato
ecumênico.
 Deu certo! Sancler Mello virou unamidade na região.
É elogiado pelos presidentes das associações de moradores e empresariais. Todos torciam por um choque de
ordem que agora acontece diariamente.

APOSTAS DA SEMANA
1. E o projeto de ter o Carnaval em dois finais de semana? Tomou Doril?
2. Qual será o novo nome do Theatro Net, que troca de
patrocinador em dezembro?
3. Qual será o primeiro hotel do Rio a abraçar a lei de
reconversão e virar unidade residencial?
4. Os deputados libertos pela Alerj assumirão seus mandatos em quantos dias?
5. Qual deles será o primeiro a usar a tribuna?

 A reação da plateia foi imediata.
Palmas, muitas palmas, e isso na frente
do filho e do ex-sogro. Para quem sabe,
chegou a ser emocionante.

Valorizado
Carinhosa a relação do prefeito Crivella
com o Coronel Amendola. Muitos pensavam que ele iria vestir o pijama. Caíram
do cavalo com a notícia que ele apenas
trocaria de pasta.
 Ele foi escalado para assumir a pasta
dos Transportes, também vital para o município. Após a posse, o prefeito recebeu
os familiares de Amendola e de Gutemberg para um almoço no próprio palácio.

O empresário Guilherme Paulus, fundador da CVC e
presidente da GJP Hotéis, promove a 2ª Edição do
Golfe Brasil Torneio 2019, o mais completo campeonato amador nacional. O Rio sempr e recebeu uma
atenção especial do empresário, que possui duas
unidades hoteleiras na cidade, o Prodigy Santos
Dumont e o Linux no Galeão.
 A estreia foi no Rio no último dia 26, no Olympic
Golf Course, na Barra, e as próximas etapas serão
no Ceará e Foz do Iguaçu.

Poderoso

Amendola e Gutemberg Fonseca tiveram posse concorrida e mostraram força política

Edilásio Barra, o apresentador de TV conhecido
como o Amaury Jr do Rio, irá pilotar uma das maiores verbas para o audiovisual da Ancine. A conquista do cargo lhe dá uma caneta com muita tinta.
Muita gente que virava o nariz para o apresentador
agora está querendo virar seu amigo de infância.

O CORREIO DA MANHÃ NA HISTÓRIA

HÁ 75 ANOS

HÁ 100 ANOS

Eurico Gaspar Dutra relata as ações dos pracinhas na Itália
Por Barros Miranda

Em 1944, com a Segunda
Guerra Mundial se encaminhando para um desfecho, o
Correio da Manhã publicou relatos do então ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra,
em relação às ações dos pracinhas brasileiros no “front” italiano, elogiando a rápida adaptação dos soldados, bem como
as tomadas de Monte Castelo
e das cidades de Pescara e Bolonha. Além disso, a cobertura
ampla do jornal sobre o acontecimento destacava as derrotas

do Japão no Oceano Pacífico
para os EUA, pelo controle das
Filipinas; o domínio da União
Soviética na Noruega na batalha de Insterburg; a vitória do
exército do Reino Unido, sob
o comando do general Bernard
Montegomery, na Holanda,
proporcionada pela invasão à
península de Berveland; e a incitação do rei Haakon, da Prússia,
para que o povo apoie a URSS
contra a Alemanhã.
Mesmo com essas derrotas,
o exército alemão continuava resistindo, com o fogo cruzado na
fronteira da Espanha e a tomada

de Andorra. Ainda no quesito
internacional, a acirrada disputa
entre Franklin Delano Roosevelt e Thomas Edmund Dewey
pela presidência dos EUA.
No Brasil, o Correio dava
uma ampla cobertura para a
Semana da Economia, promovida pela Caixa, em que foram
feitas homenagens para professores, militares e jornaleiros,
juntamente com distribuição
de prêmios. Soma-se também a
reportagem do batismo do primeiro avião Catalina da frota de
cargueiros da Viação Aérea Santos Dumont S.A.

Paulo de Frontin e Raul Barroso se elegiam deputados federais
Por Barros Miranda

O destaque nacional do
Correio foi a cobertura completa das eleições na câmara dos
deputados. Paulo de Frontin
foi o vencedor no primeiro distrito com larga vantagem, e seu
partido (Partido Republicano
do Distrito Federal) conseguiu
eleger a maioria dos intendentes
municipais. Raul Barroso venceu no segundo distrito.
Na parte esportiva, o jornal
divulgava resultados dos campeonatos estaduais de futebol,
tênis e polo aquático, juntamen-

te com os das corridas de cavalos (turf ), realizadas no Jockey
Club, na Gávea.
Já na cobertura mundial, os
principais assuntos do jornal
estavam voltados para guerras.
Naquele tempo, tratados de paz
da Primeira Guerra Mundial
eram ratificados, como o que
foi assinado um entre a Áustria
e a Tríplice Entente (França e
Inglaterra). A situação na União
Soviética, com a Guerra Civil e
disputa pelo comando do soviete de Petrogrado entre mencheviques e bolcheviques, também
era destaque.

Ainda nesse quesito de
conflitos armados, a questão da
independência da província de
Fiume ganhou seus capítulos finais, com a manutenção da cidade sob domínios italianos.
Falando sobre a Itália, o
presidente dos Estados Unidos,
Woodrow Wilson, rejeitou o
acordo proposto pelo país europeu para resolver os problemas
no mar Adriático.
Wilson, além de solucionar
esse contratempo externo, tinha que arrumar outro interno,
que era a greve dos mineiros no
meio-oeste.
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CORREIO CARIOCA
Alexandre Macieira/Riotur

Deputados deixam Bangu
Parlamentares soltos pela Alerj estariam ligados a crimes de Sérgio Cabral
Thiago Lontra/Divulgação

Tomaz Silva/Agência Brasil

Divulgação/Alerj

Por Ítalo Nogueira (Folhapress)

Rei Momo, Rainha e Princesas de 2019 no ensaio técnico

Riotur abre inscrições para a
corte do carnaval de 2020
Ainda estamos em
2019, mas os preparativos para o carnaval do
ano que vem já estão a
todo vapor. Com os sambas-enredos das escolas
definidos, chegou a vez
de a Riotur abrir as inscrições para a eleição do Rei
Momo, Rainha e Princesas do Carnaval.
Os interessados têm
até o dia 22 de novembro para apresentar na

sede da Riotur, na Cidade
das Artes, os seguintes
documentos: carteira de
identidade, CPF, comprovante de residência, certificado ou declaração de
escolaridade, uma foto de
corpo inteiro, número de
inscrição no INSS/PIS ou
Pasep, atestado de aptidão física e declaração de
próprio punho de que reside no Rio e de que não é
servidor público.

Passeio cultural

Adote um museu

Lançado no dia 19 (sábado) o programa Caminhos Brasil-Memória quer
estimular a visitação nos
11 museus e centros culturais da Praça XV. Quem
completar todas as visitas
ganha uma experiência
única no Espaço Cultual
da Marinha.

Um projeto de lei do vereador Marcelino D’Almeida
(PP) defende que pessoas
físicas ou jurídicas poderão adotar museus, colaborando na manutenção
do espaço doando equipamentos ou ajudando
nas despesas de limpeza,
água e luz.

Homicídios caem 21% em nove meses
Conforme dados coletados do Instituto de
Segurança Pública (ISP),
a taxa de homicídios dolosos (com intenção de
matar) caiu 21%, em comparação com o mesmo
período do ano passado.
De janeiro a setembro de
2019 foram registradas

3.025 mortes, ante 3.843
em 2018. O número é o
menor acumulado desde
o ano de 1991.
Na comparação apenas com o mês de setembro, a redução foi de 19%,
já que em 2019 foram
registradas 308 mortes,
ante 382 em 2018.

Vereador suspeito

Debandada

Ex-presidente da Câmara de Vereadores de
Belford Roxo, Marcinho
Bombeiro (PSL) foi preso
pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense por ter sido apontado
como o suposto mandante de dois homicídios no
município.

Após dois meses no
comando da Secretaria de
Vitimização, a deputada
Major Fabiana (PSL) acatou a decisão do partido e
anunciou, em suas redes
sociais, o desembarque
do governo Witzel, para
reassumir seu mandato no
Congresso Nacional.

Drogas retidas

Quadrilha presa

A Receita Federal
apreendeu 8,5 quilos de
drogas em fundos falsos
de malas, no Aeroporto
do Rio. Um passageiro,
vindo de Lisboa, estava
com um quilo de cocaína.
Outros dois, provenientes
de Madrid, estavam com
7,5 quilos de MDMA.

A Polícia Civil segue
prendendo suspeitos da
quadrilha que faz a clonagem de cartões de transporte Riocard. No dia 22
(terça), mais três pessoas
foram detidas em Madureira. Desde o início das
investigações, mais de 40
já foram presas.

Choveu, fechou

Feminicídio

A CET-Rio vai fechar a
Grajaú-Jacarepaguá em
dias chuvosos para diminuir o índice de acidentes.
É a primeira via do projeto
que deve embarreirar 19
estradas até o início do
ano que vem. Outras vias
no pacote são o Alto da
Boavista e a Av. Niemeyer.

Integrantes da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Feminicídio,
na Alerj, aprovaram quarta-feira o parecer do relatório final. Agora, os projetos serão apresentados
coletivamente pelos parlamentares que fizeram parte da CPI.

Curtas
n O relatório final da
CPI das Enchentes, redigido pelo vereador
Renato Cinco, contém
com mais de 500 páginas, 105 recomendações e a indiciação
de cinco pessoas, por
conta das consequências provocadas pelas
chuvas de fevereiro.
n
Um promoter da
Whisqueria 4x4 afirmou, em depoimento,
que a boate teve um
princípio de combus-

tão na cozinha 15 dias
antes do incêndio que
destruiu o estabelecimento e matou quatro
bombeiros.
n Entre 26 e 27 deste
mês, a Cidade das Artes recebe o Hacktudo.
O festival, idealizado
por André Simões e
Miguel Colker, traz atrações para os amantes
de tecnologia, sejam
eles desenvolvedores,
designers, estudantes,
profissionais ou geeks.

A Assembleia Legislativa do
Rio decidiu terça-feira (22) soltar
cinco deputados estaduais presos
desde o ano passado acusados de
participar de esquema do ex-governador Sérgio Cabral. A decisão
beneficiou André Correa (DEM),
Luiz Martins (PDT), Marcus Vinicius Neskau (PTB), Chiquinho
da Mangueira (PSC) e Marcos
Abrahão (MDB). Quatro deles,
que cumpriam pena em Bangu 8,
na Zona Oeste do Rio, foram soltos na tarde de quinta-feira (24).
O deputado Chiquinho da Mangueira já estava cumprindo sua
pena em prisão domiciliar.
Em Bangu, somente André
Correa falou com a imprensa. Ele
lamentou ter ficado um ano preso
e sem julgamento.
Reeleitos no pleito do ano passado e presos na Operação Furna
da Onça, eles ficam impedidos de
assumir o mandato, sem direito a
salário ou formação de gabinetes.
Essa proposta foi articulada na
Comissão de Constituição e Justiça, com o apoio do líder da gestão
Wilson Witzel (PSC), o deputado
Márcio Pacheco (PSC).
Foram favoráveis à soltura 39
deputados, enquanto outros 25
defenderam a manutenção das prisões preventivas. Seis deputados
não votaram.
A votação, quase um ano depois da prisão dos deputados,
ocorreu após determinação da ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Antes da ordem da corte, a
Alerj chegou a evitar a votação
diante do imbróglio causado pela
liberação dos ex-deputados Jorge
Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, presos na Operação Cadeia Velha, em novembro de 2017.
Na ocasião, a decisão dos deputados estaduais, tomada um dia após
as prisões, foi revogada pelo TRF-2
porque a Alerj expediu os alvarás de
soltura antes de comunicar os juí-

Da esquerda para a direita: Marcus Vinicius Neskau (PTB), André Correa (DEM) e Marcos Abrahão (Avante)
L G Soares/Arquivo/Alerj

Reprodução

Chiquinho do Mangueira (PSC) e Luiz Martins (PDT)
zes federais sobre a deliberação. Os
deputados então evitaram analisar
novas prisões, ocorridas em 2018,
sem manifestação do Judiciário.
A votação na Assembleia segue
rito determinado pela Constituição do Estado do Rio, que nesse
ponto segue a Carta federal. O
artigo 102 do texto estabelece que
o plenário da Casa deve ser consultado para confirmar ou revogar
a prisão de deputados estaduais.
O mesmo texto afirma que os deputados só podem ser presos em
flagrante, o que não foi o caso da
Furna da Onça.
- Não estamos julgando aqui o
mérito, mas a questão constitucio-

nal. O TRF-2 recebeu a denúncia
há cinco meses e ainda não julgou.
Não pode deixar de julgar e jogar
a batata quente nas mãos dos deputados - disse o deputado Carlos
Minc (PSB), que defendeu a soltura dos deputados.
- Os deputados tiveram a chance de recorrer a instâncias superiores, sem encontrarem êxito. Eu
como parlamentar decido e voto
acompanhando a decisão dos desembargadores - afirmou o deputado Luiz Paulo (PSDB), que votou
pela manutenção da prisão.
Maior bancada da Alerj, o PSL
ficou dividido e discreto na sessão.
Sem discursos dos deputados da

sigla, sete foram favoráveis à manutenção da prisão e quatro, contrários.
Alexandre Knoploch (PSL) está de
licença, em viagem à China.
- É um voto difícil. Um tema
polêmico. Cada deputado vota de
acordo com sua convicção. Respeito tanto um voto como o outro disse o deputado Rodrigo Amorim
(PSL), que defendeu a manutenção da prisão.
Os deputados reeleitos presos
chegaram a assinar o livro de posse
em março, a fim de que não perdessem a chance de assumir o mandato
caso absolvidos. Eles, contudo, permaneceram sem mandato, salários e
gabinetes. A Justiça também suspendeu essa posse, o que deixa os cinco
num limbo jurídico.
Durante as investigações da
Operação Furna da Onça foi produzido o relatório do Coaf (Conselho de Controle das Atividades
Financeiras) em que aparece Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ),
filho do presidente Jair Bolsonaro.
O relatório tinha como alvo os
servidores da Alerj identificados
com movimentação atípica. As
transações financeiras de Queiroz
foram relatadas no documento e
levaram à abertura de investigação
contra ele e Flávio no Ministério
Público do Rio. (Colaborou MC).

Roda-gigante está chegando
Estrutura metálica da nova atração já se destaca na Zona Portuária do Rio
Divulgação/Tânia Rêgo/Agência Brasil

Roda-gigante do Rio de Janeiro, que está sendo instalada na Zona Portuária, será a maior da América Latina
Por Vinícius Lisboa
(Agência Brasil)

A roda-gigante Rio Star, prevista para ser inaugurada em novembro, marcará presença como
novo ponto turistico da região do
porto do Rio. Será não só a maior
roda gigante da América Latina
como também gerará emprego
para os moradores da região.
- Acredito muito que o público
carioca vai abraçar a roda-gigante,
e que muita gente vai querer conhecer e ter essa visão a 88 metros
de altura - disse o diretor-executivo da FW Investimentos, holding
que administra a Rio Star, Fábio
Bordin.
Na fase de testes, o primeiro
giro da estrutura deve acontecer
entre 25 e 30 de outubro.
Sem revelar as promoções,
Bordin promete que haverá preços
especiais para cariocas, que devem
ser parte importante do público,

estimado em três mil pessoas por
dia. Fazendo as contas, serão cerca
de um milhão de pessoas por ano.
A montagem da estrutura metálica, que já se destaca na paisagem da Zona Portuária do Rio, terminou semana passada, e técnicos
do país asiático agora trabalham
na finalização elétrica e hidráulica
da atração, que receberá seus primeiros visitantes na segunda quinzena de novembro.
Foram três carregamentos de
navio para trazer todos os inúmeros componentes da Roda Gigante
Rio Star da China.
O projeto nasceu de uma licitação da Prefeitura do Rio para a
construção de um parque temático
na região, próxima do Aquário do
Rio de Janeiro.
Fábio Bordin conta que a obra
começou em dezembro do ano
passado, e o maior desafio foi “tropicalizar” a Roda Gigante, 100%
encomendada na China.

- Fomos para a China com
nossos engenheiros e especificamos como deveria ser a estruturação toda, para que ela viesse para
o Brasil preparada para a questão
da maresia, situação do mar, tipo
de aço. Tudo isso foi feito anteriormente - diz o executivo.
Os ingressos para participar da
brincadeira vão custar R$ 59, mas
quem comprar pela internet terá
R$ 10 de desconto.
Na primeira fase de operação, entre novembro e a primeira
quinzena de dezembro, só serão
vendidos ingressos na bilheteria.
Somente após a inauguração oficial, marcada para dezembro, será
possível fazer a compra antecipada
pela internet.
Nos próximos dias, a roda-gigante será repintada, para cobrir
danos causados no acabamento
pela viagem de navio. Também
estão em fase de conclusão a construção do restaurante, da sede ad-

ministrativa e da loja de souvenirs,
que vão compor o complexo.
A Rio Star deve gerar 60 empregos diretos e mais 60 indiretos,
e parte dessas vagas foi reservada
para moradores da região, especialmente do Morro da Providência, que é vizinho da atração
turística. Uma fila se formou na
Estação Gamboa do Teleférico da
Providência na semana retrasada,
e mais de 900 pessoas se cadastraram para concorrer às vagas, que
incluem atendimento ao cliente,
caixa, vendedor de loja e gastronomia. A parte das vagas ligada à
operação técnica da roda gigante
já está preenchida por profissionais que acompanham a execução
do projeto.
O presidente da Companhia
de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto (Cdurp), Tarquínio de Almeida, afirma que a
expectativa para a inauguração é a
melhor possível.
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A concessão de crédito extra será destinada a diversas finalidades

Congresso aprova crédito
extra para ministérios
O Congresso Nacional aprovou, para os mais
diversos fins, projetos de
concessão de créditos
orçamentários. Ao todo,
a somatória chega a R$
2,34 bilhões, sendo que
dessa quantia R$ 1,37
bilhão será destinado ao
Ministério da Educação;
Ciência, Inovações e Comunicações, Tecnologia,
Da Mulher e Direitos Humanos, Cidadania.

O crédito teria origem
em valores da Petrobras
decorrentes de acordos
entre a empresa e autoridades dos Estados Unidos pela Operação Lava
Jato.
O dinheiro financiará a educação infantil, o
Programa Criança Feliz e
ações socioeducativas.
Em seu estágio final, o
projeto seguirá para receber sanção presidencial.

Começa a CPMI

Derrubados

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
começou o processo de
inquérito público sobre
como definir e identificar
as fake news, de modo
que uma resposta mais
efetiva e definitiva possa
ser formulada para combatê-las.

Dois destaques do
texto base da reforma da
Previdência foram derrubados na sessão do Senado, no início da semana.
São eles a supressão de
regras de transição da reforma e a retirada da conversão de tempo especial
do segurado do INSS.

Novas indicações na Câmara
O novo líder do PSL na
câmara, o deputado federal Eduardo Bolsonaro,
indicou treze nomes para
assumir a vice-liderança do partido. A ação faz
parte de uma supressão a
todos os políticos leais ao
ex-líder do PSL na casa,
Delegado Waldir.

Todos os nomes indicados por Eduardo são
leais ao presidente Jair
Bolsonaro. Dentre os nomes destacam-se os da
deputada Carla Zambelli
e do príncipe Luiz Phillipe
de Orleans e Bragança.
Todos os nomes já estão
protocolados.

BNDES

Salvaguardas

A CPI que investiga
irregularidades em contratos internacionais do
BNDES entre 2003 e 2015
aprovou o texto base do
relatório final do deputado
Altineu Côrtes no qual são
acusados donos de empreiteiras e alguns chefes
do BNDES.

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto
de decreto legislativo que
concede
salvaguardas
tecnológicas
presentes
no acordo sobre o uso da
base de Alcântara entre
Brasil e EUA. O texto segue agora para a chancela
presidencial.

Declaração oficial

Poderão revogar

A Comissão de Meio
Ambiente do Senado pretende abrir votações para
que medidas contra a
crise ambiental no litoral
nordestino possam ser
tomadas. Dentre elas está
a ideia de declarar estado
de emergência ambiental
nas áreas afetadas.

A proposta que permite que estados e municípios se juntarem a reforma
da Previdência foi alterada. Após a última modificação, os governadores e
prefeitos poderão revogar
a decisão de aderir à reestruturação das aposentadorias.

Tutuca na Ancine

Reforma militar

Edilásio Barra foi nomeado como novo diretor
da Ancine. O bispo e jornalista, mais conhecido
como Tutuca, já trabalhou
nas emissoras Rede TV,
Record e CNT, além de
ter sido diretor dos programas Rio de Prêmios e
Copa Super 7.

A comissão da Câmara
que analisa a reforma da
Previdência dos militares
aprovou o texto-base da
proposta. O colegiado se
reunirá novamente para
concluir a votação, pois
ainda precisam ser analisados alguns trechos específicos do texto.

Curtas
n O ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni,
comemorou a aprovação do texto da base
da reforma da Previdência, afirmando que agora o “Brasil não quebra
mais”.
n
O vice-presidente
da República, Hamilton
Mourão afirmou que
os militares atuarão na
limpeza dos vazamentos de óleo no litoral do
nordeste. Ele também
disse que a defesa civil
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dos municípios afetados estão recebendo
suporte técnico para
conter a crise.
n O ministro da Economia, Paulo Guedes,
é outro que demonstrou satisfação com
a aprovação do texto
base. Para o ministro,
a economia de R$ 800
bilhões resultada das
medidas
aprovadas
abre caminho para que
novas reformas sejam
feitas.

Óleo pode afetar o
trabalho de 144 mil

Agência Pixel Press/Folhapress

Manchas
já atingiram
mais de 200
localidades
em todos os
estados do
Nordeste
Por João Pedro Pitombo e João
Valadares (Folhapress)

As manchas de óleo que atingem o litoral nordestino desde
30 de agosto têm potencial para
restringir o trabalho de até 144
mil pescadores e marisqueiros dos
nove estados da região. Esse é o número de profissionais da pesca cadastrados nas 77 cidades cujo litoral foi atingido pelo óleo, segundo
o Ministério da Agricultura.
Na quarta-feira (16), a ministra Tereza Cristina anunciou que o
governo vai antecipar em um mês
o pagamento do seguro-defeso
para pescadores no Nordeste que
tenham sido afetados pelas manchas de óleo. O seguro-defeso é
um auxílio, no valor de um salário
mínimo, concedido a pescadores
no período de parada temporária
da atividade para a reprodução e
preservação das espécies.
O Ministério da Agricultura
informou que ainda não é possível
estimar quantos pescadores terão
benefício antecipado. Os beneficiários serão identificados a partir
de um estudo do Ibama. Desde o
início da chegada das manchas no
litoral, no fim de agosto, o Ibama
tem orientado os pescadores a não
entrarem em contato com o óleo.

Pescadores recolhem lama usando as próprias redes de pesca: dias de trabalho perdidos

Comerciantes temem que população
deixe de consumir peixes, mesmo
que estejam bons para consumo
Parte dos profissionais tem seguido a orientação.
Em Conde, na Bahia, a 181 km
de Salvador, os pescadores estão há
duas semanas sem ir ao mar, já que
há possibilidade de contaminação
dos peixes.
- Mesmo que esteja bom para
consumo, as pessoas não vão querer comprar o peixe da nossa região - afirma Genival Batista, presidente da colônia de Conde.
A Bahia Pesca, estatal do governo da Bahia, identificou 13.375
pescadores e marisqueiros de oito
cidades que foram diretamente
afetadas pela chegada do óleo na
região e discute ações para reparar os danos das famílias. O órgão
também fará a coleta de peixes e

mariscos para a análise da Vigilância Sanitária e Ambiental.
Depois de um arrefecimento
na chegada das manchas ao litoral,
o óleo voltou a aparecer com mais
força semana passada na Bahia, em
Sergipe, Alagoas e Pernambuco.
Segundo a Abav (Associação
Brasileira de Agências de Viagens),
que monitora a situação nas praias
há duas semanas, o movimento em
outubro, mês de baixa temporada
no Nordeste, está dentro do esperado. A entidade diz que, até o momento, não houve cancelamentos.
A Decolar também afirmou,
em nota, que não registrou desistências e disse que “os destinos nordestinos continuam no ranking dos
mais procurados pelos brasileiros”.

