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Proposta de Emenda Constitucional será promulgada esta semana e, com isso, Bolsonaro terá
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Outro gabinete vira alvo
de investigação na CLDF

OPERAÇÃO MARÉ ALTA

PCDF e MPDFT apuram compra superfaturada de imóveis pela Seape
D I V U LG A Ç Ã O/C L D F

Ação mirou no gabinete do distrital Reginaldo Sardinha — 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos
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Distrital vai
assumir
s e c reta r i a
ELISA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Vinculada à Secretaria de De-
senvolvimento Social do Distri-
to Federal (Sedes), chefiada pela
primeira-dama Mayara Rocha, a
Secretaria Extraordinária da Fa-
mília terá o deputado distrital
Martins Machado (Republica-
nos) como novo titular. O parla-
mentar entra no lugar do ex-de-
putado Léo Vivas, filiado ao mes-
mo partido político.

A deputada Maria Antônia
(Solidariedade) é quem vai subs-
tituir Martins Machado na Câ-
mara Legislativa do Distrito Fe-
deral (CLDF). Maria deixou a Ad-
ministração Regional do Gama
também em 2018 para concor-
rer a uma vaga na Casa e ganhou
mais de 6,7 mil votos.

Natural de São Paulo (capital),
Martins integrava a CLDF desde
2019, após receber mais de 29
mil votos nas eleições do ano an-
terior, sendo o parlamentar
com a maior votação para o car-
go. Atuou em ações sociais em
comunidades carentes e hospi-
tais do DF, criou projetos para jo-
vens em situação de vulnerabili-
dade social e envolvimento com
drogas.

O novo secretário tem 55
anos, é casado com Tatiane Ma-
chado, evangélico — i n te g ra nt e
da Igreja Universal —, radialista e
mediador social.

Segundo os dados do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), do
total de limite de gastos esta-
belecidos ao parlamentar, que
é de R$ 1 milhão, as despesas
contratadas/pagas para os fun-
dos partidários ou fundo espe-
c i a l  c o n t a b i l i z a r a m R $
101.959,45 mil. Não houve di-
nheiro destinado a outros can-
didatos ou partidos.

A concentração de despesas
de Martins Machado no TSE foi
em maioria para “atividades de
militância e mobilização de
r ua ”, com 68% de predominân-
cia e um valor de R$ 69,5 mil.

MARTINS MACHADO

ELISA COSTA, GUILHERME
GOMES E VÍTOR MENDONÇA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Ontem, pela segunda manhã
consecutiva, o Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao

Crime Organizado (Gaeco) do Mi-
nistério Público do Distrito Federal
e Territórios (MPDFT) deflagrou
operação na Câmara Legislativa do
DF (CLDF). A ação, denominada Ma-
ré Alta, teve como alvo de busca e
apreensão o gabinete do deputado
distrital Reginaldo Sardinha (Avan-
te-DF). No total, foram cumpridos
25 mandados no órgão e na resi-
dência do parlamentar.

De acordo com as investigações,
houve uma contratação superfatu-
rada de imóveis do grupo Paulo Oc-
távio e um favorecimento na mu-
dança para a nova sede da Secreta-
ria de Estado de Administração Pe-
nitenciária do DF (Seape), que fun-
cionava no SIA. O esquema teria
contado com a ajuda e influência
de Sardinha. Além disso, foi delimi-
tada uma ação de busca em ende-
reços ligados ao então secretário
do Sistema Penitenciário, Geraldo
Luiz Nugoli, supostamente envol-
vido no esquema alvo da operação
de ontem na CLDF.

Em nota à imprensa, Sardinha
afirmou que “as denúncias apura-
das pela operação ‘Maré Alta’ são
completamente infundadas”. O
parlamentar afirmou estar “tran -
quilo” com o andamento das inves-
tigações e afirmou estar à disposi-
ção da PCDF e do MPDFT para
quaisquer esclarecimentos. “C om
relação às inúmeras fake news dis-
seminadas ao meu respeito, já fo-
ram acionados advogados para
que tomem as devidas providên-
cias jurídicas necessárias. Sobre o
trabalho que realizamos no man-
dato, não tenho dúvidas, sempre

com honestidade e responsabilida-
de. Continuaremos lutando com
respeito à população do Distrito Fe-
deral”, finalizou o deputado.

E xo n e raç õ es
Como desdobra-

mento da operação,
na tarde de ontem, o
governador do DF,
Ibaneis Rocha, deci-
diu exonerar Geraldo
Luiz Nugoli Costa do
cargo de secretário
da Seape, e Rosimeire
Paiva da Silva da fun-
ção de subsecretária
da Subsecretaria de Administração
Geral da Seape. Quem assumiu a
pasta Wenderson Souza e Teles.

O chefe do Executivo decidiu
criar ainda uma “Comissão Espe-
cial para apurar os fatos referentes

às supostas irregularidades na lo-
cação da sede da Secretaria de Esta-
do de Administração Penitenciária
do Distrito Federal”, por meio do
Decreto nº 42.817.

A Comissão será
presidida por Reinal-
do Cosme Vilar de
Oliveira Junior, re-
presentante da Con-
sultoria Jurídica do
DF.  Na delegação
t a m b é m  a t u a r ã o
Breno Rocha Pires e
Albuquerque, repre-
sentante da Contro-
ladoria-Geral do DF e

Jonas Bessa de Paula, representan-
te da Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública do DF. De acordo
com o decreto, representantes de
outros órgãos do DF também po-
derão ser chamados para auxiliar

nos trabalhos investigativos.
Na última terça-feira (14), as in-

vestigações estavam focadas nas
denúncias de um suposto esque-
ma de “rachadinha” e funcionários
fantasmas no gabinete do Deputa-
do Daniel Donizet (PL). O plano es-
taria montado através de uma
fraude nas folhas de ponto dos fun-
cionários do parlamentar. Até o
momento foram apreendidos cer-
ca de R$ 110 mil em dinheiro.

Na manhã desta quarta-feira (15),
o presidente da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, Rafael Prudente,
comentou sobre as operações da
polícia na Casa. “É difícil comentar
uma decisão judicial. Não tenho co-
nhecimento do inteiro teor dessas
denúncias. Então vamos aguardar a
apuração policial e do Ministério
Público para tomar qualquer tipo
de decisão”, afirmou.

Como
d es d o b ra m e nto

da operação,
secretário e

s u bs e c retá r i a
da Seape foram

exo n e rad os
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Pai de santo é acusado de abuso
CIDADE OCIDENTAL

Três vítimas já relataram à polícia terem sofrido violência sexual dentro de terreiro no Jardim ABC
ABELARDO BARBOSA/ DIVULGAÇÃO

O terreiro Ilê
A xé
C atu b e n c i m b e
é o principal
templo da
religião de
matriz africana
na cidade
go i a n a

Segundo contou
uma das vítimas,
as agressões eram
contínuas e
cometidas há
cerca de um ano.

ARY FILGUEIRA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Com um dos piores Índices de
Desenvolvimento Humano
(IDH) do país, o Jardim ABC —

uma espécie de expansão da Cida-
de Ocidental —, é um lugar com
poucos atrativos: eles se limitam
ao bar, conversas na porta de casa, a
ida ao culto, à missa ou ao Can-
domblé para se tomar a benção. E é
justamente no principal barracão
da religião de matriz africana com
filial na cidade situada a 40 quilô-
metros do Palácio do Planalto que
pode ter ocorrido a pior das atroci-
dades cometidas a uma pessoa: o
abuso sexual.

Ao menos duas adolescentes e
uma mulher de 52 anos relataram à
polícia ter sofrido violência sexual
dentro do Ilê Axé Catubencimbe,
terreiro cuja dona é a Mãe Tereza. O
filho dela, que é pai de santo, figura
no boletim de ocorrência como
acusado de ter cometido abusos
contra uma adolescente de 13 anos e
a colega dela de 12, além da mulher,
de 52. Todas conviviam diariamente
com ele, conhecido na comunidade
como Betinho.

O caso vem sendo conduzido em
sigilo pela Polícia Civil de Goiás (PC-
GO). Até agora foram colhidos de-
poimentos de vítimas e os exames
de corpo de delito delas no Institu-
to de Medicina Legal (IML) a fim de
coletar possíveis provas genéticas
do suposto abuso sexual. Ainda
não há pedido de prisão.

Segundo contou uma das víti-
mas, as agressões eram contínuas e
cometidas há cerca de um ano. Até
que um fato insólito para os pa-
drões de vítimas preferenciais do
suposto agressor — que até então

havia abusado de crianças e adoles-
cente — trouxe à luz ao que pode
ser o mais novo escândalo em um
templo religioso. No dia 26 de no-
vembro, uma Ekedi (espécie de au-
xiliar dos trabalhos) de 52 anos foi
atacada dentro de um aposento
após a sessão espiritual.

D eta l h es
Segundo os relatos, a mulher es-

tava dormindo juntamente com as
filhas e duas adolescentes quando
acordou apenas de calcinha. In-
quieta com o que se passara, a mu-
lher revelou o ocorrido para todos
os que estavam no local naquele
dia, inclusive para Mãe Tereza. De-
pois de escutar várias versões do
ocorrido, como a de ter sofrido de
alucinação, ela teve a confirmação
da sua suspeita por parte de uma
jovem de 12 anos. Segundo a meni-
na, um homem negro, vestido com
a camisa do Flamengo e uma ber-
muda preta, havia adentrado ao
barracão onde elas estavam. A me-
nina contou ainda que ficou com
medo de ser a próxima vítima e de-
cidiu fingir que estava dormindo.

Inconformada, a vítima de 52
anos chamou a Polícia Militar. Os
policiais, porém, não encontraram

ninguém suspeito na propriedade.
O caso foi levado ao conhecimento
do Centro Integrado de Operações
de Segurança (Ciops) de Cidade
Ocidental. Ela e as meninas foram
para o IML. Lá, veio outra revelação.
Uma jovem que dormia junto das
outras teria contado para a mulher
mais velha que sabia quem tinha
estado no aposento delas naquela
noite. O relato foi reproduzido pela
vítima de 52 anos à reportagem do
Jornal de Brasília. “Depois de ter-
mos voltado para o barracão, ela
(jovem de 15 anos) disse para mim:
‘Olha, mãe (tratamento dado as in-
tegrantes mais velhas): tenho cer-
teza que foi o Betinho. Eu vi ele den-
tro do quarto. Depois que ele tirou
sua calça, veio atrás de mim’”, disse
a mulher mais velha, que está es-
condida com medo de retaliação.

J u st i f i cat i va :
“sac r i f í c i o
re l i g i os o”

A menina que teria apontado Beti-
nho como o invasor ao aposento de-
las naquela noite trata-se da sobri-
nha do agressor. Ao pai dela, que é ir-
mão do suposto autor, revelou que
também era abusada sexualmente
pelo tio. O fato foi confirmado pelo
pai dela em depoimento para a polí-
cia: “Relata que sua filha narrou que
Betinho tocou partes íntimas de sua
filha a pretexto de práticas religiosas.
Relata que suspeita que Betinho pos-
sa ter tido relação sexual com sua fi-
lha, mas não é capaz de afirmar.”

Após o relato da colega, a filha da
vítima de 52 anos também resol-
veu quebrar o silêncio. Segundo
narrou para a mãe a menina de 12
anos, ela sofria “violências sexuais”
de Betinho havia oito meses. Numa
das investidas do suposto agressor,
ele chegou a convencer ela a não re-
sistir aos atos sexuais dizendo que
se tratava de um sacrifício religioso
“ao qual ela teria de se submeter”.

A reportagem do Jornal de Bra-
s íl i a esteve no Jardim ABC na últi-
ma terça-feira (14). Lá, tentou con-
tato com a Mãe Tereza e com Beti-
nho, mas eles não atenderam e se-
quer retornaram as ligações.

No mesmo dia, procuramos a
mãe de duas jovens que teriam si-
do abusadas sexualmente pelo tio,
Betinho. A mulher, que é emprega-
da doméstica, disse não ter conhe-
cimento do crime sofrido por suas
filhas. “Eu nunca desconfiei dele. Se
isso for verdade, ele é um mons-
tro”, desabafou ela.
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“LANÇAMOS ESSE
PROGRAMA PARTINDO
PARA A IDEIA DE QUE AS
PESSOAS MERECEM UMA
OPORTUNIDADE DE VIDA.
OS INDICADORES APONTAM
QUE NA CONSTRUÇÃO CIVIL
VAI FALTAR MÃO DE OBRA,
ENTÃO VOCÊS [ALUNOS]
SERÃO DE EXTREMA
I M P O RT Â N C I A ”
IBANEIS ROCHA, governador do DF

A medida
aguarda pela
nomeação de

um comitê para
iniciar os

trabalhos no
ano que vem.

