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Após ser sabatinado na Câmara Legislativa, secretário de
Economia do DF teve indicação do governador Ibaneis Rocha

ratificada pelo voto de 19 deputados distritais

SAÚDE CONFIRMA 2 CASOS
DA ÔMICRON EM BRASÍLIA

A PANDEMIA NÃO ACABOU

Os dois homens entre 40 e 49 anos de idade já haviam tomado três doses da vacina e estão bem.
Secretário diz que situação está sob controle. São Paulo também cancela o Réve i l l o n .

André Clemente é o novo
conselheiro do TCDF

Uma virada
s i m p l es m e nte

es p etac u l a r
Depois de 50 anos, o Atlético-MG

conquistou novamente o
Campeonato Brasileiro após vencer

na reta final o Bahia por 3 x 2

Riacho Fundo I vai
ganhar viaduto e tem

feira revitalizada

Nova queda do PIB
mostra estagnação

da economia

VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA
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Foragido ganhou carona e foi
visto indo para Goianápolis

CASO WANDERSON MOTA PROTÁCIO

No quarto dia de buscas, força-tarefa da polícia fechou as saídas da região
R E P RO D U Ç Ã O

Wanderson está foragido desde o último domingo após matar 3 pessoas

S A I BA MAIS
» Goianápolis foi a localidade em que, em 2019, Wanderson Mota

Protácio cometeu o crime de tentativa de homicídio, pelo qual ele
estava respondendo em liberdade até cometer os novos crimes no
último domingo (28).

» A polícia segue com as buscas na região e alerta para que se alguém
avistar Wanderson Mota Protácio, entre imediatamente em contato
com a polícia através do número 197. O sigilo da denúncia é absoluto.
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O quarto dia de buscas por
Wanderson Mota Protácio, de
21 anos, acusado pelo triplo

homicídio que chocou a região de
Corumbá no último domingo (28),
foi marcado por intensa movimen-
tação da polícia diante da denún-
cia de que o criminoso estaria indo
em direção a Goianápolis.

A suspeita de que Wanderson es-
taria na região de Mocambinho
amedrontou os moradores da re-
gião. Uma escola da região suspen-
deu as aulas já no período da ma-
nhã. Na tarde de ontem a polícia
confirmou a informação de que
Valdeci, um senhor trabalhador da
zona rural de Mocambinho, deu
carona em sua motocicleta para o
criminoso. Mocambinho é um dis-
trito do município de Gameleira
de Goiás e fica a uma distância de
30 km de Abadiânia-GO.

Valdeci não reconheceu o foragi-
do ao pedir carona, e assim que
chegou ao trabalho na região de
Mocambinho verificou a foto do
criminoso com os colegas de traba-
lho. Ao ver a foto, o senhor confir-
mou as características, inclusive as
tatuagens, e constatou que teria

dado carona para Wanderson Mo-
ta. De acordo com o trabalhador
rural, o criminoso estaria levando
consigo metade de um pacote de
bolacha de água e sal em uma saco-
la de supermercado, estaria vestin-
do uma camisa de cor acinzentada,
calça jeans suja, uma botina, um
boné e corrente prata grossa. Wan-
derson teria contado ao senhor Val-
deci que estaria vindo de Abadiâ-
nia com destino a Goianápolis.

A região ficou cercada em todas
as saídas. A polícia fez barreiras pa-
ra fiscalizar quem passava pela re-
gião e uma força-tarefa envolvendo
vários policiais efetuou as buscas
na região de Gameleira de Goiás.
Logo no final da tarde, as forças po-
liciais foram até o município de
Goianápolis, após uma denúncia
de que o foragido teria sido visto
em um supermercado da região.

De acordo com imagens das câ-
meras de segurança do estabeleci-
mento foi possível identificar um
indivíduo de características muito
parecidas com as de Wanderson
Mota. Ele teria entrado no estabele-
cimento com os chinelos na mão,
deu uma volta no local e saiu sem
efetuar nenhuma compra. A polí-
cia militar acredita que o indivíduo
pode ser Wanderson.

A ge nte
da PCDF
é presa

A agente da Polícia Civil do
Distrito Federal Rafaela Motta
Ferreira, de 40 anos, foi presa
preventivamente na madru-
gada de ontem. Ela é investi-
gada pelo crime de stalking
(termo para crime de perse-
guição reiterada) e estava em
liberdade provisória, proibi-
da de se aproximar do ex-na-
m o r a d o.

Segundo a Polícia Civil, a
agente descumpriu a medida
restritiva e a Corregedoria da
Polícia Civil do Distrito Fede-
ral representou pela prisão
preventiva da agente ao Poder
Judiciário. Rafaela foi encon-
trada em um apartamento de
um familiar e se apresentou
apenas com a chegada dos ad-
vogados. A agente está na car-
ceragem da Polícia Civil,
aguardando audiência de
custódia. "Confirmada a lega-
lidade da prisão, será encami-
nhada ao presídio feminino,
onde ficará por tempo inde-
terminado", afirmou a corpo-
ração em nota.

Rafaela Mota é investigada
por perseguir um ex-namora-
do, de 39 anos, com quem teve
um relacionamento em 2018.
Os dois se conheceram em
um aplicativo de paquera e
ela é suspeita de tê-lo ameaça-
do após uma tentativa do na-
morado de romper a relação.

Na quarta-feira (1), o telejor-
nal "DFTV", da TV Globo, exibiu
um caderno apreendido pela
Polícia Civil na casa da agente,
que é peça da investigação.
Nele, Rafaela supostamente
escrevia ameaças contra
ex-namorados.

Ela chegou a ser detida pela
terceira vez em novembro,
após furar os pneus do carro
dele e o esfaquear. Na ocasião,
a defesa da servidora pública
negou as acusações e disse
que Rafaela tentou se defen-
der de agressões do ex-compa-
n h e i r o.

S TA L K E R

Ibama abre seleção com 568 vagas
CONCURSO PÚBLICO

GABRIEL DE SOUSA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

As inscrições para o concurso
público do Instituto Brasiliero do
Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (IBAMA), que da-
rá 568 vagas para analistas e técni-

cos ambientais, abriram ontem. Os
cadastros podem ser feitos até o
dia 20 de dezembro no site do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa em Ava-
liação e Seleção e de Promoção de
Eventos (Cebraspe).

São 432 vagas para a função de
técnico ambiental, carreira que

exige ensino médio, e também 136
vagas para o cargo de analista, no
qual os candidatos precisam pos-
suir um ensino superior completo.
Para os técnicos, os salários podem
chegar a R$ 4.062,34, já os analistas,
podem receber até R$ 8.547,64.

O certame será realizado em todas

as capitais do Brasil e também estará
sendo realizado aqui no Distrito Fe-
deral. A primeira etapa do certame
será a realização de uma prova obje-
tiva de “certo e errado”, 50 questões
de conhecimento básico e 70 de sa-
beres específicos. Também será pro-
posta uma avaliação discursiva.
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GDF confirma 2 casos da ômicron
COVID-19

Pacientes estão em isolamento. Secretário de Saúde garante que está “tudo sob contole”.
BRENO ESAKI/AGÊNCIA SAÚDE

O Lacen-DF
identificou os
dois casos na
noite de
ontem. SES
mantém o
plano de
contingência e
aposta na
vacinação em
massa como
est ratég i a
eficaz para
driblar a nova
va r i a nte.

S A I BA MAIS
» Fernando Erick Damasceno,

secretário-adjunto de
Assistência à Saúde acredita
que o momento é de incerteza
mas que a melhor forma de
passar por essas variantes é
mantendo a vacinação em dia.
Por isso, destacou que as
campanhas vão continuar.

» “Estamos planejando manter os
serviços de vacinação
acessíveis e ir para lugares de
grande movimentação. Teremos
um 3º movimento: varredura na
casa das pessoas e oferta das
vac i n a s”, disse.

ELISA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Foram confirmados dois casos
da nova variante Ômicron no
Distrito Federal, na tarde de

ontem, depois dos testes monito-
rados pelo Laboratório Central do
Distrito Federal (Lacen-DF). Os ca-
sos foram divulgados oficialmente
pela Secretaria de Saúde (SES) em
coletiva de imprensa e, de acordo
com o chefe da pasta, General Pafia-
dache, “está tudo sob controle”.
Ambos os infectados estão em iso-
lamento desde a chegada em Brasí-
lia.

Os dois casos da nova cepa foram
detectados em dois homens de fai-
xa etária entre 40 e 49 anos, que já
haviam tomado três doses da vaci-
na, são residentes do DF e estavam
em viagem no exterior. Um dos pa-
cientes havia testado negativo no
primeiro teste realizado. No segun-
do, porém, veio a confirmação da
contaminação. Um deles está as-
sintomático e o outro está com sin-
tomas leves.

Para garantir o controle dos ca-
sos foi realizado um levantamento
dos voos vindos da África do Sul
desde o dia 14 de novembro. As pes-
soas próximas aos dois homens
que testaram positivo para a Ômi-
cron também foram monitoradas
e não apresentam risco. Segundo o
secretário Pafiadache, não há pre-
visão de novas restrições por conta
da nova variante porque a situação
está sendo acompanhada. Além
disso, a taxa de transmissão R(t) em
Brasília continua abaixo de 1 — o
que indica uma regressão da pan-
demia — e o número de hospitali-
zados e novos casos da doença tam-

bém vem caindo.

Vac i n aç ão
Pafiadache comentou que há

uma preocupação com a vacina-
ção, já que essa é a melhor maneira
de combater a pandemia. “A com-
pra de insumos, a criação de leitos
e outras medidas estão aí porque
nós, como gestores, temos que dar
assistência caso seja necessário [...]
Mas queremos atingir o máximo
possível de cobertura vacinal e es-
tamos realizando a busca ativa”.

A Saúde continua seguindo o
plano de contingência usual. A pas-
ta faz apelos constantes à popula-
ção para que procurem a vacina e
mantenham as demais medidas
preventivas, como evitar aglome-
rações, usar máscara e usar álcool
em gel nas mãos. Segundo os da-
dos da secretaria, 235 mil pessoas
ainda não iniciaram o esquema va-
cinal e 220 mil ainda não recebe-
ram a segunda dose. Atualmente, o
DF tem 88,62% da população elegí-
vel vacinada com a D1 ou dose úni-
ca e 76% vacinada com a D2. A SES já
aplicou em torno de 4,5 milhões de
doses desde o início da campanha.

Manoel Pafiadache reiterou que
um ponto de vacinação fixo será
instalado na Rodoviária do Plano
Piloto até o dia 10 de dezembro, em
parceria com o SESC. O posto de tes-
tagem do aeroporto de Brasília ain-
da está em negociação e ficará na
área dos desembarques. A princí-
pio, dará atenção aos viajantes de
voos internacionais. “E s t am o s
agindo. [...] Não há descarte do Dia
D, para nós ele é continuado: toda
oportunidade de irmos de encon-
tro com a população, nós vamos”,
declarou.

Sem mortes em 24 horas
Segundo os dados da Secretaria

de Saúde do DF (SES-DF), não foram
registrados óbitos por covid-19 no
DF nas últimas 24h. Porém foram
notificados 84 novos casos da
doença entre quarta e quinta. Com
isso, já foram notificados 517.977 ca-
sos de covid no Distrito Federal e
11.040 mortes desde o início da
pandemia, referentes a cerca de
2,1% da população.

De acordo com o boletim de on-
tem, foram notificados dois óbitos
pela doença no Distrito Federal,
que ocorreram ambos no dia 27 de
novembro. Uma vítima eram do se-

xo feminino e uma do sexo mascu-
lino. Uma delas tinha entre 70 a 79
anos e a outra tinha 80 ou mais. As
vítimas faleceram dentro do hospi-
tal e residiam no DF. Uma das víti-
mas apresentava comorbidade
que agravou a doença.

O DF não recebeu remessa de do-
ses de vacina essa semana. Contu-
do, devem chegar lotes de Pfizer e
Astrazeneca daqui a duas semanas
para a aplicação da primeira dose.
Lotes do imunobiológico Janssen
também estão planejados para
chegarem à capital, mas ainda não
há previsão de data.
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Trânsito liberado na W3 Sul
DOMINGOS E FERIADOS

Avenida fecha para pedestres e volta a ter circulação de veículos permitida a partir do dia 5
LÚCIO BERNARDO JR/ AGÊNCIA BRASÍLIA

Avenida foi interditada para veículos por quase 1 ano e meio

Os veículos voltarão a poder cir-
cular na W3 Sul aos domingos
e feriados. Durante quase um

ano e meio, a avenida teve o trânsi-
to interditado para carros, motos e
ônibus entre as quadras 503/703 e
512/912, sendo liberado para pedes-
tres e ciclistas. A medida foi revoga-
da por decreto publicado no Diário
Oficial do DF ontem e passa a valer
a partir deste domingo. A decisão
pela reabertura da W3 ocorre em
meio ao avanço da vacinação — o
DF tem 75,53% da população geral
imunizada com a primeira dose do
ciclo — e a reforma da avenida.

“Quando a pandemia estava
muito forte e as pessoas confina-
das, o governador teve a ideia de
criar uma nova opção para as pes-
soas saírem de casa. Agora arrefe-
ceu a pandemia, os parques abri-
ram, os espaços públicos podem
ser usados e nós temos oportuni-
dade de dar continuidade a refor-
ma”, afirma o secretário de Gover-
no, José Humberto Pires. Serão fei-
tas as calçadas e as trocas do pavi-
mento da área da 703.

O GDF investiu R$ 24,8 milhões
num pacote de obras na W3 Sul,
que inclui serviços de readequação
do sistema viário com estaciona-
mentos, reforma total das calçadas
com acessibilidade, paisagismo,
obras complementares de drena-
gem, sinalização, melhoria asfálti-
ca, troca de iluminação por LED e
colocação de novas lixeiras.

“O GDF está fazendo um traba-
lho maravilhoso, com vários ór-
gãos integrados, e a população pre-
cisa ver a transformação aconte-
cendo e já usufruir das benfeitorias
prontas”, afirma Meire Mota, secre-
tária executiva de Acompanha-
mento e Monitoramento de Políti-
cas Públicas.

