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Adiamento do Refis
frustra grandes e
médias empresas

Congresso deixa para 2022 a renegociação
de dívidas que traria alívio ao caixa das

corporações. Micros ganham alento.

Eleitores de Lula
aceitam dobradinha

com o ex-tucano
Segundo o Datafolha, para 70% dos

apoiadores do petista, ter Alckmin
como vice não é tão ruim assim

Bolsonaro quer
vacinar crianças só
com receita médica

Anvisa pede proteção policial depois
de receber novas ameaças por ter

aprovado imunização infantil

4

CÂMARA ACELERA LEI QUE
LEGALIZA OS CASSINOS

FAÇAM SUAS APOSTAS, CAVALHEIROS

Apesar da pressão da bancada evangélica, deputados aprovaram requerimento que permite
votação do projeto em fevereiro. Jogador será cadastrado e quem ganhar pagará imposto. 6
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Brasilienses sonham com o mergulho
nos mares do Rio, Recife e Salvador,
os mais procurados nestes tempos
ainda de muitos cuidados

Em busca da
praia perdida
Em busca da
praia perdida
Brasilienses sonham com o mergulho
nos mares do Rio, Recife e Salvador,
os mais procurados nestes tempos
ainda de muitos cuidados
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DF quer monitorar passageiros
QUEM VEM DO EXTERIOR, PREPARE-SE

Após a quarta contaminação pela variante ômicron, o governador pensa em novas medidas
RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIA

Ibaneis Rocha, que esteve na Vila Planalto no sábado (18), diz ser favorável a redução do período vacinal
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ELISA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Em declaração à imprensa no úl-
timo sábado (18), o governador
do Distrito Federal, Ibaneis Ro-

cha (MDB), disse que o governo vai
monitorar todos os passageiros que
vierem do exterior, como uma me-
dida de controle da ômicron, nova
variante da covid-19. No mesmo dia,
foram confirmados dois novos ca-
sos de infecção pela cepa na capital
federal.

Segundo o chefe do Executivo lo-
cal, a ideia da Secretaria de Saúde
do Distrito Federal (SES-DF) é acom-
panhar a entrada de pessoas de fo-
ra do país em Brasília, com o auxí-
lio da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) e do Ministé-
rio da Saúde.

Apesar do DF já ter quatro casos
de contaminação pela nova varian-
te, Ibaneis acredita que não é ne-
cessário se “a ssust ar” com a situa-
ção, que, na visão do governador,
está sob controle. O chefe do Execu-
tivo local ressaltou que os pacien-
tes não possuem quadros graves
de saúde. A SES ainda não se posi-
cionou sobre o monitoramento de
passageiros vindos do exterior co-
mentado pelo mandatário.

A pasta confirmou, no último sá-
bado (18), mais dois casos de infec-

ção pela ômicron. Os infectados
são um casal de viajantes que vie-
ram de Cancún, no México, para
Brasília, na segunda-feira passada.
Eles estão em isolamento domici-
liar. A confirmação foi feita pelo La-
boratório Central de Saúde Pública
(Lacen-DF). Ambos haviam sido va-
cinados com duas doses da vacina
Pfizer e, atualmente, apresentam
sintomas leves da doença.

Existe um quinto caso suspeito, de
um passageiro vindo do Canadá
com conexão no Panamá, que ainda
está em investigação. O resultado do
sequenciamento, porém, ainda não
foi divulgado. Os dois primeiros pa-
cientes infectados pela variante no
DF, que chegaram da África do Sul no
início do mês, já estão curados.

Terceira dose
O GDF aguarda uma nota técnica

do Ministério da Saúde para poder
oficializar o intervalo de quatro me-
ses para a aplicação da terceira dose
da vacina contra a covid-19. Ibaneis
afirma ser a favor da redução de
tempo (de um mês a menos), que
foi anunciada pelo ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga. O intuito é
oferecer mais proteção à população
devido ao surgimento da nova va-
riante. A portaria que dispõe da mo-
dificação deve sair no Diário Oficial
da União (DOU) de hoje.