Renova DF vai reformar
equipamentos no Plano

OPORTUNIDADE E INFRAESTRUTURA

Com 1.500 alunos, programa vai gerar renda e revitalizar espaços públicos

RENATO ALVES / AGÊNCIA BRASÍLIA

S eg u n d o
Ibaneis, 408
e q u i pa m e ntos
públicos em
144 quadras no
centro de
Brasília serão
b e n ef i c i ad os
com os
trabalhos do
p rog ra m a

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

O Governo do Distrito Federal
(GDF) lançou na manhã de
ontem o programa Renova DF

no Plano Piloto, que vai revitalizar
cerca de 408 equipamentos em 144
quadras. Com foco na geração de
emprego e renda, em torno de 1,5
mil pessoas serão capacitadas e te-
rão a chance de entrar para o mer-
cado de trabalho. A solenidade de
lançamento aconteceu próxima às
fontes da Torre de TV, no Eixo Mo-
numental.

“Temos aqui uma cidade que di-
zem que é muito bonita mas nin-
guém cuida do Plano há muitos
anos. Agora vocês vão sentir a pre-
sença do governo e do trabalho”,
frisou o governador do DF, Ibaneis
Rocha (MDB) durante a cerimônia.
Segundo o governo local, alguns
pontos do Plano Piloto não passam
por manutenção há mais de 20
anos, como quadras de esporte,
parquinhos infantis, calçadas e
pontos de encontro comunitários.

Pelas palavras da administrado-
ra regional do Plano Piloto, Ilka
Teodoro, as reformas dos espaços
coletivos eram solicitadas há mui-
to tempo pelas lideranças comuni-
tárias da região. “As lideranças têm
cobrado e agora a gente chega para

trazer uma série de melhorias e be-
nefícios. Esse programa une muita
coisa importante, principalmente
nesse tempo de retomada. É um
programa que merece ser valoriza-
do”, contou.

O programa foi idealizado pela
Secretaria de Trabalho do Distrito
Federal (Setrab-DF), que opera em
conjunto com o Senai, para a distri-
buição dos materiais de trabalho,
uniformes e o auxílio mensal dis-
ponibilizado aos alunos. Durante o
evento de lançamento, o secretário
do Trabalho, Thales Mendes, de-
monstrou satisfação com essa no-
va etapa. “Quando estávamos orga-
nizando esse programa, a proposta
era um auxílio de R$ 600, e o gover-
nador [Ibaneis] dobrou o valor. Ho-
je é referente a um salário mínimo.
[...] Isso aqui vai mudar a vida de
muita gente”.

De acordo com o secretário, fo-
ram mais de R$ 35 milhões destina-
dos ao programa vindos de emen-
das parlamentares. Para o ano que
vem, foi aprovado pela Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal (CLDF),
um investimento de mais R$ 50 mi-
lhões para a continuidade dos tra-
balhos. O Renova DF já passou por
Ceilândia, Samambaia, São Sebas-
tião, Arniqueira, Itapoã, Guará, Es-
trutural, Águas Claras e Riacho
F u n d o.

Mulheres em maioria
O secretário Thales Mendes men-

cionou um dado interessante du-
rante a solenidade: 60% dos alunos
do programa são mulheres, e a re-
portagem conversou com algumas
delas. A brasiliense Patrícia de Sou-
za, de 50 anos, contou que está an-
siosa para o início das aulas porque
essa é uma oportunidade que ela
nunca teve. “É uma novidade mui-
to boa para nós, poder fazer um

curso e se qualificar mais ainda”.
Patrícia acredita que a procura

das mulheres pelo programa é um
bom sinal, porque indica que esse
público está buscando cada vez
mais sua independência financei-
ra e a inclusão na sociedade, princi-
palmente no mercado de trabalho,
onde ainda sofrem discriminação.

Erivânia Jesus de Assis, jovem de
18 anos, procurou o Renova DF para
ter a chance de se inserir no merca-
do e poder ter uma condição de vi-
da melhor junto à família. Luciclei-
de Abreu, 27 anos, amiga de Erivâ-
nia, também se inscreveu pelo
mesmo motivo. Tímidas, ambas
declararam estar muito felizes
com o início do programa, porque
“é muito bom ter a oportunidade
de aprender e saber que isso pode
nos ajudar futuramente”, comen-
taram.

E, de acordo com o governador
Ibaneis, esse é o propósito. “Lança -
mos esse programa partindo para
a ideia de que as pessoas merecem
uma oportunidade de vida. Os in-
dicadores apontam que na cons-
trução civil vai faltar mão de obra,
então vocês [alunos] serão de extre-
ma importância. Desejo boas fes-
tas, um excelente Natal e que 2022
seja de muito êxito. Queremos que
2022 seja o ano da virada, com o
fim da pandemia”, concluiu.

GDF cria
nova rede
de proteção
GABRIEL DE SOUSA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O governador Ibaneis Rocha
(MDB) assinou na última ter-
ça-feira (14) o decreto Nº 41.808,
que criou a Rede Distrital de Pro-
teção à Mulher. A ação visa pro-
teger as mulheres que estão em
situação de violência doméstica
e familiar. A medida aguarda pe-
la nomeação de um comitê, e co-
meçará a ter um plano de traba-
lho elaborado a partir de 2022.

A nova regulamentação esta-
belece novas diretrizes e tam-
bém a execução de ações para a
implementação de políticas pú-
blicas para combater a violência
doméstica e familiar e o femini-
cídio, usando como base o Plano
Distrital de Políticas para as Mu-
lheres e normas e instrumentos
nacionais e internacionais que
abordam o tema.

A nova Rede Distrital de Prote-
ção à Mulher deve propor medi-
das de prevenção e repressão
voltadas à violência contra a
mulher, e também elaborar um
plano de trabalho e relatórios
regulares para o enfrentamento
dessas problemáticas.

MULHERES

Segundo consta no documen-
to do Decreto 41.808, diversas se-
cretarias distritais atuarão em
conjunto na nova medida de
proteção feminina, deslocando
um representante, titular e su-
plente para compor a nova Re-
de, são elas: a Secretaria de Esta-
do da Mulher; de Saúde; de De-
senvolvimento; de Justiça e Ci-
dadania; de Segurança Pública e
de Educação. Também irão par-
ticipar da equipe a Polícia Civil e
a Polícia Militar, junto com o
Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal.

De acordo com a secretária da
Mulher, Ericka Filipelli, a inten-
ção do projeto é organizar em
conjunto todas as medidas de
combate à violência entre os ór-
gãos distritais. “O nosso maior
objetivo maior é integrar as
ações entre o Executivo, o Legis-
lativo e o Judiciário”. A secretá-
ria diz que com as novas ações, o
atendimento à mulher deverá
ser mais humanizado, além de
monitorar os serviços que já são
prestados, a fim de criar políti-
cas mais eficientes.
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Crédito extra para o GDF
CÂMARA LEGISLATIVA

Na última sessão do ano, distritais aprovaram oito projetos no valor total de R$ 223 milhões
BRUNO SODRE

Prudente: “Asseguramos para o ano que vem um orçamento robusto”

S A I BA MAIS
» Por meio da aprovação do

Projeto de Lei nº 2.377/2021, o
GDF fica autorizado a
contratar empréstimo com o
Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). A proposta
refere-se às operações de
crédito até o limite de R$ 880
milhões. Os recursos
aprovados serão utilizados no
desenvolvimento de ações
estruturantes nas áreas de
infraestrutura urbana e social,
de projetos de segurança
pública e modernização da
gestão pública.

» Com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), o
GDF está autorizado a
contratar, com garantia da
União, até US$ 72,7 milhões de
dólares a serem revertidos na
otimização do gasto público,
na eficiência dos
investimentos e nos sistemas
de incrementos na
arrecadação. Já a autorização
para o empréstimo junto ao
Banco do Brasil, previsto no PL
nº 2.462/21, está limitada
a R$ 1 bilhão, no âmbito da
linha de financiamentos do
setor público.

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

Oito projetos de lei de créditos
suplementares ao Orçamento
foram aprovados ontem pela

Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral (CLDF), com o valor total de
R$ 223,87 milhões. Os deputados
distritais concentraram esforços
para apreciar os projetos do Execu-
tivo antes do início do recesso par-
lamentar, nesta quinta-feira. Os re-
cursos públicos serão destinados
para empresas de ônibus e demais
ações governamentais.

Sobre o encerramento do ano le-
gislativo, o presidente da Casa, Ra-
fael Prudente, comentou que 2021
foi um ano de muito trabalho, que
contou com esforço dos colegas de-
putados. “Asseguramos para o ano
que vem um orçamento robusto,
que era de R$ 44 bilhões e passou
para R$ 48 bilhões. Desta forma,
nós garantimos todos os recursos
para a continuidade de obras e in-
vestimentos importantes no DF”,
ressaltou Prudente.

Para as empresas de ônibus do
sistema público, foram repassados
R$ 60 milhões para subsidiar o ser-
viço à população, de forma a man-
ter um equilíbrio financeiro do
transporte público coletivo. Previs-
to no PL nº 2448/2021, é o quinto
crédito suplementar aprovado
neste ano para o setor pela Câmara
Legislativa.

Inicialmente, o orçamento de

2021 previu R$ 190 milhões para
custear o passe livre para estudan-
tes e pessoas com deficiência, além
do complemento tarifário. So-
ma-se os mais de R$ 650 milhões
aprovados em junho, agosto, outu-
bro e início de dezembro de 2021
pela Câmara Legislativa. Sob críti-
cas da oposição, os valores totais ul-
trapassam R$ 710 milhões destina-
dos ao transporte público.

A Companhia Urbana da Nova
Capital do Brasil (Novacap) recebe-
rá R$ 35 milhões, por meio do pro-
jeto de lei nº 2439/2021, para a ma-
nutenção de sistemas de captação
de águas pluviais, de áreas verdes e
vias urbanas. Além dos quase R$ 5
milhões destinados à regional de
Santa Maria, a serem utilizados em
reformas de espaços públicos, co-
mo parquinhos, quadras esporti-
vas e instalação de iluminação pú-
blica.

Para a CEB, foi aprovado o crédi-
to suplementar de R$ 850 mil, pelo
PL nº 2441/2021, para aquisição de
novos equipamentos.

Fundo de Saúde
No final da noite de terça-feira,

os deputados distritais aprovaram,
antes da votação do orçamento de
2022, créditos extras de R$ 73,66 mi-
lhões para o Fundo de Saúde do
Distrito Federal, que neste ano já
ultrapassam R$ 100 milhões aplica-
dos em áreas diversas. A aprovação
foi acompanhada pelo secretário
de Saúde, Manoel Pafiadache, que

compareceu ao plenário para re-
forçar a necessidade dos recursos.

Constante do PL nº 2447/2021, o
valor adicional será aplicado nas
medidas emergenciais de enfren-
tamento da pandemia da covid-19,
sendo utilizado no atendimento
de urgência (SAMU), serviços com-
plementares em UTI, internação
domiciliar e alimentação especial e
nutrição na integralidade do SUS.
Assim como, no desenvolvimento
de ações para rede de atenção ao
usuário de álcool e outras drogas, e
das ações da rede cegonha.

Ainda em favor do Fundo de Saú-
de, a Câmara Legislativa aprovou

também crédito de R$ 8,86 milhões
para cobrir despesas com assistên-
cia à saúde bucal e contrato com a
frota de veículos. Além dos R$ 2,85
milhões destinados a atender des-
pesas com equipamentos hospita-
lares, contratos de gestão da infor-
mação e sistemas de tecnologia.

Hospital da Criança
Por fim, a CLDF aprovou o repas-

se adicional de R$ 23,31 milhões pa-
ra o Hospital da Criança, por meio
do projeto de lei nº 2452/2021.