A secretária destaca que esse não
é o fim do Viva W3. “O projeto não
acabou com o encerramento do fe-
chamento aos domingos. Estamos
reformando três praças, como a
Praça 21 de Abril, com mobiliário
urbano e acessibilidade. Os corre-
dores culturais foram revitaliza-
dos. Estamos incentivando a eco-
nomia criativa”, completa.

C o m é rc i o
A medida também busca aju-

dar o comércio da região. Os co-
merciantes e lojistas estavam em
diálogo com a Secretaria de Go-
verno solicitando a reabertura
para aquecer o comércio durante
o período natalino. “Nós tivemos
uma conversa com José Humber-
to Pires, secretário de Governo,
para que em dezembro estivesse
aberto, justamente por causa do
Natal e das festas de fim de ano”,
afirma o presidente do Sindivare-
jista, Edson Castro.

Para Castro, o impacto será po-
sitivo também pela presença de
novos estacionamentos na re-
gião. “O brasiliense tem mania de
andar de carro. Vai passando, pa-
rando e entrando nas lojas. Quan-
do não tem estacionamento, nin-
guém vai. Nossa expectativa é
muito boa. O comércio do DF só
fecha em três datas — Sexta-feira
da Paixão, 25 de dezembro e 1º de
janeiro —, porque reage muito
bem aos domingos e feriados”,
analisa.

“Medida vem
em boa hora”,
diz sindicato

O presidente do Sindivarejista,
Edson de Castro, enviou ao governa-
dor Ibaneis Rocha, em novembro,
ofício pedindo o fim da interdição,
que causa “amargos prejuízos não
só ao comércio da W3 Sul como a su-
permercados, restaurantes, bares,
lanchonetes e farmácias que funcio-
nam nas quadras 100, 200 e 300”.

Segundo Castro, a queda no fatu-
ramento mensal passou de 30% por
mês a partir de junho de 2020,
quando começou a interdição. O
presidente do Sindivarejista disse,
ainda, que a medida vem em boa
hora “porque é em dezembro que
o comércio mais vende por conta
do Natal. Na W3 Sul, há cerca de 150
lojas que podem funcionar aos do-
mingos, aproveitando o bom mo-
vimento de fim de ano, o que gera
empregos e renda”.

O fechamento da avenida teve o
objetivo de ser um novo espaço pú-
blico para práticas de esporte e la-
zer enquanto os parques estavam
fechados e para evitar aglomera-
ções na área do Eixão. O decreto
mantém a interdição da DF-002, o
Eixão do Lazer, aos domingos e fe-
riados. Sobre uma possível retorno
da medida futuramente, José
Humberto Pires diz que “nada im-
pede que possa ser reavaliado”, já
que “houve uma aprovação relati-
vamente boa”.
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Riacho Fundo I
ganhará novo
viaduto

INFRAESTRUTURA

Com investimento de mais de R$ 22
milhões, objetivo da obra é desafogar
o trânsito na saída da BR-060

RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIA

Feira Permanente e o Skate Park foram inteiramente reformados e já estão prontos para o uso da população

Feira e Skate Park entregues

ELISA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O governador do Distrito Fede-
ral, Ibaneis Rocha (MDB), assi-
nou ontem a ordem de serviço

para o começo das obras do viaduto
do Riacho Fundo I, que será cons-
truído na Estrada Parque Núcleo
Bandeirante (EPNB/DF-075), no aces-
so ao Riacho Fundo e à Área de De-
senvolvimento Econômico (ADE) de
Águas Claras. O objetivo da obra é
desafogar o trânsito na região, prin-
cipalmente na rotatória. Também
foi entregue a reforma da Feira Per-
manente e do Skate Park.

O local de construção do viaduto
é rota de entrada e saída de Brasília
pela BR-060. Com investimento su-
perior a R$ 22 milhões, o viaduto te-
rá dois retornos: um por cima e um
por baixo da rodovia. A obra vai be-
neficiar cerca de 100 mil conduto-
res que trafegam diariamente pelo
local e também fará ligação com
Taguatinga, Santa Maria, Gama e
Riacho Fundo II. Após o início dos
serviços, a obra deve ser entregue
em 365 dias.

Ibaneis Rocha reconheceu as di-
ficuldades do trânsito no local e
disse que as ações realizadas para
resolver esses problemas também
levam qualidade de vida à popula-

ção. “Conseguimos avançar com
muita força e dizer para a popula-
ção que fizemos a diferença [...] Co-
bramos por um serviço rápido. Ti-
vemos várias discussões dentro do
gabinete para que as coisas saís-
sem do papel, para que a vida no DF
melhore. Estamos colocando à dis-
posição da população mais quali-
dade de vida. E o Riacho Fundo já é
uma cidade bonita e jovem”.

Ana Lúcia Melo, administradora
regional do Riacho Fundo, de-
monstrou estar satisfeita quanto à
obra. “A palavra de hoje é gratidão.
Quero dizer que essa obra é uma vi-
tória, pois muitos falaram que não
seria possível fazer isso durante a
pandemia, mas fizemos. Não medi-
mos esforços”, comentou.

Essa é mais uma obra coordena-
da pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Distrito Federal
(DER-DF), presidido por Fauzi Nac-
fur. Em discurso na solenidade de
assinatura da ordem de serviço, ele
prometeu melhorias. “Esse balão
sempre foi um ponto de entronca-
mento e é uma saída importante
da cidade onde o trânsito parava,
mas agora isso vai acabar”.

O presidente da Câmara Legisla-
tiva do Distrito Federal (CLDF), de-
putado Rafael Prudente, disse estar
feliz com as entregas deste ano,

pois no ano que vem o plano é “tra -
tar de coisas novas”. “Quero agra-
decer a todas as lideranças que co-
braram por essa obra. Ainda na
próxima semana vamos votar um
crédito de mais R$ 1 bilhão em in-
vestimentos no DF e depois votare-
mos mais R$ 2 bilhões para o ano
que vem”, declarou.

Um dos deputados distritais que
destinou emendas para a constru-
ção do viaduto duplo também es-
tava presente na cerimônia: Valde-
lino Barcelos. Além do parlamen-
tar, participaram também a secre-
tária de Turismo, Vanessa Mendon-
ça, o presidente da Novacap, Fer-
nando Leite, o secretário de Trans-
porte e Mobilidade, Valter Casimi-
ro e o secretário de Governo, José
H u m b e r t o.

Para impulsionar a qualidade
do esporte e lazer, a Feira Perma-
nente e o Skate Park foram inteira-
mente reformados e já estão pron-
tos para o uso da população. O
compromisso de recuperar todas
as feiras do DF vêm sendo feito pe-
la gestão.

O governador Ibaneis acredita
que as feiras são as praias do brasi-
liense, pois é onde muitas pessoas
vão nos finais de semana para co-
mer, fazer compras e conversar.
“Nesse local me sinto muito bem,
com o cheiro da comida e as pes-
soas trabalhando. No Piauí eu pro-
duzia verduras na chácara e ven-
dia na feira todo final de semana.
Sei que são pessoas humildes que
saem de casa cedo para trabalhar.
[...] Parabéns à Câmara legislativa,
que nos ajuda e a gente consegue
com as emendas colocar isso à dis-
posição da população”.

Melhorias
Criada em 1990, a Feira Perma-

nente do Riacho Fundo não passa-

va por revitalizações há 13 anos. O
local possui 108 boxes e recebeu re-
forma do teto, piso e banheiros.
Com um investimento de R$ 470,5
mil reais, também foram feitos os
serviços de drenagem, instalações
elétricas e hidráulicas, reconstru-
ção da fachada, instalação de gra-
dil modular, recuperação das cal-
çadas e pintura interna e externa.
Durante a entrega dos espaços,
também foi assinada a ordem de
serviço para a instalação de ilumi-
nação LED.

Skate Park
O Skate Park, que fica logo atrás

da feira, foi recuperado pelas mãos
de dez homens e 40 mulheres do
programa Renova DF. Foi feita a re-
composição do meio-feio, sistema
de drenagem e asfaltamento no
estacionamento. As rampas e o pi-
so foram recuperados, além da
pintura com grafitagem e a adição
de um projeto de paisagismo. Ao
todo, a revitalização do espaço cus-
tou mais de R$ 166 mil reais.

100
MIL CONDUTORES SERÃO

BENEFICIADOS COM
O VIADUTO
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“ESTOU MUITO SATISFEITO
COM O RESULTADO DA
VOTAÇÃO. QUERO DIZER
QUE DEUS LHE COROA HOJE
CONSELHEIRO NESTE
PLENÁRIO PELA SUA FÉ,
SEU TRABALHO, SUA
DEDICAÇÃO, SEU EMPENHO
E SUA HISTÓRIA”
RAFAEL PRUDENTE , presidente da
CLDF

Clemente é aprovado para o TCDF
RECONHECIMENTO

Após sabatina, 19 distritais apoiaram
indicação do secretário de Economia
do DF como conselheiro da Corte

VITOR MENDONCA/JORNAL DE BRASÍLIA

Quando indagado sobre possí-
veis conflitos de interesses que pos-
sa enfrentar, Clemente disse que
em tudo o que tiver o nome da Se-
cretaria de Economia nessa gestão,
se sentirá impedido de participar.
Deixou claro, entretanto, que no
tocante às demais áreas, vai avaliar
caso a caso. “Onde me sentir inco-
modado por ter participado da
construção de alguma política pú-
blica, vou me declarar impedido”.

Ele também afirmou que a indi-
cação e aprovação consistem nu-
ma trajetória que vinha construin-
do desde o início da sua carreira no
serviço público. “Estou muito hon-
rado com a indicação pelo gover-
nador Ibaneis, assim como com a
receptividade que tive por parte
dos parlamentares e o pessoal do
Tribunal de Contas. Acredito que
vou poder contribuir muito para
melhorar a gestão do DF e a quali-
dade de vida da nossa população”,
destacou. O auditor ainda contou

HYLDA CAVALCANTI
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A Câmara Legislativa do Distri-
to Federal (CLDF) sabatinou e
aprovou, ontem, numa mes-

ma sessão, o secretário de Econo-
mia do DF, André Clemente, que é
auditor de carreira, para o cargo de
conselheiro do Tribunal de Contas
do DF (TCDF). A indicação de Cle-
mente foi anunciada na última se-
mana pelo governador Ibaneis Ro-
cha e aprovada pela grande maio-
ria dos parlamentares. Foram 19
votos favoráveis, um contrário e
uma abstenção. A sabatina foi rea-
lizada durante reunião da Comis-
são de Economia, Orçamento e Fi-
nanças (CEOF), também no plená-
rio da Casa.

Como a vaga tem sido contesta-
da pelo Ministério Público, pelo fa-
to de o seu antecessor, o conselhei-
ro Paiva Martins ter sido um audi-
tor concursado do TCDF, o que não
é o caso do secretário, o tema foi
abordado por vários distritais. Cle-
mente disse que não vê inseguran-
ça jurídica em relação ao caso e
considera natural esse tipo de
questionamento. “Temos cons-
ciência da regularidade jurídica do
que estamos fazendo. O governa-
dor Ibaneis Rocha é um jurista, um
homem experiente no Judiciário e
tudo o que estamos fazendo, além
de regular, está de acordo com o in-
teresse público”, frisou.

Ele ressaltou, também, que “ob -
viamente, quando isso foi escrito lá
atrás, na Lei Orgânica, nos regi-
mentos do Tribunal de Contas, não
previram essa situação”. “Quem
imaginou que não haveria um au-
ditor nos quadros de pessoal do
TCDF? É uma situação que está há
décadas para ser resolvida”, afir-
mou. A seu ver, como não há um
auditor nos quadros na Corte e o
último concurso foi realizado há
mais de uma década, a vaga deve
ser de indicação do governador.

“Não existe uma garantia de que
isso se resolva no prazo previsto de
homologação do próximo concur-
so e há um risco do tribunal em
funcionar sem a ocupação dessa
vaga. Então, pesando toda a ques-
tão jurídica, nas normas que re-
gem a administração pública, o
chefe do Executivo considerou ne-
cessária essa indicação. Para que o
TCDF possa, com todos os seus con-
selheiros, funcionar efetivamen-
te”, enfatizou.