Natal mais farto para 15 mil famílias carentes
CESTA VERDE

O Natal de 2021 será mais anima-
do e com direito a ceia variada para
diversas famílias carentes que vi-
vem no Distrito Federal.

De acordo com a Agência Brasí-
lia, cerca de 15 mil famílias do DF se-
rão beneficiadas com um total de
12.603 cestas verdes neste fim de
ano. Com um peso de 13 kg cada, as
cestas saem do Banco de Alimentos

da Centrais de Abastecimento (Cea-
sa), que se encarrega de fazê-las che-
garem às instituições de assistência
social cadastradas. São quase 164
mil quilos de alimentos que vão be-
neficiar 203 entidades de mais de
20 regiões administrativas.

Os recursos para aquisição dos
alimentos são oriundos de emen-
das dos deputados distritais Cláu-

dio Abrantes e Chico Vigilante, em
um investimento de cerca de R$
400 mil.

Os componentes da sacola verde
são viabilizados por meio do Pro-
grama de Aquisição da Produção
da Agricultura (Papa-DF), projeto
da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento (Seagri) que compra di-
reto de agricultores familiares, be-

neficiando, na outra ponta, esses
pequenos produtores rurais da ca-
pital. O Papa-DF permite que cada
família de produtores comerciali-
ze até R$ 120 mil por ano junto ao
g o v e r n o.

O diretor de segurança alimen-
tar e nutricional da Ceasa, Natalino
Neto, conta que esta é a segunda
distribuição em massa das cestas

verdes no ano de 2021, e que o mo-
mento é mais que oportuno para
as doações. “Ouvimos vários teste-
munhos de que muita gente não
tem direito o que comer. O país
passa por um momento difícil” ,
frisa. “Estamos ajudando também
os agricultores. [A medida] benefi-
cia o campo e as famílias carentes
nas cidades”, finaliza Neto.



Jornal de Brasília Brasília, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 3C I DA D E S



Jornal de BrasíliaBrasília, segunda-feira, 20 de dezembro de 20214 C I DA D E S

Em busca da praia no fim de ano
HORA DE ARRUMAR AS MALAS

Principal rota dos brasilienses neste ano são o Rio de Janeiro e Recife, segundo a Inframerica
ARQUIVO PESSOAL

Maria
A pa re c i d a
Oliveira voltará
ás praias
agora, após um
ano distante
em virtude da
pa n d e m i a .
Contudo, ela
disse que irá
manter os
m es m os
cuidados de
s eg u ra n ç a
sanitária na
ca p i ta l
f l u m i n e n s e.

MAYRA DIAS
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Dezembro chegou e, com ele, o
momento de curtir as férias e
descansar. Para isso, e como

uma maneira de mudar a rotina
corrida, nada melhor que trocar de
ambiente. É justamente por esse
motivo que, neste final de ano, o
Aeroporto de Brasília estima que as
festividades de natal e ano novo
irão movimentar o local mais que
nos últimos meses. De acordo com
informações divulgadas pela em-
presa, o fluxo previsto para dezem-
bro deverá ser de 1,3 milhão de pas-
sageiros e estão previstos 9.637
pousos e decolagens.

Levando em consideração os
efeitos da pandemia e a conse-
quente diminuição no tráfego de
pessoas pelo local, a unidade infor-
mou que a expectativa é de que, du-
rante este mês de dezembro, o ter-
minal brasiliense atinja 85% do seu
movimento pré-crise sanitária. Em
comparação com o ano de 2020, a
circulação de pessoas deverá ser
29% maior. Desta forma, para aten-
der a demanda, foram incluídos 42
voos extras na malha área da capi-
tal federal.