Os deputados distritais reto-
mam os trabalhos legislativos no
início de fevereiro de 2022.
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RUMO À CHAPA
DOS SONHOS

O governador Ibaneis Rocha, a ministra Flávia Arruda e o
ex-governador José Robert Arruda estão cada vez mais próximos
(foto ). Já marcaram um novo encontro para este ano. Durante a
confraternização de fim de ano de Flávia, Arruda passou o tempo
todo junto com Ibaneis. O ex-governador chegou a abraçar
Flávia e Ibaneis, um com cada braço. Não faltou cochicho
também. Flávia passou
todo o dia de ontem em
São Paulo, onde
participou do Fórum
Moderniza Brasil e de
um jantar de
homenagem ao
governo brasileiro pela
ajuda humanitária aos
libaneses durante o
governo Temer.

doA LT O d aTORRE

Já lançados
Enquanto isso, dois outros candidatos a governador já

iniciaram sua campanha. Ontem foi a vez do senador tucano
Izalci Lucas. No final de semana, Rosilene Correia, do Sinpro
e do PT.

Quem sai
ga n h a n d o

Com a eleição de Antonio Anastasia
para o Tribunal de Contas da União, sua
cadeira de senador ficará com um
ex-deputado ligadíssimo ao presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco. O novo
senador, Alexandre Silveira de Oliveira, é
tão próximo a Pacheco que um dos seus
primeiros atos ao assumir a presidência
foi nomeá-lo diretor de Assuntos
Técnicos e Jurídicos do Senado, no topo
da pirâmide salarial do Congresso. De
quebra, Alexandre Silveira é presidente
regional do PSD, o novo partido de
Pacheco. Tem influência política no
Norte de Minas e vale do Jequitinhonha.

Quem sai
p e rd e n d o

Após receber apenas sete
votos contra os 52 de
Anastasia e os 19 de Katia
Abreu, o senador Fernando
Bezerra Coelho deixou a
liderança do governo no
Senado. Acha que o governo
não o ajudou como
imaginava. Sentiu-se
desprestigiado, achando que
o Planalto cruzou os braços.
Os senadores fieis a
Bolsonaro dividiram-se e
deram mais votos a Anastasia
e a Katia do que a seu líder.

Caminho difícil
A saída de Fernando Bezerra Coelho é ruim para todas as partes

interessadas. O Planalto perde porque o senador vinha conduzindo a
liderança com muita habilidade, ganhando muito mais do que perdia,
algo difícil dada a composição da casa. Fernando Bezerra perde porque
está emparedado em seu estado. Não tem espaço para disputar a
reeleição – provavelmente enfrentaria o governador Paulo Câmara – e não
tem espaço na chapa que une o PSB no poder à candidatura presidencial
de Lula. O candidato oposicionista a governador deve ser seu filho Miguel
Coelho, atual prefeito de Petrolina, reduto da família.

I m u n i zad o
O distrital Chico Vigilante

escapou da agenda pela manhã
para tomar a terceira dose de
vacina, da Pfizer, na UBS 2 de
Ceilândia (foto ). Deixou para mais
tarde uma série de reuniões com
sindicatos, além de atender
eleitores no seu gabinete da
Câmara Legislativa.

D I V U LG A Ç Ã O

D I V U LG A Ç Ã O

e d u b r i to. 2 52 52 5 @ g m a i l .c o m
Eduardo Brito
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Ciro Gomes é investigado pela PF
OBRAS DO CASTELÃO

Presidenciável e seu irmão estão entre os alvos de operação que investiga suspeita de propinas
ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ciro Gomes: "Não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num Estado Policial”

Lula se solidariza com adversário

A Polícia Federal deflagrou ope-
ração na manhã de ontem
contra supostos desvios de re-

cursos públicos nas obras do está-
dio Castelão, no Ceará. A PF cumpriu
14 mandados de busca e apreensão
determinados pela Justiça, tendo
entre os alvos os irmãos Ciro Gomes,
pré-candidato a presidente, e o sena-
dor Cid Gomes, ambos do PDT.

Segundo nota da polícia, as sus-
peitas são de "fraudes, exigências e
pagamentos de propinas a agentes
políticos e servidores públicos de-
correntes de procedimento de lici-
tação para obras" no estádio, entre
os anos de 2010 e 2013. O inquérito
teve início em 2017 e contou com
relatos de quatro delatores. Lúcio
Gomes, irmão de Ci-
ro e Cid, também so-
freu busca e apreen-
s ã o.

Pelas redes sociais,
Ciro sugeriu que a
ação da PF foi políti-
ca. "Não tenho mais
dúvida de que Bolso-
naro transformou o
Brasil num Estado
Policial que se oculta
sob falsa capa de le-
galidade", escreveu.

O presidenciável afirmou tam-
bém que "não tenho nenhuma li-
gação com os supostos fatos apura-
dos" e que não tem dúvida de que
"esta ação tão tardia e desproposi-
tada tem o objetivo claro de tentar
criar danos à minha pré-candida-
tura." Ele termina o texto dizendo
que ninguém vai calar sua voz.

O juiz Danilo Dias Vasconcelos de
Almeida, da 32ª Vara Federal do Cea-
rá, determinou ainda a quebra do si-
gilo telefônico, bancário, fiscal e tele-

mático dos irmãos e de outros alvos.
Segundo os documentos, a in-

vestigação envolve pagamento de
propinas a servidores públicos e
agentes políticos do governo do
Ceará na gestão do então governa-
dor Cid Gomes. De acordo com a PF,
a fraude teria ocorrido para que a
Galvão Engenharia obtivesse êxito
no processo de licitatório para rea-
lizar reformas no estádio. O valor
da concorrência foi de R$ 518 mi-
lhões, oriundos do BNDES.

Há ainda suspeita de que na fase
de execução contratual tenham si-
do pagas vantagens indevidas para
que o governo estadual repassasse
valores que estavam supostamen-
te retidos.

A polícia fala na re-
presentação que há
indícios de que a
propina era paga
muitas vezes disfar-
çada de doações elei-
torais para Cid Go-
mes e os irmãos Ciro
Gomes e Lúcio Go-
mes.

Dois advogados
que ocuparam o car-
g o  d e  p r o c u r a-

dor-Geral do Estado do Ceará tam-
bém foram alvos da operação. Eles
são suspeitos de atuar no processo
licitatório e promover uma blinda-
gem aos políticos suspeitos de re-
ceber propina.

A apuração da PF contou com de-
lações premiadas de executivos da
Galvão Engenharia. Os pagamen-
tos de propina, diz a polícia, eram
feitos em espécie tanto em um es-
critório de advocacia quanto na re-
sidência de um dos advogados in-
vestigados.?

A apuração da
PF contou com

d e l aç õ es
premiadas de
executivos da

G a l vão
E n ge n h a r i a .

Ciro Gomes observa ainda que
foi arrolado como agente público,
sendo que não exerce cargos públi-
cos desde 2010, quando cumpriu
mandato de deputado federal.
Além disso, lembra que já se passa-
ram sete anos desde a Copa. E só
agora, com a campanha pela suces-
são de Bolsonaro em curso, a ope-
ração foi desencadeada. "É comple-
tamente aberrante e calunioso.
Vou processar todos os envolvi-
dos", afirma ele.

Em rede social, o ex-presidente
Lula (PT) manifestou solidariedade

a Ciro e Cid Gomes. "Quero prestar
minha solidariedade ao senador
Cid Gomes e ao pré-candidato a
presidente Ciro Gomes, que tive-
ram suas casas invadidas sem ne-
cessidade, sem serem intimados
para depor e sem levar em conta a
trajetória de vida idônea dos dois.
Eles merecem ser respeitados", es-
creveu Lula.

Na terça-feira, na primeira pes-
quisa Ipec depois da filiação de Ser-
gio Moro ao Podemos e do início
das articulações para a candidatu-
ra do ex-juiz ao Planalto, Lula lidera

com folga as intenções de voto da
corrida eleitoral de 2022.

Nos dois cenários analisados no
levantamento do Ipec, divulgado
pela GloboNews, o petista tem mais
intenções de voto do que todos os
outros possíveis candidatos soma-
dos. Isso indica a possibilidade de
vitória de Lula ainda no primeiro
turno da disputa.

No primeiro cenário de candida-
tos à Presidência, Lula tem 48%, Bol-
sonaro, 21%, e Moro, 6%, empatado
tecnicamente com Ciro Gomes
(PDT), que tem 5%.
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WILLIAM WAACK
re d acao @ g r u p o j b r.c o mCoelho entrega cargo

de líder de Bolsonaro

MÁGOA

Senador tomou decisão após derrota para vaga no TCU
EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Bezerra obteve apenas 7 votos dos colegas na escolha para o TCU

PRESIDENCIALISMO DE
TRETA PERMANENTE

O que parecia sinal sutil do "arranjo institucional" brasileiro
virou evidência escancarada. O poder de mando espalhou-se por
várias instâncias e a figura que mais atrai a atenção do público, a
do Presidente da República, sob Jair Bolsonaro perdeu
importância relativa.

As atuais inéditas prerrogativas do Legislativo criaram a figura
de dois primeiros ministros: os presidentes da Camara e do
Senado. Individualmente ou em conjunto fazem avançar ou
paralisam qualquer assunto, relevante ou não, por briga entre
eles ou não, de interesse público ou não - com preferência para
os interesses próprios.

São "moderados" em parte pelo STF que "modera" também o
Executivo. Por desígnio ou circunstâncias políticas, o Supremo
interfere em assuntos do Legislativo e do Executivo. Às vezes
através de decisões monocráticas referendadas em plenário por
um espírito de corpo que os ataques de Bolsonaro à instituição
só ajudaram a consolidar.

Esse permanente conflito entre os poderes expandiu-se. O mais
recente - STF x Procurador Geral da República - tem como pano de
fundo sério dilema institucional que se agravou desde a Lava Jato.
Ambos, STF e PGR, são plenipotenciários. O PGR é o dono das
ações penais: investiga ou arquiva o que quiser. É então um poder
soberano (como o STF) que mantém sua última palavra, quando
ninguém poderia estar acima da corte constitucional?

O que está em disputa no cenário inteiro é quem impõe limites
a quem. "A democracia tem de resolver isso", diz o professor de
Direito Lênio Streck, que vem apontando para essa "profusão" de
poderes de mando. Ocorre que a democracia brasileira parece
muito distante de resolver qualquer questão fundamental,
começando pelo sistema de governo, cujo desenho original foi
piorado pelas inépcias políticas de Dilma Rouseff e Jair Bolsonaro.

Assim, é possível antecipar que já no dia 2 de outubro do ano
que vem, data do primeiro turno das eleições, se terá uma ideia
bem clara de como será o governo ainda antes de surgir o
vitorioso na corrida ao Planalto (eleição em dois turnos continua
sendo a hipótese mais provável apesar das recentes pesquisas
ampliando o favoritismo de Lula). É que nesse 2 de outubro
estarão definidas as maiores bancadas na Câmara e, portanto, os
caciques mais poderosos.

"Presidencialismo de coalizão" perdeu uso prático como
definição desse sistema de conflitos em propagação. Com a
cooperação decisiva de Jair Bolsonaro, a figura forte que sairá
com milhões de votos de um pleito plebiscitário vai queimá-los
num novo regime. É o da treta permanente.

Bolsonaro encaminha
teste negativo ao STF

POSSE SEM COVID

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
enviou ontem teste negativo de co-
vid-19 ao Supremo Tribunal Federal
(STF), para poder participar da pos-
se de André Mendonça. A medida
atende a um dos requisitos estabe-
lecidos pela Corte para os cerca de
60 convidados à cerimônia de pos-
se do segundo indicado de Bolso-
naro ao Supremo.

O outro era comprovante de va-
cinação, mas o presidente é crítico
da vacina contra o coronavírus, e
alega não ter se vacinado. "O presi-
dente da República, Jair Bolsonaro,
confirmou presença na posse do
Ministro André Mendonça, que se-
rá realizada nesta quinta-feira (16).

A equipe médica da Presidência en-
viou nesta quarta (15) teste negati-
vo para covid-19, previsto na resolu-
ção 748/2021 do STF sobre as regras
para ingresso nos prédios do STF a
fim de conter a disseminação da
covid-19", diz nota do Supremo.

A posse de Mendonça ocorre em
meio à retomada de tensões entre
Bolsonaro e o Supremo. Segundo
relatos, ele cogitou não ir ao even-
to. A questão da vacina é justamen-
te um dos pontos de atrito. O presi-
dente se irritou com a decisão de
Luis Roberto Barroso de obrigar o
país a barrar viajantes que não te-
nham o comprovante de imuni-
zante contra a doença.