PERFIL

Um currículo talhado para o cargo de conselheiro
Se for avaliado do ponto de vista extremamente
técnico, o advogado André Clemente Lara de Oliveira
tem todas as condições para ocupar o colegiado do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) – que é
vitalício. Mas também pesou, para a aprovação à
Corte, sua boa gestão na Secretaria de Economia do
DF nos últimos anos, incluindo iniciativas que
ajudaram a deixar equilibradas as contas do Governo.
Clemente é formado em Direito pela Universidade
Católica de Brasília (2006) e em Ciências Contábeis
pelo Centro Universitário de Brasília (1994). É
pós-graduado também em Auditoria Interna e
Externa e auditor da Receita do Distrito Federal. Ele
já ocupou, além do cargo de Secretário da Fazenda
(esse no atual governo), também os de secretário de
Planejamento, secretário do Entorno e secretário da
representação do Estado de Goiás. Além disso, foi
presidente do Conselho de Administração da BRB
Corretora de Seguros S/A e do conselho de
Administração do BRB. É conhecido como um
profissional experiente em Administração Pública,
Finanças Públicas, Direito Tributário, Direito
Administrativo, Processo Legislativo, Auditoria
Contábil e Auditoria Fiscal.
Independentemente desse currículo, o auditor é
conhecido como nome de confiança do governador
Ibaneis Rocha e tido como conselheiro de vários
nomes do primeiro escalão do Governo do Distrito
Federal. É elogiado também como responsável pelo
fato de, nesse governo, não ter havido atraso no
salário de servidores públicos, como já aconteceu
em gestões passadas. Ao longo do trabalho que
desenvolveu na secretaria também foi mantido o
pagamento em dia dos fornecedores e várias obras
continuaram sendo executadas, mesmo em meio à
pa n d e m i a .
“A cidade é um sistema. Obviamente às vezes você
prioriza uma área, como a social, mas isso não
significa que você vai ter uma diminuição ou um
comprometimento das outras. A área de obras é
fundamental, porque gera muitos empregos”, chegou
a declarar.Clemente também foi responsável pelo

lançamento do Programa de Regularização Fiscal do
Distrito Federal (Refis) que ajudou a regularizar a
situação de vários empresários nestes tempos de
dificuldade e recessão. E encaminhou projeto para
uma segunda versão do programa, com vistas a
2022.
Conforme declarações do próprio governador, teve
“um brilhante desempenho no controle das contas
públicas, o que mesmo em momento de crise
garantiu o necessário equilíbrio para a continuidade
dos projetos de governo”. “Clemente preenche todas
as exigências legais para a função, além de ter
exercido cargos estratégicos e importantes ao longo
da carreira”, destacou Ibaneis.
Com objetivo de deixar a cesta básica mais barata,
ele atuou num projeto que reduziu impostos para 14
produtos que compõem a cesta básica no DF, para
“aliviar a pressão inflacionária que a cesta básica
provoca na renda familiar da população, impactada
pela pandemia”. Em relação a concursos públicos,
sempre defendeu que sejam recompostas forças de
trabalho. “Nós não somos a favor de um Estado
inchado, mas o Estado tem que ter as condições de
prestar seus serviços. Não pode ser um estado
mínimo também que não tenha servidores a fim de
prestar serviços sociais, nem de atendimento à
população. Então nossa prioridade é continuar
fazendo concursos”, ressaltou.
De acordo com André Clemente, desde o início da
pandemia, o governo contratou mais de 9 mil
trabalhadores - entre efetivos e temporários - para
atuarem em diferentes áreas do DF, além de
aproveitar aprovados remanescentes de concursos
anteriores e ocupar vacâncias (vagas deixadas por
outros servidores públicos, que agora estão
aposentados).Também defende a revisão de todas as
33 carreiras públicas do funcionalismo distrital. A seu
ver, a alteração das leis que regem as categorias são
importantes para garantir serviços públicos de
qualidade e remuneração adequada para os
servidores. É entusiasta da adoção de planos de
metas para os servidores.

que sempre imaginava que um dia
chegaria ao TCDF. “Humildemente
eu imaginava. Sabia das dificulda-
des, sou filho de pai pobre, sempre
trabalhando, sem apadrinhamen-
to político, mas nunca deixei de
lembrar dessa possibilidade”, afir-
mou.

Destacou que pretende, com sua
atuação, “fazer Brasília ser uma ci-
dade mais justa, fiscalizando as
contas, ajudando nas políticas pú-
blicas e auxiliando parlamentares,
secretários do Distrito Federal e o
próprio Tribunal de Contas”. “Vo u
chegar para aprender com os con-
selheiros, com a área técnica e colo-
car minha experiência à disposi-
ção. Com muita humildade e mui-
ta gratidão de ser recebido naquela
casa”, colocou.

André Clemente: “Pretendo fazer Brasília ser uma cidade mais justa e ajudar nas políticas públ i ca s”
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LIXO ZERO
Entrou em vigor ontem a legislação que institui a Política

Pública “Brasília Lixo Zero, Arquitetura Sustentável e Energia
Renovável no DF”. De autoria do deputado distrital Rodrigo
Delmasso (Republicanos/foto ), a mesma tem a finalidade de
minimizar o despejo de lixo reciclável no meio ambiente,
destinando-o para políticas e ações públicas de arquitetura
sustentável e energia renovável.

CLDF/FLICKR

doA LT O d aTORRE re d acao @ g r u p o j b r.c o m
Hylda Cavalcanti

C o n s c i e nt i zaç ão
A legislação também tem como objetivo desenvolver

mecanismos de marketing e de conscientização do cidadão para
a separação adequada de seus resíduos, permitindo a reutilização
e reciclagem deste material.

Rea p rove i ta m e nto
“O lixo não deveria ser descartado, mas visto como objeto que

pode ser reaproveitado para outras finalidades. Se deixarmos de
ver lixo como tal, perceberemos que, diariamente, jogamos fora
um produto que poderia ser tratado e reutilizado”, disse o
d e p u tad o.

Re j e i ç ão
Acostumado a divulgar projetos de sua autoria ou relatoria

aprovados nas comissões técnicas da Câmara, o deputado federal
Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) desta vez se destacou por uma
decisão diferente. Recentemente, ele teve aprovado um parecer no
qual pediu a rejeição de projeto de lei do qual foi o relator.

Mudanças
A proposta, cujo parecer de Ribeiro

foi acolhido, tentava alterar o Estatuto
da Pessoa com Deficiência para
deixar mais clara a garantia da
participação segura da pessoa com
deficiência como praticante,
competidora ou acompanhante em
treinos, serviços ou eventos culturais
e esportivos promovidos pelo poder
público ou pela iniciativa privada.

D es n e c es sá r i o
Mas na opinião do parlamentar do DF,

tais mudanças são desnecessárias. “O
projeto reafirma direitos que já estão
assegurados, sendo que de maneira
mais genérica, tanto no Estatuto da
Pessoa com Deficiência como também
no Estatuto do Torcedor. Desce a
minúcias que fogem à competência da
legislação federal”, explicou.

C o n fu são
Ao participar, ontem, de evento

sobre a importância do Congresso
Nacional para a Educação brasileira, o
deputado federal Professor Israel
(PV-DF) chamou a atenção para a
pauta do setor atualmente, que a seu
ver, principalmente em relação ao
ensino superior, tem sido confundida
com a pauta de costumes.

I d e o l og i a s
“A pauta da Educação tem se

transformado, nos últimos tempos,
em pauta ideológica. É possível que o
Governo Federal apresente medidas
nesse sentido no ambiente eleitoral,
em 2022, só para criar um fato de
imprensa e mobilizar as redes
s o c i a i s”, enfatizou ele.

Favo ráve l
O senador José Antonio

Reguffe (Podemos-DF),
mesmo sendo oposição
ao Governo Federal, votou
na quarta-feira (1º) pela
condução do advogado
André Mendonça à vaga
para o qual foi indicado
ao Supremo Tribunal
Federal (STF).

“E s q u e m a”
Pouco depois de registrar o voto,

Reguffe explicou o motivo. “N ão
sou evangélico, mas sou católico
praticante. Ser cristão não é
problema. Acredito nas palavras
dele, que respeitará o Estado laico,
assim como determina a
Constituição. E o principal: se ele
fosse de ‘es q u e m a’, já teria sido
aprovado há muito tempo”.

I n sat i sfaç ão
A PEC dos Precatórios foi aprovada pelo Senado Federal, mas a

correria pela tramitação da matéria nos últimos dias contou com a
insatisfação de pelo menos um parlamentar: o senador pelo
Distrito Federal Izalci Lucas (PSDB).

A p u raç õ es
Izalci chegou a fazer um apelo aos colegas no começo da

semana para que a proposta fosse melhor discutida. Segundo ele,
seria preciso apurar o aumento, observado nos últimos anos, dos
valores dos precatórios – dívidas judiciais da União, estados e
municípios com credores diversos.

Au d i to r i a
“Antes de pagar esses precatórios da União precisamos checar

o motivo desse aumento de 60% do valor este ano, seja com a
instalação de uma CPI para isso, seja com a Comissão de
Assuntos Econômicos. O que não podemos fazer é ficar pagando
precatórios sem uma fiscalização ou auditoria”, defendeu.

C a l ote
Falando em PEC, a senadora Leila Barros (Cidadania –

DF) divulgou uma nota no final da votação protestando
sobre a aprovação da matéria. “Se os precatórios tivessem
sido retirados do teto de gastos, essa proposta teria meu
voto favorável, seria um caminho óbvio e transparente para
a solução do problema. O problema é que
constitucionalizou o calote, o que trás um enorme
descrédito para o país”, frisou.
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Posse de Mendonça será dia 16
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Integrantes da Corte esperam postura equilibrada do novo ministro “terrivelmente evangélico”
ROSINEI COUTINHO/SCO/STF

Fux e Mendonça: “Passo para um homem, salto para evangélicos"

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz Fux,
reuniu-se ontem com o ex-ad-

vogado-geral da União André Men-
donça e ambos decidiram que a
posse do novo integrante da Corte
será no próximo dia 16. Mendonça
foi aprovado na quarta-feira pelo
Senado para integrar o tribunal
com 47 votos favoráveis e 32 contrá-
rios. Ele é o segundo indicado do
presidente Jair Bolsonaro ao Supre-
mo e assumirá o assento deixado
por Marco Aurélio, que se aposen-
tou em julho.

A indicação de Mendonça ficou
travada por mais de quatro meses
devido à resistência do presidente
da Comissão de Constituição e Jus-
t i ç a  ( C C J ) , D av i A l c o l u m b r e
(DEM-AP), e de um grupo de sena-

dores que eram contra seu nome e
demoraram para marcar a data da
sabatina.

Nos bastidores, integrantes do
Supremo e do Congresso comemo-
raram os gestos de ponderação fei-
tos pelo ex-AGU na sabatina, mas
adotaram cautela a respeito da
atuação que ele terá quando sentar
na cadeira da principal Corte do
país. Mendonça era tido como um
dos nomes mais ponderados do
primeiro escalão de Bolsonaro
quando esteve na Advocacia Geral
da União (AGU), mas à frente do Mi-
nistério da Justiça se envolveu em
polêmicas, vistas como formas de
agradar o presidente para ser o se-
gundo indicado ao Supremo.

Durante a sabatina, congressis-
tas e integrantes do tribunal come-

moram o que entenderam ser ges-
tos de ponderação em relação ao
perfil "terrivelmente evangélico"
que o levou a ser escolhido pelo
presidente.

Embora reconheçam que ele fez
alguns gestos para conseguir ser
aprovado, senadores e ministros do
Supremo ouvidos pela reportagem
em reserva torcem para que a pos-
tura do Mendonça equilibrado pre-
valeça quando ele chegar à Corte.

A primeira entrevista depois da
aprovação, contudo, causou receio
no STF e foi interpretada como
uma mudança no tom em relação
às afirmações que vinha fazendo
quando ainda precisava do aval do
Senado. "É um passo para um ho-
mem, um salto para os evangéli-
cos", disse ele.
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Senado aprova PEC dos R$ 400
VAI PARA A CÂMARA DE NOVO

Proposta torna Auxílio Brasil permanente, mas aumento de valor terá que ser c o m p e n sad o
WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

Bezerra afirmou que as alterações na PEC receberam o aval do governo

Após sucessivos recuos do go-
verno, o plenário do Senado
aprovou ontem proposta de

emenda à Constituição (PEC) dos
Precatórios. A proposta é o meca-
nismo do governo para destravar o
pagamento do programa social
Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de
dezembro. O texto, que dá calote
em dívidas judiciais reconhecidas
pela Justiça, foi aprovado no pri-
meiro turno por 64 votos a favor e
13 contrários, além de duas absten-
ções.

Os senadores fizeram um acordo
para que a votação em segundo
turno se desse na sequência, sendo
a proposta novamente aprovada,
por 61 votos a favor e 10 contrários,
além de uma abstenção. Era neces-
sário o apoio de pelo menos 49 se-
nadores, do total de 81 parlamenta-
res da Casa.

Como houve alteração no texto,
a proposta ainda vai precisar tra-
mitar novamente na Câmara dos
Deputados. Líderes governistas
afirmam que há acordo com o pre-
sidente Arthur Lira (PP-AL) para
que a votação aconteça com celeri-
dade. A parte da PEC que não che-
gou a ser modificada pelo Senado
poderá ser promulgada antes de a
Câmara analisar a nova versão.

Apesar das concessões feitas pelo
governo na negociação com o Se-
nado, os pontos essenciais da pro-
posta foram mantidos.

A PEC dos Precatórios é hoje a
principal pauta de interesse do
presidente Jair Bolsonaro no Con-
gresso. O objetivo é autorizar o go-
verno a gastar mais e viabilizar a
promessa de elevar o valor do Auxí-
lio Brasil numa tentativa de dar im-
pulso a Bolsonaro na campanha à
reeleição em 2022.

"Eu tenho que registrar que mais
da metade das famílias assistidas
pelo Auxílio Brasil estão no Nordes-
te, que é a região mais pobre do
Brasil", afirmou o relator da PEC,
Fernando Bezerra (MDB-PE), que é
líder do governo no Senado.

Para ampliar em cerca de R$ 106
bilhões as despesas do próximo
ano, a PEC tem dois pilares. Uma
medida permite um drible no teto
de gastos, fazendo um novo cálcu-
lo retroativo desse limite. A outra
medida cria um valor máximo pa-
ra o pagamento dos precatórios - as
dívidas que não entrarem nessa lis-
ta serão adiadas e quitadas em
anos posteriores.

Nesta quinta, o governo recuou e
atendeu os últimos quatro pontos
que foram demandados. Aceitou

que o limite para o pagamento de
precatórios tenha validade até
2026, e não até 2036 como previa a
versão anterior. Ao reduzir em dez
anos o prazo de vigência, a nova
versão da PEC não altera os efeitos
da proposta no Orçamento de
2022.

Senadores temem que a criação
de um teto de pagamento de pre-
catórios vire uma "bola de neve" e a
União passe a acumular uma dívi-
da muito grande no futuro. Por is-
so, pediram para diminuir o prazo
dessa medida. Para conseguir
apoio à PEC no Senado, o governo
apresentou seis versões do texto.
Bezerra afirmou que as alterações
na proposta receberam o aval do
E x e c u t i v o.

Em outra mudança anunciada
ontem, o governo também aceitou
deixar claro que o aumento de gas-
tos em 2022, a partir da aprovação
da PEC, será vinculado a despesas
obrigatórias, à área social e à pror-
rogação da desoneração da folha
de pagamentos. O texto também
prevê um mecanismo de vincula-
ção dos gastos que deixarão de ser
pagos em precatórios para bancar
despesas com o programa social e
na área de seguridade social, como
aposentadorias, entre 2023 e 2026.

Medo de apagão fiscal
Alguns senadores reagiram à

aprovação da PEC dos Precatórios,
apontando que ela não garante a
assistência para todos os brasilei-
ros necessitados. Além disso, al-
guns argumentaram que ela repre-
senta um duro golpe na responsa-
bilidade fiscal do país.