Acostumada a viajar todo final de
ano e impedida de fazer isso no ano
passado por questões de precaução,
Maria Aparecida Oliveira é uma das
pessoas que, neste final de 2021, op-
tou por deixar a capital, mas sem
deixar de tomar as devidas medidas
de segurança. “Costumo ir para o
Rio de Janeiro nas comemorações
de dezembro pois tenho família lá.
Infelizmente, ano passado, não pu-
de passar as datas com ele, mas, ago-
ra, vendo que a situação está mais
controlada, me senti confortável
em fazer essa viagem“, diz a mora-
dora de Planaltina DF. Aos 46 anos,
ela conta estar ansiosa para rever os
parentes que ela não vê desde o ré-
veillon de 2019. “É muito bom saber
que irei vê-los. Estou levando pre-
sentes para todos“, brinca a comer-
ciante que está com viagem marca-
da para essa semana.

Apesar do fluxo, o Aeroporto de
Brasília ainda está operando sob os
impactos da pandemia. As datas
com maior previsão de movimen-
to, segundo o terminal, são os dias
13 a 17 de dezembro, uma semana
antes do Natal, e o período entre 27
e 30 deste mês, dias estes que ante-
cedem as comemorações de ano
novo. São estimados para estas da-
tas cerca de 44 mil usuários por dia.
Os horários com maior concentra-
ção de voos e de maior fluxo de pas-
sageiros, por sua vez, são das 7h às
10h e das 18h às 21h.

Por conta desse alto número de
pessoas circulando no ambiente, a
Inframerica orienta os passageiros
a chegarem com 2h de antecedên-

cia ao aeroporto, devido aos con-
gestionamentos que a alta deman-
da costuma causar, e solicita o res-
peito ao uso correto da máscara e a
atenção as orientações das compa-
nhias aéreas, evitando, assim, aglo-
merações nos portões de embar-
que. Para quem for viajar, portanto,
a empresa recomenda que, para
agilizar o processo na fila de raio-x,
o passageiro retire todos os objetos
metálicos que estiver carregando,
como cintos, relógios, chaves, moe-
das e celulares. Notebooks tam-
bém devem ser retirados de malas
e mochilas e depositados nas cai-
xas plásticas.

Já ciente de como o local costu-
ma ficar nessas datas, Maria Apare-
cida compartilha que sempre che-
ga, no mínimo, com uma hora e
meia de antecedência e que, este
ano, não será diferente. “Ten ta re i
chegar ainda mais cedo que isso
justamente por saber que, devido à
cautela necessária por estarmos na
pandemia, o tráfego tende a ficar
ainda mais lento, pois é um fator
além das datas comemorativas“,
desenvolve a autônoma. A cidade
para onde Maria está indo, segun-
do a Inframérica, está na lista das
mais procuradas, juntamente com
São Paulo, Confins, Recife e Salva-

dor. O Aeroporto de Brasília está
com conexão direta para 43 cida-
des brasileiras. Todavia, alguns des-
tinos são novos e acabaram de es-
trear, como por exemplo Foz do
Iguaçu, Navegantes, Porto Seguro,
Ilhéus e Jericoacoara.

Quanto a essas medidas, a admi-
nistradora do terminal garantiu
estar trabalhando para que o pas-
sageiro possa voar tranquilo. Para
manter e garantir a segurança de
todos que passarem por lá, a con-
cessionária demarcou com adesi-
vos o distanciamento em filas de
embarque, portões, pontes de em-
barque e no raio-x e pede a colabo-
ração de todos os passageiros no
respeito ao distanciamento físico
entre as pessoas. Há, ainda, diver-
sos dispensers de álcool gel distri-
buídos em todo o ambiente para a
devida higienização das mãos.
Além disso, todos os passageiros
que embarcarem e desembarca-
rem terão a temperatura aferida
por câmeras termográficas e, caso
algum passageiro apresente febre,
a equipe de vigilância do terminal
acionará o posto médico. A utiliza-
ção da máscara facial é obrigatória
durante todo o tempo e só serão
permitidos embarques utilizando
o acessório.