Após derrota na disputa pela
vaga do Tribunal de Contas da
União (TCU), o líder do gover-

no no Senado, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), decidiu entregar
seu cargo ontem. O gabinete do se-
nador informou por meio de nota
que a decisão foi comunicada pela
manhã ao presidente Jair Bolsona-
ro. "O senador Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE) entregou nesta
manhã o cargo de líder do governo
no Senado. O pedido foi formaliza-
do ao presidente Jair Bolsonaro a
quem o senador agradece a con-
fiança no exercício da função", afir-
ma o texto.

Auxiliares do presidente defen-
dem para substituir Bezerra o se-
nador Marcos Rogério (DEM-RO),
que atuou na linha de frente em
defesa do governo durante a CPI da
Covid. Senadores não alinhados
com o Planalto também acreditam
que Rogério seria o nome mais for-
te na disputa pela liderança, mas
ressaltam que ele não tem trânsito
com todas as bancadas, como o
emedebista tinha. A consequência,
de acordo com os parlamentares, é
que o governo teria ainda mais di-
ficuldade de diálogo com a oposi-
ç ã o.

A entrega do cargo acontece um
dia após a disputa pela vaga aberta
no TCU, com a aposentadoria do

ministro Raimundo Carreiro. Ape-
sar de contar com a influência de
ser líder do governo e o apoio de
governistas e alguns ministros, Be-
zerra obteve apenas 7 votos, de um
total de 78 senadores que partici-
param da sessão e votaram.

Os senadores deram a vitória a
Antonio Anastasia (PSD-MG), que
recebeu 52 votos. Ele era o candida-
to do presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), que foi o
grande vencedor da disputa e mos-
trou a sua força. Kátia Abreu
(PP-TO), que era apoiada por al-
guns ministros e também pelo se-

nador Renan Calheiros (MDB-AL),
obteve 19 votos.

Ontem, a Câmara confirmou a
indicação e ratificou o nome do se-
nador para a vaga do TCU por 322
votos a 18, com oito abstenções.

Bezerra foi o último a entrar na
disputa, mas seus aliados vinham
afirmando nos bastidores que sua
candidatura ganhava força.

Ainda que líder do governo, Be-
zerra não contou com o empenho
do Planalto na sua eleição. O pró-
prio presidente deixou claro a ele,
segundo relatos, que não se envol-
veria na disputa.
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$EGURO HABITACIONAL
Impulsionado pelo crédito imobiliário que deve somar R$ 200 bilhões este ano, o seguro

habitacional cresceu desde 2020 e atingiu recorde antes do fim do ano. De janeiro a outubro, a
carteira somou R$ 4,1 bilhões em arrecadação de prêmios, um aumento de 12,4% sobre o
mesmo período do ano passado. É o melhor resultado desde 2017, segundo a Federaç ão
Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). “A arrecadação tem ligação direta com o financiamento
para compra de imóveis. Até outubro, as instituições financeiras já concederam mais de R$ 171
bilhões em empréstimos do gênero”. É um dos poucos setores do mercado que, durante a
pandemia, reverteu a esperada crise em saldo positivo, com significativo avanço de
construções e compras imobiliárias (foto ).

DANIEL TEIXEIRA/AE

Alckmin conversa com o PT para
ser candidato a vice de Lula

Alckmin agora não é mais tucano
ADEUS, PSDB

O ex-governador de São Paulo
Geraldo Alckmin se desfiliou on-
tem do PSDB. Ele entregou uma
carta de desfiliação para o diretó-
rio municipal da legenda que aju-
dou a fundar e na qual permane-
ceu por 33 anos. Sua assinatura foi a
sétima da ata de criação do PSDB.

A informação de que Alckmin
deixaria o PSDB foi antecipada pela
coluna Mônica Bergamo, do jornal
Folha de S.Paulo, em maio. Naquele
mês, ele avisou a aliados que deixa-
ria a legenda, hoje dominada pelo
governador João Doria (PSDB-SP).

A gota d'água foi o anúncio de fi-
liação do vice-governador Rodrigo
Garcia à legenda, consolidando a
candidatura dele ao governo de
São Paulo e bloqueando o caminho

de Alckmin.
Parte dos tucanos trabalhou pa-

ra manter Alckmin no partido – in -
clusive Doria afirmou que preferia
sua permanência. Para isso, porém,
o ex-governador teria que concor-
rer ao Senado ou à Câmara, algo
que descartou.

A ironia é ter sido Alckmin o res-
ponsável por colocar Doria na vida
pública. Embora a relação entre pa-
drinho e afilhado já estivesse dete-
riorada há mais tempo, a saída do
PSDB consolida a rivalidade entre
eles. Doria, que já é visto com mui-
tas ressalvas entre tucanos, terá
que arcar com mais um desgaste
interno. O ex-governador está con-
versando com Lula e com o PT para
ser candidato a vice-presidente na

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

chapa do petista em 2022. As trata-
tivas foram antecipadas também
pela coluna Mônica Bergamo, em
n o v e m b r o.

A ideia inicial era que Alckmin
saísse do PSDB e entrasse no PSB,
que o indicaria a vice de Lula. Diver-
gências das duas legendas em rela-
ção à campanha para o governo de
São Paulo, no entanto, dificultaram
esse arranjo até o momento.

O ex-governador Márcio França,
aliado de Alckmin e empenhado
em transformá-lo em vice de Lula,
já anunciou que pretende se candi-
datar à sucessão de Doria - e quer o
apoio do PT para isso. A aliança es-
tadual faria parte do pacote em
que o PSB indica Alckmin a vice.

O PT de São Paulo, no entanto,

não concorda. E pretende manter o
nome de Fernando Haddad no pá-
reo para a corrida eleitoral paulis-
ta. Por causa disso, Alckmin não de-
ve anunciar agora a filiação ao PSB.

Caso o acordo com os socialistas
não dê certo, ele teria outras alter-
nativas, como se filiar ao Solidarie-
dade, que já formalizou o convite.

Após a publicação da desfiliação,
Geraldo Alckmin fez uma posta-
gem nas redes sociais dizendo que
se inicia "um novo tempo! É tempo
de mudança!". E dizendo que em
33 anos de PSDB, "procurei dar o
melhor de mim.”

No próximo domingo, Alckmin
e Lula devem se encontrar pela pri-
meira vez em público? no jantar do
grupo Prerrogativas, em SP.

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

Visitas virtuais
Com as restrições sanitárias, construtoras

permitem visitas online aos imóveis. E bancos
investem em tecnologia para simulações online de
crédito e de financiamento.

Mas..
.. Apesar do cenário favorável, o mercado registra

um déficit habitacional de quase 8 milhões de imóveis
em todo o Brasil, contabiliza a FenSeg.

Nova denúncia
O PROS continua sua autofagia. O

presidente que balança no cargo,
Eurípedes Junior, foi novamente
denunciado à Justiça Federal em Goiás
por suposta lavagem de dinheiro.

Quem deixou?
Líder da oposição na Câmara, o

deputado Alessandro Molon (PSB-RJ)
cobra do ministro da Justiça, Anderson
Torres, explicações sobre a denúncia de
que um policial federal teria acessado o
ambiente de conferência da prova do
Enem. Entre outros pontos, o deputado
questiona quem autorizou a entrada do
agente e quais dados ele teria acessado. A
denúncia partiu de servidores do Inep.

Lá vem o Rio
A PGR em Brasília abriu inquérito para apurar denúncia de que importantes

autoridades no Rio de Janeiro agem para obstruir o trabalho da Justiça, que
investiga um reconhecido árbitro atuante nos tribunais. Procuradores,
advogados e até conselheiros de Tribunais de Contas estariam operando
ostensivamente para essa interferência.

Tudo offline
Embora o ministro Marcelo Queiroga

ratifique que dados não foram
sequestrados pelos piratas online, e que há
backup de todo o DataSus, especialistas
indicam que o ataque bloqueou o acesso
aos sistemas.

TI explica
Um especialista em TI explica: “Os dados

ficam por trás de um mainframe poderoso.
As dificuldades estão em garantir a
segurança da rede para voltar a liberar as
consultas. O que houve foi ataque de
negação com tentativa de expurga de
d ad os . ”

D efa sage m
O número de servidores da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
caiu nos últimos anos. Atualmente, são
pouco mais de 1.500 servidores
responsáveis, entre outras funções, pela
fiscalização em portos e aeroportos. Os
dados constam no Portal da
Transparência do governo que também
mostra queda no orçamento da Agência –
de R$ 739 milhões, em 2017, para R$ 659
milhões no ano passado.

E sva z i a m e nto
Em 2008, eram 1.960

servidores. Na última
década, foi realizado apenas
um concurso público para
preenchimento de cargos
de técnicos e de
especialistas. Procurada, a
Anvisa não se manifestou
sobre o número de
funcionários e alegou “a l ta
d e m a n d a”.

Tchau, uniforme
Geraldo Nugoli, o secretário que

foi exonerado ontem mesmo, já
balançava no cargo cercado pelo
MPDFT, que ainda cobra folha de
ponto de três servidores protegidos
por ele no gabinente que deixou.
Revoltado, Nugoli gravou vídeo de
despedida retirando a camisa de
uniforme e atirando para um colega.

ES P L A N A D E I R A
• # Aline Carvalho lança livro "A Ovelha, O Cachorro, O Gato Preto e o

Coelho", da Editora Multifoco. # ENS abre inscrições para turmas de
2022 dos MBAs com foco em Gestão e do Curso para Habilitação de
Corretores de Seguros. # Fundador da Rede Windsor Hoteis, José
Oreiro recebe homenagem na Câmara Municipal do Rio. # Acontece
de 18 a 25 de dezembro 1º Festival de Ostras do Fish*Me, em
Curitiba. # Com crescimento de 117%, franqueada da 5àsec projeta
novas lojas em SP.

Foi tudo limpo
Um dos alvos de busca numa

operação da Civil do DF, que investiga
contrato de aluguel para a Secretaria de
Administração Penitenciária do DF, a
construtora Paulo Octavio informou que
venceu licitação, com valor aferido pela
Terrecap, e que realizou investimentos
no edifício sem repassar custos, para
adequá-lo à demanda da SEAPE.

PAULO H. CARVALHO/AGÊNCIA BRASÍLIA
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Economia de Cartaxo
Ter paixão pela missão nos faz

diferente na busca de nossos
objetivos. Joaquim Cartaxo,

superintendente do Sebrae no
Ceará, mostra isso quando trans-
forma todo o esforço no fomento
ao empreendedorismo em apoio
ao que não é visto, não é percebi-
do, mas é imperativo na nossa ro-
tina, na nossa vida. Um arquiteto
que se apaixonou pelas pessoas, e
tem buscado nelas o fomento ao
empreendedorismo com inclu-
são social.

Recentemente conheci um tra-
balho de Joaquim Cartaxo sobre a
Economia de Terreiro, sobre as re-
ligiões afro-brasileiras. Nele, o su-
perintendente viaja no sincretis-
mo religioso para mostrar que o
empreendedorismo permeia tu-
do em nossa vida. Religiões como
as afro-brasileiras, muitas vezes
vítimas de preconceito e discri-
minação, impulsionam muitos
negócios, gerando emprego e
renda, tão importantes para o
equilíbrio de mercado. Não se
imagina como essa “economia de
terreiro” propicia negócios como
gastronomia, utensílios e roupas,
fazendo circular o dinheiro em
comunidades.

Essas denominações, segundo
o trabalho apresentado, têm algo
próximo a 5 mil terreiros em todo
o estado do Ceará. São milhares
de pessoas aderentes, que são in-
visíveis aos olhos do mercado tra-
dicional mas que, junto a muitos
outros segmentos, completam o
sistema econômico que dá vida e
faz do ser humano o polo princi-
pal da atenção de quem quer vi-
ver em comunidade. Afinal, a eco-
nomia não existe sem vida.

Essa é a riqueza de quem faz o
Sistema Sebrae. Acreditar no que
defende. São muitos os Cartaxos
que lutam por essa bandeira que
acreditamos, o empreendedoris-
mo. Ver o invisível nos torna pro-
tagonistas dos sonhos dos outros
e parceiros importantes para des-
cortinar essa economia imper-
ceptível que sustenta tantas famí-
lias Brasil a fora. É na Economia de
Cartaxo que cumprimos honro-
samente a missão de gerar em-
prego e renda. Saravá, meu ve-
lho!