"As estatísticas oficiais informam
que mais de 19 milhões de brasilei-
ros passam fome, então enfatiza-
mos o apoio do Podemos para a
medida provisória do Auxílio
Brasil. Infelizmente não po-
demos dizer as mesmas
coisas da PEC dos Preca-
tórios", afirma o líder
do Podemos, Álvaro
Dias (Podemos-PR).

O senador então
acrescenta que seria
possível "sanar as contas
públicas e permitir o desen-
volvimento sem o impacto negati-
vo que teremos com a proposta".

A PEC dos Precatórios foi aprova-
da na terça-feira na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado.
No entanto, o texto ainda enfrenta-
va resistências das principais ban-
cadas. Por isso, o governo teve que
ceder ainda mais antes da votação
em plenário.

Na semana passada, o líder do
governo incluiu uma brecha para
que o Auxílio Brasil se torne um

programa social permanente, co-
mo defendem líderes do Senado, e
livra o governo de encontrar uma
medida que compense o aumento
de gastos nessa área - o que seria
por meio de criação de impostos ou
corte de despesas. Na avaliação de
economistas e técnicos do Congres-
so, isso representa um drible na Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Inicialmente, o governo previa
elevar o benefício do Auxílio Brasil

dos atuais R$ 224 para R$ 400
mensais apenas entre de-

zembro de 2021 e dezem-
bro de 2022. Como teria
caráter temporário,
não seria necessário
encontrar uma medi-
da compensatória.

O Senado, porém,
pressionou para que o

programa no valor de R$
400 seja permanente. Por isso, o go-
verno teve que buscar uma solução
para viabilizar a medida ainda em
dezembro e sem precisar aprovar
um projeto de aumento de impos-
to ou de corte de despesas.

A partir de 2023, novos aumen-
tos a serem concedidos no valor do
Auxílio Brasil e no número de famí-
lias atendidas pelo programa só se-
rão liberados após o Executivo
apresentar uma medida compen-
satória.

106
BILHÕES DE REAIS EM
DESPESAS A MAIS NO

ANO QUE VEM
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O “TERRÍVEL” GRANDIOSO
Na véspera da sabatina do

agora confirmado futuro
ministro do STF André
Mendonça, parlamentares
“terrivelmente evangélicos” se
esbaldaram em um regabofe
oferecido pelo presidente Jair
Bolsonaro, no Palácio da
Alvorada. O clima foi de festa,
embora não houvesse, naquele
momento, a certeza dos votos
para a aprovação do
ex-ministro. Deputados da
Frente Parlamentar Evangélica
– como Marco Feliciano
( P L- S P/ foto ), José Medeiros
(Podemos – MT), Sóstenes
Cavalcante (DEM-RJ) e outros –
se aglomeraram, sem máscara,
próximo ao piano e
improvisaram um coro da
tradicional canção gospel
‘Grandioso És Tu’. A ministra da
Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares
Alves ficou perto do piano, mas
não se arriscou na cantoria.
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ACM Neto quer impedir a quinta
eleição do PT no estado

ACM Neto vai disputar governo da Bahia
ELEIÇÕES 2022

O ex-prefeito de Salvador ACM
Neto (DEM) oficializou ontem a
candidatura ao governo da Bahia,
em evento no Centro de Conven-
ções de Salvador. Políticos de todo
o Estado e membros do futuro
União Brasil - que se formará a par-
tir da fusão do DEM, de Neto, e o PSL
- fizeram parte do evento. Pelo
DEM, estiveram o governador de
Goiás Ronaldo Caiado e o ex-minis-
tro da Saúde Luiz Henrique Man-
detta. Presidente do PSL, Luciano
Bivar representou a sigla.

"Estamos fazendo uma festa do
União Brasil", disse Neto a jornalis-
tas. O atual presidente do DEM e fu-
turo secretário da nova sigla tem o
desafio de impedir a quinta eleição
consecutiva no PT no Estado. O no-

me que a sigla deve levar é a do
ex-governador Jaques Wagner, o
mesmo que derrubou a sucessão
de vitórias do PFL e aliados na Bahia
pela primeira vez, em 2006.

No discurso, Neto centrou suas
críticas ao atual governo do PT, a
Wagner, e resgatou o famoso jingle
"ACM, meu amor", feito para o seu
avô, Antônio Carlos Magalhães.

Apoio na eleição presidencial
Nenhuma das lideranças do

União Brasil asseguraram apoio a
algum candidato para a eleição
presidencial em 2022. O presidente
Luciano Bivar desconversou sobre
a possibilidade de que Mandetta
seja o nome do partido para a dis-
puta. O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, disse que o partido

E S P L A N A DA Leandro Mazzini
re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b rCom apoio de Walmor Parente e Carolina Freitas

Nunca antes
Pelo menos oito delegados federais

foram exonerados ou remanejados
após contrariar interesses do governo
ou do presidente Bolsonaro e seus
a l i ad os .

Agora, vai
Eymael entrou na

disputa presidencial
e já se coloca como
um nome da terceira
via.

No DF
O PSDC já escolheu seus candidatos.

Em Brasília, o cientista político Lucas
Sales assumiu a presidência da legenda
e é a aposta para disputar o Governo do
D F.

Não se mistura
Presente em todas as reuniões

do presidente Jair Bolsonaro no
terceiro andar do Palácio, o
general Heleno, do GSI, evita
entrar na sala quando chega
Valdemar do PL.

Profissão: informante
O que há em comum entre o vazamento de um relatório da Agência

Brasileira de Inteligência (Abin), que abalou a República, o teor da
delação que atingiu desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro e a localização de Fabrício Queiroz na residência do advogado
Frederick Wassef? Uma advogada, não tão jovem, famosa por quebrar
a confiança de seus clientes ao passar suas informações adiante.

Aposta nela
A ascensão política da neófita Flávia

Arruda, esposa do ex-governador do DF
José Roberto, pode surpreender mais
aos incrédulos. Ela é cotada para vice
na chapa do governador Ibaneis Rocha,
que vai à reeleição. E Paulo Octavio
apoiado ao Senado.

Adeus, Roma
Ex-adido na Embaixada em

Roma, o delegado Fernando
Segovia tateia as paredes da
sede da PF, atrás de uma
diretoria. Tem visitado o
diretor-executivo Sandro
Ave l a r.

ES P L A N A D E I R A
• # Ricardo Amado é escolhido Melhor Consultor Político do

Ano pelo Napolitan Victory Awards.
• # Abertas até dia 10 de janeiro inscrições para programa

Oportunidades Acadêmicas, da EducationUSA.
• # Banco24Horas, em parceria com edtech Dentro da

História, lança e-book sobre educação financeira para
crianças.

• # Campanha "Educação Financeira contra o Racismo", da
NoFront e Benfeitoria, recebe doações até dia 10 de
d eze m b ro.

• # CNA Go e ELSA Speak firmam parceria para aprimorar
ensino de inglês.

• # SC Johnson anuncia meta de uso de 25% de plástico
pós-consumo em suas embalagens até 2025.

Fo ntes . .
Na busca de fontes alternativas de recursos para atividade de

pesquisa científica e tecnológica na pandemia, com cortes
orçamentários públicos nas contas, 53 fundações de apoio de
universidades públicas conseguiram aumentar em 58% as
captações em 2020, alcançado um valor inédito de R$ 7,5 bilhões
junto ao setor privado.

. .ex t ra s
Os dados são da prestação de contas do Conselho Nacional das

Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de
Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES), realizada entre

outubro e a primeira etapa de novembro.

ainda está "em momento de conso-
lidação" e que o nome virá depois
de janeiro. Membros projetam
conclusão dos trâmites de formali-
zação do partido para fevereiro.

O evento oficial da pré-candida-
tura de Neto veio no mesmo dia
em que o ex-aliado, o ministro da
Cidadania, João Roma (Republica-
nos), - candidato que tem o aval do
presidente Jair Bolsonaro para a
disputa ao governo estadual -
anunciou ao Estadão o plano de ser
candidato ao governo da Bahia em
2022.

Segundo Roma, o apoio do Parti-
do Liberal (PL) a sua candidatura
foi um dos temas discutidos por
Bolsonaro com a direção da sigla,
antes de assinar a ficha de filiação,

na terça-feira, 30. No Estado, o PL
compõe a base do governador Rui
Costa e negociava com Neto.

Questionado sobre a possível
disputa com Roma, Neto disse não
querer "fulanizar", mas adicionou
que "não há mais retrato do passa-
do do que achar que alguém virá
de fora e resolver a eleição na Ba-
hia. Isso vale para Bolsonaro e Lu-
la". O ex-prefeito de Salvador afir-
mou que "alguém de fora não vai
resolver a eleição da Bahia". Foi
uma resposta do pré-candidato ao
governo baiano em 2022 ao ser
questionado sobre a candidatura
do ministro da Cidadania, João Ro-
ma, ao governo estadual, com
apoio do presidente Jair Bolsona-
r o.
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Caneta
S empre me espantou esse

conceito de arma branca pa-
ra se referir a instrumentos

que não fossem armas de fogo. Es-
sas armas são capazes de violen-
tar fisicamente ou matar uma
pessoa. Por essa razão, existe in-
clusive a previsão na lei que per-
mite a apreensão desse tipo de ar-
ma em ações policiais. Tenho um
amigo que já teve seu canivete
suíço confiscado mais de uma vez
(risos).

Mas, afinal, o que define um
instrumento para ser considera-
do uma arma branca? Todos os
anos, milhares de pessoas mor-
rem em nosso País. Muitas delas,
vítimas da ineficiência do estado
em segurança pública, em assis-
tência à saúde e até por falta de
alimentação e água potável.

Essa situação é resultado da
ação criminosa da classe política,
que, com suas canetas de marcas
caras (a BIC eles usam só para apa-
recerem nas fotos), assinam acor-
dos e parcerias cujo fim é o enri-
quecimento ilícito dos envolvi-
dos às custas dos impostos pagos
por nós, cidadãos comuns. Então,
não seria essa caneta uma arma
branca?

Infelizmente, não aprendemos
a enxergar isso como violência,
de modo que, enquanto pais de
família passam anos presos por
roubarem comida ou praticarem
assaltos de baixo valor, esses sacri-
pantas desfilam em carros ofi-
ciais e posam para fotos como he-
róis da nação.

É comum termos medo e re-
pulsa por criminosos violentos,
aqueles que ficam muito famosos
nos programas de TV policiales-
cos e jornais. No entanto, aos que
assassinam com a caneta, chama-
mos de mitos.

Não se deixe enganar pela cul-
tura da lacração. Não estou defen-
dendo ou amenizando a culpa
dos criminosos comuns, nem
tentando fazer uma falsa equipa-
ração. Mas, como sabemos, no
próximo ano teremos eleições.
Acredito que nem eu e nem você
votaríamos em nenhum bandido
foragido da polícia, tipo o famoso
Lázaro. Por que, então, dar nosso
voto aos que tem maior poder de
morte na ponta de uma caneta?

CLAYTON PAIVA, falador nato,
usando as palavras como escudo.
Instagram: @ c l ay to n pa i va

D i s pa ro u
Crescer vai, mas não com Gue-

des. E não é torcida contra. Não tem
como dá certo, a gestão é ruim.

MARCONI CRISTINO, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Conversa de que
Brasil não vai crescer é ‘conversa de
m a l u c o’, diz Guedes

Tát i ca
Bolsa Família já era permanente,

outro governo que se vire.

ELIANA DEROLDO, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Lira afirma que
proposta de Auxílio Brasil
permanente será aprovada na
C â m a ra

Saúde mental
Esse rapaz precisa procurar um

profissional de saúde mental por-
que ele não está bem.

CARLA PAES, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA Roberto Cazzaniga vai até
a casa da mulher que se passou pela
modelo Alessandra Ambrósio

A p o ca l i ps e
O Congresso Nacional será lem-

brado por colocar na ceia de natal
dos pobres miseráveis lixo e resto
de comida. Tudo por não dar a "es-
mola" de R$400 de auxílio Brasil. Is-
so será lembrado nas eleições.

REGULANDO CONCEIÇÃO ANASTÁCIO,
PELO FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA
Bolsonaro comemora escolha de
‘terrivelmente evangélico’
Mendonça para o STF

I n fe l i c i d ad e
Minha prima internou para reti-

rar um ovário, o médico tirou o
bom e deixou o ruim, ainda perfu-
rou a bexiga que ficou vazando.

MARIA MARI, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA Cirurgião é multado em
R$ 17 mil por amputar a perna errada
de idoso

J u st i ç a
O resto do mundo deveria fazer

o mesmo. Aí sim, seria justo.

SANDRA BARBOSA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Alemanha
restringe circulação de não
vacinados para conter
contaminação recorde

Questões políticas
“Ah, cara. Pra falar a verda-

de, nem vou ficar chatea-
do se o Flamengo per-

d e r. ”
“Mas você é flamenguista doen-

te. Como assim?”
“Questões políticas. O posicio-

namento da diretoria, o alinha-
mento com o governo, a ligação
com a máfia da cartolagem. Tudo
isso interfere, sabe? Conheço
muitos flamenguistas que pen-
sam dessa forma também. É uma
parada complicada.”

“Misturar futebol e política não
tem nada a ver.”

“Campeão, mais uma!”
“Tipo, respeito o Renato Gaú-

cho como atleta e treinador, mas,
sem querer fazer intrigas, andam
dizendo por aí que ele é...”

“O Renato Gaúcho? Sério?”
“O Arrascaeta não joga nada...”
“Dizem que é. Parece que há

fortes indícios. Estão dizendo por
aí. Não que seja da minha conta.
Cada um com seus problemas.
Mas é chato. Não pega bem.”

“O Felipe Melo eu sei que é.”
“Aquele é demais! Faz questão

de ser e não esconde. De certa for-
ma, é até mais honesto. Aliás, será
que ele joga hoje?”

“Esse bar está aglomerado pra
cacete. Bom pra pegar um coro-
na.”

“Só se entrar no finalzinho. O
cara não tem mais perna. E se pre-
pare para o show de botinadas.”

“Se o problema é o treinador,
relaxa, porque a chapa do Renato
está esquentando de qualquer
j e i t o. ”

“É mais que o treinador, cara. É
a diretoria, o grupelho de conse-
lheiros. As reuniões secretas do
presidente do clube com a cúpula
do governo. Não dá.”