Estrada para
fugir do
centro urbano

Para quem optou por deixar a
capital mas não ir muito longe,
pegar o carro e ir para um lugar
mais calmo e rodeado da nature-
za foi a solução. Locais como a
Chapada dos Veadeiros e Pirenó-
polis, ambos localizados em
Goiás, também são opções muito
buscadas pelos brasilienses nessa
época do ano para fugir do espa-
ço urbano.

Marcadas por uma bela paisa-
gem natural e muitas cachoei-
ras, as cidades recebem aqueles
que buscam por tranquilidade,
como Carla Gabriela Silva. Com-
pletando um grupo de 4 amigas,
ela pretende passar a virada de
2021 de uma forma diferente dos
últimos anos.

“Sempre gostei de passar em
festas, com muitas pessoas, mas,
esse ano, quis fazer algo novo,
por ser uma coisa que estou cur-
tindo mais no momento. Fui
três vezes para a Chapada esse
ano em momentos que quis des-
conectar e decidi que, o senti-
mento que tive nessas vezes, era
o que eu queria viver quando es-
se ano louco acabasse“, compar-
tilha a enfermeira.

Pensando em fazer algo mais
íntimo, apenas com pessoas mais
próximas, ela reuniu as amigas e
vai festejar em uma pousada na
cidade de Goiás. “Levaremos nos-
sas bebidas, faremos nossa comi-
da, e pretendemos aproveitar
muito recebendo a energia mara-
vilhosa daquele lugar. Para mim,
não tinha forma melhor de co-
meçar um novo capítulo nas nos-
sas vidas“, finaliza.

A escolha de Carla, contudo,
não foi a mesma da grande maio-
ria da população. Como comenta
Sheilla de Oliveira, dona da pou-
sada Lua Clara, em Alto Paraíso, as
reservas, esse ano, foram abaixo
do esperado, não superando nem
as do ano passado, época em que
a pandemia estava mais forte.

“As reservas estão bem abaixo
do esperado, ano passado foi
muito melhor“, avalia a empre-
sária. Como ela acrescenta, hou-
ve muitas pessoas que chega-
ram a procurá-la mas, infeliz-
mente, não efetivaram as reser-
vas. “Em outubro a procura foi
grande para o final do ano, mas
não foram concretizadas“, la-
menta. De acordo com ela, os
baixos números podem ter rela-
ção com as chuvas da época que,
neste 2021, estão mais frequen-
tes que nos anos anteriores.

S A I BA MAIS
» Mas nem somente dentro

do país ficarão os
brasilienses. Há também
aqueles que escolheram
conhecer, ou revisitar,
outros países.

» O movimento
internacional, conforme
pontua a empresa, também
deve aumentar. A
expectativa é que ocorram
19 mil embarques e
desembarques durante o
mês de dezembro.

» Brasília retomou alguns
voos internacionais e os
passageiros podem voar
direto da capital federal
para Lisboa com TAP,
Panamá pela Copa Airlines
e para Cancún com a GOL.
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Idosos precisam
redobrar cuidados

SAÚDE BUCAL

Doenças da gengiva são problemas comuns na velhice

SANDRO ARAÚJO/AGÊNCIA SAÚDE DO DF

Escovar os dentes após cada refeição, limpar a língua e frequentar o dentista estão entre as regras básicas

IRA
Semana passada comecei uma série de quatro artigos

baseados no livro “Os quatro gigantes da alma – medo, ira, amor,
dever ”, do psiquiatra Mira y López. Agora é a vez da “I ra”.

Antes de entrar no tema gostaria de relembrar aspectos
relacionados a algumas emoções estressoras inatas, recursos
para a sobrevivência. Estou falando do medo e da raiva.
Juntamente com a tristeza e a alegria, eles fazem parte das
emoções primárias, presentes principalmente nos mamíferos. A
função dessas emoções é a de provocar um estresse no
organismo, para que ele se prepare para responder com luta ou
fuga. Em princípio, o medo constrói a resposta da fuga. A raiva é
um estímulo à luta. É muito importante sentir este estresse, se
não, não teremos a prontidão para atuar fora do habitual. Medo e
raiva podem ser estressores positivos – eustresse -, ou negativos –
distresse. Eles nos preparam para respostas que constroem
saúde, cuidado, precaução, capacidade de lutar, de se defender;
ou pânico, fobia, total desmesura de comportamentos.