O biólogo Clemente Coelho Júnior, conselheiro da área de
preservação ambiental Costa dos
Corais, em Pernambuco e Alagoas, afirma que os danos ambientais
são permanentes e muitas vezes
invisíveis.
Ele explica que, com o tempo,
o óleo passa por um processo de
decomposição: vai ficando mais
denso e libera metais pesados e outras substâncias tóxicas.
No total, pelo menos 201 pontos em 77 municípios do Nordeste
já foram atingidos.
Em Alagoas, o material chegou à praia e à área de proteção
ambiental de Maragogi, uma das
praias mais conhecidas e visitadas
do estado.
O petróleo também cobriu a
praia de Japaratinga, no mesmo
estado, a qual já havia sido afetada
no início de setembro. No local, há
um projeto de conservação para
proteção do peixe-boi, espécie
ameaçada de extinção. (Colaborou
Bruno Lee, de São Paulo)

6

De 25 a 31 de outubro 2019

BRASIL

Senadores aprovam a
reforma da Previdência
Agência Brasil

Novas regras
para pensões e
aposentadorias
vão afetar
72 milhões
de pessoas
Por Thiago Resende (Folhapress)

Após pouco mais de oito meses, o governo de Jair Bolsonaro
(PSL) conseguiu concluir nesta
quarta-feira (23) a aprovação no
Congresso da reforma que altera
regras de aposentadorias e pensões para mais de 72 milhões de
pessoas, entre trabalhadores do
setor privado que já estão na ativa
e servidores públicos federais.
A medida é a maior vitória,
neste primeiro ano do governo no
Congresso e é um dos pilares para
o controle dos gastos públicos,
plano do ministro Paulo Guedes
(Economia), cuja equipe estima
que, num prazo de dez anos, cerca
de R$ 800 bilhões serão economizados com a reforma.
A PEC (Proposta de Emenda
à Constituição) da reformulação
da Previdência, agora, vai à promulgação. Somente após esse ato
do Congresso é que a reforma entra em vigor.
A promulgação ainda não tem
data marcada, mas deve ocorrer
em novembro. O presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), quer esperar Bolsonaro, que
está me viagem internacional, retornar ao Brasil.
Com a reforma, o Brasil passa
a ter uma idade mínima para aposentadorias. Há 25 anos, Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
propôs a criação desse critério,
mas foi derrotado no Congresso.
Nesta terça (22), o Senado
aprovou o projeto de Bolsonaro,
em segundo turno, por 60 votos
a 19 -11 a mais do que o necessário, 49. Mas, após um impasse, o
plenário adiou para esta quarta a

Davi Alcolumbre (sentado, ao centro) preside a mesa do Senado durante votação da reforma da Previdência

Novas regras aprovadas pelos
senadores entram em vigor
logo após promulgação
análise final dos destaques -votações que podem alterar trechos
específicos da proposta.
Em acordo com o governo, os
senadores apoiaram uma iniciativa do PT e foi aberta uma brecha
para regras especiais de aposentadoria em caso de profissões de
risco. No entanto, a equipe econômica quer que uma lei defina
critérios claros para que um trabalhador se enquadre nesse grupo.
De acordo com o secretário
especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, trabalhadores de diferentes categorias
entram na Justiça alegando que,
por causa da periculosidade, têm
direito a se aposentar mais cedo.
O acordo com líderes do Senado prevê a aprovação rápida de
um projeto de lei para delimitar
quem poderá ter critérios diferenciados de aposentadoria diante do
risco da profissão. Marinho afirma
que as mudanças aprovadas nesta
quarta não alteram o impacto fiscal da reforma.
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Votação da reforma: protestos não surtiram efeito

Critério endurece cálculo
das aposentadorias
Além do critério etário, a reforma de Bolsonaro endurece a
fórmula de cálculo das aposentadorias. A nova regra considera
todo o histórico de contribuições
do trabalhador. A atual é mais
vantajosa, pois considera apenas
as 80% maiores das contribuições.
As pensões também passam
a ter um cálculo mais rígido, que
corta o valor do benefício para
60% mais 10% para cada dependente adicional. Hoje, não há esse
redutor. As pensões, porém, não
podem ficar abaixo de um salário
mínimo (R$ 998).
A versão original da PEC, enviada por Bolsonaro em fevereiro,
teria, segundo a equipe econômica, um impacto de R$ 1,2 trilhão
em uma década. Esse valor recuou
para R$ 933 bilhões assim que a
reforma foi aprovada pela Câmara,
em agosto.
Nesta fase, o governo contou
com o importante apoio do presidente da Casa, deputado Rodrigo
Maia (DEM-RJ), alinhado à agenda liberal de Guedes. No Senado,
a projeção de economia caiu para
R$ 800 bilhões.

Uma das principais derrotas
de Guedes durante as negociações
com o Congresso foi a derrubada
da autorização à troca do regime
de aposentadoria no Brasil para
um sistema de capitalização, no
qual cada trabalhador faz a própria
poupança para bancar a aposentadoria.
Outro revés foi a retirada de
estados e municípios. Por causa da
campanha de governadores e prefeitos contra a reforma, a Câmara
decidiu não estender o efeito da
reestruturação das regras para servidores estaduais e municipais.
O Senado quer reverter isso
e analisa uma nova PEC para
que estados e municípios possam
aderir à reforma. Essa proposta,
no entanto, ainda terá que passar
pelo Senado e, depois, seguir para
a Câmara.
Além desta PEC, o Congresso
terá que analisar o projeto para reestruturar o regime de Previdência
dos militares. Essa proposta também faz parte do pacote de Guedes
para reduzir as despesas com aposentadorias e pensões, que pressionam o Orçamento do país.

Na terça, após aprovação de
texto-base, Alcolumbre disse que
o Congresso cumpriu sua responsabilidade e aprovou a maior reforma da Previdência da história
do país.
A reestruturação da Previdência endurece os critérios para
71 milhões de trabalhadores com
carteira assinada e autônomos que
contribuem para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Aposentados foram poupados. No funcionalismo público,
porém, a reforma afeta 1,4 milhão
de servidores na ativa e também
os inativos, que passarão a pagar
alíquotas maiores para contribuição previdenciária.
Assim que a reforma for promulgada, quem entrar no mercado de trabalho terá que completar
65 anos, se homem, e 62 anos, se
mulher, para cumprir o requisito
de idade mínima para aposentadorias. Quem já está na ativa poderá se aposentar antes da idade
mínima.

Há cinco regras de transição
para a iniciativa privada. Para servidores públicos, há duas. O trabalhador poderá optar pela mais
vantajosa.
O presidente Bolsonaro enviou a proposta ao Congresso
em 20 de fevereiro. Por mexer na
Constituição, a reestruturação
precisou do apoio de 60% dos
deputados e senadores, em dois
turnos de votação em cada Casa.
Foi necessário, portanto, negociar por pouco mais de oito meses
com o Congresso.
Apesar do distanciamento
adotado em relação à proposta,
Bolsonaro deverá ser lembrado
como o responsável pela rápida
aprovação de uma ampla reforma
da Previdência.
Ele fica atrás apenas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), que, em 2003, aprovou, em
pouco mais de sete meses e meio,
uma reforma, cujo principal alvo
foi o funcionalismo público.
Já o presidente Fernando
Henrique Cardoso fez uma reformulação ampla, mas levou mais
de três anos e oito meses e foi derrotado na tentativa de estabelecer
uma idade mínima. A proposta de
Bolsonaro também sofreu alterações no Congresso, mas os principais pilares foram mantidos.

Janio de Freitas
Casos de suspense
Um presidente chamado de
vagabundo não é coisa para qualquer país. E assim tratado por duas
vezes, pelo próprio deputado-líder
do seu partido, ah, agora sim: Jair
Bolsonaro e os bolsonaristas se
põem a acabar com a velha política. O caquético cinismo do “vossa
excelência” e do “senhor presidente” cede à sinceridade explosiva.
É natural certo pasmo com o
novo, agravado porque a má vontade identificada por Bolsonaro
na imprensa negou à novidade o
destaque merecido. Nem por isso
a situação geral, incluída a tal estabilidade, está em menor suspense.
Bolsonaro ficou sem reação por
24 horas, e depois agiu apenas com
a formalidade óbvia. Se estiver angustiado por seu amor americano,
é compreensível. Por algum motivo inexplicitável ao menos por ora,
o noticiário aqui não sabe do cerco
a Trump, o procedimento para impeachment avançando a cada dia.
Seja como for, é a segunda obstrução a que Bolsonaro se impõe, sem
ter superado a primeira.
Bolsonaro não pôde demitir o
ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, quando apontado
em uso ilegal de verbas e de candidatas laranjas. Agora, a descumprida promessa de afastar todo
suspeito já encara uma denúncia
judicial. Com envolvimento também do candidato Bolsonaro. No
episódio em curso, silêncio e mero
pedido de processo contra o deputado inovador, Delegado Waldir,
equivalem a uma fuga, tratando-se do valentão de mãos imitando
armas. Duas omissões próprias de
quem está pendente do que o outro sabe e é bem capaz de dizer.
Essa vulnerabilidade está
envolta em emaranhado muito
cinzento. Caixinhas nos gabinetes dos filhos, proximidade com
milícia, o Queiroz que não pode
aparecer, funcionários fantasmas
e parentes de milicianos, dependência da integridade ou covardia
de promotores e procuradores,
enfim, confusão gorda em indícios e riscos.
Então Bolsonaro lança a fake
news do filho embaixador. De
repente investe contra o grupo
dominante do seu partido, toma
ou arrasa o PSL. Passa a perna
nas figuras mais proeminentes de
sua base parlamentar, lança o não
embaixador para não líder na Câ-

mara – tudo isso sem objetivo, só
desatino?
As consequências podem não
ser as imaginadas por Bolsonaro,
mas não faltarão ao encontro. Se
com ele ou conosco, aí começa outro assunto.
DE POLÍTICA
A “mídia” ficou mal na primeira sessão do Supremo sobre prisão
de réu já na segunda instância de
julgamento ou, como previsto na
Constituição e no Código de Processo Penal, só quando esgotado,
com condenação, o trânsito do
processo.
Não é comum ver-se ali, em
sucessivas exposições, tantos talentos da advocacia – Lênio Streck, Almeida Castro, José Eduardo
Cardozo, Juliano Breda, Tofic Simantob, o jovem Leonardo Sica, e
outros – reunidos na mesma causa.
E, explícitos ou por vias indiretas, críticos das inverdades sobre
a questão e das argumentações artificiosas. “A manipulação”, no dizer indignado de Almeida Castro,
com motivação política.
Desde o início da Lava Jato,
desenvolveu-se nova indução de
jornalismo deformado: são procuradores passando imprecisões e
inverdades a jornalistas, também
muitos destes com propósitos subalternos. O próprio presidente
da Associação Nacional do Ministério Público, Victor Azevedo,
alimentou o terrorismo da ameaça,
pelo Supremo, de uma multidão
de assaltantes e assassinos soltos
pelas ruas.
Mesmo as autorias respeitáveis
dão margem a um espanto lamentoso. É frequente nesses casos, por
exemplo, a afirmação de que o art.
5º da Constituição não determina
a prisão só quando esgotada a última instância de recurso.
Diz ele: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória”. Se ainda NÃO é considerado CULPADO, ainda não
pode cumprir sentença. Só poderá
fazê-lo quando considerado culpado, o que só poderá se dar com
“o trânsito em julgado de sentença
condenatória”. E isso só pode acontecer com julgamento em última
instância.
O caso, pronto para decisão
plenária do Supremo desde dezembro, caiu em mais um intervalo.
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Aposentadoria, passo a passo
Confira dicas
para acelerar o
seu pedido de
aposentadoria.
O envio incorreto
de documentos
pelo site do INSS
pode atrasar
e até barrar a
concessão
do pedido
Por Ana Paula Branco
(Folha press)
Quem vai se aposentar pelo INSS
pode fazer o pedido sem sair de
casa, pelo telefone 135 ou pelo
site Meu INSS. No entanto,
a falta de familiaridade com a
internet pode acarretar no envio
incorreto de informações para o
instituto e, consequentemente, no
atraso na liberação do benefício.
Portanto, todo cuidado é
pouco para evitar falhas no
requerimento e acelerar a
concessão da aposentadoria.
Antes mesmo de iniciar o
processo, use o site do INSS
para conferir as exigências do
benefício e simular qual será o
valor da renda mensal.
Neste momento, é possível
perceber se algum
período não está
sendo calculado
pelo instituto.
De acordo com Anderson
Willian Gonçalves Borges, chefe
da divisão de gestão
de benefícios do INSS,
identificando o que falta, o
segurado pode resolver essa
pendência e evitar ser convocado
posteriormente
para o cumprimento
de exigências.
No requerimento,
o segurado deve
prestar atenção às questões que
terá que responder no site,
pois ele vai direcionar para
o envio da documentação
necessária para
comprovar o direito.
“Se responde que ‘sim’ à
pergunta sobre o período de
trabalho para órgão público,
vai sair do processamento
automático, porque vai precisar de
documento”, exemplifica Borges.
Enviar documentos com rasuras
ou ilegíveis também
inviabiliza a análise correta pelos
técnicos do INSS.
Confira ao lado os requisitos
e as dicas para a digitalização.
Feito o pedido, o segurado deve
acompanhar o andamento da
análise pelo Meu INSS.
“Quem pede pelo 135 também
pode acompanhar pelo site
e saber se tem alguma exigência
para cumprir”, orienta Borges.
*
ESPERA POR RESPOSTA
PODE SER MENOR
Apesar de o INSS calcular um
tempo médio de 60 dias
para a análise dos pedidos
pelos servidores, especialistas e a
própria reportagem
constatam uma espera
bem maior em diversos casos.
A advogada Adriane Bramante
afirma que, em algumas regiões
do país, o segurado pode aguardar
nove meses por uma resposta.
Anderson Willian Gonçalves
Borges, do INSS, diz que
“o site economiza
uma etapa com a digitalização
dos documentos”. “Se precisar de
exigência, será uma vez só”, afirma,
sobre ida à agência. (APB)

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO | AUMENTE AS SUAS CHANCES
➜
➜
➜
➜

1

Desde 2018, o segurado pode solicitar sua aposentadoria pelo site do INSS, além do telefone 135
O acesso é pelo link www.gov.br/meuinss
A documentação necessária para comprovar o direito ao benefício deve ser anexada no site
Falhas no envio podem acarretar na demora da concessão ou até mesmo no indeferimento do pedido

Evite os erros mais comuns

2 SEPARE TODOS OS DOCUMENTOS

CONFIRA SEU CADASTRO DE CONTRIBUIÇÕES

■ Antes de solicitar o benefício, verifique pelo site MEU

Reúna tudo o que tiver de sua vida profissional:

INSS se cumpre as exigências
■ O extrato de contribuições (Cnis) é o documento mais
importante da aposentadoria
■ Com base nele, o INSS calcula o tempo de contribuição e
o valor do benefício

■ Carteiras de trabalho

■ Extratos do Fundo

■ Certificado de reservista, no

de Garantia

caso dos homens
■ Certificado de tempo de
contribuição, para quem foi
funcionário público
■ Carnês de pagamento, para
quem foi contribuinte individual

Analise seu Cnis
com muita atenção
■ Compare cada

salário com os
seus holerites e
pagamentos mês
a mês
■ O extrato das
contribuições
também informa
se há alguma
pendência

■ Holerites
■ Contratos de início

e fim do vínculo
de trabalho
■ Sentença de ação
trabalhista

PEDIR A
3 QUANDO
APOSENTADORIA,
RESPONDA ÀS
PERGUNTAS COM
PRECISÃO

!

■ Ao iniciar o agendamento,

o sistema vai gerar
algumas perguntas
■ Tenha atenção ao
responder a essas
questões, pois elas terão
efeito no processo de
aposentadoria
■ Uma pergunta respondida
de forma errada pode
levar o sistema a
desconsiderar um período
contributivo, por exemplo

Se houver, será
preciso procurar
a empresa, obter
documentos
complementares
e pedir a correção

4 COMO ANEXAR OS DOCUMENTOS
■ Depois de responder a todas as

■ Para todas questões respondidas

perguntas, o segurado terá a
opção de enviar arquivos ao INSS

positivamente, é importante mandar o
documento que comprove o seu direito

■ Portanto, se disse que foi servidor

público, encaminhe a certidão do
órgão em que trabalhava

Padrão exigido

Salve o aquivo como:

Nome e Sobrenome_CPF_TIPO DO DOCUMENTO.pdf

Basta tirar
uma foto,
anexar e
enviar ao
órgão

ATENÇÃO!

Todos documentos devem estar
em formato de arquivo .pdf

Qualidade da digitalização:
Resolução 150 dpi
Colorido e 24 bits
Posição de leitura: vertical

■ O documento tem que estar

legível e sem rasuras
■ Anexe os documentos
respeitando a sequência pedida
no site Meu INSS
■ O tamanho de cada arquivo não
poderá exceder 5 MB e a soma
de todos os arquivos deverá
respeitar o limite de 30 MB
■ Acima deste limite, será preciso
agendar atendimento na agência
para entregar a documentação

Processo trabalhista

Para não correr o risco
de deixar de apresentar
alguma informação
importante ao INSS,
anexe todo o processo

ENTENDA OS PRAZOS
■ De janeiro de 2018 a outubro de

2019, o INSS do estado de São Paulo
já concedeu 290 mil aposentadorias
automáticas
■ Não há, porém, como garantir que
isso vá acontecer
■ O INSS iniciou um mutirão para
tentar acelerar a liberação de
aposentadorias, mas o pedido pode
levar mais tempo do que o esperado

■ Se houver falha ou falta

Há estados no
país onde a
análise chega
a demorar
nove meses

da entrega de alguma
documentação, o INSS vai pedir
a apresentação de documentos
complementares
■ Neste caso, o segurado tem até 75
dias para apresentar documentos
solicitados ou seu processo será
extinto, sem análise do instituto
e sem possibilidade de recurso

Fontes: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), instrução normativa 102, de 14 de agosto de 2019, reportagem

ACERTO DE CADASTRO | COMO FAZER
➜ O trabalhador que está perto de se
aposentar deve verificar se os seus
vínculos de emprego estão corretamente
anotados no Cnis (Cadastro Nacional de
Informações Sociais)

➜ Falhas nos registros do INSS são
comuns e podem resultar em uma
aposentadoria com valor mais
baixo ou até na impossibilidade
de realizar o pedido do benefício

➜ Para quem recebe a
aposentadoria, a consulta ao
cadastro também é importante
porque, em caso de falhas, é
possível solicitar a revisão

ACERTO DE VÍNCULOS
■ Se um emprego não

está no extrato do
Cnis, é necessário
pedir um acerto
de vínculo
■ O vínculo
empregatício precisa
ser comprovado
com documento da
época do trabalho
■ A carteira
profissional e a
ficha de registro na
empresa são provas
■ Outros documentos,
porém, podem
ajudar o trabalhador
a garantir o
seu direito

COMO PEDIR
■ O INSS costuma pedir

Veja alguns dos
documentos
que o segurado
pode utilizar para
comprovar o tempo
de contribuição:

■ Carteiras de trabalho
■ Holerites
■ Carnês de contribuição
■ Extrato analítico

do FGTS

■ Ficha de registro ou

livro de registro de
empregados (folhas
com os dados do
trabalhador)
■ Cartão, livro ou folha de
ponto do trabalhador
acompanhada de
declaração da empresa
■ Contrato individual
de trabalho
■ Termo de rescisão
contratual ou
comprovante de
recebimento do FGTS

■ CTC (Certidão

de Tempo de
Contribuição),
para funcionário
público que quer se
aposentar pelo INSS
■ Certificado de
reservista, para
quem prestou
serviço militar
■ Certidão de tempo de
aluno-aprendiz (para
quem estudou em
escola técnica federal)
■ PPP (Perfil
Profissiográfico
Previdenciário)
ou formulário
utilizado na época
para comprovar
atividade especial

Testemunhas:

REVISÃO

■ Em alguns

casos, o INSS
poderá exigir
testemunhas
do período
trabalhado em
uma empresa
■ Os
testemunhos
mais valiosos
são de pessoas
do mesmo
departamento

■ A documentação necessária
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CORREIO ECONÔMICO
Henrik Gschwindt de Gyor/IMF

Fundo foi criado em 1944, na conferência de Bretton Woods

FMI celebra 75 anos de criação
e promete reformas
O FMI completa 75
anos pondo em pauta
questões novas e urgentes, como as mudanças
estruturais do comércio e
os desafios criados pela
digitalização dos negócios. De acordo com Kristalina Georgieva, nova
diretora-gerente da instituição, o fundo está empenhado na construção
de um sistema de impostos “moderno e global-

mente justo”, com ênfase
na taxação das operações
digitais, na competição
tributária desleal e no desvio artificial de lucros.
Criado em 1944, na
conferência de Bretton
Woods, o FMI, órgão ligado à ONU, tem como objetivos garantir a estabilidade financeira mundial,
promover a cooperação
monetária e facilitar o comércio internacional.

Inflação baixa

Revisão do PIB

Instituições financeiras
reduziram, pela 11ª vez, a
estimativa para a inflação
este ano. Segundo pesquisa do Banco Central
feita ao mercado, a previsão para a inflação, calculada pelo IPCA, passou
de 3,28% para 3,26% em
2019.

O governo deve divulgar em novembro a nova
taxa de crescimento do
PIB, atualmente estimada em 0,85%. A visão na
equipe econômica é que
efeitos de ações, como a
liberação dos saques do
FGTS, podem levar a um
aumento da taxa.

Embraer vende jatos por US$ 1,4 bi
A Embraer anunciou
um acordo para venda de
64 jatos executivos para
a empresa norte-americana Flexjet por cerca de
US$ 1,4 bilhão. O negócio
prevê uma frota de jatos
Praetor e Phenom 300,
baseados na plataforma
dos Legacy 450 e 500.

De acordo com a empresa brasileira, a autonomia do Praetor 600 é de
7.223 km, o que permite
voos sem escala entre
São Paulo e Cidade do
Cabo. Já o Praetor 500
tem autonomia de 6.019
km e capacidade máxima
para nove passageiros.

Limite de compra

Contingência

O Ministério da Economia divulgou portaria que
estabelece um aumento
no limite de gastos no free
shop. A partir de janeiro
de 2020, o valor subirá
dos atuais US$ 500 para
US$ 1000. A mudança
atende pedido do presidente Bolsonaro.

A Petrobras informa
que reterá R$ 3,2 bi em
decorrência de litígios envolvendo a empresa Sete
Brasil, processo ambiental
do Estado do Paraná e litígios sobre participação
especial e royalties envolvendo a Agência Nacional
do Petróleo.

Natal pesado

Saques do FGTS

De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, os preços de
panetones, chocotones e
de outros itens da cesta
de Natal podem subir até
13% este ano. Já espumantes, vinho e cerveja
devem subir 1,5%, 0,8%
e 0,5%.

A Caixa Econômica
Federal antecipou os saques do FGTS de não correntistas. Com isso, trabalhadores que nasceram
em janeiro e não possuem
conta poupança no banco vão poder sacar até R$
500 de cada conta vinculada ativa ou inativa.

Página nova

Cartão PNAE

Alinhando-se aos preceitos de transparência da
Lei de Acesso à Informação, o site do BC ganhou
uma nova página de busca sobre crédito imobiliário, com detalhamento de
itens como fontes de recursos, valores contábeis,
entre outros.

O BB inova ao criar
mais uma ferramenta digital para o serviço público:
o cartão PNAE. Com ele,
o Ministério da Educação
espera dar mais transparência ao repasse de
recursos à alimentação
escolar para estados e
municípios.