Valdir Oliveira, superintenden-
te do Sebrae no DF

Twitter: @antoniovaldir
Instagram: @valdiroliveiradf
Facebook :Valdir Oliveira

G e nt i l eza
Quem não tem educação não é

gentil. Esse tipo de gente quer re-
solver tudo na agressão.

ORLANDO VIANA DE SOUSA, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA
Bolsonaro diz que jornalistas
agredidos na Bahia não foram
atacados e chama caso de ‘ca s cata’

P res u nto
Certa vez, comprei um pedaço

de presunto em um supermerca-
do. O presunto amargava mais que
boldo. Voltei com o restante da em-
balagem, a etiqueta e a nota. Cha-
mei o gerente e falei "Quero pre-
sunto, e não veneno. Vou chamar a
polícia e a vigilância sanitária". Na
hora, trocaram o presunto. Na pre-
sença deles, desembalei e comi um
pedacinho. Estava perfeito. Eu dis-
se “viu, esse sim está perfeito, não
está amargo". O cara ficou verme-
lho igual pimentão maduro.

MARIA FRAM SILVA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Homem encontra
formol em salmão comprado no
E x t ra

Erros a cometer
Não foi pela indefinição da festa,

mas porque perceberam o erro
que iriam cometer.

PAULO SOARES, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Bell Marques e Léo
Santana cancelam blocos no
Carnaval de Salvador 2022 após
indefinição da festa

Cadeia hereditária
Isso é nosso famoso Brasil. O rico

cada vez mais rico e o pobre cada

vez mais pobre! Realidade

infinitamente.

ROSENEIDE BERNARDO BERNARDO,
PELO FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA
Senador escolhido ao TCU terá
cargo vitalício, salário de R$ 37 mil e
poder político

A ca m pa m e nto
Dois barraqueiros!VERA PIRES

MASSARI, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA Jojo Todynho responde
MC Gui: “Só pra avisar que eu vou
falar de perto, só ter oportunida-
de!”

Comunicar causas
Uma tendências marcante da

nova economia - que nasce
alicerçada não apenas sob o

lucro financeiro, mas sobretudo
nos impactos que as organiza-
ções podem causar na sociedade
e no meio ambiente - são as em-
presas alinhadas a causas.

Um processo efetivo de comu-
nicação garante o diálogo, o enga-
jamento e o compartilhamento
de boas práticas, entre outros re-
sultados. Aí entram as ferramen-
tas de comunicação de causas,
que podem ajudar a tornar o
compromisso e as ações mais es-
tratégicas e sustentáveis.

O grande desafio é, portanto,
agregar causa, propósito, susten-
tabilidade e comunicação para
que cada passo esteja amarrado e
faça sentido para os envolvidos.

A Comunicação de Causas po-
de ser definida, assim, como o tra-
balho de colocar um tema na
agenda da sociedade, mobilizar
os convertidos, conquistar os in-
diferentes e influenciar os toma-
dores de decisão com o objetivo
de mudar a realidade social, cul-
tural, econômica e ambiental
com sensibilização do público e
mudanças nas políticas públicas.

No final das contas, o que se
vem percebendo é que o público
está cada vez mais amadurecido
para enxergar incoerências no
discurso e na prática das organi-
zações. Preservar sempre a verda-
de, considerando os valores éti-
cos; inspirar mais pessoas com
histórias efetivamente inspirado-
ras; ter coragem para falar sobre
assuntos desconfortáveis, lançan-
do luz sobre problemas sociais
que são “i nv i s i b i l i z a d o s ”; e ajudar
a combater injustiças e precon-
ceitos são alguns caminhos possí-
veis. Tudo atrelado à inclusão, isto
é, à necessidade de falar direta-
mente com as pessoas, usando
linguagens didáticas e mesclan-
do diferentes formatos de con-
teúdos (como textos, fotos, ví-
deos, gráficos, entre outros) e à
educação, que estabelece um pa-
pel pedagógico com o público
por meio de ferramentas, conteú-
dos e fontes, que geram reflexão e
oferecem subsídios para debates
mais qualificados.

FLÁVIO RESENDE, jornalista, diretor
da Proativa Comunicação e
especialista em Comunicação de
C au sa s

Alckmin
Geraldo Alckmin, abandona o

ninho tucano! Um dos fundado-
res do PSDB, depois de 33 anos no
partido, e com currículo de 4
mandatos como governador de
São Paulo, decidiu buscar como
diz “novos caminhos” de olho na
eleição de 2022.

Se perdeu espaço nas hostes tu-
canas depois do péssimo desem-
penho na campanha presiden-
cial de 2018, partidos para se filiar
não lhe faltam! Pode ser o PSD,
PSB, ou o Solidariedade!

Como possível candidato para
senado, ou governador de São
Paulo, pode até vingar! Porém, co-
mo tem divulgado a imprensa,
existe grande possibilidade de ser
vice de Lula!

Será que Alckmin tem estôma-
go para subir no palanque e de-
fender com unhas e dentes o
ex-prisioneiro por corrupção Lu-
la?!... Se for esse o novo caminho
político que o ex-tucano procura
é lamentável! Vai manchar sua
biografia como homem públi-
c o. . .

PAULO PANOSSIAN, São Carlos, SP

D i n h e i ro

Onde está o dinheiro do orça-
mento secreto que ninguém viu e
ninguém sabe onde está ? Fica di-
fícil saber , pois até mesmo o nos-
so STF não consegue regulamen-
tar esta matéria !

WASHINGTON LUIZ SOUZA COSTA,
Samambaia, DF

Espíritos
Notícias boas espantam maus

espíritos. Notícias ruins trazem
melancolia e desânimo. Ambas se
entrelaçam. É preciso força e fé
para não sermos surpreendidos
nem sufocados pela tormenta da
mediocridade. Nesse sentido,
aplausos para a decisão do presi-
dente do STF, ministro Luiz Fux,
determinando a imediata prisão
dos 4 réus condenados pela tragé-
dia da boate Kriss; louvores tam-
bém para outro ministro da Su-
prema Corte, Luiz Roberto Barro-
so, exigindo o passaporte da vaci-
na para passageiro que vier do ex-
terior; o qualificado senador mi-
neiro Antônio Anastasia foi eleito,
com méritos, para ministro do
Tribunal de Contas da União.

Deu uma lavada de votos nos
adversários, Fernando Bezerra e
Kátia Abreu.

VICENTE LIMONGI NETTO, B ra s í l i a ,
DF

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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BRASIL.
STF aprova que brasileiros
não vacinados desembarquem

PASSAPORTE DA VACINA

Cinco ministros decidiram acompanhar o voto de Barroso sobre o assunto
NELSON JR./SCO/STF

A manifestação também permite a entrada, sem vacina, de quem não pode receber doses por razões médicas

D o c u m e nto
deverá ser
ex i g i d o

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) infor-
mou que serão instaladas bar-
reiras físicas para controlar o
fluxo de pessoas por vias terres-
tres na Ponte da Amizade, que li-
ga Foz do Iguaçu a Ciudad del Es-
te, no Paraguai e também na
Ponte Tancredo Neves, que liga
Foz do Iguaçu a Puerto Iguazú,
na Argentina.

A operação, que começa nesta
quarta-feira, está sendo realiza-
da com a Polícia Federal (PF) pa-
ra ampliar as ações de verifica-
ção do comprovante vacinal de
viajantes que ingressam no Bra-
sil por essas fronteiras. A apre-
sentação do comprovante para
quem vem do exterior se tornou
obrigatória depois de decisão li-
minar (provisória) concedida
por Luís Roberto Barroso, minis-
tro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) no último sábado.

Isso significa que todos aque-
les que entram no país por aero-
portos ou fronteiras terrestres
devem apresentar o certificado
de vacinação. Só estão dispensa-
dos de apresentar o documento
aqueles que vêm de países que
comprovadamente não pos-
suem imunizantes disponíveis
ou caso comprovem que não re-
ceberam a aplicação por razões
médicas.

Na decisão, ele citou o surgi-
mento da ômicron, nova varian-
te da doença que representa ris-
co elevado, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).
Após a determinação, a Anvisa
informou que passaria a exigir o
certificado de vacinação nos ae-
roportos e fronteiras terrestres.

Estão isentos da apresentação
do comprovante de vacinação
nas fronteiras terrestres do Pa-
raguai e da Argentina os resi-
dentes fronteiriços das chama-
das "cidades gêmeas", (cujos ter-
ritórios fazem divisa com países
vizinhos).

"É importante que esses resi-
dentes comprovem sua condi-
ção com um comprovante de
endereço, por exemplo. Tam-
bém estão isentos de apresentar
o documento os trabalhadores
de transporte de cargas", desta-
cou a Anvisa, em nota.

O governo Jair Bolsonaro (PL)
ainda não publicou portaria pa-
ra se adequar à liminar. Como a
Fo l h a mostrou, após a Anvisa in-
formar a exigência do certifica-
do, a determinação passou a ser
cumprida parcialmente no Ae-
roporto Internacional de Gua-
rulhos, na Grande São Paulo.

FRONTEIRAS TERRESTRES

Controle e quarentena são desafio
De forma geral, técnicos do go-

verno e da agência avaliam que a
possibilidade de substituir o certi-
ficado de vacinação pela quarente-
na e teste é direcionada ao modal
aéreo, onde é mais fácil acompa-
nhar o viajante. No quinto dia de
isolamento, o viajante deve reali-
zar novo exame para a covid-19. Se o
resultado for negativo, está libera-
do para circular no Brasil, senão
tem de completar o ciclo de 14 dias
de quarentena.

Na primeira decisão monocráti-
ca no caso, no último dia 11, Barroso

apenas estabeleceu que residente
do Brasil só poderia voltar ao país
mediante comprovação de que to-
mou vacina contra a covid-19. A me-
dida previa dispensa quem apre-
sentasse razões médicas que con-
tra indicassem a imunização, ou
para quem viesse de países que não
tenham vacinas disponíveis.

Na segunda decisão, do dia 14
deste mês, ele decidiu que a exigên-
cia de passaporte de vacinação só
valia para as pessoas que deixarem
o país desta quarta-feira em diante.
Em ambas as ordens judiciais, o

ministro não mencionava a hipó-
tese da quarentena e testagem co-
mo alternativa ao passaporte de va-
cinação para residentes.

No julgamento virtual em que a
corte discute se referenda a decisão
do relator, porém, Barroso passou
a prever a possibilidade de quaren-
tena e dupla testagem para autori-
zar a entrada no país. Por meio de
nota enviada à reportagem, o mi-
nistro disse que esse trecho do voto
serve apenas para esclarecer que
residentes do país não podem ser
proibidos de entrar no Brasil.

S A I BA MAIS
» O Brasil é signatário da

Convenção Americana de
Direitos Humanos, da
Organização dos Estados
Americanos (OEA). Segundo o
documento, "ninguém pode ser
expulso do território do Estado
do qual for nacional, nem ser
privado do direito de nele
e nt ra r " .

» No voto, que já foi
acompanhado pelos colegas, o
ministro acrescenta a nova
regra: "Nada obstante, para não
impedir de forma peremptória o
reingresso de brasileiro ou
estrangeiro residente no país,
em caso de não exibição de
comprovante de vacinação,
serão exigidos: (i) apresentação
de documento comprobatório
de realização de teste de PCR
ou outro aceito para detecção
da covid-19, bem como (ii)
quarentena que somente se
encerrará, com nova testagem
negativa, nos termos do art. 4º,
da Portaria Interministerial nº
661/2021".

O Supremo Tribunal Federal
(STF) formou maioria para es-
tabelecer que os residentes do

Brasil que deixarem o país a partir
desta quarta-feira poderão retor-
nar se comprovarem que toma-
ram o imunizante contra a Co-
vid-19, ou se fizeram quarentena de
cinco dias e apresentarem teste ne-
g a t i v o.

Assim, a decisão deixa margem
para residentes que deixarem o
país a partir desta quarta retorna-
rem mesmo sem o comprovante
da imunização. Os ministros Ed-
son Fachin, Cármen Lúcia, Alexan-
dre de Moraes, Rosa Weber e Luiz
Fux votaram para acompanhar o
voto de Barroso.