A raiva como um estressor negativo pode facilmente sair da
agressividade como defesa, indo para a agressão. Entramos então
no domínio da ira. A ira gera uma resposta não somente agressiva,
mas agressora. A pessoa ultrapassa os limites. Sob o controle da
ira ela pode cometer um ato trágico – alguns segundos –, e sofrer
de arrependimento uma vida inteira.

A raiva enquanto emoção primária é uma coisa. A ira, é outra.
Ela envolve a mente, o pensamento, a imaginação. É um
sentimento que extrapola o limite dos recursos saudáveis para a
sobrevivência, e passa a ser um estressor nocivo. O próximo
degrau é o ódio.

O desenvolvimento da consciência para a presença e atuação
das emoções primárias, e da evolução delas para determinados
sentimentos é a base da construção de saúdes, inclusive a
mental. Desprovidos desta autoconsciência tendemos a nutrir
sentimentos corrosivos, e nos perdemos em pensamentos e
imaginações predadores. Pode durar uma vida.

Pensar, imaginar é uma capacidade humana. Estamos sempre
fazendo isto. Então é possível usar a mesma capacidade para lidar
da melhor forma possível com o fenômeno humano e seu leque
de comportamentos.

O oposto da ira é a paciência.
Muitas vezes confundida com passividade e resignação, a

paciência é o contrário disto. Ela é uma virtude, e como tal, deve
ser construída a partir da vontade e da prática. O que é
construído? Firmeza e benevolência. Em relação a quem?
Primeiramente a si. A pessoa se compreende fora do centro do
mundo, falível e fraca como quem a tira do sério. A paciência
constrói a solidez do caráter, base para enfrentar adversidades
sem se perder. Ela também mantém o ânimo de seguir avançando
a partir da prática da resistência e resiliência. É a decisão de não
se submeter a uma resposta emocional negativa, que, por sua vez,
deve ser compreendida para ser transformada.

Se a ira nos retira a soberania sobre os próprios atos, a
paciência nos auxilia a nos interpor face à reação aniquiladora. É
um exercício que nos ajuda a sair de sentimentos devastadores. A
paciência é uma contenção aprendida e exercitada de uma
resposta que poderia se virulenta, violenta, que dura alguns
segundos e, como foi falado antes, faz a pessoa naufragar em
a r re p e n d i m e nto.

Quando um pequeno gesto engatilha uma reação
desmesurada, ela é mais do que isto, é um sintoma. A pessoa que,
por exemplo, arrisca a sua vida e a dos outros em uma
perseguição no trânsito por causa de uma fechada, está
guerreando contra algo maior e mais profundo do que a fechada.
Este “a l go”, conhecido ou não, tem a ver com sua própria
existência, está pedindo para ser visto.

Emoções e sentimentos, a passagem da raiva para a ira, sua
transformação em ódio, tudo isto pode ser encarado como um
espaço dentro do qual podemos exercer nossa liberdade na
busca de maior autoconhecimento. É bom, é salutar ter a chave
do laboratório íntimo.

OLHAR PSI
Adriana Kortlandt

A saúde dos dentes é uma das
maiores preocupações rela-
cionadas ao envelhecimento.

Além da idade deixar evidente o
quanto cuidamos - ou descuida-
mos - da boca ao longo da vida, ela
ainda provoca maior fragilidade. E
quando a saúde bucal não vai bem,
o restante do corpo também é pre-
judicado. "Na boca, tudo é cumula-
tivo", conta o dentista Marcos Mou-
ra, membro da Associação Brasilei-
ra de Halitose (ABHA ). "Hábitos er-
rados e falta de controle na cadeira
do dentista vai levar a problemas,
às vezes, irreparáveis."