Curtas
n
A Secretaria da
Educação de São Paulo
quer terceirizar a merenda das escolas estaduais, desde a compra
e distribuição até toda
a mão de obra envolvida no preparo dos alimentos. Para receber
a comida, os alunos
passarão a apresentar
uma carteirinha com
QR code
n A Yduqs, anteriormente conhecida como
Estácio, adquiriu o grupo americano Adtalem

por R$ 1,92 bilhão e
assumirá o controle da
faculdade Ibmec e dez
instituições da bandeira
Wyden.
n O Banco do Brasil,
em parceria com a Visa,
lança campanha em
que clientes que utilizarem o Ourocard Visa
em compras acima de
R$ 10 (débito ou crédito) podem ganhar uma
viagem, com direito a
três acompanhantes,
para conhecer a Disney
de Orlando.

CNI: tributação sobre
renda é muito elevada

Gilson Abreu/ANPr

País fica em
último em
ranking de países
que competem
diretamente
com o Brasil
Por Agência Brasil

A tributação sobre a renda
das empresas brasileiras é uma das
mais elevadas do mundo, segundo
levantamento da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). De
acordo com a entidade, a alíquota
nominal sobre as empresas que recolhem pelo regime de lucro real
(regra geral para a apuração de
tributos, determinada pelo lucro
contábil acrescido de ajustes) é de
34%. Esse é o pior índice em um
ranking com 18 países que competem diretamente com o Brasil no
mercado internacional, de acordo
com uma análise feita a partir da
base de dados Tax Rates Online
da KPMG, elaborada pela confederação.
O documento divulgado esta
semana revela que, quando o total
de impostos e contribuições recolhidos pelas empresas é medido
como percentual do lucro, o Brasil
está entre os últimos colocados.
Essa proporção é de 65,1% no Brasil, à frente da Colômbia (71,9%) e
da Argentina (106%), no comparativo internacional.
Sob outra ótica, o valor registrado no Brasil chega a ser três
vezes maior que o verificado para
o Canadá (20,5%), o melhor colocado no ranking. Os números são
do relatório Doing Business 2019,
do Banco Mundial.
De acordo com o gerente-executivo de Política Econômica da
CNI, Flávio Castelo Branco, esse
dado indica que cerca de dois ter-

A alta carga tributária vem desacelerando o crescimento industrial no país
ços dos resultados das empresas
brasileiras são transferidos para o
erário.
O gerente-executivo argumenta que a tributação elevada reduz
a capacidade de investimento das
empresas:
- Isso é ruim porque grande
parte dos investimentos é realizado a partir do lucro que as empresas conseguem separar para aumentar a sua capacidade produtiva
- diz Castelo Branco.
NOVAS TENDÊNCIAS
O gerente da CNI acrescentou que como a tributação sobre a
renda das empresas é mais alta do
que em outros países, também fica
reduzida a capacidade de atrair investimentos externos para o Brasil.
- Na última década, vem sendo
observada uma tendência de redução da tributação sobre o lucro das
empresas. Mais recentemente, os
Estados Unidos e a Argentina reduziram, e a Europa já vem nesse
movimento há muito tempo. Isso
faz com que nós fiquemos atrasados nesse processo e com isso
perdemos a nossa capacidade de
atrair empresas estrangeiras para
cá. Ou, no caso das empresas que

já operam aqui, ficam sem capacidade de realizar novos investimentos porque suas matrizes preferem
operar a partir de países que têm
condições melhores de tributação
- afirmou, ao defender a redução
no Brasil do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica.
Para a CNI, os dados reforçam a necessidade de reforma do
sistema tributário brasileiro. A
entidade defende prioridade para
a reforma tributária, logo após a
aprovação das alterações nas regras
da Previdência.
Na avaliação da CNI, além da
redução da carga tributária, o sistema tributário deve perseguir a simplicidade, neutralidade, transparência e isonomia. Nesse primeiro
momento, diz a CNI, o foco da reforma tributária deve ser a adoção
de um IVA que permita a remoção
da cumulatividade e simplifique o
sistema.
De acordo com a confederação, em função da cumulatividade,
empresas não conseguem compensar parte de tributos – ou a
totalidade deles – paga em etapas
anteriores do processo produtivo.
Essa dinâmica torna os produtos
fabricados no Brasil mais caros.

Na maioria dos países, diz
a CNI, os seis tributos que, no
Brasil, incidem sobre a circulação de bens e serviços – PIS/
Pasep, Cofins, IPI, ICMS, Combustíveis e ISS – são substituídos
por apenas um, o IVA. O último
grande país que ainda tinha um
IVA fora do padrão global era a
Índia, que já promoveu uma reforma.
Atualmente há duas proposta de emenda à Constituição em
tramitação no Congresso – a PEC
Nº 45 na Câmara dos Deputados
e a PEC Nº 110 no Senado. O
governo também pretende enviar
ao Congresso uma proposta de reforma tributária, que ainda não foi
detalhada.
- A expectativa é que a reforma não vai alterar a carga tributária global da economia, mas deve
buscar promover um sistema mais
eficiente. Hoje temos um sistema
muito desigual, alguns segmentos
têm uma tributação mais elevada
que outros. No caso da indústria, é
um dos segmentos mais tributados
da economia. Em outros países, às
vezes tem disparidade, mas poucos
têm uma desigualdade tão grande disse Castelo Branco.

Micro e pequenas em alta
Sebrae divulga números positivos sobre geração de vagas em setembro
Por Agência Brasil

As micro e pequenas empresas
foram responsáveis por 75% das
novas vagas de trabalho registradas em setembro. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), negócios de pequeno porte geraram
119 mil dos mais de 157 mil postos de trabalhos com carteira assinada registrados no mês anterior.
O número superou em 20%
o saldo de agosto e em 23% o do
mesmo mês de 2018. Para meses
de setembro, o total representa o
melhor resultado desde 2013.
Realizado com base no Cadastro Geral de Empregados e De-

sempregados (Caged) do Ministério da Economia, o levantamento
apontou que, no ano, os pequenos
negócios geraram mais de 670 mil
vagas com carteira assinada, resultado 10% acima do igual período
do ano passado.
As médias e grandes empresas (MGE) geraram 37,7 mil empregos, e a administração pública
contribuiu com 492 postos de
trabalho em setembro. No total,
157.213 vagas foram geradas no
país no mês passado, de acordo
com o Caged.
“Por setor, sobressaíram na geração de empregos, uma vez mais,
as micro e pequenas empresas da
área de serviços, com a criação de

praticamente 53 mil postos de trabalho, com destaque para aquelas
que atuam na comercialização e
administração de imóveis (21,2
mil empregos) e de alojamento e
alimentação (16 mil vagas). Os
pequenos negócios do comércio
também se destacaram com a geração de 29 mil postos de trabalho”,
informou o Sebrae.
No acumulado até setembro,
os pequenos negócios do setor de
serviços criaram mais de 382,5 mil
vagas - 57% do total de postos de
trabalho com carteira assinada em
2019. O destaque fica com as micro e pequenas empresas da construção civil, com 109,6 mil novas
contratações.

- O saldo de empregos criados
pelos pequenos negócios até setembro já supera o saldo de 2018
e retoma os saldos verificados nos
anos anteriores à recessão econômica de 2015 e 2016. Os números comprovam que o Brasil está
avançando economicamente, e as
pequenas são protagonistas nesse
processo - avaliou o presidente do
Sebrae, Carlos Melles.
Entre as unidades da federação, São Paulo foi o estado com
maior geração de empregos nas
micro e pequenas empresas em setembro, criando mais de 29,7 mil
postos de trabalho, 25% do total
em todo o país, seguido pelo Rio,
com quase 14 mil vagas.

São Paulo é o estado líder
em competitividade

Governo privatiza Lotex,
empresa das ‘raspadinhas’

Por Agência Brasil

Por Ivan Martínez-Vargas
(Folhapress)

O Estado de São Paulo ficou
em primeiro lugar no Ranking de
Competitividade dos Estados de
2019, elaborado pelo CLP - Liderança Pública para reunir dados
sobre destaques e desafios enfrentados por áreas essenciais da administração pública.
São avaliados dez pilares temáticos considerados fundamentais
para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública
dos estados brasileiros: infraestrutura, sustentabilidade social,
segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina
pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de
mercado e inovação.
São Paulo permanece no topo
em infraestrutura, considerado
um dos principais desafios para a
melhora da competitividade. Este
é o quinto ano consecutivo que o
estado assume a primeira posição

neste pilar. O destaque se deve
ao bom posicionamento nos indicadores custo de combustíveis,
disponibilidade de voos diretos,
qualidade das rodovias e acessibilidade do serviço de telecomunicações.
Entretanto, São Paulo está
mal colocado nos itens qualidade
do serviço de telecomunicações e
qualidade da energia elétrica, que
também compõem o quesito.
No pilar educação, São Paulo é
o primeiro colocado nos indicadores avaliação da educação.
Em inovação, a colocação está
atribuída São Paulo devido ao
fato de o estado ter continuado
em primeiro lugar no indicador
de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), mesmo
depois de ter caído uma posição
em relação à edição anterior do
ranking e ficando em quarto lugar no indicador de patentes e ter
ficado em sexto lugar em bolsa de
mestrado e doutorado.

A Lotex, popularmente conhecida como raspadinha, foi
privatizada em leilão realizado
no dia 22 (terça), em São Paulo.
O único proponente do certame,
o consórcio estrangeiro Estrela
Instantânea, formado por IGT e
Scientific Games, levou o ativo ao
dar o lance mínimo de R$ 96,97
milhões de parcela inicial pelo
ônus da outorga.
O grupo de empresas deverá
pagar, ainda, sete parcelas anuais
de R$ 103 milhões, a serem corrigidas pelo IPCA. A outorga total
será de R$ 818 milhões e o prazo
de concessão é de 15 anos.
A União vai ficar com 16,7%
da receita obtida com as vendas de
loterias instantâneas. Desse valor,
cerca de 90% será destinado à área
de segurança pública, segundo o
governo. A projeção é que em cinco anos, esse montante supere R$

1,5 bi anual. A concessionária vai
ficar com 18,3% da receita bruta
e os vencedores dos jogos, com
65%.
Esta foi a terceira tentativa
do governo Bolsonaro de vender
a Lotex. Outros dois certames
foram cancelados por falta de interessados. O leilão foi realizado
pelo BNDES, na sede da B3, no
centro de São Paulo.
A projeção do banco é que a
operação da Lotex gere R$ 19 bi
de retorno para o governo nos 15
anos de concessão. No cálculo,
que leva em conta os tributos, o
valor seria de R$ 23,5 bi.
As duas empresas vencedoras
detém 80% de participação mundial no mercado de loterias instantâneas, são sediadas nos Estados
Unidos e têm ações negociadas
em bolsa.
As novas raspadinhas estarão
disponíveis para o consumidor até
julho, de acordo com o consórcio
vencedor.
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Imprensa torna faxina uma ‘crise’
Bolsonaro sempre buscou legendas que não contaminassem seu patrimônio político
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Cláudio Magnavita

Não é a primeira vez que Jair
Bolsonaro realiza um freio de arrumação para colocar em ordem o
alinhamento da sua vida partidária
com a coerência das suas afirmações. Ninguém duvida do seu tirocínio político, já que chegou ao
posto mais alto da nação realizando uma campanha sem recursos,
sem fundo partidário, sem caixa 2
ou doadores milionários.
O que setores da imprensa,
principalmente aqueles que torcem para que o circo pegue fogo
e incinere o atual ocupante do
Planalto é a legitimidade do Presidente Bolsonaro em exigir ordem e transparência na legenda
que cresceu de forma espetacular,
100% graças aos princípios defendidos por ele nesta contenda com
o cartola Luciano Bivar, que de
maneira opaca dirige o partido e o
milionário fundo partidário de R$
400 milhões que passou a ter após
o fenômeno Bolsonaro nas urnas e
dos 52 deputados federais que pegaram carona nesta onda eleitoral.
Alguns deles não teriam condições
de se eleger síndico de um Minha
Casa/Minha Vida.
O melhor momento para arrumar a casa e definir o seu caminho
partidário é esse. Está no primeiro
ano do mandato, não é ano eleitoral e nestes dez meses de governo
pode sentir a necessidade de separar o joio do trigo, expurgando os
oportunistas se iludem como se
mandato ganho de presente pelo
inusitado pleito de 2018 fosse direito divino.
Os analistas políticos incendiários da mídia oposicionista, se
equivocam e não entendem o tirocínio de Bolsonaro e da sua verborragia servindo de anticorpo contra
a contaminação de mal feitos e de
caixas pretas.
Ele é um raro caso de coerência
ideológica na vida política. Para
disputar a presidência precisaria
de uma legenda sem passivos. O
PP estava envolvido nos mesmos
escândalos que tragou o PT.
Surgiu no horizonte a bandeira conservadora do socialismo

cristão e o PSC foi seu caminho
natural. Só que havia uma pedra
no meio do caminho, o Pastor Everaldo Pereira, que tinha tomado o
comando do seu fundador Victor
Nosseis e com a sua fala mansa e
olhar sempre vitimizado. Foi tanta
a sagacidade de Everaldo, que teve
como mentor o deputado Eduardo
Cunha, seu hospedeiro em Brasília, que até batizou o então deputado Bolsonaro no Rio Jordão.
Acreditando na vaidade da sua
nova estrela, a exemplo do que faz
hoje com o seu pupilo que governa
o Rio, ele abriu seu balcão de negócios e fechou com o PCdoB do
Maranhão, além de passar a sacola
de ofertas para empresários que já
acreditavam no fenômeno Bolsonaro.
A inesperada reação do deputado Jair Bolsonaro o pegou de
surpresa. Para manter a sua coerência política, em um famoso
vídeo que bombou na internet,
o então deputado, ao lado do seu
filho Flavio, disse cobras e lagartos
do Pastor mercantilista e rompeu
publicamente com a legenda.
Como manter intocável o seu
discurso se a legenda escolhida
abraçava os comunistas no Maranhão? Hoje já se fala até de uma
candidatura presidencial de Wilson Witzel, tendo como vice o
governador do Maranhão, Flavio
Dino.
Na busca derradeira por uma
legenda, surgiu o PEN, um partido que recebeu novo nome exatamente para cortejar o candidato
a Presidente, sendo rebatizado de
Patriota. Nas negociações, que
foram muito adiante, o presidente da legenda chegou a oferecer o
comando de toda a legenda ao candidato. Literalmente carta branca.
Havia, porém, uma macula,
o Patriota tinha subscrito como
autor uma ação que contrariava
um dos pilares do discurso de Jair
Bolsonaro.
Acionado pelo estrelado advogado Antônio Carlos de Almeida
Castro, o Kakay, o partido entrou
com uma ação na justiça contra a
decisão de prisão a partir da condenação de segundo grau.

Luciano Bivar, presidente do PSL: freio de arrumação no partido para manter coesão política
É nesta fase que surge Gustavo
Bebianno, como advogado, introduzido no clã do Bolsonaro pelo
fiel escudeiro, Gutemberg Fonseca, e que aceitou trabalhar como
voluntário, sem qualquer tipo de
arrumação. Em um contexto franciscano, no qual faltava até cadeira, Bebianno foi ganhando espaço
e virou o verdadeiro departamento
jurídico do pré-candidato.
Foi acordado o substabelecimento de procuração do PEN
para Bebianno, para entrar no
processo e solicitar oficialmente a
desistência. Segundo o presidente

da legenda, Adilson Barroso de
Oliveira foi o início da rusga dele
com o assessor jurídico. De acordo
com ele, para advogar para a legenda, foi pedida uma remuneração
mensal de R$ 30 mil, e para limpar
o cadastro do partido com a baixa
da ação, o valor passaria para R$ 1
milhão. A proposta não foi aceita,
e imediatamente foram abertas
as negociações com o cartola do
Sport Recife e dono da legenda
PSL, Luciano Bivar.
Na prática Bivar deve ao Bebianno a sua grande guinada na
vida pública. Durante a campanha

Bolsonaro sai atirando em Pastor Everaldo
A decisão mais acertada da
vitoriosa trajetória política de
Jair Bolsonaro foi pular fora do
Partido Social Critão (PSC),
em 2018, e sair atirando. Se não
tivsse sido assim, sua campanha
certamente estaria contaminada
pela atuação do Pastor Everaldo
Pereira, que, tendo colocado Bolsonaro a bordo da sua sigla, abriu
uma rodada de negociações escondido da sua principal estrela.
Ou seja, ele queria Bolsonaro na
sigla sem seguir a linha de transparência que ele própria exigia de
seus filiados.
Em vídeo lançado no YouTube em 21 março de 2017, Jair
fala, ao lado do filho Flávio Bolsonaro, sobre seu desconforto
com o Pastor Everaldo. Foram
palavras duras que ajudaram a
salvar sua campanha. Mais uma
vez, Jair Bolsonaro acabou acertando em cheio.
Veja o desabafo de Bolsonaro e as suas revelações neste
histórico vídeo (disponível em
<https://www.youtube.com/
watch?v=vgDfB0Kn_rI>), cujos
principais trechos estão transcritos abaixo. Mostramos aqui apenas as palavras do então deputado federal.
“E essa confusão toda comigo aqui no PSC, no meu partido
atual (2017), começou exatamente porque o presidente do
meu partido foi ao Maranhão
pessoalmente e negociou, sabe-se
lá o diabo e o capeta sabe o que,
que é que o Pastor Everaldo foi lá
negociar junto com o capeta.
“Lá o Flávio Dino, apoiou o
PCdoB do Maranhão. Dá para
entender? PSC, Partido Social
Cristão, o peixinho, partido da
família, partido de direita. Está
de brincadeira, né? Eu confesso que eu havia feito um acordo
com ele, de conduta, termo de
conduta. Para mim vale o fio do
bigode. O erro meu foi confiar na
palavra dos outros.
“A capetada, eu sou obrigado
a confiar porque, para eu buscar
algo na política, eu tenho que ter
um partido, e ele deu a palavra

para mim. Partido de direita, de
família, para respeitar o próximo
e você sabe tudo isso aí.
“E aí na calada da noite, o
cara vai para São Luís do Maranhão e faz um acordo com
Flávio Dino do PCdoB, que é o
governador lá. Sacaneou. Gente
que acreditava em mim de São
Luís do Maranhão. Sacaneou. E
tem um vídeo do garoto lá que
vê o candidato a vereador por
ocasião das convenções, imagina a convenção, PCdoB e PSC.
Que vergonha! Esse garoto com
a bandeira na mão, com a minha
camisa, com a bandeira verde e
amarela e a plateia toda com a
bandeira vermelha”.
Bastante irritado, Jair Bolsonaro olha então para a câmera e
dispara:
“Pastor Everaldo, que vergonha! Que vexame! Tu está agora
citado na Lava-Jato, seis milhões
de reais, eu não vou entrar em detalhes. Que vergonha que é essa
política brasileira, meu deus do
céu! Que vergonha, que vexame!”
Se tivesse permanecido no
PSC, sua trajetória até o Planalto
estaria contaminada pela legenda
partidária e pelas atitudes do Pastor Everaldo, que o próprio candidato perpetuou no vídeo:
“E eu acredito na palavra dos
homens e ainda mais na palavra
do homem que diz que tem deus
no coração. Pode ter tudo no coração, mas Deus não tem. Porque
a mesma patifaria, a mesma coligação, foi feita em Curitiba, com
o PCdoB. ‘Ahhh’ pelo amor de
Deus, o que é isso! O mínimo de
dignidade, de vergonha na cara
e eu levando porrada de tudo
quanto é lado! Porrada, porrada
e porrada o tempo todo! É só calúnia e mais calúnia!”
Como se estivesse profetizando, o capitão foi coerente
com o destino que naquele vídeo
apontou. Cumpriu o que prometeu. Finalizando, ao lado do filho
Flávio, hoje senador eleito, que
derrotou o próprio Everaldo nas
urnas ele, antecipou:

ele passou a presidência do partido
de forma temporária ao advogado, foi cuidar da campanha, elegendo-se para a Câmara Federal.,
Quando recebeu a legenda de volta, ela tinha se tornando a segunda
bancada do Congresso, com 54
deputados. Antes de Bolsonaro, a
legenda tinha apenas dois.
Em 2020 o PSL terá um fundo
partidário de R$ 400 milhões, e o
comando feito de forma familiar
pela família Bivar poderia contaminar de forma inquestionável a
sua principal estrela. Sem controle
e transparência, o PSL é uma bom-

Futuro incerto
Por Talita Bernardes e Danielle
Brant (Folhapress)

Após assumir a liderança
de um PSL rachado na Câmara, o deputado Eduardo
Bolsonaro (SP) afirma que sua
missão agora é pacificar a sigla,
mas reconhece que o futuro
partidário dele e de sua família
ainda é incerto.

Jair Bolsonaro e membros do Partido Social Cristão

Pergunta - Qual seu objetivo
como líder do PSL?
Eduardo Bolsonaro - Minha
missão como líder é retornar
ao status quo, ao status que
acontecia antes dessa conturbada semana para o PSL.
Não tem retaliação?
EB - Não, nenhuma.

Pastor Everaldo (à esquerda) apoiou Flávio Dino (PCdoB) no Maranhão

Vídeo de Bolsonaro, com a presença de Flávio, que se popularizou
“E eu não posso mudar de partido porque, pela lei eleitoral, eu
perco o mandato! Tem que esperar a janela de março ou a criação
de um novo partido ao longo do
caminho.
“Se é que o TSE, o pessoal
sabe que eu posso mudar de partido de uma hora para outra né, até
em um partido pequeno, com zero

televisão e zero fundo partidário,
se é que o TSE vai deferir ou vai
botar em pauta a criação de um
novo partido”.
De acordo com o site do
Congresso, Jair Bolsonaro foi
filiado aos seguintes partidos:
PTB (2003 - 2005); PFL (2005
- 2005); PP (2005 - 2018); PSC
(2016 - 2018); PSL: 2018.

ba relógio armada e pronta para
explodir no colo do capitão.
A faxina passa também pelos
oportunistas eleitos pela legenda,
como o ator de filmes para adultos
Alexandre Frota, que foi o primeiro a pular fora, e outros que tiveram a ilusão que teriam poder de
fazer indicações no governo.
A conquista do mandato trouxe para estes surfistas eleitorais a
sensação se poder, mesmo que acabem sendo parlamentares de um
único mandato. A legenda só fez
um ministério, o do Turismo. Para
o cargo, Bolsonaro escolheu um
amigo, que esteve inclusive ao seu
lado no momento da facada em
Juiz de Fora e foi um dos primeiros a socorrê-lo. Foi uma escolha
pessoal. Aliás, o deputado Marcelo
Álvaro Antônio, ministro do Turismo, foi a primeira vítima desta
briga antropofágica do saco de
gato que virou o PSL, sendo acusado e até indiciado sem que haja
um única linha no inquérito que
aponte um dolo seu. Tem sofrido
ataques por uma questão local do
próprio partido.
Ao promover um freio de arrumação, o presidente inverte a
situação, deixa de ser refém de uma
legenda oportunista, com gestão
obscura, jogada no seu colo por
pessoas que hoje perderam a sua
confiança, em detrimento de uma
opção partidária que hoje voltar a
ser sua opção.
Quem lê os jornais ou escuta
as perguntas feitas pelos jornalistas ao Presidente ou assiste os telejornais fica com a impressão de
que o governo vive uma grande
crise política. Já quem frequenta os
gabinetes do Palácio do Planalto
a realidade é bem diferente. Já se
sente o perfume da água sanitária
e desinfetante usado para fazer
uma limpeza pesada e eliminar os
germes trazidos pelo tsunami eleitoral que elegeu vários oportunistas neófitos em 2018 e que como
germes começavam a contaminar a
base governamental.
A meta agora é ter um porto
seguro partidário que garanta o
bem-estar dos próximos dois terços do governo Bolsonaro.