“Pode ter certeza que eles estão
zelando pelos interesses do ti-
me.”

“Uma instituição do tamanho do
Flamengo é mais que uma máqui-
na de ganhar títulos. É um patrimô-
nio imaterial do Brasil. Tem uma
responsabilidade social, saca?”

“Com todo o respeito, isso é o
maior papo furado.”

“Olha o Gabigol, olha o Gabi-
bol...”

“Goooooooolllllll... p****! Gol,
c********!”

“Bora virar, mengão! Bora virar
nessa p***, c******!”

ANDRÉ CUNHA, es c r i to r

Quem tem medo?
Certamente alguém irá dizer

que se for comparado com o co-
vid 19, os efeitos causados pelo
Ômicron não passará de uma
simples gripezinha. Com ironia,
por favor !

MARIA ELISA AMARAL, Tatuapé, SP

Garrinchas
Por analogia com o futebol, Lu-

la é o Garrincha da seleção que
abalava a estima do adversário lo-
go no início da peleja. Esse era seu
papel. O resto cabia aos demais.
Colocou o Brasil no cenário mun-
dial do futebol em duas copas vi-
toriosas. Lula abate o inimigo,
desde sua ascensão operária, on-
de da prisão dirige a greve e vence
a ditadura.

Em quatro tentativas à presi-
dência, superado por golpe, com
87% de aprovação. Com sua ino-
cência e libertação a uma prisão
arbitrária e ilegal. Com 44% de
apoio, nem sendo ainda candida-
to. Recebido no exterior como es-
tadista. E, finalmente abala o ad-
versário, quando faz referência a
ter líder e adversário político co-
mo companheiro de chapa.

A excepcionalidade dos Garrin-
chas e Lulas é que transformam
realidades. É fora Bolsonaro, fora
neofascismo, pela reconstrução
do país.

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ,
Copacabana, RJ

A corja
A canalha pretende que os cida-

dãos acreditem na justiça e nos
políticos, mas todos eles nos dão
razão de sobra para não acreditar
nem respeitar nenhum deles. A
impunidade da corrupção na po-
lítica e na justiça traduz a ineficá-
cia e inépcia dos juízes e MP, mas a
legislação que o permite respon-
sabiliza toda a classe política que
teima em não legislar de forma
clara sobre o combate à corrup-
ção e enriquecimento ilícito.

Insistem em alcunhar este regi-
me de "democracia" quando se
tem revelado ser um regime de vi-
garistas para vigaristas que se en-
cobrem uns aos outros ". Este tex-
to é da lavra de Martins Santos,
editor do panfleto "a corja "data-
do de 26/04/1924. É válido até hoje
, quase 100 anos depois.. Brasil,
país sem futuro.

PAULO COIMBRA, Barra, RJ

Envie suas sugestões de
reportagem, imagens e vídeos
para o nosso WhatsApp

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

SIG trecho 1 - Lote 765 - Brasília - DF - CEP 70610-400.
Inclua nome completo, endereço e identidade

As charges, artigos e comentários publicados nesta página são
a opinião de seus autores. E não refletem necessariamente a
opinião deste jornal

ca r ta s @ g r u p o j b r.c o mCARTAS PARA A REDAÇÃO:
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São Paulo cancela o Réveillon
ÔMICRON

Liberação de máscara foi suspensa por causa da nova cepa
FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Estado tem três casos da variante ômicron confirmados

C
om o surgimento da variante
ômicron, o governo paulista
decidiu, nesta quinta-feira,

manter obrigatório o uso de más-
caras em espaços abertos no esta-
do. A mesma decisão foi tomada
pela Prefeitura de São Paulo, que
ainda vai cancelar as comemora-
ções do Réveillon na Avenida Pau-
lista - o futuro do Carnaval na cida-
de segue incerto. A corrida de São
Silvestre ocorrerá.

O Comitê Científico de São Paulo
de São Paulo fez a recomendação
devido à confirmação no estado de
três casos de pessoas infectadas
com a nova cepa. Para o grupo, há
incertezas sobre o impacto da va-
riante em uma época em que Natal
e Réveillon causam aglomerações.

As medidas foram recomenda-
das pela Vigilância Sanitária, que
elaborou um estudo com indica-
dores epidemiológicos e assisten-
ciais. A conclusão do estudo estava
prevista para ser entregue no pró-
ximo domingo, mas foi antecipada

para a Secretaria Municipal da Saú-
de na noite de quarta.

"Embora todos os dados do mu-
nicípio sejam positivos, o surgi-
mento da variante [ômicron] e
também o mês de dezembro com
o comércio popular, nos levaram à
manutenção do uso das máscaras
e o cancelamento do Réveillon",
afirmou Edson Aparecido, titular
da pasta.

"O momento atual é de cautela",
afirmou em Nova York, onde acom-
panha uma missão empresarial li-
derada por Doria. "O que pesou foi
a nova variante. Lembro que, quan-
do houve a variante delta, fizemos
barreiras sanitárias, e tínhamos al-
ta cobertura vacinal. Nossa expec-
tativa é que isso ocorra, mas o mo-
mento atual é de cautela, e a Secre-
taria de Saúde seguirá monitoran-
do a situação", disse.

Outra medida já adotada no es-
tado de São Paulo para conter a
pandemia é a cobrança da compro-
vação da vacina para frequentado-

res de eventos. A norma, no entan-
to, tem sido alvo constante de críti-
cas por parte do presidente Jair Bol-
s o n a r o.

Na tarde desta quinta-feira ele
voltou a falar sobre o assunto. "En-
tendo que aquelas autoridades, ou-
tras, que estão exigindo passaporte
vacinal, calcadas numa lei de feve-
reiro do ano passado, onde não
existia vacina ainda, estão extrapo-
lando", disse o presidente em even-
to no Palácio do Planalto.

Bolsonaro não citou nomes dos
órgãos que estão cobrando a vaci-
nação. Alguns prefeitos e governa-
dores fazem essa exigência para li-
berar a entrada em locais fechados,
shows e outros eventos. A lei men-
c i o n a d a p e l o  p r e s i d e n t e é a
13.979/2020, que diz que o governo
pode adotar medidas restritivas
em resposta à pandemia, como a
vacinação e o controle de entrada
de viajantes.

(FÁBIO PESCARINI E IGOR GIELOW -

FOLHAPRESS)

S A I BA MAIS
» O governo brasileiro barrou a entrada de viajantes da África do Sul,

Botsuana, Suazilândia (Eswatini), Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

» A Anvisa ainda pede para fechar a fronteira com outras quatro
nações (Angola, Maláui, Moçambique e Zâmbia), mas o governo
cobra mais dados antes de bater o martelo. O presidente voltou a
afirmar que o Brasil não suportaria novo "lockdown". Apesar da fala
de Bolsonaro, o Brasil não fez lockdown. Nesse tipo de intervenção, a
população tem a mobilidade muito reduzida por um período
determinado, como estratégia para conter a disseminação.

PF indicia gregos por
crime ambiental

VAZAMENTO DE ÓLEO

A Polícia Federal(PF) concluiu a
investigação sobre o vazamento de
óleo que poluiu praias de 11 estados
em 2019 e indiciou a empresa, o co-
mandante e o chefe de máquina de
um navio de bandeira grega apon-
tado como responsável por despe-
jar o material na costa brasileira.

As primeiras manchas chega-
ram às praias do Nordeste em agos-
to de 2019 e até março de 2020 se es-
palharam por mais de 2.000 km de
extensão. Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais (Ibama), 5 mil tonela-
das de resíduos foram recolhidas
em 1.009 localidades de 11 estados.

A PF calcula um dano mínimo de
R$ 188 milhões para o governo fe-
deral e elabora um laudo do valor
total que vai considerar também o
prejuízo às comunidades pesquei-
ras e ao turismo. A investigação co-
lheu indícios de que o navio NM

Bouboulina, de bandeira grega, foi
responsável pelo vazamento e que
a empresa Delta Tankers, o coman-
dante Konstantinos Panagiotako-
poulos e o chefe de máquinas Pavlo
Slyvka deixaram de comunicar às
autoridades o lançamento do ma-
terial no oceano.

O dono da Delta, responsável pe-
lo navio, e os dois tripulantes fo-
ram indiciados por causar dano di-
reto ou indireto às unidades de
conservação e causar poluição que
resulte em danos à saúde. A suspei-
ta sobre o navio Bouboulina surgiu
ainda em 2019 após os investigado-
res receberem um relatório da em-
presa Hex Tecnologias Geoespa-
ciais com imagens de uma man-
cha com características de óleo em
29 de julho daquele ano, poucos
dias antes do material começar a
aparecer nas praias. (CAMILA MAT-

TOSO - FOLHAPRESS)
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Re c es são
Não deixa de ser uma recessão popular a

não realização das festas de Réveillon e do
Carnaval, mas foi decisão muito bem tomada
para tentar barrar a disseminação da
pandemia. O momento exige trabalho
redobrado e não tem o mínimo cabimento o
Supremo, o Legislação e até mesmo o
Executivo entrarem em recesso de fim de
ano, ou seja lá o que for. Somos todos iguais
perante Jesus e é muito triste ver as
diferenças catastróficas vividas pelos mais
humildes nesse país, assistir os nossos
semelhantes catando lixo nas ruas para
comer. Com a palavra, Deus: “Não ficará
pedra sobre pedra”.

RAICE CABRAL
Nossa correspondente na França
instagram: @mytastytravel

LIADINORAH Com Gilberto Amaral
g i l b e r toa m a ra l .c o m . b r

@ l i ad i n o ra h

l i ad i n o ra h j o r n a l i sta @ g m a i l .c o m

Mudo falar
O Programa do GA domingo às 7h30,

pela Band, será dos mais interessantes
para pais e filhos: falar e ouvir. No ar,
Maria Lúcia Torres, que faz até mudo falar.

CONDECORAÇÃO NO TST
Na solenidade de entrega da Comenda do Mérito do

Judiciário do Trabalho, a primeira-dama do país, Michelle
Bolsonaro e a presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi.

Dr. Roberto Kalil Filho, recebendo os cumprimentos do amigo
e paciente Estênio Campelo, pela homenagem recebida

Ta m b é m
ag rac i ad o

com a
honraria, o

gove r n ad o r
do Ceará,

Camilo
Santana, com
os advogados

Fe r n a n d o
Ferrer, Estênio

e o filho
Guilherme

Campelo

A ministra
Peduzzi com
E stê n i o
CampeloDia festivo

Muitos cumprimentos e homenagens
hoje em torno do pioneiro Hely Walter

Couto, que comemora
seus bem vividos 96
anos. Festeja a data no
aconchego do lar ao
lado da família e de
sua amada Helenice.

Nossos votos de
muita saúde e

fe l i c i d ad es !

Olafur Eliasson assina novo Mouton
Entre natureza, arte e ciência, “Solar Iris de Mouton”, foi idealizada pelo artista

dinamarquês-islandês, Olafur Eliasson. Voilà o tão esperado rótulo do Chât ea u
Mouton Rothschild 2019. Uma celebração do sol e do vinho, representada por
duas faixas horizontais, evocando o dia e a noite. As elipses ilustram o curso do
sol, em conexão com o vinhedo de Pauillac, onde o Château Mouton Rothschild
está localizado. Desde 1945, o rótulo Château Mouton Rothschild é ilustrado por
uma obra original de um artista contemporâneo como: Dali, César, Miró,
Chagall, Picasso, Warhol, Soulages, Bacon, Balthus, Tàpies, Jeff Koons…

C r i ptov i n h o
Marca australiana, Penfolds, lança NFT (token não fungível) por US$ 130 mil

em parceria com a BlockBar. Uma venda limitada da safra de 2021 será feita via
NFT e criptomoeda. O barril Penfolds Magill Cellar será convertido em NFT,
representando 300 lotes, que serão engarrafados em 2022. O detentor de uma
das NFT, poderá acompanhar todo processo de produção do vinho via
blockchain. Quando receber sua garrafa 2023, ele poderá verificar a
autenticidade com o token. Ele também será dono de parte do barril no qual o
vinho foi envelhecido e terá degustações personalizadas, tour pelas vinhas por
imagens e vídeos. O Cru classé Château Angélus (Bordeaux) lançou o seu
“c r i ptov i n h o” via NFT em julho deste ano.

NFT mania
Robert Mondavi, vinícola legendária

da Napa Valley, também entra na
onda da NFT mania. Uma ação inédita
foi feita em parceria com a casa de
parcela de luxo
f ra n c esa
Bernardaud. Os
vinhos são
vendidos por
NFT, em
garrafas de
porcelana (1,5 L)
c o l e c i o n áve i s ,
como uma obra
de arte mais
funcional, como um decanter. A
coleção foi batizada MCMLXVI, ano,
em algarismos romanos, em que a
Mondavi foi fundada. Na mesma ideia,
1.966 garrafas Cabernet Sauvignon
2019 estão disponíveis à venda.
Futuro, luxo e vinho reunidos numa
tecnologia que movimenta
US$ 3 bilhões por ano.

Nova era Dom Pérignon
Lançamento do Champagne Rosé 2008 marca a “n ova

e ra” da maison de luxo. A safra coincide com o ano de
conclusão dos trabalhos de renovação na vinícola. Além
da casa nova, técnicas inovadoras foram usadas na safra
2008 na área de seleção de parcelas, do cultivo das
videiras e da maturação das uvas. Resultado de
experimentações realizadas entre 2000 et 2005. O blend

final do Dom Pérignon
Rosé 2008 inclui 55%
de Pinot Noir, 45%
Chardonnay e 10% de
vinho tinto Pinot Noir.
Depois de passar por
12 anos na cave, o
c h a m pa n h e

está disponível no
mercado europeu
(280,90 € ) e
americano (350
$). Ainda não
tem previsão
para sua
chegada ao
B ra s i l .
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PIB cai 0,1% no terceiro trimestre
E S TA G N A Ç Ã O

Foi a segunda baixa consecutiva do indicador, o que renova os sinais de estagnação da economia
D I V U LG A Ç Ã O/ E M AT E R- D F

Queda de 8%
registrada na
at i v i d ad e
ag ro p e c u á r i a ,
cau sad a
p r i n c i pa l m e nte
pelo impacto
do clima no
setor, foi um
dos fatores que
seguraram o
índice nos
últimos três
m es es

S A I BA MAIS
» O ministro da Economia, Paulo

Guedes, minimizou a retração
de 0,1% no PIB no terceiro
trimestre e a queda de 0,4%
(revisado) no segundo trimestre
do ano. Ele garantiu que o país
vai crescer em 2022.