O julgamento ocorre no plená-
rio virtual e os demais magistrados
têm até quinta-feira para incluí-
rem seus votos no sistema. A mani-
festação do Supremo também per-
mite a entrada, sem vacina, de
quem não pode receber as doses
por razões médicas, menores de 12
anos e quem chega de países sem
imunizantes disponíveis.

Com a decisão, o governo terá de
refazer a portaria com regras sobre
o controle de fronteiras. Mas as ma-
nifestações da corte, deixaram dú-
vidas sobre como cobrar e fiscali-
zar o comprovante de vacinação, e
quais são as formas de barrar a en-
trada de um residente no Brasil.

A proposta de inserir o certifica-
do da vacinação no controle de
fronteiras, apresentada pela Anvisa
em 12 de novembro, foi ignorada
por quase um mês pelo governo,
barrada pelo discurso negacionis-
ta do presidente Jair Bolsonaro

(PL).
Encurralado por questionamen-

tos no STF e recomendação do Tri-
bunal de Contas da União (TCU), o
governo aceitou parte das reco-
mendações da Anvisa em portaria
publicada na última semana.

Decidiu liberar, em aeroportos, a
entrada de todos os não vacinados
que cumprissem o isolamento e
apresentassem teste negativo, co-
mo havia proposto a agência. O Pla-
nalto, porém, desejava permitir
que viajantes cruzassem a frontei-
ra por terra apenas com o exame
negativo em mãos, enquanto a
agência cobrava barrar quem não

estivesse imunizado.
A portaria do governo já previa,

mas Barroso reforçou, em comuni-
cado, que a companhia aérea deve
cobrar, antes do embarque, o certi-
ficado da vacina, o resultado do tes-
te da covid-19 e a Declaração de Saú-
de do Viajante (DSV).

Esta nota do ministro também
ampliou as dúvidas no governo,
pois foi lida como sinal de que mes-
mo residentes teriam de ser barra-
dos, se não estivessem vacinados.
Por terra, o teste negativo e o com-
provante da imunização são entre-
gues às autoridades sanitárias ou
migratórias.
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Prova de vida
voltará a ser
o b r i g at ó r i a

A P O S E N TA D O S

Comprovação deve ocorrer em
atendimento eletrônico de banco
responsável pelos pagamentos

A
prova de vida do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS)
volta a ser obrigatória a partir

de 2022 e o órgão já suspenderá be-
nefícios por falta de recadastra-
mento a partir de fevereiro. No
país, 3.313.845 segurados ainda pre-
cisam realizar a prova de vida até
janeiro de 2022, segundo o INSS,
em outubro, no total, 32.994.656 já
fizeram a fé de vida (somando os
recadastramentos realizados em
2020 e 2021).

Dois grupos precisam fazer a
atualização até o dia 31 de janeiro:
os aniversariantes de janeiro e os
beneficiários que têm prova de vi-
da vencida entre novembro de
2020 e junho de 2021. Quem perder
o prazo terá o pagamento suspen-
so em fevereiro, informou o INSS.

A partir de 2022, todos os bancos
vão considerar o mês de aniversá-
rio para a prova de vida. Segundo
portaria do INSS, a comprovação
deverá ser feita preferencialmente
por atendimento eletrônico do
banco responsável pelo pagamen-
to, com uso de biometria. Os ban-
cos também fazem esse tipo de
atendimento presencialmente, pa-
ra quem precisar.

Todos os beneficiários com a
prova de vida vencida entre no-
vembro de 2020 e junho de 2021 te-
rão até 31 de janeiro para fazer a
atualização. As aposentadorias,
pensões e benefícios não foram
cortados porque o recadastramen-
to obrigatório foi suspenso até 31

VITOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

Quem perder o prazo terá o pagamento suspenso em fevereiro

Câmara aprova PEC e libera
espaço para auxílio de R$ 400

P R E C AT Ó R I O S

de dezembro de 2021.
O INSS criou um calendário de

vencimentos para a retomada da
prova de vida obrigatória, com pra-
zos que vão até abril de 2022. Em fe-
vereiro de 2022, por exemplo, aca-
ba a tolerância para quem está
com a prova de vida vencida nos
meses de julho e agosto de 2021.

Segundo o INSS, cerca de 36 mi-
lhões de beneficiários devem fazer
a prova de vida anualmente. O pro-
cedimento voltará a ser obrigató-
rio para todos que recebem benefí-
cios por meio de conta-corrente,
poupança ou cartão magnético.

Como funcionam os bloqueios A
partir de janeiro de 2022, em caso
de ausência de comprovação de vi-
da no mês de aniversário do segu-
rado, o INSS enviará os dois paga-
mentos seguintes com bloqueio
aos bancos. Caso não seja feita a
comprovação de vida após o se-
gundo bloqueio, o benefício será
suspenso. Após seis meses de sus-
pensão, será cancelado (cessado).

Se o benefício estiver com o pa-
gamento bloqueado ou suspenso,
o beneficiário deve ir ao banco e
realizar a prova de vida. Com isso, a
renda será reativada, e os paga-
mentos, liberados. Após o cancela-
mento, o benefício terá que ser rea-
tivado por meio de biometria pelo
aplicativo Meu INSS. Outra opção
será agendar o serviço "Realizar
Prova de Vida - Situações Excepcio-
nais", no Meu INSS ou pelo atendi-
mento telefônico do 135.

A Câmara dos Deputados con-
cluiu nesta quarta-feira a vota-
ção da segunda parte da propos-
ta de emenda à Constituição
(PEC) dos Precatórios, que adia o
pagamento de dívidas da União
já reconhecidas pela Justiça e, as-
sim, libera espaço no Orçamento
para promessas do presidente
Jair Bolsonaro (PL). O texto-base
do projeto, que libera mais R$
43,8 bilhões em despesas em
2022, foi aprovado em primeiro
turno nesta terça por 327 votos a
favor e 147 contrários. No segun-
do turno, concluído nesta quar-
ta, a proposta recebeu 332 votos
favoráveis e 141 contrários. Ago-
ra, será promulgado.

Os deputados desistiram de fa-
zer alterações significativas no
texto que já foi aprovado pelo Se-
nado. Com isso, não será mais ne-
cessário enviar a proposta para
nova análise pelos senadores.

Por maioria, os deputados su-
primiram dispositivo que contém
previsão para o pagamento das
parcelas dos precatórios do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental e

de Valorização do Magistério
(Fundef) dentro do mesmo ano. O
Senado criou esse calendário para
evitar que o governo pagasse a es-
tados comandados por adversá-
rios políticos apenas após a elei-
ção de 2022.

Pontos essenciais da PEC foram
mantidos. Em entrevista ao che-
gar à Câmara, o presidente da Ca-
sa Arthur Lira ressaltou que os de-
putados mantiveram o cerne do
texto dos senadores, como a vin-
culação de recursos ao programa
social e Fundef fora do teto.

"Então foi uma maneira de di-
zer ao Senado que a Câmara,
quando assume os compromis-
sos, ela cumpre. Com tranquilida-
de, sem nenhum tipo de alarde,
com discussão", afirmou.

Com isso, o Congresso poderá
adequar o Orçamento e garantir o
Auxílio Brasil de R$ 400, programa
lançado para substituir o Bolsa Fa-
mília. A proposta também abre
caminho para outros gastos, in-
clusive turbinando as emendas
parlamentares, verbas de forte in-
teresse em ano eleitoral.

PAULO SERGIO/CÃ¢MARA DOS DEPUTADOS

No segundo
turno, nesta

quarta, a
proposta teve

332 votos
favoráveis e

141 contrários
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Xi e Putin contra o Ocidente
X I -J I N P I N G

Líder chinês disse ao presidente da
Rússia que os países precisam se
defender de forma conjunta

MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/AFP

Foi o 36º encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin desde que o chinês assumiu o poder, em 2012

O líder da China, Xi Jinping, dis-
se ontem que seu país e a Rús-
sia, de Vladimir Putin, preci-

sam se defender de forma conjun-
ta contra o Ocidente. Em uma reu-
nião por vídeo, o chinês deu seu
apoio ao russo na crise da Ucrânia e
ouviu de volta críticas comparti-
lhadas à expansão militar america-
na no Indo-Pacífico.

A aproximação entre o país her-
deiro da União Soviética e o gigante
comunista acelerou-se desde o iní-
cio da pandemia, em 2020, ante a
maior agressividade de Washington
na busca por conter os adversários.

Os relatos da segunda videocon-
ferência entre Xi e Putin neste ano,
somando ao todo 36 encontros des-
de que o chinês ascendeu ao poder
em 2012, foram feitos de forma indi-
reta pelo Kremlin e pela imprensa
estatal em Pequim. Segundo eles, a
situação internacional está "muito
tensa" e Moscou está sendo sujeita a
"uma muito, muito agressiva retó-
rica" por parte dos Estados Unidos e
da Otan, aliança em si imersa em
contradições e crise próprias.

Isso ocorre em meio à renovada
crise na Ucrânia. Putin posicionou
quase 100 mil soldados perto da
fronteira do vizinho. Desde 2014, o
leste ucraniano vive uma guerra ci-
vil que ora está congelada. Rebel-
des pró-Rússia, incentivados por
Moscou, controlam parte do cha-
mado Donbass. Putin agora quer
garantias por escrito dos EUA e da
Otan de que o clube militar não irá
expandir-se ao leste, e isso inclui
países como a Geórgia e a Moldova,

que têm também questões territo-
riais inconclusas com Moscou.

Em conversa com o russo na se-
mana passada, o presidente ameri-
cano, Joe Biden, havia rechaçado is-
so. Nesta quarta, o vice-chanceler
russo, Dmitri Riabkov, apresentou
seu plano pedindo isso e termos
para evitar a instalação de mísseis
nucleares de alcance intermediá-
rio na Europa à secretária-assisten-
te de Estado, Karen Donfried, em
Moscou.

Xi apoiou o pleito de Putin. Em
troca, ouviu do colega a condena-
ção e o compartilhamento de "vi-
sões negativas" sobre a criação da
aliança militar EUA-Reino Uni-
d o - Au s t r á l i a .

A Rússia já vinha dando suporte
a demonstrações chinesas de con-
trariedade na região. Na chamada
Guerra Fria 2.0, a China se viu desa-
fiada na economia, na política e na
área militar. O democrata acelerou
esse processo, namorando os inde-
pendentistas de Taiwan. O resulta-
do foi um acréscimo na atividade
militar em torno de Taipé.

O premiê britânico, Boris John-
son, por sua vez, voltou à carga ao
dizer que uma invasão da Ucrânia,
que Putin nega ter intenção de exe-
cutar, seria "desastrosa".

E a União Europeia promoveu
uma reunião na qual os países
ex-soviéticos que mais preocupam
o Kremlin em sua busca por oci-
dentalização, Ucrânia, Geórgia e
Moldova, voltaram a pedir para se-
rem aceitos no bloco. Por ora, tudo
retórica.

Fogo deixa 150 em telhado
EM HONG KONG

Mais de 100 pessoas ficaram pre-
sas no telhado do World Trade Cen-
ter de Hong Kong, ontem, depois
que um incêndio atingiu um dos
andares do prédio. O edifício, de 39
andares, abriga vários restauran-
tes, escritórios e lojas, e está locali-
zado em um movimentado bairro
comercial.

O incidente deixou pelo menos
13 feridos, a maioria por ter inalado
muita fumaça, que foram levados
para os hospitais da região. No en-
tanto, cerca de 150 pessoas ficaram
presas no telhado e foram resgata-

das pelos bombeiros, com ajuda de
um guindaste.

De acordo com as autoridades
locais, o incêndio começou em
uma sala de controle elétrico no
térreo e rapidamente atingiu o an-
daime ao redor do prédio, que está
passando por uma reforma.

Segundo o jornal South China
Morning Post, os alarmes de incên-
dio não tocaram em vários andares
devido à reforma, o que também
será investigado.

O funcionário Ernest Chan foi
um dos que ficou preso no telhado.

Ele conseguiu usar a escada de in-
cêndio após um longa espera no lo-
cal. “Inicialmente estávamos des-
cendo, mas por volta do 17º andar
vimos que havia muita fumaça en-
tão decidimos ir para o telhado em
vez disso. Mas esperamos muito e a
visibilidade parecia boa, então des-
cemos novamente. Se não fizésse-
mos isso, ainda estaríamos espe-
rando lá em cima”, disse o jovem
de 28 anos ao jornal South China
Morning Post.