Como o senhor vê a ideia de
o PSL querer destituir o diretório de SP, no qual o senhor
está na presidência?
EB - Até agora, não recebi
nenhuma oficialização disso
daí. Se vier a ser feita, aí passo a discutir. Mas tem muita
coisa que é melhor a gente
discutir internamente. Falar muito sobre tudo o que
acontece de maneira pública
dá margem para desgaste, dá
margem para interpretações
outras. Então eu me resguardo para tratar disso aí apenas
internamente.
Como foi a decisão de desistir da embaixada dos EUA?
EB - Tomei essa decisão falando com eleitores, uma parte a favor, uma parte contra,
mas bem dividido. Ouvindo
pessoas próximas. Críticas
construtivas, de boa fé. E uma
avaliação onde seria mais importante minha atuação. Nesse
momento, eu acredito que o
melhor é ficar aqui no Brasil,
ajudar na construção desse
movimento conservador.
Então não foi por falta de votos no Senado?
EB - Não, não. Na verdade, é

bem tranquilo, eu acho que
eu teria os votos sim, mas é só
uma questão de análise, onde
seria melhor minha posição,
como meu eleitorado enxerga
isso, porque eu confesso, era
bem dividido. E isso aqui que
foi me dando esse norte.
Há críticas fortes de quadros
do PSL ao senhor e a seus irmãos, dizendo que os filhos
atrapalham o presidente.
Tem espaço para a família
Bolsonaro no PSL? Vocês
vão sair do partido?
EB - A gente está esperando o
presidente retornar da viagem
à Ásia, está tudo em aberto.
Pretendo também conversar
com o Rueda [Antonio Rueda, vice-presidente do PSL].
Eu vivo um dia após o outro. A
minha missão agora é pacificar
o PSL. Tenho escutado muita
coisa, muita coisa infundada, e
eu prefiro nem citar nome de
parlamentar ou de quem esteja fazendo esse tipo de crítica
para evitar elevar os ânimos
novamente.
Vai conversar com a outra
ala? Tem conversa com Luciano Bivar (presidente do
PSL)?
EB - Eu conversaria com ele,
estou conversando com todo
mundo. A nossa profissão
aqui, político, a gente engole
muito sapo.
O futuro da família Bolsonaro
é no PSL ou em outro partido?
EB - Não sei, vai depender do
decorrer dos dias.
Como senhor vê o documento
em que Bivar diz que o senhor
e seu irmão não têm condições
de comandar diretórios?
EB - Prefiro tratar internamente para não dar margem à
elevação da temperatura novamente.
Qual a marca do PSL na sua
gestão?
EB - A marca da paz.
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Suspeita de corrupção a olho nu

Ligados ao vice-governador, novos gestores da Leão XIII agilizam pagamentos à ServLog
Futura Press/Folhapress/30-07-19

Por Claudio Magnavita

O escândalo envolvendo a Fundação Leão XIII, que ironicamente
leva o nome do Papa ideólogo da
democracia cristã, com o órgão do
governo do Estado do Rio ligado à
estrutura do vice-governador, Cláudio Castro, continua na mira do
Ministério Público através da 24a
Promotoria de Justiça de Investigação Penal, que tem como promotor
titular Cláudio Callo com o apoio
do Núcleo de Investigação, Corrupção e Lavagem da Secretaria de Polícia Civil, comandada pelo delegado
Aloysio Falcão..
Batizada de Catarata, a operação foi deflagrada em 30 de julho
e resultou na prisão do casal Flávio
e Marcelle Chadud, proprietários
da ServLog Rio - que movimentaram em contrato R$ 66 milhões
- e mais cinco pessoas, inclusive o
pregoeiro da Fundação Leão XIII,
André Brandão.
A investigação corre em segredo de justiça, com parte dos dados
sob sigilo. Entre eles, as informações coletadas nos celulares e computadores apreendidos.
Apesar da operação ter sido esquecida pela mídia, que focou nas
prisões do dia 30 de julho, as investigações seguem de forma intensa,
tendo identificado a fraude em
quatro pregões. A articulação entre
o Núcleo de Instigação e a Gaeco
está plena, e o inquérito é alimentado pelo bom relacionamento
entre os dois órgãos, especialmente
pelo respeito profissional do promotor Calo e o delegado Falcão.
A operação foi iniciada após
pedido da Controladoria Geral do
Estado, que identificou indícios
criminais em pregões realizados
em 2017 e 2018.
A justificativa do governo do
estado do Rio era de que os atos
ilícitos foram praticados pela administração anterior e que a atual
gestão estaria colaborando com a
investigação, tendo suspendido os
pagamentos da ServLog. Mas alguns fatos que apontam para coincidências e omissões ligam o sinal
de alerta.
Contatado pelo Correio da
Manhã, o presidente da Leão XIII,
Allan Borges, informou que somente a estrutura de comunicação
da vice-governadoria ou do próprio
governador poderiam falar sobre o
assunto. Ficou de repassar os nomes
dos encarregados, o que não ocorreu até o fechamento desta edição.
Já a Assessoria de Comunicação da Leão XIII recebeu uma
demanda formal do Correio, questionando quais as medidas que a
fundação teria tomado após a apuração, quais os pagamentos teriam
sido suspensos e, principalmente,
quais pagamentos teriam sido realizados pela atual gestão à empresa
ServLog Rio. Às 16h29m da sexta-feira, 27 de setembro, a assessoria
informou por escrito que não iria
se posicionar.
Sem a palavra oficial da própria Fundação, o Correio fez sua
apuração sobre os empenhos e pagamentos recebidos pela ServLog
na atual gestão. Os dados mostram
que a empresa continuava sendo
um fornecedor prioritário já no
novo governo.
Se nos últimos dias de 2018 a
ServLog recebeu a maior parte dos
pagamentos dos serviços prestados
naquele ano, em junho de 2019,
quando foram restabelecidas as rotinas da atual administração, a empresa recebeu - entre junho e julho
- nove pagamentos, dentre os quais
apenas um referente a 2018.
Oito já se referiam à ordenação
de despesa sobre um empenho de
R$ 1.850.000, emitido no dia 3 de
maio, referente a um aditivo de
um dos pregões. Ou seja, a atual
gestão considerou válido um dos
certames que já estava sob a lupa
da Controladoria Geral do Estado
(CGE).
A justificativa que consta no
empenho é “prestação de serviços
oftalmológicos voltados a prevenção, promoção e manutenção da
saúde para idosos, pessoas em processo de envelhecimento e crianças
em várias especialidades no Estado
do Rio de Janeiro.” São as mesmas
usadas na gestão anterior.
PAGAMENTOS SEMANAIS
Os pagamentos realizados na
gestão do presidente Allan Borges
foram os seguintes: no dia 7 de julho, R$ 145.122,13, referentes ao
contrato 002/2018.
A partir dessa data, todos os
pagamentos já são referentes à or-

denação de despesa da atual gestão. Foram dois pagamentos no
dia 8 de julho, nos valores de R$
103.697,84 (PAGAMENTO DA
NF 553 SERVLOG, SERVIÇOS
OFTALMOLÓGICOS
EM
MAGÉ NO DIA 25/05/2019) e
R$ 104.284,90 (PAGAMENTO
DA NF 554 SERVLOG, SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS
EM MAGALHÃES BASTOS
NO DIA 01/06/2019).
Uma semana depois, 17 de
julho, quatro pagamentos em
uma só data: R$ 124.067,64 (PAGAMENTO DA NF 555 SERVLOG, SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS EM CAMPOS
DOS GOYTACAZES NO DIA
07/06/2019); R$ 145.188,01
(PAGAMENTO DA NF 556
SERVLOG, SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS EM MACAÉ NO DIA 08/06/2019); R$
149.259,02 (PAGAMENTO DA
NF 558 SERVLOG, SERVIÇOS
OFTALMOLÓGICOS
EM
RICARDO DE ALBUQUERQUE NO DIA 15/06/2019);
e R$ 106.597,68 (PAGAMENTO DA NF 557 SERVLOG,
SERVIÇOS
OFTALMOLÓGICOS EM PACIÊNCIA NO
DIA 11/06/2019, PROCESSO
E-16/004/161/2019).
PAGAMENTO ATÉ A VÉSPERA
Dentro deste curioso ciclo de
pagamentos semanais, num raro
caso de eficiência financeira e administrativa na máquina pública
- e exatamente na véspera da operação Catarata, ocorrida no dia
30 de julho - foram feitos mais
dois pagamentos expressivos: R$
164.284,21
(PAGAMENTO
DA NF 559 SERVLOG, SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS
EM QUEIMADOS NO DIA
22/06/2019) e R$ 118.957,46
realizados no dia 29 de julho
(PAGAMENTO DA NF 560
SERVLOG, SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS EM PAULO DE FRONTIN NO DIA
29/06/2019).
Todos eles estão no PROCESSOE-16/004/161/19, com o valor
total de R$ 1.850.000 - já com a
Leão XIII subordinada diretamente ao gabinete do vice-governador,
Cláudio Castro.
PAGAMENTO A JATO
Para um funcionário da CGE,
um fato que chama atenção é a
agilidade da Leão XIII em realizar
as emissões das ordens bancárias
para pagamento da ServLog Rio.
Veja-se o caso da ordem emitida na
véspera da operação policial que
prendeu sete pessoas, incluindo
um funcionário da instituição. A
nota fiscal 560 da ServLog é referente aos serviços prestados exatamente um mês antes, ou seja, 29 de
junho, dia de São Pedro, que caiu
em um sábado. Exatamente 30 dias
depois o valor já estava na conta da
empresa. Inclua-se aí o prazo para
emissão da nota, sua entrada via
protocolo, a conferência do serviço
prestado, a anexação ao processo e
a emissão da ordem bancária. Tudo
foi realizado em um tempo curto,
capaz de causar inveja a qualquer
outro fornecedor do estado.
NOTAS SEQUENCIAIS
Outro fato que chama atenção
é a emissão sequencial das notas, o
que deixa caracterizado que a Leão
XIII é o principal ou único cliente
da ServLog Rio. Chama atenção
também a nota fiscal 544, de R$
104.284,00, por serviços prestados no bairro de Ricardo de Albuquerque, subúrbio do Rio, com
população de apenas 10.719 em
2010. O valor cobrado é superior
aos serviços prestados em Magé
uma semana antes, um município
com 54 mil habitantes, cinco vezes
maior que o bairro carioca.
Os serviços oftalmológicos são
o terror dos planos de saúde. São
vários procedimentos em um só
atendimento. Cada máquina ou
procedimento gera um custo, deixando o tíquete do paciente com
valores muito acima do que uma
simples consulta.
A atual gestão já pagou à ServLog Rio R$ 1.161.458,89. Neste
ano a Fundação já pagou um total
de R$ 7.245.709,25 a todos os seus
fornecedores. Só com a empresa
envolvida na operação Catarata, a
Leão XIII destinou 16% de toda
a verba que teve para pagamentos
2019. Este ritmo de pagamentos
semanais só foi interrompido após
as prisões feitas em julho.
A presença de Allan Borges

Donos da ServLog Rio, Marcelle e Flávio Chadud (de blusa verde) chegam à Cidade da Polícia do Rio após serem presos em casa, no último dia 30 de julho
CM

à frente da Fundação Leão XIII
foi motivo de protestos desde sua
nomeação, em janeiro. Três deputados do Partido Social Liberal
(PSL), por exemplo, divulgaram
nota acusando o governador Wilson Witzel de ter nomeado um
“petista e esquerdista assumido”.
Também em nota, o vice-governador, Cláudio Castro respondeu
que a indicação de Allan Borges não
tinha vinculação política ou partidária, mas sim um motivo técnico. Segundo Castro: “formado em administração pela Universidade Estácio
de Sá, o Sr. Allan Borges Nogueira
é especialista em gerenciamento de
projetos nas áreas de desenvolvimento e assistência social, ocupando cargos públicos desde 2009”.
Borges foi vice-presidente nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas entre 2005
e 2007. Em 2009, tornou-se superintendente de estado de políticas
públicas para a juventude, onde ficou até janeiro de 2013. Também
trabalhou para a Prefeitura de Nova
Iguaçu e foi o chefe de gabinete da
presidência da Ceasa-RJ, em 2018.

O promotor Cláudio Calo vem ajudando nas investigações da Operação Catarata

Um técnico com fama de
‘esquerdista assumido’
Divulgação

Allan Borges: cargo técnico à frente da Fundação Leão XIII

Relação de notas dos serviços da Servlog prestados à Fundação

Allan Borges sucedeu na
Fundação Leão XIII o atual
deputado Sergio Fernandes
(PDT), que ficou à frente da
Fundação entre 2017 e 2018.
Foi nesse período que se
iniciou o projeto Novo Olhar
- programa de assistência oftalmológica que está no centro
dos escândalos investigados
pela Operação Catarata.
Antes de Fernandes, quem

ocupou a presidência da Leão
XIII foi Erika Muraoka de
Souza. Ela ocupou o cargo entre 2015 e 2016. Em 2017 foi
nomeada secretaria de Esporte
em Itaguaí pelo prefeito Carlo Busatto Júnior, mas acabou
afastada a pedido do MPRJ,
por suspeita de nepotismo devido ao seu parentesco com o
vice-prefeito, Abeilard Goulart
de Souza Filho.
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Um exemplo a ser seguido
Não deixa de ser uma triste
coincidência que a Fundação Leão
XIII leve o nome justamente do
papa que - em tese - poderia nortear a filosofia de uma agremiação
que se intitula Partido Social Cristão (PSC) e que tem em seus quadros o governador do Estado do
Rio, Wilson Witzel, e o seu vice-governador, Cláudio Castro. Ou
ao menos deveria ser assim, considerando que Leão XIII foi um
dos maiores líderes da Igreja Católica que se empenhou em associar,
ainda na última metade do século
XVIII, os princípios cristãos a preocupações sociais.
Nascido em 2 de março de
1810, na Itália, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci foi
ordenado sacerdote aos 27 anos
de idade. Aos 33, já era arcebispo.
Foram 25 anos como papa, entre 1878 e 1903. Foi um dos mais
longos pontificados da história da
Igreja Católica, ficando atrás apenas de Pio IX (31 anos) e de João
Paulo II (26 anos).
Quando morreu, o Papa Leão
XIII tinha 93 anos de idade e, mais
que isso, havia deixado uma longa
reflexão sobre o papel da Igreja naquele momento histórico, em que
as relações econômicas estavam mudando drasticamente, graças à revolução industrial iniciada no século
anterior, entre outros movimentos
naturais de ordem socioeconômica.

É nesse momento que Leão
XIII se destaca não apenas como
um pontífice, mas como um pensador da doutrina e da prática cristã.
Escreveu quase cem encíclicas, de
olho em públicos e assuntos distintos - sempre tendo as relações
sociais como pano de fundo.
Foi assim que ele mesmo, já no
fim da vida, divulgou um documento relatando quais das suas encíclicas ele julgava mais importantes.
Entre temas como a origem
da autoridade civil, a constituição
cristã dos estados, a noção da liberdade e os deveres dos cidadãos, a
encíclica que talvez mais tenha se
destacado foi a Rerum Novarum,
publicada em 1891.
Nesse texto, Leão XIII comentava sobre as relação entre o trabalho e o capital - ou sobre direitos
e deveres de empresários e trabalhadores. Na época, então, o papa
conseguiu a atenção do mundo
para explicar, por exemplo, por
que o socialismo seria um sistema
injusto ou por que a propriedade
privada poderia ser benéfica ao indivíduo, à família e ao Estado.
Como se vê, eram assuntos
que ainda hoje dariam pano para
discussões acaloradas - sobretudo
quando se costumar confundir
questões políticas e religiosas.
A Rerum Novarum (Das Coisas Novas) é uma das encíclicas que
ainda hoje merece releituras alen-
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tadas. Não é difícil encontrá-la, em
português, na internet.
De alguma maneira, parece que
o Papa Leão XIII já estava prevendo conflitos que nasciam naquele
momento e se arrastariam, por todo
o mundo, ao longo do século XX.
Lembremos que o mundo moderno
estava nascendo, mas já exibia seus
prós e contras. Por isso, no texto, a
condição social dos operários é um
tema bastante discutido.
Enfim, a história do Papa Leão
XIII e do seu longo pontificado é
riquíssima. Não por acaso, ele mereceu um longo obituário na edição do Correio da Manhã de terça-feira, 21 de julho de 1903, dia
seguinte à sua morte, como se vê na
reprodução aqui ao lado.
De qualquer maneira, a questão aqui é que alguns pensadores
do Partido Social Cristão brasileiro bem que poderiam dar uma
espiada na Rerum Novarum e,
principalmente, adotá-la como
inspiração para as práticas políticas
dos seus filiados.
Não é preciso concordar com
tudo. Mas uma coisa é certa: nada,
em qualquer encíclica de Leão
XIII, nem de outro papa, incentiva
o bom cristão a se apossar de bens
do povo. Ainda mais quando esses
recursos são desviados de programas de saúde para classes menos
afortunados. Aí, além de pecado,
é covardia.

O Correio da
Manhã noticia a
morte do Papa
Leão XIII, em
1903. Entre
seus legados, a
encíclica Rerum
Novarum (detalhe
abaixo)
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Manuel Araújo/Agência Lusa

Primeiro-ministro português é a esperança de Bolsonaro

Bolsonaro corteja Portugal
em nome do Mercosul
A caminho de um giro
diplomático no Oriente
Médio e Ásia, o presidente
Jair Bolsonaro encontrou-se rapidamente com o
recém eleito primeiro-ministro de Portugal, António
Costa.
Bolsonaro parabenizou
o PM pela sua vitória em
carta oficial. Entretanto,
o econtro com Costa foi

mais do que uma formalidade histórica entre as
duas nações.
Isso porque Bolsonaro
visa o apoio de Portugal
para ter o acordo de livre
comércio firmado entre
Mercosul e União Europeia aprovado pela nova
comissão europeia.
Costa, entretanto, representa os socialistas.

Pela paz mundial

Exibição nuclear

Em uma rápida cerimônia, de cerca de meia
hora e com a presença
de monarcas e chefes de
estado, o novo imperador
do Japão, Naruhito, proclamou nesta terça-feira
a sua ascensão ao trono
real. Ele defendeu o papel
do Japão na paz mundial.

Ao mesmo tempo que
o presidente russo, Vladimir Putin, participa de
uma cúpula África-Rússia,
seu governo realiza treinamentos militares com arsenal de mísseis nucleares
na África do Sul. Governo
diz que o treinamento fortalecerá laços.

39 corpos encontrados em caminhão
Um caminhão contendo cadáveres de 39
chineses foi encontrado
em Grays, ao leste de
Londres. O motorista do
caminhão, um norte-irlandês, foi preso pela polícia.
Segundo os investigadores, foram contabilizados 38 adultos e um

adolescente entre as vítimas. Não se sabe se são
imigrantes nem sua identidade.
O primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, demonstrou repúdio com o
ocorrido, afirmando que
a polícia fará o necessário
para esclarecer o caso.

Segundo mandato

Sem desistir

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau,
conquistou a reeleição
porém ao preço de ver os
liberais, liderados por ele,
perderem a maioria dos
assentos no parlamento
para os conservadores.
Os mesmos prometeram
jogo duro ao governo.

O programa de desenvolvimento das Nações
Unidas publicou um relatório mostrando que 93%
dos migrantes africanos
que se dirigiram para a Europa chegaram por meios
ilegais e perigosos e que,
segundo eles, fariam tudo
novamente.

Mortos pela fome

Pedido econômico

Nos últimos dois meses pelo menos 55 elefantes morreram no maior
parque nacional do Zimbabwe. A causa foi a inanição. Segundo o representante nacional de parques,
área não tem condições
de prover a população de
elefantes

O candidato da oposição, Alberto Fernandez,
pediu ao atual presidente
argentino, Mauricio Macri,
que mantivesse a cotação
do peso argentino estável
após as eleições. A moeda encontra-se em período de desvalorização com
as eleições.

Crianças em risco

Mais milionários

O número de crianças vivendo na pobreza
aumentou de proporção
na Itália, segundo a ONG
Save the Children. Mais
de 1,26 milhão vivem na
pobreza absoluta causada, em parte, pela crise
econômica no país.

Segundo relatório do
banco Credit Suisse, o número de milionários portugueses deve chegar a 49%
até 2024. Acredita-se que,
até o momento, já existem
117 mil portugueses com
posses avaliadas em mais
de um milhão de euros.

Curtas
n
O presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump, apelou
para que seus colegas
do Partido Republicano
façam frente ao processo de impeachment
que se desenrola atualmente no Congresso.
n O parlamento britânico se recusou a debater os novos parâmetros
do acordo do Brexit obtidos por Boris Johnson. Ele será forçado a
pedir um adiamento do

processo de saída junto
à União Europeia.
n O primeiro-ministro
de Israel, Benjamin Nethanyahu, anunciou que
desistiu de tentar formar
um governo de coalizão.
Segundo Nethanyahu, o
principal nome da oposição de centro-esquerda,
Benny Gantz, se recusou
a dialogar com o primeiro-ministro de modo
a encontrarem juntos
uma via comum. Cabe a
Gantz criar o governo.

América Latina corre
no fio da navalha
Reprodução

Conjunção
de crises
econômicas,
eleições e
protestos
abalam região
sul-americana
Por Gustavo Barreto

A região da América Latina
vem passando por sucessíveis provações no passar dos últimos anos.
Ao passo que o governo neoliberal
de Macri, na Argentina, mostra sinais de desgaste frente a uma inflação descontrolada. Na Venezuela,
o governo chavista de Nicolás Maduro, ao mesmo tempo que lança
mão de táticas ditatoriais clássicas,
ainda é suspeito do vazamento de
óleo no nordeste do Brasil.
No Chile, os protestos ocorridos contra o aumento da passagem
de metrô, anunciados pelo presidente Sebastian Piñera, de 830
pesos, já causaram a morte de 18
pessoas, incluindo um menino de

Caos social que tomou conta do Chile nas últimas semanas é sistemático em toda a região
4 anos. Além disso, 2.410 pessoas
foram detidas - incluindo 200 menores de 18 anos - de acordo com
os dados do Instituto Nacional de
Direitos Humanos.
A situação se intensificou
quando estações de metrô e pontos de ônibus foram incendiados,
bem como supermercados saqueados. Em resposta, o presidente
Piñera tanto suspendeu o aumento
da tarifa quanto declarou estado
de emergência e acionou a guarda
nacional.

O atual momento, portanto,
evoca um passado histórico recente da região. A ditadura de Maduro e a repressão violenta das forças
chilenas trazem os fantasmas dos
regimes ditatoriais militares da
Guerra Fria. A crise econômica
na Argentina e Venezuela, principalmente, resgatam a instabilidade
econômica que marcou a América
do Sul nos anos 70 e 80. As suspeitas de fraude nas eleições bolivianas lembram as eleições ocorridas
em regimes militares.

Em uma pesquisa realizada
pela Aliança das Democracias sobre a percepção democrática em
2018, 50% dos brasileiros achavam
que o governo não agia de acordo
coms seus interesses. No resto da
América do Sul, essa porcentagem
chegava a 80%. Em 2019, a Transparência Internacional levantou
que a percepção positiva sobre a
democracia no continente americano está bastante prejudicada,
principalmente em países como
Nicarágua e Venezuela.