» "Dizer que o Brasil não vai
crescer é um equívoco. Vamos
crescer um pouco menos
porque vamos combater a
inflação. Hoje saiu o dado de
que estamos em recessão, e a
Bolsa subiu 3%. Se alguém
estivesse achasse que o PIB vai
cair, a Bolsa não subiria”.

» "Essa conversa de que o Brasil
não vai crescer, é conversa de
maluco. O crescimento está
contratado. São R$ 600 bilhões
de contratos assinados em
todos os setores: gás natural,
petróleo, saneamento,
cabotagem, ferrovias e
aeroportos. E vem mais R$ 100
bilhões com o 5G", concluiu
G u e d es .

A economia brasileira recuou
0,1% no terceiro trimestre de
2021, frente aos três meses

imediatamente anteriores, apon-
tam dados do Produto Interno Bru-
to (PIB). O resultado foi divulgado
nesta quinta-feira pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O número veio um pouco
abaixo das expectativas do merca-
do financeiro. Analistas consulta-
dos pela agência Bloomberg proje-
tavam variação nula (0%).

Esta é a segunda baixa consecuti-
va do indicador, o que renova os si-
nais de estagnação da atividade
econômica. No segundo trimestre,
a queda do PIB foi revisada de 0,1%
para 0,4%. Na avaliação do IBGE, va-
riações próximas a 0% sinalizam
que a economia atravessa período
de estabilidade. "A gente considera
[o quadro] estável", disse a coorde-
nadora de Contas Nacionais do IB-
GE, Rebeca Palis.

O desempenho fraco ocorre em
um contexto de escalada da infla-
ção, juros mais altos e fragilidades
no mercado de trabalho, que difi-
cultam a recuperação da atividade
econômica. Conforme o IBGE, o PIB
está em patamar similar ao regis-
trado entre o fim de 2019 e o início
de 2020, período pré-pandemia.
Por outro lado, encontra-se 3,4%
abaixo do ponto mais alto da série
histórica, alcançado no primeiro
trimestre de 2014.

A g ro p e c u á r i a
Mesmo com a alta de 1,1% no se-

tor de serviços, que responde por
cerca de 70% do PIB nacional, o re-
sultado do terceiro trimestre foi
puxado para baixo pela queda de
8% na agropecuária e pelo recuo de
9,8% nas exportações de bens e ser-
viços, afirma o IBGE. A forte retra-
ção da agropecuária reflete o fim
da safra de soja, que também im-
pactou as exportações. A colheita é
mais concentrada nos dois primei-
ros trimestres do ano. Também
houve efeito do clima adverso, que
prejudicou o plantio e a produtivi-
dade em vários segmentos do
agronegócio brasileiro em 2021.

A indústria, por sua vez, ficou es-
tagnada (0%). Segundo o IBGE, as fá-
bricas sentem o encarecimento de
insumos na pandemia e os efeitos
da crise energética, que eleva os
custos de produção. Em relação ao
terceiro trimestre de 2020, o PIB
cresceu 4%. Em 12 meses, a alta foi
de 3,9%. Já no acumulado deste ano,
até setembro, o indicador avançou
5,7%.

Projeções sinalizam que o PIB
brasileiro deve fechar o ano de 2021
com crescimento, associado em
grande parte à base de compara-
ção deprimida -em 2020, a pande-
mia causou forte queda do indica-
dor. Analistas avaliam que, diante
dos recentes sinais de fraqueza da
economia, o cenário ficou mais
complicado para 2022, ano de elei-
ções.

Consumo
O IBGE também mostrou que o

consumo das famílias cresceu 0,9%
no terceiro trimestre de 2021, em
relação aos três meses anteriores,
após queda de 0,2% no trimestre
anterior. O consumo do governo
cresceu 0,8% no mesmo período.

"Houve uma certa migração do
consumo das famílias de bens para
serviços, e os serviços têm muito
peso na economia e no consumo.
Desde alimentação até alojamen-
to, transporte, saúde mercantil, to-
da a parte de recreação etc.", afirma
Rebeca. Outro fator que puxou o
PIB para baixo foi o setor externo.
As exportações recuaram 9,8% en-
tre julho e setembro, enquanto as
importações tiveram queda de
8,3% no trimestre. As vendas para o
exterior também refletiram a ques-
tão da agropecuária.

Existe risco de recessão?
Apesar de a economia brasileira

ter registrado dois trimestres se-
guidos de retração, ainda não é
possível ter certeza de que o país es-
tá em recessão. Entre os economis-
tas, a avaliação é que a situação é de
estagnação. Não há uma definição
oficial sobre o que caracteriza uma
recessão. Embora alguns econo-
mistas utilizem a métrica de que
esse é o período marcado por dois
trimestres seguidos de queda na
atividade, a maior parte dos
institutos considera uma
análise mais ampla de
dados.

O termo "recessão
técnica", por exem-
plo, é considerado tec-
nicamente equivoca-
do por muitos econo-
mistas. No Brasil, desta-
ca-se a análise feita pelo Comitê
de Datação de Ciclos Econômicos
(Codace), órgão ligado ao Instituto
Brasileiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (Ibre/FGV) e for-
mado por oito economistas de di-
versas instituições. O comitê, vê no
declínio na atividade econômica
de forma disseminada entre dife-
rentes setores econômicos como

r e c e s s ã o.
Na opinião do economista Fer-

nando Veloso, pesquisador do
Ibre/FGV e membro do Codace, os
dois trimestres consecutivos de PIB
negativo e próximo de zero suge-
rem uma economia estagnada.

"O resultado é, sem dúvida, bas-
tante negativo. O PIB está próximo
do patamar do final de 2019. É insu-
ficiente diante de tudo que aconte-
ceu depois, na pandemia", analisa.

A coordenadora de Contas
Nacionais do IBGE, Rebe-

ca Palis, afirmou nesta
quinta-feira que o ins-
tituto evita chamar va-
riações de -0,5% a 0,5%
do PIB de queda ou

crescimento. "É uma
variação pequena [a que-

da de 0,1% do terceiro tri-
mestre] que para a gente é uma

estabilidade."
Ela disse que a definição de dois

trimestres de queda do PIB como
recessão não faz muito sentido do
ponto de vista estatístico, nem é
um conceito utilizado em outros
países. Afirmou ainda que é neces-
sário analisar um conjunto maior
de dados para fazer essa avaliação.

0,9%
FOI CRESCIMENTO
DO CONSUMO DAS

FA M Í L I A S
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EUA apertam exigências
para entrada no país

PA N D E M I A

Será preciso teste com resultado negativo realizado na véspera do embarque

MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Todos os
v i a j a ntes
i nte r n ac i o n a i s
ta m b é m
p re c i sa rão
esta r
c o m p l eta m e nte
vacinados para
entrar nos
Estados Unidos

Pos s í ve i s
planos de
ataq u e

O secretário de Estado nor-
te-americano garante que a Or-
ganização do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan) está "preparada
para impor custos severos" con-
tra Moscou, caso haja tentativa
de invasão contra Kiev. Antony
Blinken reforçou os avisos na
véspera de uma reunião com o
ministro russo dos Negócios Es-
trangeiros, em Estocolmo.

Após encontro com ministros
dos Negócios Estrangeiros da
Otan em Riga, na Letônia, Blin-
ken garantiu que as defesas da
organização serão reforçadas
“no flanco oriental”.

Ele afirmou que ainda não há
sinais claros de uma decisão de
invasão, mas que o presidente
russo, Vladimir Putin, se está se
preparando para esse cenário:
“Ele está criando capacidade pa-
ra fazer no curto prazo, caso de-
cida avançar. Por isso, apesar da
incerteza sobre as intenções e o
timing, devemos nos preparar
para todas as contingências, en-
quanto trabalhamos para que a
Rússia reverta a trajetória”, aler-
ta.

Diante de “evidências de que a
Rússia está planejando movi-
mentações agressivas significa-
tivas contra a Ucrânia”, o chefe
da diplomacia norte-americana
adiantou que os Estados Unidos
(EUA) anunciariam as conse-
quências "no momento apro-
priado”.

Ontem, o ministro ucraniano
dos Negócios Estrangeiros,
Dmytro Kuleba, disse ter debati-
do com Antony Blinken, mas
também com o chefe da diplo-
macia europeia, Josep Borrell, a
imposição de sanções econômi-
cas para dissuadir Moscou de
uma futura agressão contra
K i e v.

As advertências do ocidente
sobem de tom na véspera de
reunião entre Antony Blinken e
o ministro russo dos Negócios
Estrangeiros, Sergei Lavrov, em
Estocolmo, marcada para hoje.
O encontro é paralelo a uma cú-
pula da Organização para a Se-
gurança e Cooperação na Euro-
pa (Osce).

A Rússia mobilizou recente-
mente cerca de 90 mil a 100 mil
soldados para a fronteira, sendo
que as forças russas realizaram
dois grandes exercícios milita-
res na região, em abril e em se-
t e m b r o.

Nas duas ocasiões, os milita-
res deixaram para trás equipa-
mento em quantidades subs-
tanciais.

RÚSSIA CONTRA UCRÂNIA

O presidente dos EUA, Joe Bi-
den, anunciou ontem novas
medidas de combate ao coro-

navírus a serem adotadas pelo país,
incluindo mudanças nos protoco-
los de entrada de viajantes interna-
cionais.

Agora, será necessário apresen-
tar um teste de covid-19 com resul-
tado negativo realizado na véspera
do embarque. Atualmente, o exa-
me pode ser feito até três dias antes
da viagem.

A medida, que deve começar a
valer na próxima semana, atinge
todos os viajantes internacionais,
que também precisarão estar com-
pletamente vacinados para entrar
nos Estados Unidos.

Biden anunciará todas as medi-
das oficialmente na tarde desta
quinta, mas parte delas foi anteci-
pada à imprensa pela Casa Branca.
O governo busca dar uma resposta
em meio ao avanço da variante
ômicron, potencialmente mais
contagiosa, que teve o primeiro ca-
so registrado nos EUA na quarta
(1º).

Para os viajantes, haverá tam-
bém uma ampliação na exigência
do uso de máscaras em aviões,
trens e transporte público, até 18 de

março de 2022. A multa mínima
em caso de descumprimento da re-
gra será de US$ 500 (R$ 2.817) e po-
derá chegar a US$ 3.000 (R$ 16,9
mil) em caso de reincidência.

Ao todo, o plano terá nove pon-
tos, com destaque para a amplia-
ção da distribuição de doses de re-
forço das vacinas. Elas serão ofere-
cidas a todos os adultos e deverão
ser tomadas seis meses após a se-
gunda dose dos fármacos de Pfizer
e Moderna, e dois meses depois da
aplicação da dose única da Janssen.
O reforço será oferecido em 80 mil
pontos, e mais de 41 milhões de
pessoas já receberam a dose extra.

O governo também ampliará a
vacinação de crianças a partir de
cinco anos de idade, para dar mais
segurança para as escolas perma-
necerem abertas -no país, 99% dos
centros de ensino estão com aulas
presenciais, segundo a Casa Bran-
ca. Há planos ainda para garantir
que empresas continuem abertas e
para a realização de campanhas
para que mais empregadores co-
brem a imunização de funcioná-
rios.

Biden também deve exigir que
os planos privados de saúde reem-
bolsem todos os 150 milhões de

clientes que pagam por esse servi-
ço no país com 100% do custo de
testes caseiros, segundo funcioná-
rios da Casa Branca à agência de
notícias Reuters -a regra não valerá
retroativamente. O governo tam-
bém deve disponibilizar 50 mi-
lhões de testes gratuitos em clíni-
cas rurais e centros de saúde para
não segurados.

Para ajudar o tratamento de in-
fectados pelo coronavírus, a admi-
nistração do democrata terá equi-
pes médicas de resposta rápida, a
serem enviadas aos estados onde
houver alta súbita de casos.

A Casa Branca promete ainda au-
mentar o acesso a medicamentos
para tratar a covid e garantir que
novas drogas aprovadas cheguem
rapidamente a todo o país. No ce-
nário internacional, o governo Bi-
den deve se comprometer a acele-
rar a doação de vacinas. Os EUA fa-
lam em fornecer 1,2 bilhão de doses
a outras nações, sendo que 200 mi-
lhões seriam entregues nos próxi-
mos cem dias.

Há, também, a perspectiva de ex-
pandir a produção de imunizantes
no exterior, bem como acelerar a
adaptação de vacinas para a nova
variante, caso seja necessário.

S A I BA MAIS
» Estudos ainda estão sendo

feitos para aferir a capacidade
dos imunizantes atuais de
conterem a ômicron.

» Alemanha restrições para as
pessoas que não se vacinaram
contra a covid-19. Na prática,
quem não tiver se imunizado
nem se recuperado
recentemente da covid-19
viverá em um regime de
lockdown parcial.

» A Alemanha vai estender o
sistema conhecido como 2G -
que permite acesso a locais de
lazer apenas para vacinados ou
recém-curados - para todo o
território nacional. "Locais de
cultura e lazer ficarão abertos
apenas para vacinados ou
curados", disse Merkel,
acrescentando que a regra
também valerá para o comércio
não essencial. "A situação do
nosso país é grave", explicou a
chanceler, que classificou a
nova medida como um "ato de
solidariedade nacional".
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Hulk mostrou
o seu melhor
na temporada

Os tais números refletem nos
méritos defensivos. A equipe segue
como a menos vazada da competi-
ção, com 27 gols sofridos, além de
um ataque poderoso, que conta in-
clusive com o artilheiro do cam-
peonato, Hulk.

Aos 35 anos, o ex-atacante da sele-
ção brasileira já balançou as redes
18 vezes nesta edição do Brasileiro.
Ontem, marcou novamente de pê-
nalti.