A polícia local vai investigar as
causas do incêndio no edifício.

PETER PARKS/AFP

O edifício tem 39 andares e abriga vários comércios e escritórios

S A I BA MAIS
» A distância econômica entre

China e Rússia leva à cautela de
diplomatas e analistas na
Rússia acerca de tal aliança
com a China, já que Moscou
tenderia a ser engolida por
Pe q u i m .

» Na prática, contudo, o discurso
é cada vez mais unificado, e se o
objetivo é assustar o Ocidente,
pode estar funcionando. Não
por acaso o assessor de
Segurança Nacional americano,
Jake Sullivan, falou sobre a
hipótese de invasão conjunta
de Taiwan e da Ucrânia.

Inclusão bastante difícil
Essa tal inclusão dos ex-soviéti-

cos no bloco é bastante difícil, as-
sim como no caso da Otan, por se-
rem países com grandes inviabili-
dades. Críticos do Kremlin dizem
que Putin deliberadamente sabota
os vizinhos para evitar que eles adi-
ram ao Ocidente.

Xi e Putin compartilham o que o
russo chamou de "novo modelo de
relação internacional". Céticos ve-
em nisso uma defesa de autocra-
cias, mas a ironia é que a base da re-
lação de ambos é a promoção de
valores de multilateralismo contra
o que o chinês classificou de "inter-

ferência de certa nação" –os EUA.
Historicamente, Rússia e China

são adversárias. Quase foram à
guerra nos anos 1960, e Putin sem-
pre investiu no Extremo Oriente
russo temendo a influência e even-
tual apropriação chinesa da re-
g i ã o.

Contudo, o antagonismo aos
EUA aproximou os países.

Economicamente, a distância
entre os países é enorme: os chine-
ses têm a segunda economia do
mundo, e os russos lutam contra
dificuldades.

(Igor Gielow/Folhapress)
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Esporte volta a ficar
ameaçado pela covid

HEMISFÉRIO NORTE

Partida sem público nos está-
dios da Alemanha. Jogos adiados
no Campeonato Inglês e na NBA.
Recorde de casos em um único
dia na NFL, liga profissional de fu-
tebol americano... O esporte não
está imune à covid-19. O surgi-
mento de variantes do vírus, co-
mo o Ômicron, recoloca nova-
mente todos em estado de alerta.

No Bayern de Munique, o surto
começou pela falta de imuniza-
ção. Joshua Kimmich e outros
quatro jogadores decidiram não
se vacinar. Destaque da equipe, o
volante contraiu o vírus, teve
complicações pulmonares e ago-
ra mudou de ideia. Nesta mesma
época, os portões dos estádios na
região da Baviera foram fechados
ao público.

Saindo da Europa para os Esta-
dos Unidos, o Chicago Bulls, da

NBA, foi afetado pela covid-19. Ao
todo, dez jogadores, entre eles os
astros Zach LaVine e DeMar DeRo-
zan, testaram positivo. Os jogos,
assim como ocorreu no momen-
to mais difícil da pandemia, tive-
ram de ser adiados. Na segun-
da-feira, a NFL registrou 37 testes
positivos para covid-19, o maior
número em um único dia desde o
início da pandemia em março de
2020. Entre os contaminados,
além de jogadores como Cedrick
Wilson, do Dallas Cowboys, está
uma funcionário da equipe de
Washington, que testou positivo
para a variante Ômicron. É o pri-
meiro caso conhecido dessa cepa
na NFL. Em 17 de novembro, na úl-
tima atualização da liga sobre o
tema, mais de 94% dos jogadores
da NFL haviam sido vacinados e
quase 100% do pessoal também.

Ultramaratona no
Lago Paranoá

MUITA BRAÇADA!

Desafio que será realizado neste sábado marca o retorno
das maratonas aquáticas no Distrito Federal

nâmica da prova. Tiago explica que
esta embarcação, tipo jet-ski, loco-
movendo-se a 4km/h, partirá do
mesmo ponto que os atletas, 30 mi-
nutos após a largada do pelotão, e
seguirá no encalço dos competido-
res. Ao serem alcançados, serão au-
tomaticamente classificados na or-
dem inversa, onde os últimos serão
os primeiros. Ele aponta que não
tem linha de chegada. A prova ter-
mina para o competidor no mo-
mento que ele é alcançado pelo
Catcher Boat, ou se ele desistir no
meio do caminho após as 4 horas
previstas para o evento.

Com estrutura para acolher até
150 participantes, a prova será rea-
lizada de acordo com as normas de
segurança exigidas. As inscrições
custam R$375,00, e o competidor
tem direito a um kit com pulseira
de identificação, camisa, touca,
boia de sinalização e brunch sur-
presa. Já a taxa de acompanhante é
de R$250,00 e dá direito ao passeio
no barco, brunch e brindes.

ACERVO PESSOAL/ TIAGO SATO

Paulinho acerta retorno ao Timão
MERCADO DA BOLA

O volante Paulinho, enfim, foi
confirmado como reforço do Co-
rinthians para a próxima tempora-
da. Um dia após a diretoria do clu-
be garantir que não havia acerto e
o jogador "apenas treinava" no clu-
be, a contratação acabou sendo
oficializada. O clube fez suspense
nas redes sociais antes do anún-
cio. E fez a tradicional sirene do
Parque São Jorge tocar forte.

"Paulinho é do Timão", escreveu
o clube. Depois de pedir para o
quarteto de reforços se apertar
dentro de um carro que tinha gen-
te chegando, o clube foi fazendo
outros posts prometendo a novi-
dade. A torcida "já sabia" que seria
o volante de 33 anos e pedia logo
pelo anúncio.

O jogador é sonho antigo da
atual diretoria e desde o meio do
ano estava negociando. Optou por
aventura no mundo árabe, no Al

Ahly, e agora retorna para tentar
resgatar a carreira vitoriosa no clu-
be. Ele defendeu o Corinthians en-
tre 2010 e 2013 e ganhou títulos im-
portantes: Paulistão, Brasileirão,
Libertadores e o Mundial de Clu-

bes no Japão. Paulinho fez 167 jo-
gos com a camisa do Corinthians
em sua primeira passagem e ano-
tou 34 gols. Volta mais artilheiro e
com chance de ser utilizado mais à
frente pelo técnico Sylvinho.

R E P RO D U Ç Ã O

Volante chega com a possibilidade de jogar de forma mais ofensiva

Evento volta a acontece nas águas do Lago após um ano parado em
virtude da pandemia

AMANDA KAROLYNE
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Em clima de festa, será realizada
no próximo sábado (17), no La-
go Paranoá, a ultramaratona

de natação em águas abertas bati-
zada de Desafio Jacanoá. A última
edição ocorreu em 2019. A prova
tem como objetivo a valorização e
preservação do Lago Paranoá, com
o uso consciente da Orla, um espa-
ço cada vez mais democrático e
com um ambiente privilegiado pa-
ra os esportes aquáticos e para o la-
zer da população em geral.

Para a organização do evento, o
clima do retorno é de celebração
do reencontro com a prática do es-
porte. Segundo o ultramaratonista
Tiago Sato, um dos organizadores
da prova, o desafio Jacanoá come-
çou desde 2008, mas tomou forma
apenas dez anos depois, quando
abriu-se espaço para a população
em geral. "Esse evento, Scale for Life
Lake Swim, é a primeira edição.
Mas o Desafio Jacanoá já está na ter-

ceira", conta.
Para Sato, o lago é a praia do bra-

siliense. Então, o desafio é uma for-
ma de utilizar o espaço e o valori-
zar. "Temos a sorte de ter esse espa-
ço democrático para as mais diver-
sas práticas esportivas aquáticas,
bem como atrações de lazer. Pro-
mover essas atividades, só traz
mais visibilidade para o lago, con-
sequentemente para Brasília", afir-
ma. Com percurso total de 20km, a
largada da prova ficará localizada
entre os clubes Cota Mil e Asbac. O
circuito contempla parte da orla
do Lago, passando por cenários co-
mo a Península dos Ministros, Mor-
ro da Asa Delta, Ponte JK, Ermida
Dom Bosco e Piscinão do Lago Nor-
te. O torneio tem como ponto final
a primeira península após a ilha da
estação de coleta de água da
C a e s b.

Ainda de acordo com Tiago Sato,
o desafio é grande, e vai ser muito
difícil algum nadador chegar até o
ponto final. Além dos participan-
tes, o Catcher Boat faz parte da di-

S E RV I Ç O

Cronograma do Desafio Jacanóá
S E X TA- F E I R A
• 19h - Simpósio técnico e entrega dos kits
SÁ BA D O
• 7h - Concentração na orla da Ponte JK
• 8h - Largada do Desafio
• 8h30 - Saída do Cacther Boat
• 8h45 - Previsão para coletar os primeiros nadadores
• 12h - Tempo limite para terminar o desafio
• 13h - Encerramento do evento
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Vem aí: “Sem Volta para Casa”
H O M E M -A R A N H A

Entenda por que o Homem-Aranja passou por tantas encarnações em 20 anos
D I V U LG A Ç Ã O

"O Homem-Aranha
tem dificuldades na
escola, não
consegue chegar na
garota por quem é
apaixonado, ou seja,
é um adolescente
q u a l q u e r. "

O projeto conta
com o apoio da
Fu n d aç ão
Palmares. As
redes sociais do
Instituto Rosa
dos Ventos
trazem a
p rog ra m aç ão
completa do
eve nto

Era uma tarde qualquer num
shopping center quando dois
homens se atracaram. Entre

socos e chutes, o que vencia a luta
se pôs de pé e pisou no rosto do que
perdia, estirado no chão.

Digna de filme, a briga ocorreu
justamente em frente à bilheteria
de um cinema no México porque
um deles teria tentado furar a fila
ao comprar ingresso para assistir a
"Homem-Aranha: Sem Volta para
Casa", que estreia agora nos cine-
mas.

Embora estivesse em segurança,
quem não quis sair de casa tam-
bém precisou enfrentar o cor-
re-corre. A Ingresso.com, principal
bilheteria virtual brasileira, não su-
portou a quantidade de fãs que
acessaram o site e acabou fora do
ar. Foi a maior pré-venda que a pla-
taforma já registrou, tendo ultra-
passado "Vingadores: Ultimato", o
filme mais visto da história no Bra-
sil, como também ocorreu nos Es-
tados Unidos.

O motivo de tamanho sucesso é,
perdoe o trocadilho, uma teia
complexa de fatores. Embora não
seja o super-herói da Marvel que
mais faz dinheiro nos cinemas, o
Aranha foi um dos primeiros per-
sonagens de Stan Lee a saltar das
páginas e também o que mais re-
encarnou, tendo sido interpretado
por Tobey Maguire, Andrew Gar-
field e Tom Holland.

A possibilidade de que as três
encarnações se encontrassem no
mesmo filme levou à corrida pe-
los ingressos. Apesar de os atores
nada terem dito, os trailers mos-
tram quase todos os vilões já en-
frentados pelo personagem, o
que para os fãs é um forte indício
do encontro.

Os comerciais ainda dão a en-
tender que o filme é atravessado
por uma bagunça no chamado
"Multiverso", como é conhecido o
universo de realidades paralelas
da Marvel, que, ao brincar com ele-
mentos da física, permite que um
mesmo personagem exista de ma-
neiras diferentes –e, por que não,
com rostos diferentes. Outro fator
é o carinho que os fãs têm pelo per-
sonagem, que neste filme tem sua
identidade revelada e vê os desa-
fios de equilibrar a vida de su-
per-herói com a de estudante se in-
tensificarem.

Este é, desde o início da pande-

mia, o primeiro filme com uma co-
munidade de fãs tão grande a es-
trear nos cinemas, que ainda rece-
be grande atenção do público em
geral devido a mesma demanda re-
primida por entretenimento que
estaria fazendo esgotar ingressos
para shows, festivais e baladas Bra-
sil afora.

"As pessoas não veem a hora de ir
a uma pré-estreia fantasiados e co-
mer pipoca em baldes personaliza-
dos", diz Pedro Curi, que pesquisou
os hábitos de consumo de fãs brasi-
leiros para escrever sua tese de
doutorado e hoje coordena os cur-
sos de jornalismo e cinema da Es-

cola Superior de Propaganda e
Marketing, a ESPM, em São Paulo.