Bachelet apura denúncias
Presidente do Chile pede ajuda para ex-presidente e adversária política
Por Folhapress

Em meio à onda de protestos
violentos que assola o Chile há
uma semana, o presidente Sebastián Piñera decidiu pedir ajuda a
uma de suas maiores adversárias na
política local - a antecessora dele
no cargo, Michelle Bachelet, atual
Alta Comissária da ONU para os
Direitos Humanos.
A ideia do governo é que agora a ex-presidente envie sua equipe

para analisar denúncias de violações que teriam sido cometidas
pelas forças de segurança contra os
manifestantes.
O anúncio do pedido foi feito
pelo ministro de Relações Exteriores do Chile, Teodoro Ribera,
nesta quinta-feira (24), no mesmo
momento em que Piñera estava
reunido no palácio de La Moneda
com aliados da ex-mandatária.
O chanceler afirmou ainda que
os observadores da ONU devem

verificar in loco como o estado de
emergência declarado pelo presidente no último sábado (19) está
sendo aplicado.
Pouco depois, o governo confirmou que Piñera conversou por
telefone com Bachelet para fazer
o convite. Além dela, também foi
convidado o diretor para as Américas da ONG Human Rights Watch, o chileno José Miguel Vivanco.
“A nós interessa a máxima
transparência e que sejam feitas

todas as salvaguardas necessárias”,
afirmou Ribera, segundo o jornal
chileno “La Tercera”.
Bachelet comandou o Chile
por duas vezes (de 2006 a 2010 e
de 2014 a 2018), sendo sucedida
por Piñera em ambas - a reeleição
direta é proibida no país.
Ao deixar a Presidência chilena, Bachelet assumiu seu atual cargo na ONU, no qual é responsável
por analisar denúncias de violações
de direitos humanos no mundo.
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Uma picape quase autônoma

Como anda a Ford Ranger Limited, que freia sozinha e tem muita tecnologia embarcada
Divulgação

Por Fernando Pedroso (Folhapress)

Testes de picape, normalmente, são para avaliar sua capacidade
de carga, robustez em estradas de
terra ou autonomia para longas
viagens. Não é o caso da linha
2020 da Ford Ranger Limited. O
diferencial aqui está na tecnologia
embarcada.
O Agora escolheu a versão
para testar como funciona a sua
direção semiautônoma, um conjunto de tecnologias cada vez mais
comum em carros de luxo, mas
ainda exclusivo para a picape em
sua categoria.
A primeira ação é ligar o controle de cruzeiro adaptativo. O
sistema controla o motor 3.2 de
cinco cilindros a diesel com 200
cv para ficar na velocidade programada. Ao detectar algum veículo
mais lento, a velocidade diminui
automaticamente até que o caminho esteja livre para poder voltar
a acelerar.
Outro sistema é o sistema de
permanência em faixa. Com ele
ligado, a caminhonete se mantém
entre as faixas pintadas na rodovia.
Basta soltar o volante e ver que a
picape começa a sair um pouco

para o lado. Ao chegar perto da
divisa entre as faixas, o volante dá
uma leve mexida e coloca a Ranger
de novo no rumo.
Mais uma vez ela chega perto
de outra faixa e faz novamente o
movimento, mas um aviso sonoro
avisa para o motorista retomar o
controle. Ela ainda não é capaz de
fazer uma curva mais fechada ou
virar esquinas. Se o motorista preferir dirigir ele mesmo, outros dois
itens são auxiliares. Um mostra no
painel qual é a velocidade máxima
da via. A informação chega pela
leitura de placas feita por uma das
câmeras instalada no para-brisa.
Outra é a frenagem automática, capaz de parar a Ranger ao detectar um objeto à frente.
A propósito, vale apresentar um pouco dessas tecnologias.
Como é que funciona, por exemplo, a frenagem automática?
Simples: duas câmeras e um
radar detectam outros veículos,
objetos ou pedestres. Os freios
são acionados com mais força para
ajudar o motorista quando ele pisar no pedal. Caso isso não ocorra,
a frenagem é feita de forma automática para evitar ou diminuir o
impacto da batida.

Mais som para
o Captur

Ford Ranger Limited: tecnologia de primeira ao custo de R$ 192.790 com todo o pacote semiautônomo
Já o piloto automático adaptativo mantém a velocidade do veículo
que vai à frente ou na programada
pelo motorista. Se o trânsito diminuir ou parar, o sistema é capaz de
frear e acelerar a picape sozinho,
sem interferência do motorista.
Quanto ao sistema de permanência em faixa, são dois sensores

instalados nas laterais, na base dos
retrovisores externos, fazem a leitura
das faixas para manter a picape entre
elas. Caso o motorista não mexa no
volante, a direção pode se mover sozinha para que o carro siga seu curso,
mas um sinal sonoro é acionado.
No reconhecimento de placas
de velocidade, as câmeras fazem

a leitura das placas de velocidade
máxima das ruas e a replicam na
tela do painel. O sistema orienta o
motorista sobre o limite da via, mas
não atua sobre o veículo.
A Ford Ranger Limited sai por
R$ 192.790 com todo o pacote
semiautônomo e demais equipamentos.

A Renault lançou a série especial Bose para o Captur equipado com um sistema de som
mais potente: amplificador de
sete canais, quatro alto-falantes, um par de tweeters e um
subwoofer da Bose.
São duas opções disponíveis, uma com motor 1.6 16v
(120cv) com câmbio CVT (sem
trocas) por R$ 95.990 e uma 2.0
16v (148 cv) com a antiquada
transmissão automática de quatro marchas por R$ 96.990.
A série traz quatro airbags,
nova central multimídia com
conexão pelos sistemas Android Auto e Apple Carplay
com tela de 7”, câmera de ré,
entre outros. De exclusivo, a
pintura em dois tons com carroceria cinza e teto prata, logotipos com o nome da marca
de som abaixo dos retrovisores
externos e nas grades dos alto-falantes e bancos com forração
de de couro sintético. (FP)
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Divulgação/Bragantino

Os status do sócio-geral do Vasco estão dando dor de cabeça a torcedores que já pagaram os valores, mas seguem sem resposta do clube

Jogadores do RB Bragantino fazem boa campanha na Série B

Lei proíbe times da Red Bull de
disputarem mesma divisão
O RB Brasil foi rebaixado para a Série A2 do
Campeonato
Paulista
2020. A decisão veio da
própria Red Bull, que também investe no Bragantino. Pela lei, dois clubes
que possuem a mesma
empresa como investidora não podem disputar a
mesma competição.
Com isso, o Red Bull
Bragantino foi escolhido

para disputar a primeira
divisão do Paulistão do
ano que vem.
A empresa negou a fusão das duas equipes e
esclareceu que seu time
principal é o Bragantino.
O RB Brasil dará oportunidade para jogadores mais
jovens, e será utilizado
para ajudar na transição
de atletas da base para o
time profissional.

Hipismo presente

Dor de joelho

Filho da ex-jogadora
de basquete Hortência,
João Victor Oliva conseguiu, no torneio de Le
Mans, na França, a nota
66.238%, obtendo uma
média final de 67.500%.
Com isso, João superou o
índice olímpico de 66%, e
chega forte para o Japão .

No jogo contra o Corinthians, no último sábado (19), Dedé sentiu fortes
dores no joelho direito,
e acabou substituído no
primeiro tempo. Com problema crônico na região,
zagueiro do Cruzeiro passará por exames para um
diagnóstico detalhado.

As Olimpíadas de Tóquio são logo ali
A menos de um ano
para as Olimpíadas de
2020, no Japão, a seleção
masculina de vôlei já conhece seu grupo, apesar
de apenas sete dos doze
países já terem garantido
seu passaporte para a
competição. Isso se explica pelas posições das

seleções no ranking da
Federação Internacional
de Vôlei (FIVB). Logo de
cara, o Brasil enfrentará
os EUA, Rússia e Argentina. Na outra chave, estarão Japão, Polônia e Itália. Sérvia ou França ainda
disputam a classificação
pelo pré-olímpico.

Ele não para

Sintético à vista

Cristiano Ronaldo minimiza os 34 anos, diz que
idade é apenas um número, e projeta títulos nesta
temporada com a Juventus. O destaque fica para
a busca do camisa 7 em
conquistar o sexto título
da Champions League em
sua carreira.

Palmeiras tem resposta técnica positiva após a
viagem de dirigentes do
clube para a Holanda, e
discute parte comercial
com a WTorre para, em
2020, implantar grama
sintética no Allianz Parque. Objetivo do time é
reduzir custo operacional.

Quebra de tabu

Ao gosto do povo

Após 11 meses de
invencibilidade no Beira-Rio, coube ao Vasco
acabar com a marca expressiva do Inter, ao vencer a equipe por 1 a 0 em
Porto Alegre. Além disso,
os cariocas quebraram
um tabu de 12 anos sem
vencer no estádio.

Os uniformes do Botafogo fornecidos pela Kappa definitivamente foram
aprovados pela torcida.
Mais de 2.500 camisas foram vendidas em apenas
dois dias. Esse número
corresponde a 90% do
estoque das lojas oficiais
do Glorioso no Rio.

Óleo no futebol

Mudança à vista?

Em partida contra o
Ceará, o Bahia utilizou
camisas
“manchadas”
por óleo, em referência às
manchas de petróleo que
têm atingido as praias do
Nordeste. O clube irá leiloar os uniformes utilizados para ajudar grupos
que limpam as praias.

A CONMEBOL está
considerando mudar o
palco da final da Libertadores desse ano. Se
os confrontos violentos
no Chile não cessarem a
tempo, Brasília (provavelmente o Mané Garrincha),
Lima (Peru) e Quito (Equador) são as favoritas.

Curtas
n Viva o rei! Edson Arantes do Nascimento, nosso
mítico Pelé, completou 79
anos na última quarta-feira (23). Que o maior jogador de todos os tempos
do futebol tenha uma vida
longa e próspera!
n
River Plate perde
para o Boca Jrs, mas
despacha rival novamente na Libertadores
e assegura sua segunda final consecutiva na
competição. No jogo

Polêmica nas eleições
de 2020 do Vasco
Paulo Fernandes/Vasco.com.br

A um ano das
votações, falta
de transparência
tumultua os
bastidores de
São Januário
Por Pedro Sobreiro

Alvo constante de polêmicas,
as eleições presidenciais do Vasco
da Gama parecem ganhar novo
capítulo em 2019. Marcadas para
2020, as eleições ainda nem começaram, mas já prometem ‘fortes
emoções’ até o próximo ano.
A confusão começou em 27 de
fevereiro de 2018, quando o Conselho Deliberativo, já na gestão
de Alexandre Campello, aprovou
o aumento da taxa joia do plano
de Sócio Proprietário de R$ 1.500
para R$ 2.500 e a reabertura do
plano de Sócio Geral, com uma
taxa de adesão de R$ 2.000, valor 900% maior do que a taxa do
plano em 2015, quando o valor da
taxa era de apenas R$ 200. Nesse
período, foram registradas cerca de
140 adesões aos planos, feitas presencialmente e por e-mail.
No dia 1º de julho de 2019,
houve a redução da taxa de adesão ao Sócio Geral para R$ 750.
E o valor da mensalidade seguiria o mesmo: R$ 70. Com a taxa
R$ 1.250 mais barata, torcedores
e grupos políticos fizeram campanhas de associação a tempo de
garantirem o direito do voto nas
eleições de 2020. Porém, diferentemente do processo realizado no
início de 2018, foi comunicado em
nota oficial que plataforma digital
não estaria disponível no primeiro
momento, e também não havia
mais como enviar as fichas por
e-mail. Mesmo assim, aproximadamente 1.300 pedidos de associação

Candidato a reeleição, Alexandre Campello quer votações sem suspeitas
foram registrados.
O processo de inscrição no
Sócio Geral funciona da seguinte
maneira: o aspirante a sócio precisa ter os documentos básicos, a
assinatura de um “sócio proponente” - uma pessoa já sócia do clube
para legitimar o pedido - e realizar
o pagamento. A partir daí, o aspirante deveria passar por três status
de aprovação: Suspenso Administrativo, Proposta em Análise e Ativo/“Em branco”.
Conversamos com Marco
Lobo, aspirante a Sócio Geral
que mora na Bahia, e está há mais
de três meses aguardando uma
resposta da diretoria sobre sua situação. Ele se encontra no status:
Proposta em Análise, e teve o pagamento bloqueado sem aviso prévio, deixando-o inadimplente ante
o clube. Para ele, o pior da situação
é a falta de comunicação do Vasco
sobre como fazer os cadastros e o
status dos planos:

- Tem gente até hoje que está
com o seu status de cadastro Em
Branco, que não recebeu o e-mail
[avisando sobre o indeferimento
do pedido] e está liberado para pagar a mensalidade. Eu orientei um
amigo nessa situação a ligar para a
secretaria e confirmaram para ele
que o cadastro estava indeferido disse.
Logo, alguns aspirantes a sócios, com pagamentos realizados,
passaram a receber o e-mail com a
nota de não aceitação, informando
que o critério de escolha não seria
justificado por conta do Art. 14 do
Estatuto do clube.
Após muita pressão e burburinho nas redes sociais, o presidente
do Vasco, Alexandre Campello,
disse temer um “mensalão”, afirmou que encontrou fichas com
problemas e que sócios proponentes com mais de cinco fichas
assinadas teriam todos os seus
pedidos indeferidos. O problema

é que não há cláusula no Estatuto
que estabeleça um número mínimo ou máximo de proposta a serem assinadas por um sócio. Além
do mais, o sócio proponente Danillo Bento afirmou em suas redes
sociais ter assinado mais de cinco
fichas e todas essas inscrições foram aceitas.
Conversamos com um dos
sócios aprovados em fevereiro de
2018, que afirma ter conseguido o
título de sócio em menos de uma
semana, enfrentou poucas questões burocráticas e nem precisou
da assinatura de um sócio proponente. Essa falta de transparência
quanto aos critérios de escolha
está gerando muitas críticas de
torcedores, membros da oposição,
possíveis candidatos à presidência
em 2020 e até membros da mesma
chapa do presidente.
Em nota, Alexandre Campello
convocou, com urgência, o Conselho Deliberativo para debaterem o
que deverá ser feito sobre o caso.
Confira a carta na íntegra:
“Na qualidade de Presidente
da Diretoria Administrativa e em
virtude dos recentes acontecimentos relacionados ao atípico número de adesões à categoria de sócio
geral, que levantaram questões, no
mínimo, controversas, bem como
diante de enorme polêmica instaurada pela decisão adotada no
sentido de depurar o cadastro de
sócios e zelar pela lisura do processo eleitoral futuro, venho, por
meio desta, requerer que seja convocado, com urgência, o Conselho
Deliberativo para:
“1- Conhecer, discutir e recomendar a respeito das ocorrências
havidas quando do anômalo número de pedidos de associação e
sobre a aceitação, ou não, das propostas de novas adesões à categoria
sócio geral apresentadas no período de 1º de julho e 31 de agosto de
2019”.
Independentemente do que
venha a ser decidido pelo Conselho, as eleições já começam com
possíveis problemas para 2020.

Opinião: Campello se complica em processo importante para o clube
Por Pedro Sobreiro

O ambiente político do Vasco não sabe o significado da palavra “tranquilidade” há uns 20
anos. As últimas décadas ficaram
marcadas por muitas bravatas,
intrigas de oposição e até mesmo
suspeita de fraude eleitoral. Parece que a cada ciclo que passa, o
Gigante da Colina se esconde na
obscuridade de gestões praticamente amadoras.

A mais nova polêmica envolve o presidente Alexandre
Campello, que se apoiou no
Artigo 14 do Estatuto para não
justificar o motivo de recusa de
novos sócios gerais. Dias mais
tarde, Campello afirmou temer
a formação de um “mensalão”
para as próximas eleições e por
isso estaria negando a entrada
de alguns novos sócios. Porém,
o presidente cometeu um erro
grosseiro muito comum aos úl-

timos mandatários do Vasco: a
falta de transparência. É complicado para o torcedor ver um candidato à reeleição escolher quem
pode ou não votar, até porque,
no momento, a maioria das pessoas não aceitas afirmam possuir
ligação com grupos de oposição.
Sem contar que o clube está com
cerca de quatro meses de salários
de atletas e funcionários atrasados. Não parece ético negar a
entrada de dinheiro vinda dos

sócios enquanto há trabalhadores sem receber.
Campello poderia encabeçar
um marco histórico no Vasco, realizando as eleições mais limpas e
tranquilas dos últimos anos, mas
para isso acontecer a transparência
é parte fundamental do processo.
Não há o que esconder, presidente. Haja de maneira clara para
que a torcida possa voltar a acreditar na diretoria e ser realmente
incentivada a se associar ao clube.

Fome de poder na Colina
Turbulência política atrapalha o crescimento do time no cenário nacional

de ida, “los millionarios”
venceram por 2 a 0. Já
na Bombonera, sofreram revés de 1 a 0 e
ainda se classificaram.
n Temporada 2019/20
da NBA começa com
show do atual campeão
Raptors, e do postulante ao título Clippers. Rodada teve entrega dos
anéis comemorativos e
arremesso do meio da
quadra, além de shows
e casas cheias.

Por Gabriel Moses

A busca pelo poder nos bastidores do clube carioca afeta negativamente o desempenho financeiro
do Vasco. E isso vai além das quatro
linhas. Com política travada e egoísta, as eleições “democráticas” no Gigante da Colina sofrem retaliações e
imbróglios judiciais desde 2017.
Na ocasião, a grande polêmica
era voltada para a “Urna 7”. Estavam na disputa para a presidência
o empresário Julio Brant, que tinha por aliado Alexandre Campello, e Eurico Miranda, que tentava a reeleição.

Membros ligados ao grupo de
Brant conseguiram na 52ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro a realização de votos de sócios suspeitos em urnas específicas.
Com o fim da primeira etapa do
pleito, a chapa de Eurico saiu vitoriosa, conseguindo 120 conselheiros
eleitos pelo Conselho Deliberativo,
contra a chapa Brant/Campello,
que só reuniu 30. Portanto, as eleições estavam terminadas, certo?
Errado! Em perícia feita pela
Polícia Civil, a Urna 7 foi invalidada e o resultado passou a ser
favorável para Brant. O caso gerou
revolta na família Miranda, que

tentou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, mas não
obteve êxito.
Na véspera da segunda parte
do pleito, e em cenário decisivo
para a vitória de Julio Brant, Alexandre Campello decidiu romper
com sua chapa e se aliou a Eurico
Miranda e Roberto Monteiro para
poder lançar uma candidatura separada e disputar a presidência.
Com a união dos dirigentes e a
forte influência de Eurico Miranda
no clube, Campello assumiu graças à eleição do Conselho, ocasionando um fato inédito na história
centenária do Cruzmaltino: um

órgão administrativo não respeita
a decisão das urnas, e contraria a
vontade dos sócios.
Tais problemas extracampo
afetaram de forma contundente a
temporada de 2018 da equipe, que
se livrou do quarto rebaixamento
aos 45 do segundo tempo da última rodada do Brasileirão.
São esses reflexos, oriundos das
disputas de ego e de “jeitinhos”, que
prendem o Vasco, uma instituição
gigante, que tem se apequenado em
suas finanças e estruturas em relação aos demais grandes do Brasil.
A torcida vascaína não merece
passar por isso.
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Chile vai sofrer invasão rubro-negra

Estádio Nacional de Santiago deve balançar com os torcedores brasileiros no próximo dia 23
Marcelo Cortes/Flamengo

Por Pedro Sobreiro

Não tem jeito. Quem é flamenguista de carteirinha tem que rebolar para reservar seus ingressos,
passagens e hotel em Santiago para
a primeira final única da história
da Libertadores. Será em 23 de
novembro, no estádio do bicampeonato mundial do Brasil. O único porém é o número limitado de
ingressos à venda. No total, são 47
mil, mas já foram vendidos 22 mil.
Melhor correr mesmo, tipo assim
o Bruno Henrique, hoje o jogador
mais rápido da Gávea.
Agora é torcer. Para garantir
seu lugar no caminho para Santiago, o Flamengo teve que ralar - mas
nem tanto. A verdade é a seguinte:
o Grêmio deu mole.
A história vem de longe. Envolvido em uma das maiores novelas do início de 2019, Renato
Portaluppi começou o ano como
o favorito da torcida para assumir
o Flamengo. Após infinitos debates nas mesas redondas e muitos
boatos sobre ele sair ou não do
Grêmio, o técnico decidiu permanecer no Imortal e frustrou os
torcedores rubro-negros. Agora,
vários meses depois, a situação se
inverteu e quem saiu frustrado foi
Renato, que viu seu elenco ser goleado sem dó nem piedade por um
Flamengo avassalador.
Comandado pelo português
Jorge Jesus, o time da Gávea poderia se classificar com o 0X0, já que
empatou o jogo de ida, na Arena
do Grêmio, por 1x1. Em outros
tempos, os cariocas entrariam num
esquema de três volantes para segurar o empate ao máximo e tentar
algum contra-ataque em velocidade para matar o jogo. Porém, o
treinador rubro-negro, explicitamente adepto ao futebol ofensivo, não quis saber de jogar com o
regulamento embaixo do braço e
mandou o time para o ataque.
A grande surpresa até aquele
momento era a presença do uruguaio De Arrascaeta entre os titulares. O meia passou por uma
artroscopia há menos de 20 dias e
conseguiu se recuperar a tempo de
jogar a semifinal.
O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas os Tricolores
passaram a dar espaços para o me-

Recorde
à vista
Por Folhapress

Jogadores do Flamengo comemoram a classificação com quase 70 mil torcedores - maior público do Brasil no ano
lhor ataque do Brasil. E como era
de se esperar, o goleiro Paulo Vitor
passou a ser mais exigido, até que,
no finalzinho do primeiro tempo,
Gabriel Barbosa bateu para o gol,
Paulo Vitor espalmou errado e
deixou a bola perfeita para Bruno
Henrique, que não perdoou.
O Grêmio não se recuperou no
intervalo e voltou da pior maneira
possível para o segundo tempo, levando gol de Gabigol logo no primeiro minuto.
Acusando o golpe, a estratégia de Renato foi por água abaixo.
Assim, aos 7 minutos do segundo
tempo, Bruno Henrique adentrou
a área tricolor e o zagueiro Pedro
Geromel cometeu pênalti. Gabigol
na bola, Flamengo 3, Grêmio 0.
Nisso, o atacante André saiu
para a entrada de Pepê. Três minutos depois, Bruno Henrique, impedido, balançou as redes, mas não
teve tempo para comemorar, já que
a arbitragem anulou corretamente.
Desesperado, Renato tirou o
volante Maicon, claramente fora
de ritmo, para a entrada do atacante Diego Tardelli. Era o Grêmio
indo para o tudo ou nada. A mo-

dificação surtiu pouco efeito e, aos
21 do segundo tempo, o zagueiro
espanhol Pablo Marí carimbou o
gol de Paulo Vitor mais uma vez.
Flamengo 4X0. Nessa hora, parte
dos quatro mil gremistas que lotaram o setor visitante começaram a
deixar o estádio.
Com o jogo liquidado, Jorge
Jesus substituiu Arrascaeta por
Piris da Motta e deu mais consistência defensiva ao meio de campo.
Três minutos depois, Éverton Ribeiro arranjou um lançamento perfeito na cabeça de Rodrigo Caio,
praticamente sozinho na grande
área, que fuzilou o gol de Paulo Vitor pela última vez na noite.
Éverton Cebolinha ainda teve
a chance de fazer o “gol de honra”
em um balaço de fora da área, mas
Diego Alves defendeu, no único
lance de maior trabalho do goleiro
no segundo tempo. E ainda teve
tempo para a entrada de Diego,
recuperado de uma fratura feia três
meses antes do esperado.
Moral da história: o Flamengo
agora vai para sua segunda final de
Libertadores na história.
Que venha o River Plate.

Alexandre Vidal/Flamengo

Teve gol do Gabigol. Camisa 9 rubro-negro marcou no Grêmio

Finalista da Copa Libertadores pela primeira
vez em 38 anos e líder do
Campeonato Brasileiro, o
Flamengo comandado pelo
técnico português Jorge Jesus poderá igualar um feito
que só o Santos de Pelé foi
capaz de alcançar.
Bicampeão continental
em 1962 e 1963, o clube
paulista é até hoje o único
que conquistou o Brasileiro
no mesmo ano em que levantou a taça da Libertadores - à época, o Nacional era
chamado de Taça Brasil.
Os flamenguistas lideram o Brasileiro com 64
pontos, 10 de vantagem
sobre o segundo colocado,
Palmeiras. As equipes ainda
se enfrentarão até o fim da
competição, na 36ª rodada.
Porém, se nada mudar,
o Flamengo já chega à antepenúltima rodada campeão,
pois só haverá mais nove
pontos em disputa.
Para tentar repetir a história do Santos de Pelé, o
clube rubro-negro terá pela
frente na decisão da Libertadores o River Plate (ARG),
atual campeão e dono de
dois títulos do torneio nos
últimos quatro anos.
A final da competição
será disputada no dia 23 de
novembro, em Santiago, no
Chile, na primeira final em
jogo único da história da
Copa Libertadores.
Aquela equipe santista
que dominou o futebol brasileiro na década de 1960
ainda foi além. Não só conquistou os títulos nacional e
continental na mesma temporada, como também faturou o Mundial de Clubes
em 1962 e 1963.