Além disso, o artilheiro do cam-
peonato é o goleador do clube na
temporada, com 33 gols, e uma das
principais esperanças para a luta
por mais um título.

Nos dias 12 e 15 de dezembro, o ti-
me mineiro terá a decisão da Copa
do Brasil, contra o Athletico Para-
naense.

Até lá, os torcedores atleticanos
só querem saber de fazer festa.
Aliás, nem dá para dizer que o grito
de campeão estava entalado na
garganta. Afinal, no domingo (28),
depois da vitória sobre o Flumi-
nense, os jogadores e até o técnico
Cuca festejaram com a torcida no
Mineirão, assim como fizeram na
noite de ontem durante toda a re-
gião de Belo Horizonte.

desempenho superior ao obtido
por 10 dos outros 15 campeões bra-
sileiros na era dos pontos corridos
com 20 clubes.

Somente o Cruzeiro de 2014 (80),
o Corinthians de 2015 (81), o Pal-
meiras de 2016 e de 2018 (ambos
80) e o Flamengo de 2019 (90) so-
maram mais pontos. Desses, os ca-
riocas são os únicos que não po-
dem ser superados pelo Atléti-
co-MG, que ainda tem mais nove
pontos a disputar. O elenco coman-
dado por Cuca volta a campo na
quinta-feira (2), quando encara o
Bahia, em Salvador. Já o reencontro
com a torcida, no Mineirão, será no
domingo (5), no duelo com o Red
Bull Bragantino.

Jogar em casa, aliás, foi um fator
determinante para os atleticanos.
Afinal, o time defende atualmente
uma série de 15 vitórias consecuti-
vas como mandante, um recorde
histórico no Nacional.

Isso sem deixar de pontuar fora
de casa. O Atlético tem também o
melhor aproveitamento como visi-
tante, com 56% dos pontos con-
quistados. Na última rodada do
Brasileiro, o adversário será o Grê-
mio, em Porto Alegre, no dia 9 –os
gaúchos lutam contra o rebaixa-
m e n t o.

Virada épica dá ao Galo
o bicampeonato

BRASILEIRÃO

Com três gols em cinco minutos,
Atlético vence e fatura a taça

O que era uma questão de tem-
po tornou-se realidade na noi-
te de ontem. Depois de cin-

quenta anos, o Atlético-MG con-
quistou novamente o Campeonato
Brasileiro, o segundo da história do
clube. Com uma campanha histó-
rica, a equipe mineira ficou com a
taça após vencer o Bahia por 3 x 2,
com uma virada impressionante,
depois que o time baiano chegou a
abrir dois gols de vantagem.

Na Fonte Nova, todos os gols saí-
ram já no segundo tempo. E a vira-
da atleticana começou a ser cons-
truída com um gol do artilheiro
Hulk, aos 17 minutos, de pênalti.
Depois, Keno marcou duas vezes,
aos 28 e aos 32 minutos, para delí-
rio dos atleticanos.

Luis Otávio e Gilberto marcaram
pelo Bahia, que luta contra o rebai-
xamento e permanece em 17º, na
parte vermelha da classificação,
com 40 pontos.

Ao somar 81 pontos, com 25 vitó-
rias em 36 duelos, o time dirigido
por Cuca não pode mais ser alcan-
çado pelo Flamengo, que tem 70
pontos, com somente mais 9 possí-
veis para conquistar até o fim da
competição. Além da vantagem
confortável, a pontuação dos atleti-
canos colocou a equipe com um

PEDRO SOUZA

At l ét i c o - M G
venceu com
dois gols de
Keno e um de
Hulk, em
S a l vad o r.

S A I BA MAIS
» O último título brasileiro do

Atlético-MG aconteceu em
1971, na primeira edição do
Campeonato Brasileiro que
conhecemos hoje em dia.

» Com o bicampeonato, o Galo se
igualou ao Grêmio, Botafogo e
Bahia, sendo que esses dois
últimos tiveram as conquistas
de 1968 e 159, respectivamente,
reconhecidas pela CBF.

» Além do bicampeonato
brasileiro, o Atlético-MG ainda
pode obter o título da Copa do
Brasil. Nos dias 12 e 15 de
dezembro contra o
At h l et i c o - P R .

» Caso conquiste o
bicampeonato também da Copa
do Brasil, o Atlético-MG ainda
igualará o feito do Cruzeiro,
quem em 2002 faturou o
Brasileirão, a própria Copa e o
campeonato mineiro,
chamando o feito de ‘tríplice
c o roa’.

Virada épica dá ao Galo
o bicampeonato
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VINGADOR
UMA VEZ ATÉ MORRER!

Não foi nada fácil. O torcedor atleticano teve que sofrer,
de novo, para comemorar um título. Uma vitória de
virada, com muito sofrimento. Ao fim, mostrou-se o

verdadeiro ‘galo forte e vingador’, como diz o seu hino.

PEDRO SOUZA/CLUBE ATLÉTICO MINEIRO

A conquista do Galo veio na
36ª rodada do Brasileirão.
Com 81 pontos, a equipe
venceu 25 partidas, empatou
seis vezes e só foi derrotada
em outras cinco. Ainda
possui a melhor defesa,
com só 27 gols sofridos.

Hulk marcou o primeiro gol do Atlético-MG, de pênalti

JHONY PINHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AE

Ao fim da partida, os jogadores
do Atlético e a sua comissão

técnica festejaram em campo
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Torcida do Galo comemorou nas ruas de Belo Horizonte após o apito final

MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/AE

Logo após o
terceiro gol, os

j ogad o res
c o m e m o ra ra m

em meio a
tristeza do

goleiro Danilo
Fernandes, do
Bahia. Os três

gols vieram em
pouco mais de
cinco minutos,
dando o título

ao Galo.
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Keno foi o autor de dois gols contra o Bahia
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Mengão está com a cabeça
nas eleições e orçamento

DE OLHO EM 2022
MARCELO CORTES / FLAMENGO

O atacante
Pedro viajou
com o elenco
para Recife e
deve ser um
dos titulares na
partida de hoje
contra o já
re ba i xad o
Sport na vaga
de Gabigol

Eriksen volta a treinar
APÓS 173 DIAS

Christian Eriksen voltou a fazer
leves trabalhos físicos e com bola
nesta quinta-feira. O meia dina-
marquês da Internazionale sofreu
uma parada cardíaca quando de-
fendia seu país diante da Finlândia,
na Eurocopa, há quase seis meses, e
desde então faz tratamento.

Por conta própria, acompanha-
do de um personal trainer, o joga-
dor foi ao campo do Odense Bold-
klub, no qual iniciou a carreira e
que fica perto de sua residência, pa-
ra os primeiros "treinos", 173 dias
após ser ressuscitado no gramado.

O contrato com a Inter de Milão
vai até 2024 e deve ser rescindido.

REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

Jogador dinamarquês sofreu uma
parada cardíaca em campo

Brasil vence a Croácia
MUNDIAL DE HANDEBOL

A seleção brasileira feminina
estreou da melhor maneira pos-
sível no Mundial de Handebol
da Espanha. No confronto entre
as duas melhores equipes do
Grupo G, vitória verde amarela
por 30 a 25 sobre a Croácia. Um
novo triunfo neste domingo, às
16h30, diante do Japão, já garan-
te classificação à segunda fase.

No ataque, um incrível apro-
veitamento de 69,7% foi vital pa-
ra a equipe sempre ter o contro-
le do placar. Bruna de Paula, a
Bruninha, foi eleita a craque do

jogo com seus 7 gols em 11 ten-
tativas. A equipe do técnico
Cristiano Rocha chutou 43 ve-
zes e conseguiu balançar as re-
des 30 vezes.

Com a confirmação da se-
gunda vitória no confronto com
as croatas, agora basta repetir a
grande atuação contra japone-
sas, domingo, e paraguaias, na
terça-feira, para avançar em pri-
meiro e chegar com moral à se-
gunda fase, também de grupo
da competição, em busca do bi-
ca m p e o n ato.

H a m i l to n
sonha com
a virada

Max Verstappen pode ser
campeão da temporada da Fór-
mula 1 neste fim de semana, na
Arábia Saudita, com uma com-
binação de resultados pouco
provável. Mas quem chega em-
polgado no circuito Jeddah Cor-
niche é Lewis Hamilton. Após
duas vitórias seguidas, no Brasil
e no Catar, o inglês diminuiu a
vantagem do holandês para so-
mente oito pontos e está con-
fiante na busca pelo oitavo títu-
lo, para ele, "o mais importante
da carreira."

Restam duas corridas para a
definição do título. Além da pro-
va deste domingo, em Jeddah,
na Arábia Saudita, ainda há o GP
de Abu Dhabi, no dia 12 de de-
zembro. E o crescimento da
Mercedes assustou a Red Bull,
que era favorita no Brasil e viu
Hamilton "renascer".

"Tem sido a batalha mais difí-
cil que o esporte já viu por mui-
to, muito tempo, e a mais desa-
fiadora, então acho que coletiva-
mente seria (sua conquista mais
importante)", afirmou o inglês
nesta quinta-feira. Depois, cra-
vou. "Seria, com certeza, pois
ninguém fez antes", disse o hep-
tacampeão mundial, que soma
o mesmo número de conquis-
tas de Michael Schumacher.

"Estou mais relaxado do que
nunca. Não é a primeira vez,
lembro-me de como foi meu
primeiro campeonato e até
mesmo o segundo e o terceiro,
as noites sem dormir e todo esse
tipo de coisa... Agora, estou mui-
to mais seguro de mim mesmo
e me apliquei como nunca an-
tes", garantiu o inglês.

Por fim, Hamilton revelou a
ansiedade por logo conhecer o
circuito de Jeddah Corniche, es-
treante na modalidade. Os trei-
nos livres começam nesta sex-
ta-feira. "Estou animado para
entrar no carro e muito grato
por termos essas duas corridas
para lutar pelo título. A equipe
está trabalhando o máximo que
pode e me sinto ótimo."

FÓRMULA 1

HASSAN AMMAR / POOL / AFP

Inglês pode chegar ao 8º título
da carreira

De olho no mercado para inves-
tir em um novo treinador, o Fla-
mengo vive um período agitado
com a eleição de amanhã e marcou
uma reunião decisiva para que o
clube saiba o tamanho da capaci-
dade de investimento para 2022.

Na próxima terça-feira (7), o con-
selho de administração rubro-ne-
gro se reunirá de forma presencial
e irá votar o orçamento proposto
pelo conselho diretor do Flamen-
go, números que serão decisivos
para a busca pelo técnico e tam-
bém para desenhar como será o fu-
tebol rubro-negro na próxima

temporada.
O clube estima superar a casa do

bilhão em receitas em 2022 e a
ideia inicial é que não haja grandes
gastos com a aquisição de jogado-
res, pois os cariocas ainda têm pen-
dências referentes aos negócios de
Pedro e Gabigol, por exemplo.

O orçamento do futebol, que es-
tá sendo traçado, é único e prevê
valores em salários e contratações
para elenco e comissão técnica. Em
2021, o clube deve fechar o gasto do
futebol entre R$ 550 milhões e R$
600 milhões.

Já há um consenso na Gávea de

que o próximo comandante será
estrangeiro. O Flamengo estima
gastar ao menos R$ 30 milhões
com uma comissão técnica de pon-
ta e os nomes que circulam no clu-
be são os de Marcelo Gallardo, An-
dré Villas Boas, Carlos Carvalhal e
Jorge Jesus.

Antes dessa definição, é preciso
saber o resultado da eleição para
presidente. Postulante à reeleição
Rodolfo Landim é favorito e tem
Walter Monteiro, Ricardo Hinrich-
sen e Marco Aurélio Assef como
oponentes.

O pleito e a reunião irão suceder

a visita do Flamengo ao Sport às
20h desta sexta-feira (3), na Arena
Pernambuco, em jogo válido pela
35ª rodada do Campeonato Brasi-
leiro, em que os rubro-negros têm
a vice-liderança garantida.

O Sport foi matematicamente re-
baixado após vitória do Juventude
sobre o Red Bull Bragantino.

Para o jogo de hoje, Pedro deve
ser o titular, já que Gabigol sequer
viajou, assim como Diego Alves, Is-
la, Arrascaeta, Andreas Pereira fo-
ram. Éverton Ribeiro está suspenso
e Willian Arão e Filipe Luís estão no
departamento médico.
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Autor brasiliense expõe obra
sobre conceitos de liberdade
AMANDA KAROLYNE
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Brasília vai ter um representante na 20ª Bienal do Livro Rio, que acon-
tece de 3 a 12 de dezembro. O autor Anderson Souza vai apresentar a
obra Fumaças Bailarinas no Salão da Liberdade em uma sessão de au-

tógrafos do evento, dia 5 de dezembro.
O livro, que chegou a ocupar a posição de mais vendido na categoria

“humor ácido” da Amazon, foi lançado no fim de 2019, mas com a pande-
mia começando no início de 2020, não teve a oportunidade de ser exposto
na Bienal de 2020, que foi cancelada. A obra de Anderson brinca com o
conceito de liberdade, e aborda temas polêmicos. Nas palavras do autor,
“são várias dicotomias e visões distorcidas necessárias para analisarmos
algumas questões sob uma outra perspectiva”.

Anderson é brasiliense, jornalista, escritor, poeta e compositor. Fuma-
ças Bailarinas no Salão da Liberdade é a estreia no gênero de romance. Ele
tem também um livro de poemas: Reflexos da Lua Sobre o Sol. Ao Jornal de
Brasília, Anderson falou sobre a obra e participação na Bienal do Livro.

DENVER MOURA/DIVULGAÇÃO

riências uns com os outros?
E também a soma dos “eus” que

carregamos conosco. Trata-se de
uma análise psicanalítica básica do
ser enquanto ocupa seu espaço na
convivência social. No dia a dia, agi-
mos de diversas formas e essas insi-
nuações variam de acordo com as
pessoas com quem trombamos
em nosso caminho, e muitas vezes
essa forma de agir é a que usamos
ao nos deparamos com nós mes-
mos refletidos pelos olhos de cada
pessoa. Esse olhar e o pré-conceito
que cada um que nos rodeia tem
de nós nos faz ser quem somos,
porque estampamos em nossos
rostos uma máscara de argila fres-
ca que é passível de ser moldada a
cada instante, a cada comentário e
a cada gesto. Afinal, tudo o que so-
mos é a imagem que criamos.