Para além disso, existe o imbró-
glio jurídico sobre o qual está cal-
cado o encontro das três gerações
do personagem. Polêmica, afinal,
desperta atenção. A Disney, que
comprou a Marvel e seus heróis,
não é a dona do Homem-Aranha.
Quem controla a vida do persona-
gem nos cinemas é a Sony, que o
adquiriu no fim dos anos 1990,
quando o caixa da Marvel não ia
bem e, para pagar as contas, Stan
Lee precisou vender algumas de
suas criações.

É por isso que o Aranha não é vis-

to, por exemplo, nos primeiros
"Vingadores". A Disney não podia
escalar o personagem para seus fil-
mes e séries interligadas do MCU, a
sigla em inglês pela qual é conheci-
do o Universo Cinematográfico
Marvel.

Tudo mudou em 2015, quando a
Sony passou a emprestar o Aranha
à Disney e, em troca, ter o direito de
usar os heróis que pertenciam à ca-
sa do Mickey nos filmes do aracní-
deo. É ainda por esse imbróglio
que o Homem-Aranha reencarnou
tantas vezes.

(Pedro Martins e Guilherme
Luis/Folhapress)

Instituto promove Festa das Yabás
MULHERES E ANCESTRALIDADE

A Festa das Yabás, evento anual
promovido pelo Instituto Rosa dos
Ventos, celebra mais uma vez a par-
ticipação feminina nas culturas
tradicionais de terreiro. A edição
deste ano, realizada no próximo
domingo (18), a partir das 8h, na
Praça dos Orixás, conta com uma
programação cultural abundante,
diversificada e aberta ao público. e
homenageia seis orixás: Iansã,
Oxum, Nanã, Ewá, Obá e Iemanjá.

Além de feiras e oficinas, quem
comparecer poderá curtir as apre-
sentações de Teresa Lopes, Orques-
tra Alada Trovão da Mata e Bando
Matilha. O evento conta ainda com
Rodas das Nações Ketu, Jeje, Nagô,
Angola, Umbanda e Tereco, bem
como oferendas para preservação
ambiental; feira gastronômica e de
artesanato afro; e o chamado Espa-
ço Erê, com oficinas culturais in-
fantis. A Festa das Yabás também

faz parte do calendário anual de
ocupação da Praça dos Orixás. Há
razões relativas à simbologia an-
cestral, mas também de cunho po-
lítico-social para que a festa seja
realizada naquele local. A praça é
um ponto cultural que ainda sofre
com atos depredatórios de racis-
mo e de discriminação religiosa.
Daí, a importância de promovê-lo,
bem como de trabalhar em sua
preservação e restauração. Desde o

último ataque, a imagem de Ogum
ainda não foi reconstruída.

Entre as diversas ações propos-
tas pela iniciativa, a preservação do
meio ambiente ganha enfoque. Os
organizadores ressaltam a atenção
que o tema requer e a forte cone-
xão das ancestralidades com a na-
tureza. Desse modo, a matéria-pri-
ma utilizada na confecção das ofe-
rendas lançadas ao Lago Paranoá
serão totalmente biodegradáveis.
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CANAL1.
RECORD NEWS VAI TRANSMITIR A
“FÓRMULA 1 DOS MARES”

Em um evento realizado em Itajaí no começo da
semana, com a presença do seu presidente,
Reinaldo Gilli, e do diretor Thiago Feitosa, a Record
News tornou-se a emissora oficial da “The Ocean
R ac e”, considerada a “Fórmula 1 dos Mares”.

A cidade catarinense, desde já, se prepara, uma
vez mais, para hospedar a competição, que se
realiza de três em três anos. A chegada ao Brasil
está prevista para abril de 2023, com cobertura da
Record News para todo território nacional.

No momento em que a televisão tem
diversificado seus trabalhos nas transmissões
esportivas, colocando na vitrine as modalidades mais diversas – surfe, skate e companhia bela, essa
conquista com exclusividade da RN é um fato a ser destacado.

O ponto de partida da “The Ocean Race” é sempre um país europeu e a rota normalmente sofre
alterações, porque existe a necessidade de acomodar os vários pontos de escala. A Holanda, até aqui,
detém o recorde de três conquistas.

D I V U LG A Ç Ã O

Flávio Ricco
tvca n a l 1 @ te r ra .c o m . b r

BAT E R E BAT E
» Começaram as gravações de

“To Tell The Truth”, uma das
novidades do “Domingão com
H u c k” para 2022...

» ... Nele, alguns convidados
contam uma mesma história
i n ac re d i táve l . . .

» ... Mas apenas um deles viveu
a situação de verdade...

» ... Luís Miranda, Flavia
Alessandra e o padre Fábio de
Melo formam o júri fixo.

» Thiago Oliveira, Bruna Matuti,
Carol Trentini e Fábio Bartelt
estão no último episódio de
“Rolling Kitchen Brasil”, hoje
às 21h30, no GNT.

» Também nesta quinta, 20h, o
Canal Like exibe uma
entrevista com o ator Felipe
Camargo, conduzida pela
apresentadora Dominique
M aga l h ães .

» Ticiana Villas Boas está na
reta final de gravações do
“Duelo de Mães”. Terça-feira

que vem é a última.

» O Apple TV+ anunciou a data
de lançamento da série de
thriller, "Suspicion": 4 de
fevereiro de 2022...

» ... Estrelada por Uma
Thurman, ("Kill Bill", "Pulp
Fiction"), a série terá oito
e p i s ó d i os .

» Silvio Santos passa as festas
de fim de ano nos Estados
Unidos. Arrumando as malas.

Independência
O diretor Luiz Fernando

Carvalho deu inícios aos
trabalhos de uma série especial
sobre os 200 anos da
Independência do Brasil, com
exibição marcada para 7 de
setembro, na TV Cultura.

Produção entre 13 e 16
episódios, com as participações
de Antonio Fagundes, Maria
Fernanda Cândido, Daniel de
Oliveira, Rafael Cortez, Gabriel
Leone, entre outros.

Um pelo outro
Aqui foi informado que,

chamado pela Record,
Roberto Bonfim estaria no
elenco de “Re i s”. Assim
como se falou que José
Rubens Chacha
participaria da primeira
fase da novela.

Mas faltou dizer que o
Chacha veio a ocupar o
lugar do Bonfim, que está
tratando de um enfisema
pulmonar. Agora sim.

Vale o destaque
André Marques, alguém que de vez em quando também é vítima de perseguições maldosas, segurou a

onda com classe e categoria no primeiro dia das audições ao vivo do “The Voice Brasil”. Tem estrada.

Hoje é o dia
Final da “Fa ze n d a”, a partir das

22h45, na Record, com Adriane
Galisteu, na noite desta quinta.

Depois de 94 dias, que deram muito
que falar, o programa vai conhecer o
seu vencedor, entre Rico Melquiades,
Bil, Solange e Marina.

Façam suas apostas
Curioso é que, desde o momento em que foram conhecidos os

quatro finalistas, uma parte dos especialistas do gênero já
começou a apontar o Rico como grande vencedor.

Outros, porém, mais cautelosos, respeitam o poder que os seus
adversários tem nas redes sociais. É uma “Fa ze n d a” que entra pra
história. Dados recentes apontam que o programa já foi assistido
por mais de 102 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Série de época
Brian Townes, americano radicado

no Brasil desde 2010, vive o
comandante Heinz, na série
“Passaporte para Liberdade”, estreia da
Globo no dia 20.

Em 2018, Townes fez uma
participação na novela “Segundo Sol”.
Já no cinema, foi Joshua no filme
“Bac u rau ”, ao lado de Sonia Braga.

Fórmula Indy
A Fórmula Indy, que já realizou

etapas em São Paulo e Rio de
Janeiro, e esteve muito próxima
de uma outra, em Brasília,
poderá novamente incluir o
Brasil em seu calendário.

Já há uma negociação em
curso entre TV Cultura e
I n d y C a r.

Cariocão 2022
Lucas Pereira, narrador da Record, falou à coluna sobre sua expectativa

para o próximo Campeonato Carioca:
“Esta cobertura da Record tem tudo para ser melhor do que a de 2021, já

que teremos uma equipe ainda mais experiente e um campeonato com
mais emoção, em função da volta do público aos estádios”.

Última forma
O desejo de promover outras estreia em janeiro chegou a existir, mas só

o “Faustão na Band” está confirmado. Mais nenhuma.
As demais, só em março, inclusive uma nova faixa de programas para as

22h30.

Tudo como está
Teve, sim, um burburinho

sobre possíveis mudanças na
apresentação de alguns
programas no SBT. Só que nada
se confirma. Ou virá a se
c o n f i r m a r.

Chris Flores, por exemplo, vai
continuar no “Fofo ca l i za n d o”.

C´est fini
Titular do “Mais Você”, Ana Maria Braga vai parar só um pouquinho

nesta reta final de temporada. E isso inclui programas gravados para
os dias 24 e 31 de dezembro. Férias, só em fevereiro.

D I V U LG A Ç Ã O

Amigos do
N ey m a r

Na próxima terça-feira, às
23h15, novamente o SBT
exibirá o amigo secreto
promovido pelo craque
N ey m a r.

Participações de alguns
parceiros, como Gabriel
Medina, Formiga, Messi,
Ronaldo Fenômeno,
Weverton e Gabigol.
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ARQUIVO PESSOAL

CAUSA NOBRE
Mauricio Reis Lima, empresário que

comanda o Grupo Friesp Alimentos S.A e
preside a Associação Comercial da Indústria

Frigorífica Brasileira tem aterrissado com
frequência em Brasília. Por aqui, ele tem

participado de inúmeros compromissos de
trabalho e também de eventos sociais

relacionados ao setor que atua, um dos mais
importantes do Brasil.

No último fim de semana, Maurício recebeu
ao lado da mulher, a advogada Ingred de

Paula, em Boa Esperança, Minas Gerais, os
parceiros de seu grupo empresarial e da

associação que comanda. Sempre solidário
às causas sociais, ele será um dos

apoiadores da campanha de Natal solidário
do Jornal de Brasília, doando cestas básicas.

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

D i f i c u l d ad e
Pegar Uber em Brasília está cada vez mais

difícil. Não raras vezes, para se conseguir que
uma corrida seja aceita, o cliente tem que
passar por várias outras com pedidos
cancelados. Já para quem precisa de corrida
saindo do aeroporto de Brasília, é bom preparar
o bolso. As corridas de Uber X quase não são
aceitas. É preciso pedir a de Uber Black.

Re c o n h e c i m e nto
O jornalista Miguel Arcanjo Prado foi escolhido

entre os cinco melhores em Comunicação
Cultural do Prêmio Governo do Estado de São
Paulo. A honraria foi criada em 1950 e é
considerada a mais alta condecoração do estado.
A cerimônia contou com a presença do
governador João Doria e do secretário de Cultura
e Economia Criativa de SP, Sérgio Sá Leitão.

C o m p et i ç ão
O ultramaratonista brasiliense Tiago

Sato organiza mais um desafio nas águas
do Lago Paranoá nos próximos dias. No dia
18, atletas de todo o país desembarcam na
capital para a competição em águas
abertas, uma das últimas competições do
ano. A iniciativa busca movimentar o
esporte e estimular a vida saudável, além
de proporcionar contato com a natureza.

Pos s e
O Tribunal de Contas do Distrito Federal

recebeu o novo procurador do Ministério
Público junto ao TCDF, Danilo Morais dos
Santos, aprovado em primeiro lugar no
concurso público de provas e títulos
realizado pela Corte. A cerimônia de
posse, no gabinete da presidência, contou
com a participação dos conselheiros
Manoel de Andrade e Márcio Michel.

Escolhido
Falando em TCU, o Senado escolheu,

na noite de terça-feira, o senador Antonio
Anastasia para ocupar uma vaga no
Tribunal de Contas da União. Anastasia
foi o mais votado: 52 votos. Os outros
candidatos à vaga foram os senadores
Kátia Abreu e Fernando Bezerra. A
indicação foi aprovada ontem no plenário
da Câmara dos Deputados.

EMPRESÁRIO Maurício Reis Lima e a advogada Ingred de Paula são apoiadores da campanha de Natal do Jornal de Brasília