Paula Reis / Flamengo

PARA OFERECER A MELHOR CONEXÃO
RIO DE JANEIRO–EUROPA A TAP
SE CONECTOU PRIMEIRO COM VOCÊ.

Há mais de 50
anos oferecendo
a melhor conexão
Brasil-Europa

Estar conectado com você é oferecer 15 voos semanais
saindo do Rio de Janeiro para Portugal e de lá para mais de 50 destinos europeus.
É permitir uma parada de até 5 noites em Lisboa ou Porto, na ida ou na volta,
sem custo adicional na tarifa e com benefícios exclusivos por meio do Programa Stopover.

Gastronomia
diferenciada
com chefs
renomados

TAP. A melhor conexão Brasil–Europa

Sucesso dentro e fora de campo: Flamengo pode levar uma boa quantia

Mengão vai receber uma
bolada - no bom sentido
Alexandre Araújo (Folhapress)
A goleada sobre o Grêmio no
Maracanã e a consequente classificação à final da Libertadores
teve impacto direto nos já equilibrados cofres do Flamengo. E a
situação pode ficar ainda melhor
caso o time rubro-negro conquiste a competição pela segunda vez
na história. Ao se credenciar para
a decisão, que será no próximo
dia 23, contra o River Plate, da
Argentina, em partida única em
Santiago, no Chile, o clube da Gávea conquistou uma premiação de
US$ 6 milhões, cerca de R$ 24,1
milhões na cotação atual.
Caso se torne campeão, o valor
dobrará, totalizando US$ 12 milhões, aproximadamente R$ 48,2
milhões. Ao fim da campanha no
torneio sul-americano, o Flamengo, então, poderá embolsar um
total de R$ 78 milhões. Isso porque conquistou R$ 12 milhões ao
disputar a primeira fase da competição, R$ 18 milhões por estar nas
oitavas de final, quartas de final e
semifinal e, agora, tem a oportunidade de levar mais R$ 48 milhões.
Pela bolinha que está jogando
nos últimos tempos, parece que o

River Plate não terá condições de
parar essa fúria da equipe da Gávea. Menos mal.
Nesta temporada, a Conmebol ofereceu premiação recorde na
Libertadores, dobrando o ofertado no ano passado. Como se não
bastasse, a bilheteria do jogo com
o Grêmio bateu mais de R$ 8 milhões - que também rende uma
graninha para o Rubro-Negro.
O Grêmio perdeu, mas, pior
de tudo, saiu com dinheiro no bolso. Por chegar à semifinal, os gaúchos reforçaram o caixa em US$
1,75 milhão (R$ 7,1 milhões), só
por ter chegado à semifinal.
Até o momento, o único tópico do orçamento previsto do
Flamengo para este ano que foi
abaixo do esperado foi o da Copa
do Brasil, em que o time acabou
eliminado nas quartas de final para
o Athletico-PR.
E não são só os patrocinadores que estão festejando. Nas ruas
do Centro do Rio, a quinta-feira
amanheceu rubro-negra, com camelôs vendendo tudo que tenha a
ver com o Flamengo. De canecas a
camisetas, de brinquedos a faixas
de campeão, todo mundo parecia
estar lucrando. (Colaborou MC)

Telas
individuais para
entretenimento
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Controle remoto é
coisa de antigamente

WeWork alerta para nova
bolha de startups
Por Paula Soprana (Folhapress)

Cientistas pesquisam forma de comandar dispositivos através apenas
do pensamento do usuário. Será que essa tecnologia vai dar certo?
Reprodução

Por Ricardo Ampudia (Folhapress)

Se coisas que imaginávamos
havia décadas na ficção científica
estão mesmo virando realidade,
como controlar dispositivos por
voz e reconhecimento facial, as
grandes empresas de tecnologia
buscam o passo seguinte: controlar computadores usando o pensamento.
Na convenção anual para
desenvolvedores de 2017, o Facebook anunciou que estava iniciando pesquisas com interfaces
cérebro-máquina (BMI, na sigla
em inglês), em parcerias com o
mundo acadêmico.
Em julho, um paper da Universidade da Califórnia em São
Francisco trouxe os resultados práticos de um estudo financiado pela
empresa.
O teste, liderado por David
Moses, contou com três voluntários com implantes cerebrais - com
o dispositivo instalado enquanto
aguardavam cirurgias por outras
razões - que respondiam a nove
perguntas de múltipla escolha.
Ao responderem em voz alta,
um algoritmo era treinado baseado
na atividade cerebral momentos
antes da resposta. Na reaplicação
do questionário, o computador
conseguiu prever, com 61% de sucesso, as respostas escolhidas, antes
de o voluntário verbalizá-las.
No relatório, os cientistas dizem que a intenção é desenvolver
maneiras de se comunicar com pacientes com limitações após lesões
cerebrais.
O texto também faz ressalvas
sobre implicações éticas. Apesar
de ser um dos financiadores, o Fa-

Imagem ilustrativa de sinais elétricos no cérebro, que serão usados para controlar dispositivos à distância
cebook, por exemplo, não detém
direitos sobre os resultados.
Um dos grandes desafios na
criação de dispositivos populares
com BMI é descobrir métodos não
invasivos para ler a atividade cerebral, já que cirurgia para implante
não tem grande apelo popular.
A big tech de Mark Zuckerberg também investe em outra tecnologia, no Instituto de Radiologia Mallinckrodt, na Universidade
de Medicina de Washington, onde
se desenvolve um medidor de oxigenação do cérebro com luz infravermelha, que poderia ser constru-

ído em um gadget.
Após ser treinado com as alterações do elemento no cérebro de
acordo com respostas e emoções
do usuário, a máquina poderia prevê-las.
Não é só Menlo Park que tem
interesse nessa tecnologia. Quando não está imerso nos planos de
ir para Marte, o bilionário Elon
Musk deposita suas fichas na Neuralink.
A startup, criada por ele em
2017, busca tecnologias menos
invasivas para BMI e já exibiu resultados preliminares, mas expres-

sivos: um macaco foi capaz de controlar um computador por ondas
cerebrais.
A empresa tenta agora a aprovação de órgãos americanos para
iniciar testes clínicos.
Especialistas admitem que
o desenvolvimento de interfaces
seguras e comercializáveis ainda
deve levar décadas, mas já acende o
sinal de alerta sobre as implicações
de ter grandes corporações monitorando os seus pensamentos e, a
despeitos de escândalos de venda
de dados de usuários, o que poderão fazer com isso.

A rápida derrocada da
WeWork, empresa de compartilhamento de escritórios, que
em dez meses viu seu valor de
mercado de US$ 47 bilhões
para US$ 8 bilhões, acirrou a
especulação sobre uma possível
bolha de unicórnios nos EUA.
Unicórnios são startups que
crescem em ritmo acelerado e
passam a ser avaliadas em mais
de US$ 1 bilhão.
Em 2019, uma série de empresas do Vale do Silício, que
na prática não eram startups há
muito tempo, ingressaram na
bolsa de valores americana. Foi
o ano de IPO (oferta pública
inicial de ações, em inglês) para
Uber, Lyft, Slack e Pinterest. Ao
abrir capital e ter as finanças regulamentadas pela SEC (que
regulamenta os mercados de valores mobiliários), a maioria perdeu valor. As ações da Uber chegaram a operar 30% abaixo do
preço do IPO, que ocorreu em
maio, e seu resultado do segundo
semestre foi o pior da história.
A WeWork desistiu antes de
vender a primeira ação. Retirou
o pedido de IPO, seu fundador renunciou por pressão de
investidores e a empresa agora
deve receber socorro financeiro.
Mesmo assim, mantém a expansão. Com empresas supervalorizadas, a porcentagem de IPOs
não lucrativos chegou ao mesmo nível da bolha de tecnologia
dos anos 2000, segundo a S&P.
Há fatores que aproximam
a bolha de 1999-2000, a bolha
pontocom – da qual o Google
sobreviveu –, com a especulação da bolha de 2019.
O mais visível é o otimismo
exagerado que ronda empresas
de tecnologia, seja na injeção
de dinheiro, na narrativa de
que vão mudar o mundo ou na
apropriação excessiva da palavra comunidade, como se fossem hippies, não corporações.

Outro mais prático é que
elas não dão retorno financeiro
e rapidamente precisam encolher e fazer demissões.
Consolida-se, no entanto, a
percepção de que há mais disparidade do que semelhança entre
as empresas de tecnologia do fim
dos anos 1990 e as de hoje. Uma
delas é que as startups de 2019
são mais maduras (não irão à
falência depois de um IPO frustrante), têm modelos de negócio
sustentáveis no longo prazo e
são uma pequena amostra do
mercado, não o todo.
- É exagero dizer que é a
mesma bolha dos anos 2000,
porque naquela época todas as
empresas estavam sobrevalorizadas, qualquer apresentação
de PowerPoint já rendia milhões. Hoje há sobrevalorização apenas sobre algumas - diz
Guilherme Horn, conselheiro
da ABFintechs.
A euforia com startups na
última década se deve ao excesso de liquidez na indústria de
venture capital.
Com juros baixos em alguns
países, investidores começam
a buscar rentabilidade menos
convencionais e encontraram
nas startups uma alternativa.
Depois da rápida ascensão
financeira de Google e Facebook, qualquer marca de tecnologia minimamente promissora
parece vir carregada de esperança inflada de lucro.
Além disso, houve um aumento de fundos de risco, a
exemplo do conglomerado japonês SoftBank, de US$ 100
bilhões, apoiado pela Arábia
Saudita, que ajudou a fomentar
esse mercado – inclusive unicórnios brasileiros como 99 e
QuintoAndar.
O WeWork é citado como
o sinal amarelo da atual fase de
startups que, quando investigadas de perto, não convencem
analistas com bons números
além de expectativas.

SAÚDE

Jamais se esqueça da Vitamina D

Falta ou excesso da substância trazem prejuízo ao organismo e podem provocar doenças
Por Regiane Soares (Folhapress)

A vida anda muito corrida, e
não é por acaso que a gente vive
se esquecendo de tomar as benditas vitaminas. Mas não pode.
E uma delas, em especial, é a
menos lembrada: a vitamina D.
Taí um perigo, porque ela é essencial, por exemplo, para regular o cálcio e, portando, a saúde
dos ossos. Por essas e por outras,
vale ficar de olho e conhecer um
pouco mais sobre ela.
A vitamina D é, na verdade,
um hormônio essencial para várias funções do organismo relacionadas ao metabolismo dos
ossos e à absorção do cálcio.
Na época de sua descoberta,
em 1922, acreditava-se que só
poderia ser obtida por intermédio da alimentação. Por isso, foi
batizada de vitamina.
Desde a década de 1970, porém, já se sabe que se trata de um
hormônio que pode ser reposto
no organismo por meio de comprimidos – ou gotas – ou pela
exposição solar controlada.
ABAIXO DO NÍVEL
Apesar de vivermos em um
país tropical, com sol em vários dias do ano, a maioria da
população brasileira está com
níveis de vitamina D abaixo do
recomendado pela Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia, que é de 20 ng/ml
(nanogramas por mililitro).
Já o chamado grupo de risco,
formado por idosos e gestantes,
por exemplo, deve estar com valores de vitamina D entre 30 e
60 ng/ml.
De acordo com o endocrinologista Sergio Maeda, presidente da Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, a deficiência da vitamina D pode
provocar várias doenças, como
raquitismo, em crianças, e osteomalácia (amolecimento de
ossos) e osteoporose, em adul-

tos. Isso sem contar o prejuízo a
outras funções do corpo, como a
diminuição da imunidade.
Segundo o endocrinologista Renato Zilli, do hospital Sírio-Libanês, a maioria da
população brasileira está com
deficiência de vitamina D porque não se expõe mais ao sol o
tempo necessário para repor as
doses que o organismo precisa
ou usam protetor solar, o que é
recomendado pelos dermatologista. Além disso, os alimentos
que possuem a substância são
poucos e em quantidade muito
pequena.
Os especialistas alertam que,
assim como a falta da vitamina
D pode trazer prejuízos ao organismo, o excesso dela também
pode provocar doenças.
ORIENTAÇÃO MÉDICA
Se a falta da vitamina D
pode provocar problemas para a
saúde, o excesso também traz vários riscos para o organismo. Por
isso, especialistas alertam para o
consumo de superdosagens da
substância sem a devida orientação médica.
Nas farmácias, é possível
encontrar nas prateleiras suplementação de vitamina D em
comprimidos com doses a partir
de 1.000 UI (Unidades Internacionais). Porém, é possível encontrar até 10 mil a 15 mil UI.
De acordo com o endocrinologista Sergio Maeda, o excesso
da vitamina D eleva os níveis
de cálcio no sangue, podendo
prejudicar o funcionamento dos
rins.
Em alguns casos, explica
Maeda, a chamada hipervitaminose D provoca pedras nos rins
e disfunção renal.
- A hipervitaminose D também leva à perda óssea, pois pode
induzir ao aumento da atividade
osteoclástica, que é a célula que
destrói o osso e fica hiperativa
com o excesso de vitamina D afirma o endocrinologista.

Ainda de acordo com ele, a
quantidade de vitamina D necessária para cada pessoa varia de
acordo com a idade e a condição
de saúde, o que deve ser avaliado
pelo médico após a realização de
exames de sangue. Porém, apenas
pacientes considerados do grupo
de risco, entre eles os idosos, precisam de doses maiores numa primeira etapa do tratamento para
estabilizar o nível da vitamina no
organismo.
O problema, segundo os
especialistas, é que algumas as
pessoas tomam superdoses da
vitamina D sem ao menos saber
o nível da substância no organismo.
Para isso, é necessário fazer
exames de sangue.
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O nosso Brasil
tem vivido dias de
horror e vulgaridade

Dupla inusitada: Padre
Osmar e Mumuzinho
cantam no Cesgranrio

Uma tarde de
solidariedade
no Hotel Fasano

ANNA RAMALHO - Página 3

LILIANA RODRIGUEZ - Página 5

NINA KAUFFMANN - Página 8

80 ANOS
MUITO BEM
VIVIDOS

Marvel comemora a longa trajetória de aventuras e personagens geniais
Por Pedro Sobreiro

F

undada nos anos 30
pelo editor Martin
Goodman, a Timely
Comics apostava no
forte mercado das histórias de bang bang. Com o passar
dos anos, Martin decidiu investir
nas histórias em quadrinhos. Assim, na primeira edição, entitulada “Marvel Comics Nº 1”, lançada em 1939, Namor, o Príncipe
Submarino, e o Tocha Humana
original estrearam em um duelo
histórico, colocando fogo contra
água em uma das capas mais famosas da história das HQs.
Com o início da Segunda
Guerra Mundial, a Timely, que
ambientava suas histórias em cidades reais, passa a utilizar personagens que pudessem combater a
ameça nazista. Dessa forma, pela
mente do Joe Simon e pelas mãos
habilidosas de Jack Kirby, nasce o
Capitão América e seus Comandos Selvagens. A história do franzino Steve Rogers, que recebe o
soro do Dr. Erskine e se transforma no soldado perfeito, logo se
tornou um dos maiores sucessos
da América antinazi. Essa década
ficou conhecida como a Era de

Ouro por conta do nascimento
de grandes heróis clássicos. Nos
anos 50, os heróis ficaram em baixa e a Timely enfrentou sua primeira grande crise. Eles tiveram
que mudar seu nome para Atlas
e passaram a lançar revistinhas seguindo a tendência dos sucessos
de bilheteria, como os filmes de
monstros e histórias de terror. Por
um tempinho, o jovem Stanley
Lieber, que assinava as histórias
como Stan Lee, tentou reviver
o Capitão América, mas o herói
não parecia mais ter tanto apelo
com o público.
Nos anos 60, vendo o sucesso
que a DC Comics conseguia com
seus heróis solo e com a Liga da
Justiça. Assim, Stan Lee e Jack Kirby foram escolhidos para reviver
os super-heróis com algo que o diferenciasse da rival. Dessa forma, a
dupla chegou à conclusão de que
não precisariam inventar mundos
fantasiosos para deuses superpoderosos se aventurarem. Por que não
ter heróis com problemas comuns
agindo em Nova York.
Com esse pensamento, em
1961, a Atlas vira Marvel Comics
e a primeira edição do Quarteto Fantástico chega às bancas. A
aventura da primeira família de

super-heróis fica extremamente
popular e a edição decide traçar
seu caminho por aí: nos heróis
humanizados. É nos anos 60 que
ocorre a “Era de Prata”, com a
criação dos mitos modernos. É
nessa época que nascem o Hulk,
o Homem de Ferro, o Demolidor, os X-Men, os Vingadores e
um dos maiores fenômenos da
literatura de todos os tempos: O
Homem Aranha. A história do
jovem Peter Parker, que tinha de
dividir seu tempo entre as dificuldades da vida de estudante e as
desventuras de vigilante mascarado conquistou os corações de
todo o mundo.
A Marvel virou tema de estudo e atenção da mídia, já que estava estimulando crianças e adultos
a tomarem gosto pela leitura.
Os anos 70 marcaram outra época
ruim para o mercado de quadrinhos, mas a Marvel conseguiu se
sair bem nas vendas com as histórias dos X-Men,
que viviam a fase
consagrada da dupla Chris Claremont

Preparamos um especial
contando a história da editora
do gênio Stan Lee (foto)
até ser comprada pela
Disney e brilhar nos cinemas

e John Byrne. Já nos anos 80, a
Marvel é comprada pelo empresário Ronald Perelman, que fecha
o setor de animações.
Os anos 90 ficaram marcados pela tragédia. Além da controversa fase das HQs conhecida
como “Heróis Renascem”, Perelman deixou a empresa à beira da
falência e sob acusações de usar
dinheiro para uso pessoal. Em
1997, Isaac Perlmutter assume o
controle da Marvel e reestrutura
toda a companhia. Para sanar os
problemas financeiros, ele vende
os direitos cinematográficos das
principais franquias para a FOX,
a Sony e a Universal. Com uma
Era Cinematográfica em desenvolvimento, os quadrinhos passam a seguir os padrões estabelecidos pelas versões das telonas.
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Das páginas para os cinemas
Sucesso nos anos 2000, a Marvel passou por vários estúdios antes de ir para a Disney
Por João Victor Ferreira e
Pedro Sobreira

que apresentava um grande racha
no Universo Marvel. Muitas “correções” vindas dos cinemas foram
feitas, fazendo com que muitos
heróis voltassem a versões “raízes”.
Na mesma época, os filmes da
Marvel, como “X-Men 3”, “Motoqueiro Fantasma” e “Homem
Aranha 3” faziam um dinheiro
razoável nas telonas, mas conquistam críticas negativas. Para piorar,
a rival DC emplacava dois grandes
sucessos: “Batman Begins” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, que
traziam uma versão mais realista
do Homem Morcego. A moral da
Marvel estava em baixa.
Porém, em 2008, o jogo mudou completamente. Jon Favreau foi escolhido para transpor
“Homem de Ferro” nos cinemas.
Quem? Essa foi a reação mais comum na época. A escolha de um
herói até então desprestigiado
pelo grande público - uma vez que
a Marvel Studios não se munia dos
grandes nomes, vendidos nos anos
90 -, somado a um diretor pouco
experiente e um ator que até pouco tempo antes do filme estava
preso por porte de drogas era a
equação perfeita para expectativas
bem baixas.
E de fato as expectativas ajudaram o filme a crescer na opinião
pública. A direção se mostrou
muito inventiva com os efeitos
especiais, fazendo o Homem
de Ferro deixar de ser galhofa
e parecer mais crível. Grande
parte do mérito também vem
do carisma de Robert Downey Jr.,
que rouba o filme do início ao fim
e se torna anos depois o rosto da
Marvel Studios.
O “cabeça” dos heróis é Tony
Stark, seu alter ego no mundo real
é um nome também muito importante: Kevin Feige. A grande sacada
do produtor-chefe do Marvel Studios foi propor, já na sua primeira
tentativa, em 2008, algo que nenhum desses grandes grupos havia
antes pensado: um universo compartilhado de filmes nas telonas.
Dessa forma, a partir daqui - ainda
não muito formalizado - cada filme funcionaria por si próprio, mas

No início dos anos 2000,
conseguindo se recuperar de um
déficit de aproximadamente US$
600 milhões, a Marvel viu suas
franquias chegarem às telonas em
superproduções. A Fox faz a sua
primeira aposta no universo dos
super-heróis e a inauguração vem
em grande estilo com um dos supergrupos mais queridos dirigidos
por Bryan Singer. Com a evolução
da computação gráfica na época,
ficava muito mais fácil representar
um universo fantástico dos quadrinhos, com mais credibilidade e
saindo um pouco do cenário B.
As mudanças perante as HQs
foram bem contundentes, mas
bem aceitas pelo público. Um
Professor Xavier e Magneto mais
velhos, um Wolverine vivido por
um ator estreante, australiano e
muito mais alto que o personagem
de fato. Apesar das diversas críticas
hoje feitas, nada pode negar a importância do filme pro gênero.
Um diretor indie do cinema
de horror seria a próxima escolha
da Sony para trazer o personagem
mais querido da vizinhança para as
telonas. Em 2002, lança o primeiro filme do que viria a ser a trilogia
clássica do Homem-Aranha.
O filme fez muito sucesso até
hoje é motivo de nostalgia dos jovens de 20 anos, além de ainda ser
um grande referencial de filmes de
heróis. Principalmente a sua sequência, lançada em 2004. A aposta
em um ator que interpreta um Homem-Aranha mais velho (Tobey
Maguire) pareceu funcionar por
muito tempo, até pela falta de referencial que o herói e os fãs tinham
até o momento.
De fato, depois dessas duas
grandes sagas, heróis passaram a
se apresentar como “coisa séria” no
entretenimento mundial.
As mudanças foram tão bem
recebidas que passaram a influenciar o rumo dos personagens nos
quadrinhos. As HQs voltam a
ter um pouco mais de autonomia
com a mega saga “Guerra Civil”,

também faria parte de um universo
maior, de um Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e, via de
regra, conversariam entre si. A cena
pós-créditos do Homem de Ferro
apresenta um nome chave para os
próximos dez anos: “Os Vingadores”! Essa seria a promessa da Marvel nos cinemas. Assim foi.
Em 2012, um filme muda
completamente o entretenimento
e a cultura pop no
geral. “Os Vingadores” estreia
em 27 de abril
daquele ano e
em poucos meses
o filme alcança o

terceiro lugar no hall das maiores
bilheterias da história.
Temos aqui o primeiro filme
de grupo em que a dinâmica dos
personagens é realmente intrigante e funcional. O longa passa
a definir os rumos do que é entretenimento de heróis até ali - e do
que seria fazer entretenimento, no
geral. Passa a se criar uma cartilha,
um acordo de cavalheiros não oficial e que todos os filmes de herói passaram a adotar: conexão
entre os filmes com menções e

aparições especiais, cenas pós-créditos, humor lúdico e etc.
A boca de fãs e críticos se enche de termos que são repetidos a
exaustão até hoje: fórmula Marvel,
MCU e fanservice, entre outros.
A conexão entre as tramas que, ao
final de dez anos, também conta
uma grande história, prendeu a
atenção dos fãs da mesma forma
que um ilusionista segura a atenção do público.
Em 2018, o princípio do fim. “Vingadores:
Guerra
Infinita” trouxe uma
inovação narrativa
de colocar um vilão
como sendo o protagonista do filme