No livro os seus personagens
passam por muitas reflexões
quase que a nível de crise de
identidade, você acredita que
essa seja uma questão univer-
sal? Passar por tantas reflexões
assim?

Acredito que sim, uma vez que,
como nunca, somos bombardea-
dos diariamente com todo tipo de
informação, como tudo chegando
ao mesmo tempo e agora. Isso, na-
turalmente, acredito que nos ali-

menta com uma inércia de ansie-
dade, um embate constante entre
o nosso desejo por uma ilusão de
nos mantermos sempre bem com
a realidade. As pessoas se tornam
peças ambientadas em um jogo
em que a atmosfera do tabuleiro é
permeada pelo mal do século. Vejo
assim, de forma geral, embora as
crises no livro estejam muitas ve-
zes atreladas às minhas próprias.

No universo fictício me parece
que onde antes tudo era libera-
do e agora já não é mais. Você te-
ve alguma inspiração real para
criar esse mundo?

Como já disse, a ideia foi justa-
mente reverter a lente de observa-
ção dos cenários. A busca por algo
100% utópico acaba servindo mais
como um carvão para a locomotiva
sem freio no trilho evolutivo que
estamos. Às vezes, alcançamos ob-
jetivos essenciais, mas também po-
demos ter que abrir mão de outras
conquistas, e assim seguimos nos-
sa viagem. O tempo muitas vezes
nos condiciona a mantermos a ca-
beça no lugar, em que colocamos o
conceito de "liberdade" como
coadjuvante, sendo que ao atin-
gi-la, se fosse possível, nos tornaría-
mos presos à própria “liberdade”. É
ser independente dependendo da
independência.

ENTREVISTA ANDERSON SOUZA

Como é para você, ocupar a
posição de mais vendido na ca-
tegoria de humor ácido na Ama-
zon?

Fui pego completamente de sur-
presa quando vi a minha obra es-
tampando a primeira posição. Na-
turalmente, além de pasmo, fiquei
satisfeito com a sensação de que o
tempo dedicado ao livro - três me-
ses de intensa dedicação - e que
aquela história ‘esca ndal osa’ que
eu queria contar estava chegando e
tocando as pessoas. É o baú que to-
do escritor, creio, espera encontrar
no fim do arco-íris (risos).

Para sua carreira como autor,
qual a importância de partici-
par de um evento como a Bienal
do Rio?

Trata-se do maior evento literá-
rio da América Latina. Então, parti-
cipar de um encontro com outros
autores, inclusive de outros países,
é uma oportunidade ímpar, sobre-
tudo após um momento de total
isolamento como o que passei por
mais de um ano, assim como mui-
tos também passaram. Poder pas-
sar por essa troca de experiências
tendo publicado apenas um ro-
mance. É incrível e acredito que po-
de dar uma guinada em minha car-
reira literária e até na motivação
para concluir minha próxima obra
que já está em desenvolvimento.

Seu livro foi lançado no final
de 2019, antes de todo o mundo
mudar, você acha que agora é
como se fosse uma segunda
chance para o universo literário
de poder se reunir e celebrar a li-
teratura brasileira?

Com toda a certeza. O meio lite-
rário tende a ser visto como um
exercício solitário, que se pratica
de forma isolada, pois é só você e o
“monólogo imutável” do autor im-
presso no papel. Com a pandemia,
que, infelizmente, ainda circunda
a nossa vivência, vimos o surgi-
mento de uma necessidade de
aproximação entre os leitores e
seus autores por meio de lives que
passaram a ter outra conotação
nos dias de hoje, praticamente.
Desde antes da pandemia, claro, a
internet já proporcionava essa
aproximação e a descoberta de no-
vos autores que passaram a ter a
possibilidade de publicarem seus
materiais de forma independente
através de e-books. Podermos nos
reunir e celebrar aquilo que mais
nos incita a viver será, de fato, uma
segunda chance para todos nós.

Quais inspirações literárias o
levaram a escrever Fumaças Bai-
larinas no Salão da Liberdade?

Para o Fumaças Bailarinas no Sa-
lão da Liberdade utilizei várias téc-
nicas literárias que vão desde a dra-
maturgia, ao fluxo de consciência e
mesmo textos para tablóides fic-
cionais. Assim, considero que tive
inúmeras referências, mas seria in-
justo não citar alguns escritores co-
mo Rubem Fonseca, Hunter S.
Thompson, Jack Kerouac e William
S. Burroughs.

Essa frase é bem interessante
“precisamos dos outros para ser
quem somos”, pode se concluir
que cada personagem de Fuma-
ças Bailarinas no Salão da Liber-
dade sejam a soma das expe-

S E RV I Ç O

Fumaças Bailarinas no
Salão da Liberdade
ANDERSON SOUZA
• Editora: Aotografia
• 122 páginas
• R$ 38,90
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Música popular nordestina é
celebrada em websérie

MÚSICA

Radicado em Brasília há décadas, o cantor
e compositor nordestino Marinho Lima,
lança uma novidade para o meio digital: a
turnê “Música Popular Nordestina" - uma
websérie de oito episódios com lançamento
hoje, às 19 horas, pelo canal oficial do músi-
co no YouTube . Os VTs são fragmentos de
um projeto que inclui show completo do
músico o qual seria apresentado de forma
presencial neste ano para o público aberto e
alunos da rede pública de ensino do Distrito
Federal, mas com a pandemia foi adaptado
para versão on-line.

A novidade musical já foi integralmente
gravada e conta com lançamentos sequen-
ciais em formatos de pocket shows pela in-
ternet. Sob direção artística do músico Nel-
son Latif, o show conta com uma banda de
excepcional qualidade tendo nomes de re-
presentatividade nacional e internacional
mas de origem nordestina. Além de Mari-
nho Lima (voz/violão) e Nelson Latif (violão

aço/vocal), o grupo é formado por Marcio
Bezerra (Clarineta/Sax/Flauta/vocal)Dennes
Souza (Baixo/vocal) Dadá Nunes (Acor-
deon/vocal) Ytto Morais e Carlos Pial: Percus-
sões/vocal.

As produções audiovisuais têm como ape-
lo um repertório bem variado dentro do
cancioneiro nordestino e das principais in-
fluências recebidas por Marinho Lima. São
releituras de grandes compositores da Mú-
sica Popular do Nordeste, incluindo algu-
mas canções autorais. Com recursos do Fun-
do de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o
projeto está profundamente vinculado à
transmissão em Escolas da Rede Pública de 8
regiões administrativas do DF, por esta ra-
zão em cada episódio será veiculada uma ro-
da de conversa contando um pouco da his-
tória da música regional, tão rica para a cul-
tura brasileira.

Marinho Lima reúne experiência com
quase 30 anos de atividade profissional.

Fábrica do Papai Noel em Brasília
Musical une personagens queridos do universo infantil em aventura para salvar o Natal
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S E RV I Ç O

A Fantástica Fábrica
do Papai Noel
CENTRO DE CONVENÇÕES
ULYSSES GUIMARÃES
• 5 de dezembro, a partir das 15h.
• Ingressos: R$ 80 (plateia vip) e

R$ 60 (plateia premium).
Valores referente à meia
entrada solidário. Venda on-line.

• Crianças de até 2 anos, no colo,
não pagam. Classificação: livre.

S E RV I Ç O

Música Popular Nordestina
WEBSÉRIE
• Lançamento dia 3 de dezembro, às 19h.
• Canal do músico: https://www.youtube.com/c/marinholima25

No domingo, a festa é das crian-
ças. “A Fantástica Fábrica do
Papai Noel” se transporta pa-

ra os palcos do Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães em 05 de
dezembro, quando Brasília poderá
se emocionar com a peça teatral já
assistida por mais de 150 mil pes-
soas ao redor do Brasil.

A magia será compartilhada
com o público através de 15 atores-

cantores interpretando, ao vivo,
as músicas natalinas mais queri-
das dessa data tão especial. Com o
know-how de quem já participou
de musicais como “M am o na s ”, “O

Fantasma da Ópera”, “A Bela e a Fe-
r a”, “Castelo Ra-tim-bum”, “D o nn a
Summer”, entre outros, a expecta-
tiva é de uma performance de so-
nho, digna da magia que o Natal
carrega.

De volta à infância
ldeal para crianças e suas famí-

lias, o espetáculo também tem o
poder de levar os adultos de volta à
infância, envolvendo a todos numa
aura de encanto e sensibilidade. O
enredo, desenvolvido em 3 anos de
espetáculo, mostra a fábrica de Pa-
pai Noel a todo vapor, com os duen-

des trabalhando, brincando, dan-
çando e cantando, enquanto pre-
param os brinquedos mais espera-
dos pelas crianças na noite de Na-
tal. De repente, a tristeza vai to-
mando conta dos seres encantados
e tudo parece estar ameaçado. É
quando “Bom Velhinho”, na com-
panhia de seus duendes mais cora-
josos, embarcam em uma jornada
para salvar o Natal. Mas eles não es-
tão sozinhos. Bela, Cinderella,
Branca de Neve, Elsa, Olaf, Buzz,
Woddy e a Fera, escapam de seus
universos de conto de fadas e de
aventuras para ajudar Papai Noel

nessa nobre missão.
Como em um mundo mágico,

todos os personagens ganham a
companhia da plateia, que canta e
se emociona com a aventura musi-
cal natalina.

Além do talento dos artistas, ca-
racterizados com rico figurino e
maquiagem, da história que mis-
tura a tradição natalina com sagas
e personagens amados pelo uni-
verso infantil, o espetáculo se des-
taca pelo cenário com mais de 30
toneladas de equipamentos, um
painel de led de 40 m2 e efeitos es-
peciais.

Projeto reúne instrumentistas de excelência para celebrar o cancioneiro no rd est i n o

ESPETÁCULO
A única apresentação será no palco
do Centro de Convenções Ulysses
Guimarães. A peça teatral já foi
assistida por mais de 150 mil
pessoas em todo o país.

A única apresentação será no palco
do Centro de Convenções Ulysses
Guimarães. A peça teatral já foi
assistida por mais de 150 mil
pessoas em todo o país.
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CRUZADAS DIRETAS SUDOKU

Instruções do Sudoku
Preencha cada quadrinho com um
número de 1 a 9. Cada conjunto de
nove quadrinhos deve conter todos
os nove dígitos, sem que nenhum
algarismo se repita.

SOLUÇÃO ANTERIOR

SETE ERROS
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c l a s s i f i cad os @ g r u p o j b r.c o m
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CELSO JÚNIOR

C O N TA G E M
R E G R E S S I VA

O empresário e ex-deputado Cristiano Araújo e
a médica Mariana Arraes estão noivos, e já
anunciaram que o casamento ocorrerá em

breve. O casal ainda não escolheu a data por
conta da dificuldade de conciliar as duas

agendas. Ela endocrinologista com
consultórios em três capitais, e uma cidade do

interior de Pernambuco, e ele a todo
vapor com o lançamento de sua candidatura

para deputado distrital.

Familiares e amigos ficaram felizes com a
novidade, em especial a empresária Lourdinha

Araújo, mãe de Cristiano. Apesar da agenda
cheia de ambos, o casal, querido no eixo Brasília -

Recife, está propenso a escolher março do
próximo ano, estando a pandemia controlada,

para o sim. Logo após o noivado, Cristiano e
Mariana fizeram um ensaio com o fotógrafo

Celso Júnior, na Catedral de Brasília. Cristiano Araújo e Mariana Arraes pensam em oficializar a união em março do próximo ano

MARCELOC H AV E S @ m a rc e l o c h aves s

@ c o l u n a m a rc e l o c h aves

m a rc e l o c h aves @ g r u p o j b r.c o m

Brilho
O nutricionista de Brasília

Clayton Camargos está na
contagem regressiva para o
lançamento de mais uma edição
do Calendário Metafísicos, que
em 2022 terá o dourado em
destaque. De acordo com
Clayton, o tema será “Olho de
H ó r u s”. Pacientes da clínica
Metafísicos serão os modelos do
aguardado calendário.

C l os et
Brasília ganha a primeira

franquia da Noha. Marca de
sapatos masculinos que abre as
portas no ParkShopping. Criada
há cinco anos em Recife, a grife
se inspirou na elegância dos
homens italianos e já conta com
mais de 15 lojas por todo o
Brasil. No dia 9, Simon
Carazzone, sócio e fundador da
marca, estará em Brasília.

D i re i tos …
Brasília foi palco do X Diálogo de Alto Nível

sobre Direitos Humanos entre Brasil e União
Europeia. A delegação do Brasil foi chefiada pelo
Secretário de Assuntos de Soberania Nacional e

Cidadania do Itamaraty, embaixador Paulino
Franco de Carvalho Neto. O encontro rendeu

bons frutos entre os assuntos abordados.

…h u m a n os
O representante especial da UE para Direitos
Humanos, Eamon Gilmore, copresidiu o Diálogo
pelo lado europeu. O encontro proporcionou
oportunidade renovada para ampla troca de
pontos de vista sobre questões bilaterais e
multilaterais referentes a variados temas ligados
aos direitos humanos.

BRUNO PIMENTEL

C au sa …
Está marcada para o

próximo dia 10, às 17h, a
C o n f rate r n i zaç ão
Beneficente das Amigas,
na QI 19 do Lago Sul.
Nesta edição, a iniciativa
ajudará a creche
comunitária Monte Moriá,
em São Sebastião, que
está correndo risco de
fechar as portas. O local
ajuda aproximadamente
65 crianças…

…n o b re
…em risco social, além de

apoiar mulheres em situação
de vulnerabilidade e

refugiados. O evento vai
arrecadar brinquedos e

alimentos não perecíveis até
o dia 10. Quem tiver interesse

em ajudar basta contactar o
número de WhatsApp (61)

99650-4027 e falar com a
Jade. Qualquer ajuda

será bem-vinda.
Advogado Kakay de Almeida Castro no lançamento de seu livro
Muito Além do Direito, fazendo a dedicatória de sua obra para o
ministro do STF, Dias Toffoli