A estomatologista (que trata de
doenças da boca) Juliana Brasil, da
Clinonco (Clínica de Oncologia Mé-
dica), completa. "Muitas doenças
podem se iniciar na cavidade oral e
se espalhar para o restante do cor-
po, e vice-versa", alerta. "A boca, os
dentes, a língua e a mucosa fazem
parte do nosso organismo, e deve-
mos cuidar dele como um todo."

"Mastigação deficiente e produ-
ção de saliva errada, por exemplo,
leva à azia, gastrite, prisão de ven-
tre", exemplifica Moura.

Juliana cita, como problemas co-
muns da velhice, a ausência ou di-
minuição da saliva, doenças da
gengiva, alterações no paladar, des-
gaste nos dentes e lesões nas muco-
sas (que compõem o interior das
bochechas, o céu e o assoalho da

boca e gengivas).
Mas há questões que, hoje, são

bem menos comuns – como per-
der todos os dentes. "Ainda se acre-
dita que vamos envelhecer, perder
os dentes e usar prótese total", co-
menta Marcos Moura. "E com isso,
quando se perde apenas um dente,
alguns não fazem reposição com
implantes [aguardando a perda de
outros]. Isso é o iní-
cio de um futuro de-
sastre total".

Além de prevenir
repercussões futu-
ras, as próteses ou
implantes nos den-
tes que caíram ou
precisaram ser ex-
traídos é essencial
para melhorar a au-
toestima. A dica tam-
bém vale para adultos mais jovens:
Juliana Brasil alerta que as extra-
ções não são exclusivas da terceira
idade, e podem acontecer pelo des-
gaste e maus cuidados ao longo do
t e m p o.

"Mas é sempre bom lembrar que
podemos evitar, com prevenção,
perdas dentárias, nos serviços pú-
blicos de saúde", diz Moura.

E s c ovaç ão
As mesmas lições que aprende-

mos desde a infância continuam
valendo para o restante da vida: es-

covar os dentes cerca de meia hora
após cada refeição, usar o fio den-
tal, limpar a língua e tomar bastan-
te água. Mas a velhice também traz
algumas complicações novas.

Para quem tem a coordenação
motora muito prejudicada, pode ser
necessário procurar a ajuda de um
cuidador para garantir a higiene
correta dos dentes. Em casos mais le-

ves, uma escova elé-
trica - que faz parte do
movimento através
da vibração, exigindo
apenas um movi-
mento de vai-e-vem
com as mãos- é uma
boa opção.

Aqueles que utili-
zam próteses preci-
sam tratá-las da mes-
m a  f o r m a  q u e  o s

dentes, com higiene constante. As
fixas devem ser limpas com escova
macia, pasta de dente e fio dental,
enquanto as móveis podem ser hi-
gienizadas com sabão neutro, esco-
va de cerdas duras e água corrente.

O dentista Marcos Moura ainda
aconselha a buscar serviços de saú-
de gratuitos para orientações, ou
para os cuidados que não pode-
mos fazer em casa. "Vá à procura de
faculdades ou cursos de pós-gra-
duação que realizam tratamentos
gratuitos, ou com preço mais aces-
sível", indica.

A boca, os
dentes, a língua

e a mucosa
devem ser

cuidadas como
qualquer outra
parte do corpo.
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POLÍTICA.
Legalização avança na Câmara
JOGOS DE AZAR

Deputados aprovaram urgência para o projeto que trata do tema, mas votação fica para fevereiro
DIVUGAÇÃO

S eg u n d o
defensores da
l ega l i zaç ão,
jogos podem
render de R$ 20
a R$ 25 bilhões
em impostos
para a União,
estados e
m u n i c í p i os

A Câmara votou na útlima
quinta-feira um requerimen-
to que acelera o projeto que

legaliza jogos de azar, como o jogo
do bicho, bingo e cassino, desagra-
dando evangélicos e católicos, mas
também fez um aceno às bancadas
ao aprovar uma Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que isenta
de Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU)
imóveis alugados por templos reli-
giosos.