Robert Downey Jr. e Chris Evans marcaram época com os heróis: Homem de Ferro e o Capitão América

do supergrupo, de modo que essa
“jornada do herói” invertida fosse a linha narrativa que amarraria
todas as histórias, de rumos completamente diferentes, dez anos
depois de Tony Stark vestir a armadura naquela caverna.
O apego aos personagens, o
carisma dos atores e a inevitabilidade do antagonista deixavam as
apostas altas nesse encerramento
de saga: tudo poderia acontecer.
É no clima enlutado do final de
“Guerra Infinita” que finalmente,
em 2019, a saga chega ao seu ponto
final, com “Vingadores: Ultimato”.
Estrelada pelos vingadores originais, funcionando como uma espécie de resolução nostálgica desses anos em que a Marvel fez mais
de 20 filmes, o filme trouxe todos
os personagens apresentados paras
as telas de uma só vez. Foi uma homenagem à fidelidade dos fãs, que
acompanharam e cresceram com o
desenrolar dessa história.
Ultimato finaliza toda a expectativa criada desde a primeira
aparição da figura emblemática de
Thanos - na cena pós créditos do
primeiro Vingadores - e também
passa o bastão para toda uma nova
geração de heróis que parecem
segurar uma nova fase da Marvel,
em tese do zero, mas sem esquecer
o que veio antes deles. Enquanto
isso, os quadrinhos continuaram
sendo levemente influenciados
pelos filmes, mas puderam manter
sua independência criativa. Nos
anos 2000, a Marvel rachou seus
heróis, os reuniu e, ao passar para
as mãos da Disney, fez um grande
reboot do Universo dos Quadrinhos, apresentando novos personagens e dando novas versões aos
personagens clássicos. Cada vez
mais refletindo os problemas sociais do mundo real, vieram heróis
adolescentes, muçulmanos, negros
e latinos.
Ao longo desses 80 anos, a
Marvel passou por altos e baixos. E
hoje, dominando praticamente todas as mídias do entretenimento,
pode-se dizer que a Casa das Ideias
virou um império.
E que venham mais 80 anos!
Reprodução
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A “Fórmula Marvel” de fazer
quadrinhos foi revolucionária no
mercado dos anos 60.
A parceria entre roteirista e
ilustrador passou a ser mais valorizada que nunca nesse novo formato. Ela consistia no seguinte: Stan
Lee bolava o rascunho do roteiro
e entregava para que Jack Kirby
lesse, interpretasse e fizesse as artes baseado nessa leitura. Com as
páginas desenhadas, Lee selecionava as falas dos personagens - os
argumentos - e Kirby as inseria nos
balões.
Essa parceria funcionou muito bem e rendeu frutos como o
Quarteto Fantástico, Hulk, Thor e
os Vingadores. O problema é que
a Marvel ganhou muita popularidade, e Stan era tratado pela mídia
como um gênio, enquanto Jack
quase nunca era lembrado.
Vendo a complascência do
amigo, Jack Kirby passou a trabalhar meio a contragosto. Um
gênio não reconhecido, que havia
participado ativamente na criação
do primeiro grande herói da Marvel, o Capitão América, ser tratado
como mero coadjuvante era algo
inaceitável, até porque o próprio

Kirby escreveu secretamente o argumento de muitos heróis.
O racha aconteceu de vez em
1966, quando nasceu o Surfista
Prateado. Criado como auxiliar de
Galactus, o Devorador de Mundos, o Surfista ficou muito famoso
entre os leitores. Quando houve
a oportunidade do alienígena ter
uma revista solo, Stan Lee preteriu Jack Kirby, que havia criado o
conceito visual do personagem,
por outro grande ilustrador: John
Buscema.
Frustrado, Kirby se desligou
da Marvel e fez vários outros trabalhos geniais. Talvez seu maior
personagem fora da Marvel seja o
vilão Darkseid, sendo fundamental para a criação do universo espacial da DC Comics.
Fato é que Stan e Kirby passaram anos sem se falar, brigados
por conta dos direitos autorais
serem creditados quase que exclusivamente a Stan Lee. Em 2014, a
família de Kirby fechou um acordo com a Marvel para creditá-lo
como coautor da grande maioria
de seus personagens, fazendo dele
um dos maiores nomes da história
dos quadrinhos americanos.
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Abertura de ‘O Desenho da Flor’ movimenta o CasaShopping
Fotos Marco Rodrigues

Mais de 400
arquitetos,
decoradores de
festas, floristas
e paisagistas
fizeram uma
grande festa
na abertura
dos eventos “O
Desenho da
Flor” e “Gin
Garden”, que
fazem uma
homenagem
dupla à
primavera

Nando Grabowskim, Patricia Secco e Pedro Guimarães

Ricardo Melo e Flavia Marcolini

Pedro Guimarães e Antonio Neves da Rocha - Novo Ambiente

Caminhos do
Brasil-Memória
A Assembleia Legislativa do
Rio lançou o projeto “Caminhos do
Brasil-Memória - Centro Histórico
Praça XV”, um circuito que reúne 11
museus e vai desenhar novas cores e
histórias da cidade. Além do roteiro,
foi lançado também um passaporte
especial que oferece gratuidades e
descontos em vários estabelecimentos da Região da Praça XV. Após
visitar cada um dos 11 museus do
circuito, o portador deverá carimbar

Patricia Hall, Paulo Crosman e Adriana Falcão - Novo Ambiente

seu passaporte e, uma vez que todos
os espaços sejam visitados, poderá
participar de uma experiência no
Navio-Museu Bauru; ou no Submarino-Museu Riachuelo; ou na Nau
dos Descobrimentos; ou no Helicóptero Rei dos Mares; ou no Carro de Combate Cascavel, atrações
no Espaço Cultural da Marinha. O
passaporte devidamente carimbado
ainda garante 50% de desconto na
entrada do AquaRio.

Laureado
Martinho da Vila recebeu, em Lisboa, o Prêmio
Lusofonia 2019, em reconhecimento ao seu papel
como cantor, compositor,
escritor e Embaixador da
Boa Vontade da Comunidade dos Países Lusófonos
(CPLP), cargo para o qual
foi nomeado em 2006, como
reconhecimento de seu mérito na promoção dos valores
da Lusofonia.

Martinho da Vila com José Horta,
ex-presidente do Timor Leste e
vencedor do prêmio Nobel da Paz

Ricardo e Sueli Stambowski

Professores
e estudantes

Dicas
de arte

O presidente nacional do
PDT, Carlos Lupi, anunciou que
a agenda de Ciro Gomes para os
últimos meses do ano vai priorizar encontros com professores e
estudantes, em várias universidades do país.
Ciro fez elogios rasgados ao
jornalista Glenn Greenwald, em
recentes palestras na Universidade
do Pará e na Universidade de Barbacena, em Minas Gerais.

A Regent Seven Seas Cruises,
principal linha de cruzeiros marítimos de luxo, lançou parceria
com a Sotheby’s, a principal casa
de leilões internacional do mundo, para apresentar a bordo cinco
episódios da famosa série televisiva “Must See Museum Shows”, de
Tim Marlow, que divulga dicas e
recomendações mensais das melhores exposições para visitar em
todo o mundo.

CRÔNICA DA SEMANA

Dias de horror e vulgaridade
Para comédia-pastelão ficou
faltando a torta de limão com muito suspiro na cara do “vagabundo”;
para pornochanchada faltou a roliça parlamentar correndo pelada
pelos corredores do Congresso. As
baixarias por aqui são constantes
e pioram a cada governo, assim
como os personagens do drama.
Mas, desta vez, a coisa extrapolou.
Chamar presidente da República
da “porra desse vagabundo”, para
mim, é coisa inédita.
Porém, ah porém!!!!, quem
deflagrou a sessão de tiro ao alvo
(com trocadilho, por favor) foi
mesmo o capitão Jair. Que falta
de percepção, de faro político, de
noção de conveniência, um presidente fraco (apesar do exército de
robôs reais e robôs de alma) tentar
esfacelar o seu próprio partido, o
ex-nanico PSL. Com quem será
que o capitão conversa pra tomar
esse tipo de atitude? Acho que
ouve apenas os três filhos. Talvez o
travesseiro.
Agora, cá pra nós, se é para ficar só nesse conselho familiar, não
seria o caso de vestir o pijama e
voltar pra casa? A brisa da Avenida

Os filhos do capitão acham que tudo podem. Não é bem assim. A conta
vai chegar, mais dia, menos dia para papi poderoso e ainda 01, 02 e 03
Lúcio Costa, na Barra da Tijuca,
é bem mais agradável que o seco,
árido e quente clima de Brasília.
De mais a mais, o templo Atitude
fica mais perto, os conselheiros
e as bênçãos evangélicas mais a
mão para o crente presidente, que
vem se desmoralizando a cada dia,
principalmente diante daqueles
eleitores convertidos em nome do
temor a Lula e ao PT.
Se eu fosse Bolsonaro, desistia
da brincadeirinha. Ele simples-

mente não foi talhado para ser
Presidente da República. Não sei
nem se serviria para ser presidente do Corinthians. Acho que não.
O capitão não aprendeu nada no
Congresso em 26 anos. Não há de
ser agora que vai aprender a governar. Não tem inteligência, não tem
cultura, não sabe sequer enganar,
como ficou devidamente provado
nas últimas 48 horas.
Infelizmente, sei que ele não
desistirá de ser presidente. Pelo

De baixaria em baixaria, o delegado Waldir impõe derrota
ao ex-aliado e atual inimigo, o presidente Jair Bolsonaro
contrário: já trabalha – Deus nos
defenda! – para reeleger-se. Além
do mais, ali mandam os filhos e os
rebentos estão amando brincar de
ter poder, fazer arminha com a
mão e andar com revólver na cinta.
Acham que tudo podem e agem
como se tudo pudessem, com o endosso de papi poderoso, que grita
pra fora, mas dentro de casa baixa
o tom.
Resta o consolo de saber que o
03 não será mais o embaixador nos

Estados Unidos. O perigo é o pai
se vingar e cumprir o que prometeu: botar o galinho de briga como
Chanceler do Brasil.
Por aqui, nessa terra onde os
sabiás costumavam cantar alegremente, tudo é possível. Até o que
parecia impossível. Sinto-me caminhando sobre o fio da navalha.
Morrendo de medo de cair e me
cortar toda.
***
Diga-se a bem da verdade e da

justiça que faz tempo que o Brasil vem descendo ladeira abaixo,
numa queda, digamos, quase suprapartidária.
Diga-se também que, nos lamentáveis episódios dos dois últimos dias, todos erraram. Agredidos e agressores.
Os eleitores brasileiros vêm
errando sistematicamente – basta
olhar o Congresso Nacional para
avaliar a que nível descemos. Sem
falar nas criaturas estranhíssimas
que elegemos, aqui no Rio de Janeiro, para governador e prefeito. Dois
desqualificados, dois desequilibrados, dois que pretendem repeteco
de mandato, um deles já sonhando
com a cadeira no Planalto, o outro
se contentando em seguir na cadeira sobre a qual nada fez a não ser
arrasar ainda mais a cidade.
Nossa única chance é votar
melhor, é votar com consciência,
com atenção, com cuidado. Se
possível, sem paixão. Friamente,
depois de muita análise.
No mais, é rezar muito, com
muita fé, para que este pesadelo
acabe rápido. Antes que eles acabem com o Rio e com o Brasil.
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Terror com jeitão brasileiro
Daniel de Oliveira e Fabiúla Nascimento arrasam no ótimo ‘Morto não fala’
Divulgação

Por João Victor Ferreira

Seu Peru foi um personagem marcante em sua carreira na TV

100 anos de Orlando Drummond
Artista consagrado pelos seus 60 anos de dublagens e 70 em rádio e televisão, Orlando Drummond
celebra 100 anos de vida
em plena atividade. Famoso por dá voz a desenhos
como Scooby Doo, Alf
(“Alf: O ETeimoso”), Popeye, e Vingador (“Caverna do Dragão”), ele apareceu no último domingo
(20), na nova “Escolinha
do Professor Raimundo”,

caracterizado como “Seu
Peru”, personagem que
encenou entre os anos de
1970 e 1990.
Casado há 68 anos com
dona Glória, Orlando é pai
de Orlando e Lenita Helena, avô de Marco Aurélio
Asseff, Michel Assef Filho,
Felipe Drummond, Alexandre Drummond, Eduardo
Drummond (sendo os três
úlitmos dubladores) e bisavô de Miguel e Mariah.

Shopping natalino

DJ Alok em alta

O shopping BarraShopping inaugura sábado
(26) sua decoração de natal, tendo como destaque
uma árvore de 70 metros
de altura, que ficará na
área do estacionamento.
Outros shoppings da Barra também estão quase
prontos para o Natal.

O brasileiro Alok subiu
duas posições na lista da
revista britânica “DJ Mag”
e alcançou o posto de
11º melhor DJ do mundo.
Essa é a posição mais elevada conquistada por um
brasileiro nesse ranking.
Em 2017 ele ficou em 19º
lugar e em 2018, em 13º.

Michelle Pfeiffer adere ao #MeToo
A atriz Michelle Pfeiffer
afirmou, em entrevista ao
“Sunday Times”, que foi vítima de abuso sexual por um
“homem poderoso” da indústria cinematográfica, no
início de sua carreira. Desde
o surgimento do movimen-

to #MeToo, várias atrizes já
relataram abusos. A mais
recente foi Sarah Jessica
Parker, da série “Sex and
the City”, que disse ter recorrido ao seu agente após
um ator demonstrar comportamento inadequado.

Malévola vai mal

Coringa vai bem

“Malévola: a dona do
mal” teve uma das piores
estreias de filmes da Disney, arrecadando US$ 36
milhões em 2.790 salas
de cinema. Agora, o estúdio espera o resultado
das bilheterias nos outros
países, para recuperar os
US$ 185 milhões gastos
para fazer o filme.

Já “Coringa”, da Warner, continua tendo bons
faturamentos. Até o momento, o Palhaço da DC
conseguiu US$ 700 milhões e está próximo de
se tornar o filme mais rentável para maiores de 18
anos, superando o recorde de “Deadpool 2” (US$
785 milhões).

Emicida faz show no Municipal de SP
Emicida fará show no
Theatro Municipal de São
Paulo, em 27 de novembro, para divulgar o novo
álbum, “AmarElo”, que
será lançado em 30 de
outubro. A venda de ingressos começa no dia 8
de novembro, no site ofi-

cial do Theatro. O rapper
cantará hits e músicas do
novo trabalho junto com
Julio Fejuca (baixo, cavaquinho, violão e programações), DJ Nyack, Michelle Cordeiro (guitarra) e
Silvanny Sivuca (bateria e
percussão).

Novas do Roupa

Tributo ao Queen

Uma das bandas de
grande sucesso do país,
o Roupa Nova desembarca no Rio, nos dias 2 e 3
de novembro, no Km de
Vantagens Hall, com seu
novo show, “As Novas do
Roupa”, no qual mistura
clássicos e dez canções
novas, que estão sendo
lançadas no YouTube.

A Orquestra Petrobras
Sinfônica apresenta, em
3 de novembro, na Jeunesse Arena, o concerto
“Bohemian
Rhapsody”,
no qual interpreta a trilha
sonora da cinebiografia de
Freddie Mercury, vocalista
banda Queen. Serão 31
músicos, sob a regência
de Felipe Prazeres.

Curtas
n Zoë Kravitz será Mulher-Gato no próximo
Batman, dirigido por
Matt Reeves e com Robert Pattinson como homem-morcego, e estreia
em junho de 2021. Para
quem ainda não sabe,
é filha do Lenny Kravitz
com a Lisa Bonet.
n No dia 7 de novembro, o Espaço Hall, na
Barra, recebe Kevin O
Chris, famoso pelo hit

“Evoluiu”, para a gravação do seu primeiro
DVD. Ingressos à venda
no site da Ingresso Rápido.
n A jornalista Ana Beatriz Godói foi coroada a
nova rainha de bateria
da Rosas de Ouro, posto que antes era ocupado pela atriz Ellen Rocche, que desfilou por 12
anos à frente da furiosa
de Brasilândia (SP).

Filmes de terror nunca foram o forte do cinema brasileiro,
mas o último longa-metragem de
Dennison Ramalho, “Morto não
fala”, faz jus aos grandes thrillers
internacionais e ainda leva a “nossa
cara” ao gênero. Na trama, Stênio
(Daniel de Oliveira) é um legista
do IML capaz de conversar com os
mortos, o que acaba se tornando
um castigo - ou maldição.
Além da ótima interpretação
de Daniel, cabe menção a Fabíula
Nascimento, espécie de Medeia
- saída diretamente das tragédias
gregas para a periferia de São Paulo. É um espírito de vingança moral. A falta de escrúpulos e polidez
da interpretação da atriz combina,
em contraste, com a passividade de
Daniel, gerando um casal completamente disfuncional e que serve
bem à trama. Bianca Comparato
também se destaca como o arquétipo de pureza e sanidade que um

‘Morto não fala’: belo jogo de luz e sombra para realçar a tensão
filme de terror precisa ter.
Mais do que em qualquer outro gênero, o terror é a matéria-prima para simbolizar um mal-estar
em que uma sociedade vive. Aqui,
temos uma fábula moral - e nada
moralista - que envolve traição,
culpa e hipocrisia.

“Morto não fala” é um excelente filme de gênero nacional. Boa
direção, bom roteiro, bons efeitos
práticos. O filme não é trash, e
essa “seriedade” pode certamente
ajudá-lo a alcançar até o público
internacional.
Temos também um trabalho

impecável de maquiagem e efeitos
especiais, com uma nova aura para
os mortos, mescla de espíritos malignos e zumbis. A escatologia do
filme, além de bem feita, ajuda a
construir o clima de morbidez e
carnificina, além de representar
o estado de espírito dos seus personagens. A tensão é crescente e
bem dosada com o grau de violência gráfica do filme. Há cenas que
mesclam a morbidez e putrefação
dos corpos em decomposição, com
a deterioração do amor dos personagens.
Amor e morte andam lado a
lado, ambos sendo comparados
nesse mal-estar. É isso que constrói
a história dessa fábula. A composição dos planos faz referência ao
Romantismo nas artes plásticas,
com um jogo de luz e sombra muito bem definido, para criar tensão
e representar esse desconforto que
Stênio vive em casa e no trabalho.
No fim, “Morto não fala” é
uma bela surpresa. Nota: 9

Um filme desnecessário
Espécie de epílogo de ‘Breaking Bad’, ‘El Camino’ não precisava existir
Divulgação

Por João Victor Ferreira

O fim de “Breaking Bad”, em
2013, foi um dos mais sólidos de
todas as séries. Ele amarrou a maioria das pontas e pôs fim ao arco de
todos os personagens. Essa falta de
lacunas tornou-a uma obra fechada
- o que dificultaria sua continuação.
Mas é justamente nesse terreno perigoso que Vince Gilligan volta à
direção para “concluir” a história de
Jesse Pinkman (Aaron Paul) em “El
Camino”.
O que temos agora é uma espécie de epílogo da série. Após escapar dos eventos de “Breaking Bad”,
Pinkman procura fugir da polícia
quando seu parceiro Walter White
morre. Para todos os efeitos, o filme
pode ser muito bem analisado em
três grandes aspectos: a história, o
roteiro e a direção.

A história é o mais fraco dos
três, já que o projeto é raso. A história de Jesse não muda muito. Ele
simplesmente sai de um ponto A
até chegar a um ponto B: não precisávamos de um filme para ver isso.
Mas o filme já existe! Dito isso,
a trama não anda muito para frente,
necessitando de flashbacks nostálgicos para agradar os fãs e complementar as duas horas de filme. Se
o objetivo era fazer um epílogo de
Jesse, melhor que tivesse sido um
episódio de 50 minutos, lançado
após a série, tipo um “especial”.
Mesmo assim, o roteiro é bem
conciso, o que ajuda a história a
andar. Gilligan acertou ao manter
a trama centrada em seu protagonista, sem entupir o roteiro com
aparições. Alguns flashbacks são
problemáticos por puxarem muito
a história para trás. “El Camino”

anda para frente com a história de
Jesse, mas com uma âncora no passado de “Breaking Bad”, dificultando que o filme funcione por si só.
Alguns vão achar isso um mérito...
Por fim, a direção de Vince
Gilligan é a grande redenção do
filme. O esmero estético é impecável. Os planos são muito vistosos.
A edição é muito afiada, com destaque para a montagem paralela que
o diretor faz com alguma ação que
Pinkman faz no presente e suas memórias traumáticas. O tom cômico
do filme é muito bem pontuado.
“El Camino” é um filme que
não deveria ter existido. Mesmo
assim ele conclui por fim o arco de
Jesse, em mais minutos do que precisava e fora de tempo em relação à
ressaca de quase seis anos desde o
fim da série. Mas a direção, reitere-se, é magistral. Nota: 6

Jesse Pinkman: o fim, enfim
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Com Jacyra Lucas e Eduarda Lima
Fotos Daniel Ramalho

Thais Araújo e Patrick Sabatier

O Rio que acontece
An Verhulst - Pres. L’ORÉAL Brasil

n Mais uma semana agitada no Rio, graças aos céus e aos empreendedores destemidos dessa nossa cidade maravilhosa. Os 60 anos da
L’ORÉAL BRASIL foram comemorados com um talk show na sede
nova da empresa, no Píer Mauá... Mulheres produtivas e influentes
de várias áreas se encontraram para discutir “presente e futuro da beleza”. An Verhulst-Santos, presidente, falou sobre o compromisso da
L’Oréal com o Brasil “de promover beleza para todos”.
n Nas artes, viva! Muitas estreias... No teatro Petra Gold, no Leblon,
a vida em comum, e o amor entre Zélia Gattai e Jorge Amado são o
tema de “A CASA DO RIO VERMELHO”, texto de Renato Santos.
Foi onde o casal morou 40 anos e recebeu Pablo Neruda, Tom Jobim,
Vinícius e grandes nomes da cultura.
n No cinema, a cantora Marina Lima foi homenageada com a apresentação do documentário “UMA GAROTA CHAMADA MARINA”, dirigido por Candé Salles.
n Muita emoção no Teatro Cesgranrio, no show em beneficio ao Ambulatório da Ordem de Malta, organizado por Mônica e Sérgio Clark.
O cantor Mumuzinho, ultra simpático, emocionou a plateia, cantando
“JESUS CRISTO” com Padre Omar. Ao final, no palco, juntos, pela
primeira vez, chamou os dois filhos e o pai para acompanhá-lo. Foi incrível! A propósito, MUMUZINHO E A CANTORA LUDMILA
vão apresentar a nova temporada do Só Toca Pop, na Globo.

Cristina Granato

Luciana Borghi,
intérprete de Zélia,
Maria Pompeu e
Dani Barros.

Letícia Spiller

Taís Araújo e influenciadoras

Cristina Granato

Maria Siman e Pedro Miranda

Cristina Granato

Candé Salles e Suzana Pires

Cristina Granato

Leilane Neubarth, Marina Lima e Izabela Ballenzani

Renata Fraga
e Monica Faria

Mumuzinho com Padre Omar

Mumuzinho com o pai e os filhos

Maninha Barboza, Beth Serpa e Monica Clark
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TV

O segredo é falar com todo mundo
Especialistas em TV comentam sucesso da simplicidade em ‘A Dona do Pedaço’, da Globo
Karime Xavier/Folhapress

Por Beatriz Vilanova
(Folhapress)

Exibida no horário nobre da
Globo desde maio, a novela “A
Dona do Pedaço” registrou altos
índices de audiência. Na última
semana, alguns capítulos bateram 38 e 39 pontos na Grande
São Paulo (cada ponto equivale
a 73.015 domicílios), uma ótima
marca. Apesar do sucesso, alguns
colunistas de TV e parte dos telespectadores têm feito críticas
à trama, que abusa de situações
pouco verossímeis. O fato de a influenciadora digital Vivi Guedes
(Paolla Oliveira) passar dias posando para fotos sensuais dentro
de um estúdio, quando poderia
estar ganhando dinheiro com participações em festas e eventos, por
exemplo, chamou a atenção - se
fosse real, seria Vivi uma influenciadora de sucesso?
A aposta em diálogos simples e bobos - para discutir temas sérios
também tem sido alvo de críticas.
No capítulo de 28 de agosto, por
exemplo, o personagem Márcio
(Anderson Di Rizzi) disse a Kim
(Mônica Iozzi) que é dever da mulher “lavar as cuecas” do homem.
Especialistas em televisão, no
entanto, afirmam que essa simplicidade pode ser justamente a chave
do sucesso da novela.
- Os diálogos são simplistas
para falar a voz do público - afirma
Claudino Mayer, doutor em comunicação. - São conversas de fácil
compreensão. Não pode ser um
diálogo erudito, como em “Dom
Casmurro” [romance de Machado
de Assis]. O Walcyr [Carrasco, au-

Globo investe
pesado no setor
de streaming
Por Nelson de Sá (Folhapress)

A Globo vem preparando séries
voltadas à audiência mundial - ou
seja, via streaming. São os casos de
“The Angel of Hamburg”, sobre as famílias de judeus salvas pela brasileira
Aracy de Carvalho na cidade alemã,
durante o nazismo, e “Unsoul”, trama
sobrenatural sobre o desaparecimento de uma jovem numa comunidade
ucraniana no Sul do Brasil.
Monica Albuquerque, diretora
de desenvolvimento e acompanhamento artístico da Globo, conta
que as duas exemplificam o que o
grupo busca, ao escolher um conteúdo para desenvolver:
- Ou a gente vai falar sobre um
brasileiro no exterior ou vai falar
de algo que possa ser internacional
no Brasil - diz. - São exatamente
esses dois focos que a gente usa.
De alguma forma, o Brasil tem que
estar envolvido.
A próxima será “Rio Connection”, sobre Tommaso Buscetta, o
mafioso italiano preso no Brasil.
Escolhida este ano como uma
das 50 mulheres de maior impacto na indústria de entretenimento
no mundo pela revista “Variety”,
Monica Albuquerque relata que
as mudanças começaram perto de
três anos atrás.
- Evoluiu muito a nossa visão
de séries. A gente focou, montou
a Casa dos Roteiristas para ganhar
escala no desenvolvimento.
Era preciso ir além das minisséries e sitcoms, gêneros que o grupo já dominava, e mudar a estrutura narrativa.
- A temporada voltar um ano
depois muda muita coisa. Toda a
discussão da linguagem, do ritmo,
do gancho final. Então a gente investiu para ter um portfólio grande de séries a serem oferecidas.
Também houve diversificação
temática.
- Tem muita coisa sendo desenvolvida de aventura, ação, distopias,
antologias. - diz ela. - Dominar o
mercado internacional não é só questão de ter boas histórias e capacidade
de produção de qualidade, mas também de ter flexibilidade para produzir de maneiras diferentes.
Flexibilidade que vale também
ou sobretudo para financiamento
e distribuição.
- Todos os modelos de negócio
estão na mesa - diz a executiva. Em cada um desses projetos, você
senta para conversar do zero.

O autor é
quem decide

Marcos
Palmeira vive
Amadeu, o
bom moço
da história
de Walcyr
Carrasco.
Mas o público
ainda torce
para que ele
fique um pouco
malvado...
tor] sabe falar com o público, e por
isso sabe o que gera sucesso. A novela é feita para uma grande massa,
com diferentes pessoas.
Mauro Alencar, especialista
em teledramaturgia e pós-doutorando da Universidade Católica
Portuguesa, vai além.
- “A Dona do Pedaço” é um
melodrama por excelência, uma fábula urbana que encontra eco nas
histórias populares, cuja premissa
é uma linguagem de compreensão
imediata pelas massas, mas que
ainda assim transmite mensagens
profundas.

Walcyr parece concordar. Em
entrevista ao “Persona em Foco”,
da TV Cultura, o autor disse que
boa novela é aquela cuja história
pode ser escrita em poucas linhas:
- Se você não puder contar essa
história em quatro ou cinco linhas,
você não terá uma história clara
para o público.
Maria da Paz ( Juliana Paes)
também não escapa. A protagonista é criticada por ser ingênua
demais com tudo. Por isso mesmo,
o público estaria resistente a aturar
tanta ingenuidade.
Na avaliação de Alencar, a per-

sonagem é simplesmente um grande arquétipo de folhetim.
- Sua ingenuidade vem da pureza primitiva das grandes criações de [Charles] Perrault e Walt
Disney. Como bem diz a letra da
abertura da novela, a personagem
enfrenta obstáculos e vê “sua hora
chegar”. Nada mais simbólico para
os tempos de hoje. Daí reside em
muito o sucesso da novela.
Para Claudino Mayer, o diferencial da novela está na personagem de Juliana Paes, que inova por
sua alegria e descontração.
- Existe um planejamento:

Walcyr pensou em uma Maria da
Paz com esse carisma, sem apego a
dinheiro e bens materiais. A personagem dialoga e faz com que o
público se reconheça nela.
A trama, conclui, trabalha
numa superficialidade que facilita
a compreensão das mensagens.
- Claro, a novela não inova em
nada, é tudo repetido. Mas Maria
da Paz inova por ter esse desapego
com o dinheiro e também pelos
relacionamentos que tem. Muita
gente acha isso inverossímil porque não faz parte do que está acostumado a ver.

Na pele do bom moço
Amadeu em “A Dona do
Pedaço”, Marcos Palmeira
anda meio apagado na trama. Ele diz que o público
tem cobrado um destaque
maior para o personagem e
afirma que o advogado virá
“com mais pressão” nos próximos capítulos.
Palmeira diz não criticar
os papéis e afirma que tudo
está nas mãos do autor, Walcyr Carrasco.
- Acho que o Walcyr
precisa contar a história de
todo mundo. Prefiro pensar
que estou servindo a uma
história. E fico feliz de as
pessoas sentirem falta. Para
o meu ego, é bom. - diz ele.
- Os mocinhos das novelas
são personagens mais complicados, mas alguém tem
que fazer esse trabalho, e eu
gosto. Eles carregam o peso
de serem meio bobos, senão
as coisas se resolveriam muito rápido.
Por ora Amadeu é o mocinho, mas o ator não descarta que seu personagem
ganhe traços de vilania.
- O autor tem toda a liberdade para levar os personagens para qualquer caminho. Ele faz o que o Walcyr
mandar. (Folhapress)

Carolina Ferraz, versão 3.0

Atriz de 51 anos abre seu próprio canal no YouTube e promete surpresas
Divulgação/Nicole Gomes

Por Beatriz Vilanova (Folhapress)

Depois de se aventurar por
TV, cinema e teatro, Carolina
Ferraz, 51, fez sua estreia dia 23
no YouTube. A atriz tem um canal com seu nome para falar sobre
gastronomia (às segundas) e temáticas aleatórias (às sextas), nas
quais ela assume inclusive o papel
de jornalista para comentar assuntos como mercado de cosmético
no Brasil e Cannabis.
- Estou louca, porque dá muito trabalho. Nunca imaginei que
seria dessa forma. Você ser sua
própria chefe tem agruras e delícias - disse ela no lançamento do
canal. - Sei que vou errar muito
até acertar. Ainda penso muito
com a cabeça de televisão [...] mas
estou tentando entender.
Carolina diz que ficou com receio de aceitar a proposta do YouTube de ter seu próprio canal por conta de sua idade, mas que aceitou o
desafio porque são “coisas que agora
posso fazer”. A direção e a execução
são feitas inteiramente por ela:
- Sempre estou pronta para o
erro. Sempre quis fazer outras coisas, mesmo como atriz. [...] Tenho
vários interesses e posso fazer várias coisas.

Carolina Ferraz permaneceu
na Globo por 27 anos, até 2016,
e ficou famosa por seus papéis em
“Por Amor” (1997-1998) e “Avenida Brasil” (2012), dentre outros
cerca de 30 trabalhos. De lá para
cá, já atuou no cinema e no teatro,
lançou livros e resolveu se dedicar
mais à família:
- Não encerrei minha carreira
de atriz, simplesmente não estou
mais trabalhando na Globo [...]
tenho uma minissérie em vista,
mas hoje o que eu tenho é isso.
Com seu novo projeto, ela
afirma que seus espectadores “vão
se surpreender”. E diz que está
aberta a parcerias de marcas futuramente, mas que por enquanto
está aprendendo a linguagem do
YouTube, que ela diz ser muito diferente da TV:
- É uma grande aventura, um
desafio e um grande aprendizado
[...] Quando você tem 50 anos e
se propõe a fazer uma coisa tão diferente, precisa ter disponibilidade emocional e intelectual muito
grande, mas no fundo estou tendo a
oportunidade de mostrar mais minha personalidade, uma coisa mais
inquieta. [...] Não estou me levando
muito a sério, quero mais é fazer
loucura mesmo. É o momento.

Carolina Ferraz, versão YouTube: ‘Ainda penso com cabeça de TV’

Um dos quadros, Carona da
Cantoria, fará uma homenagem
ao programa britânico “Carpool Karaoke” e trará nomes como
Cleo, Preta Gil e Letícia Letrux
para uma “carona musical”. Já no
quadro Cozinha do Possível, a
atriz irá para a casa de convidados preparar receitas apenas com
o que eles têm na cozinha.
- As pessoas olham pro alimento de maneira muito equivocada. Sempre gostei de cozinhar.
É a continuação de um projeto de
que eu já gostava.
Ainda haverá quadros para
ela falar de suas viagens, moda,
lifestyle e até rock, com recriação
de videoclipes de clássicos, como
os de Rita Lee.
- Algumas coisas que eu quis
fazer não deu.
O canal faz parte do projeto
Figuras Públicas do YouTube,
que busca novos olhares sobre
pessoas conhecidas publicamente para tratar de conteúdos
inovadores.
O projeto existe nos EUA há
dois anos, mas no Brasil chegou
este ano. Novos nomes ainda serão anunciados, mas já integram
o projeto Mariana Ferrão, Vinícius Jr. e Otaviano Costa.

É trabalho ou é diversão?
Kelzy Ecard sente-se em casa como a fofoqueira de ‘Éramos seis’
Por Cris Veronez (Folhapress)

Kelzy: ‘Genu não é ruim, mas se ocupa olhando a vida dos outros.’

Revelação da televisão no ano
passado por sua interpretação da
cozinheira Nice, em “Segundo
Sol” (Globo), a atriz Kelzy Ecard,
54 anos, está de volta às novelas
como a dona Genu, vizinha fofoqueira e melhor amiga de Lola
(Glória Pires) em “Éramos Seis”,
folhetim das 18h na Globo.
- A Genu não é uma personagem ruim, mas, como não tem
muita coisa para fazer, ela se ocupa
olhando a vida dos outros - diz.
Kelzy afirma que está se preparando para ser chamada de fofoqueira nas ruas e diz que, na vida
real, é uma pessoa que guarda os

segredos tão bem que até esquece
que eles existem.
- Eu simplesmente apago da
memória.
De qualquer forma, ela afirma
que está se “divertindo loucamente” em dar vida a dona Genu.
Nascida e criada em Santo
Antônio de Pádua, no interior do
Rio, a atriz conta que a fofoca é comum nas cidades interioranas.
- Na minha infância e adolescência, as pessoas tomavam bastante conta da vida dos outros.
A atriz avalia que, por conta
das redes sociais, a fofoca tem hoje
status internacional.
- Você está do outro lado do
mundo e fica sabendo das coisas -

diz ela. - A cidade onde moram os
meus pais tem 14 mil habitantes.
Quando o Facebook chegou lá, foi
um problema. Aquilo que era falado do outro na intimidade passou
a ser explanado para a cidade inteira. Então as pessoas deixaram de se
falar. Levou um tempo até o povo
se adaptar a essa nova modalidade
de fofoca.
Apesar iniciante na TV, Ecard
é uma veterana do teatro: já são 25
anos se apresentando nos palcos.
Ela avalia que resolveu apostar na
TV na hora certa.
- Não sei se há alguns anos eu
teria maturidade para essa exposição. Hoje estou absolutamente
apaixonada.
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Fotos Miguel Sá

Tarde de glamour
e solidariedade
Helena Caio e Fernanda Lynch
receberam no hotel Fasano amigas para uma tarde de solidariedade e espumante. Helena vendendo suas lindas peças de couro
e Fernanda as deslumbrantes

joias. Parte da vendas foi revertida para o IncaVoluntário, uma
ação em homenagem ao “Outubro Rosa”, na luta contra o câncer
de mama. Foi uma tarde de muita
alegria e beleza.

Jeanele Sendas, Helena Caio e Marta Isaksen

Maria Pia Principe , Nathalia Fontenelle e Manuela Strifezzi

Elma Giovanelli e Kitty

Monica Ibeas

Adriane e Regina Valle

Fernanda Lynch e Gisela Markenson

Donna Coisa arma lançamento de cinco expositores
Fotos Cristina Granato

Na quinta-feira (17/10) a multimarcas Dona Coisa, a queridinha
do povo fashion no Jardim Botânico, armou o lançamento de
cinco expositores: BARBARA
MÜLLER, PATRICIA SECCO,

Rogério Silva e
Paulo de Melo

LENNY NIEMEYER, ROGÉRIO SILVA e KARINA MONDINI. O badalo e as vendas bombaram. Um deleite para quem
gosta de conhecer as novidades do
mundo da moda carioca.

Patricia Xavier
e Renata
Ceribelli

Patricia Secco e Luiz Fernando Bocayuva

Rogério Silva, Karina Mondoni Patricia Secco, Barbara Muller e Lenny Niemeyer

Mauro Roma e
Yara Figueiredo

Rossana Gentil e Celina Gentil

Paco Rodriguez
- Paquito
e Roberta
Damasceno
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POSSO VIAJAR

Viagem
ao tempo
da Guerra
Fria

Passeio na Alemanha marca
30 anos da Queda do Muro
Por Igor Gielow

Quem não foi a Berlim nas
últimas três décadas e deu de cara
com pedacinhos do muro que dividia a cidade na Guerra Fria, vendidos por camelôs suspeitos ou museus careiros? É esse turismo que
a Alemanha procura agora ressignificar, às vésperas do aniversário
de 30 anos da queda do símbolo
máximo do tempo em que o país
foi cindido: o dito muro, erguido
por ordens da União Soviética e da
socialista RDA (República Democrática Alemã) em 1961.
Por quatro décadas, os alemães
derrotados na Segunda Guerra
Mundial viveram sob dois sistemas
rivais e opostos. Depois de passar
30 anos lutando para integrar o empobrecido leste comunista ao rico
oeste capitalista, um processo que
já custou 2 trilhões de euros (R$ 9
trilhões, R$ 2,2 trilhões a mais do
que o PIB brasileiro em 2018), o
país agora quer explorar os marcos
do seu processo de reunificação.
É uma tarefa complexa, como
quase tudo ancorado no turbulento passado do país. As marcas
da divisão estão presentes em toda
parte. O plano não é promover a
chamada “Ostalgia”, a nostalgia do
leste, modinha nos antigos bairros
hippies, hoje redutos hipsters, de
Berlim, como Prenzlauer Berg e
Kreuzberg. A ideia é vender a experiência histórica.
- No décimo e no vigésimo
aniversários, houve festas. Era um
tempo de otimismo. Agora temos
Vladimir Putin e Donald Trump,
precisamos de reflexão, então queremos vender a ideia da revolução
pacífica que tivemos - diz o chefe
da estatal de turismo Visit Berlin,
Burkhard Kiester.
Segundo ele, a reunificação de
1990 deixou “uma cidade ferida”,
que só se reergueu após a Copa de
2006. Hoje, figura em rankings de
destinos mais visitados da Europa.
PANELA DE PRESSÃO
A principal nova atração da
capital é um mergulho na vida dos
40 anos em que a cidade teve uma
metade controlada pela RDA, a
Disneylândia para deprimidos,
como era conhecida pelos locais.
Trata-se do Time Ride Berlin.
É uma imersão por etapas
naquele cotidiano. Primeiro, algumas imagens para o visitante,
tudo meio protocolar, com direito
a um refrigerante ou uma cerveja
da época – um aceno ao cotidiano
“fake” criado por um filho dedicado à mãe moribunda no brilhante
filme “Adeus, Lênin!” (2003).
Depois, vídeos com três personagens fictícios baseados em depoimentos de moradores da época, essencial para o passo seguinte,
quando você escolhe um deles para
guiar sua viagem de ônibus por
Berlim Oriental dos anos 1980.
Com óculos de realidade virtual,
a experiência é impressionante. Dá
vida àquilo que se vê nos tradicionais museus da RDA ou do muro,
que continuam lá, lotados.
A mesma empresa oferece um
aplicativo de realidade aumentada
para visitantes verem onde os 155
km do muro ficavam.
Haverá cem eventos nos 12
distritos berlinenses em 9 de novembro, quando a queda do muro
ocorreu na forma da autorização
da RDA para que seus cidadãos
visitassem o oeste. O processo destampou uma panela de pressão.
As cicatrizes da explosão estão por toda parte. Em Prenzlauer
Berg, onde o Mauerpark (parque
do muro) traz um trecho razoável
da antiga construção soviética, algumas casas não restauradas são

vizinhas de outras reluzentes.
Postes de concreto, que os comunistas usavam por serem mais
baratos, ainda são vistos, assim
como trilhos de bonde, inexistentes no lado capitalista a oeste do
icônico portão de Brandenburgo.
É um exercício fascinante andar
pelas ruas atrás desses detalhes.
O esforço trilionário do governo em absorver o leste deu frutos,
mas ainda há desigualdade entre
as antigas regiões. Moradores dos
estados ex-comunistas consomem
80% do que os do oeste, além de
ter produtividade 25% menor.
O PIB cresceu 1,4% no leste
em 2018 (1,9% se incluir Berlim,
que fica nele), ante 2,3% no antigo
lado capitalista. Os salários no leste são 20% menores do que os do
oeste, o que é parcialmente compensado por preços algo menores
de bens de consumo.
- Por isso ainda há alguma nostalgia do passado, mas é algo das
pessoas mais velhas - diz Kristin
Weingut, 52, artista de Kreuzberg.
Ela é uma raridade: os antigos
moradores acabaram expulsos pelos altos preços da gentrificação e
culpam por isso os “suábios ricos”,
em referência a alemães daquele
estado ocidental.
ALÉM DO SOUVENIR
A renovada ofensiva turística alemã ganha tração em locais
poucos explorados dessa antiga
divisão, muito além das lojinhas de
souvenir em torno do Checkpoint
Charlie – a barreira de passagem
leste-oeste na capital, que virou
ponto para selfies óbvias.
Aliás, a dica para quem tiver
(vários) euros a mais é, virando a
esquina do Checkpoint na Rudi-Dutschke-Strasse, visitar o espetacular Tim Raue, duas estrelas Michelin e um despojamento de fazer
corar restaurantes refinados de São
Paulo e Rio.
Entre esses tesouros ocultos
está a Turíngia, um dos estados
então socialistas que fazia parte
dos 1.400 km de fronteira interna
alemã. Ali há preciosidades para
o turista interessado em história,
pouco divulgadas no exterior.
Um exemplo é o Point Alpha,
trecho da fronteira fortificada perto de Geisa, que recebe 19 mil visitantes/ano. Há a torre de observação da base americana homônima
e, a poucos metros, uma equivalente comunista.
O complexo inclui museus e
uma pequena e espetacular Casa
na Fronteira, que passa sobre a
antiga linha divisória e reúne um
sem-fim de objetos e histórias daquele pedaço da Cortina de Ferro.
Há defeitos, claro, como as
poucas exibições bilíngues. Mas é
impactante estar no centro da chamada brecha de Fulda, nomeada
por uma cidade do lado ocidental
que seria o primeiro alvo de uma
invasão soviética em caso de guerra, devido ao terreno favorável à
movimentação de blindados.
A região emula outros estados
da RDA e registra um fenômeno
recente na política alemã, a ascensão da extrema direita personificada no partido AfD (Alternativa
para a Alemanha).
A sigla obteve o segundo lugar,
atrás da CDU da chanceler Angela
Merkel, nas eleições para o Parlamento Europeu de março na Turíngia, e há expectativa sobre seu
desempenho no pleito regional do
dia 27.
Na minúscula Geisa, cartazes
da AfD dividem espaço com os
da Die Linke (A Esquerda), agremiação também radicalizada, mas
herdeira do partido comunista que
governava o leste.

Parte do Muro de Berlim ainda se encontra de forma intacta. Hoje, é um dos principais pontos turísticos da Alemanha, e reúne diversos públicos

O parlamento alemão exerce suas funções do belo Palácio do Reichstag, com seu enorme pátio natural

A ilha dos museus abriga cinco renomados espaços históricos do país. Sua arquitetura é um capítulo à parte

Outra perspectiva da ilha dos museus. Dessa vez, o destaque vai para o rio Spree, que cerca toda a região

Antiga porta da cidade, o Portão de Brandenburgo representa um arco do triunfo neoclássico no país

Outro destaque é Erfurt, capital da Turíngia. Cidade com
dotes próprios, ela abriga diversas
atrações: uma antiga sinagoga descoberta atrás da parede de um restaurante, a mais conservada ponte
habitada do país e uma impressionante catedral gótica do século 11.
Mas para o turista Guerra Fria,
o foco é o Memorial de Andreastrasse, na rua de mesmo nome. Ali
funcionava uma das prisões da Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental. De 1952 a 1989,
essa cadeia aberta em 1747 abrigou
seis mil presos políticos.
É possível visitar as masmorras e ler histórias de ex-detentos.
Quando a população invadiu
o prédio, em 4 de dezembro de
1989, a tentativa de queima de
arquivos foi abortada, e os papéis,
colocados em celas para proteger a
memória dos que por lá passaram.
Os selos usados nas portas são visíveis até hoje.
O prédio seguiu como cadeia
até 2004, e em 2012 o museu foi
aberto. Pode não ser um programa
dos mais animadores, mas é fulcral
para entender o contexto. Nos museus alemães, a ditadura comunista
é chamada pelo nome. De todo
modo, a sobriedade posterior pode
ser aplacada em algum dos bares de
cerveja da central Michaelistrasse,
ou com um coquetel no premiado
Modern Masters.
IGREJAS LUTERANAS
Erfurt também ocupa um lugar na história por ter sediado as
primeiras vigílias em igrejas luteranas contra a introdução de um
curso de aprendizado militar nas
escolas, nos anos 1980.
Ao longo da década, foram formados núcleos de resistência que
demandavam maior liberdade. Em
1989, tudo confluiu, e as primeiras
grandes passeatas contra o regime
ocorreram ali e em Leipzig. Como
toda empreitada do tipo, essa proposta alemã entrega algumas roubadas. Uma delas é o Cinturão Verde,
conurbação de 160 parques que
percorre toda a antiga fronteira. Ele
começou a ser concebido em 1989,
e busca ofertar um agroturismo
onde antes havia minas e cercas.
Na prática, oferece lugares
como as Velas de Noé, bizarra estrutura que mistura torre de observação com tobogã numa colina
dos estados de Turíngia, Hesse e
Baviera. A associação entre as trilhas e a Guerra Fria soa forçada.
Outra concepção algo esotérica ocorre em Magdeburgo, capital
do estado da Saxônia-Anhalt. Lá
existe uma antiga área ocupada por
alojamentos soviéticos.
- Não podíamos descer do
bonde na frente dos prédios de
oficiais, que estavam sempre com
as janelas cobertas com o Pravda
- conta Simone Rauhut, em referência ao antigo jornal oficial da
União Soviética.
Simone dirige o principal empreendimento ali, um museu de
lona e madeira, a Torre do Milênio, a maior estrutura do tipo no
mundo, com 60 m. Aberta em
1999, abriga uma feira de ciências
sem relação com o passado.
Assim, alternando pérolas com
excentricidades, a Alemanha tenta
manter o foco em um período cada
vez mais distante no retrovisor da
história como alternativa para os
39 milhões de turistas que visitam
o país anualmente – e o colocam no
oitavo lugar no ranking mundial.
Se vai conseguir, não se sabe, e o
sucesso comercial dos produtos com
o bonequinho Ampelmann prova
que a memória encontra atalhos para
se manter viva. De quebra, as luminárias vendidas a salgados 99 euros
(cerca de R$ 450) são um charme.