A urgência dos jogos foi aprova-
da por 293 votos a 138 - precisava de
pelo menos 257. O texto já poderia
ser votado pelo plenário, mas, se-
gundo o presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), isso só deve ocor-
rer em fevereiro. Lira afirmou que,
para votar a urgência, houve uma
composição com integrantes da
oposição. Após o requerimento, se-
ria apreciada uma PEC que prevê a
não incidência de IPTU sobre tem-
plos de qualquer culto, ainda que
as entidades abrangidas pela imu-
nidade tributária sejam apenas lo-
catárias do bem imóvel.

A PEC foi aprovada em primeiro
turno por 393 votos a 37 - eram ne-
cessários ao menos 308 votos. No
segundo, recebeu 376 votos favorá-
veis e 30 contrários. Como veio do
Senado, a PEC segue para promul-
g a ç ã o.

O presidente da Câmara negou
qualquer relação entre as duas vo-
tações. "Na lista dos projetos priori-
tários da Frente Parlamentar Evan-
gélica está a PEC 200. Nenhum
compromisso vincula ela ao PL dos
jogos. Nem pelo representante,
presidente da frente parlamentar,
nem por nenhum membro da
frente parlamentar evangélica a
quem eu tenho o maior respeito,
consideração e gratidão", disse.

Vice-presidente da Câmara, o de-

putado Marcelo Ramos (PL-AM) de-
fendeu a aprovação do texto. "O
que essa PEC diz é que, ainda que a
igreja não seja proprietária do tem-
plo, portanto, que seja um templo
locado, há imunidade em relação
ao pagamento do IPTU", disse. "Eu
acho que nós vamos colocar na
Constituição o que já é uma ten-
dência na jurisprudência e reafir-
mar o que diz a Constituição no
que diz respeito a imunidade tri-
butária das igrejas."

O líder da minoria na Câmara,
deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ),
negou ter havido um acordo vincu-
lando um texto ao outro. "Não [é
um acordo], até porque os evangé-
licos votaram contra [a urgência da
legalização dos jogos]. Eu votei
contra também, e essa PEC é uma
PEC que a maioria é favorável, por-
que já está na Constituição, já está
no Código Tributário. Particular-
mente, não vejo como acordo."

Antes da aprovação da urgência
do projeto sobre jogos de azar, Lira
defendeu a discussão da legaliza-
ção. "No Brasil, é uma questão que
vem sendo debatida há muito tem-
po, e tem que ser feita às claras, tem
que ser feita com muito debate,
com todos os convergentes e diver-
gentes", disse. "Aí nós vamos ter a
oportunidade de saber quem quer
que o jogo continue sendo ilegal
no Brasil como é hoje."

Lira afirmou que "todos nós sa-
bemos" que há jogo no Brasil. "Mas
tem que existir na clandestinidade,
para continuar sem gerar empre-
gos formais no Brasil, sem pagar
mais ou menos R$ 20 a R$ 25 bi-
lhões de impostos para o povo bra-
sileiro?", questionou.

"Há propostas de acordo de se
discutir à exaustão e parar na dis-
cussão e voltar com a votação do
mérito para fevereiro, é possível."

S A I BA MAIS
» Segundo o relatório, a União destinará 25% do produto da arrecadação da Cide-Jogos ao

Fundo de Participação dos Estados e 50% ao Fundo de Participação dos Municípios. De
acordo com a minuta, seria criado um rol de "crimes contra o jogo e a aposta", pa ra
criminalizar a conduta de quem explora qualquer espécie de jogo, físico ou virtual, sem
atender requisitos da regulação. Também seria punido quem frauda o resultado do jogo
ou aposta e permita que menor de 18 anos participe de jogos.

» A urgência do tema é contestada. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica do
Congresso, o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) disse ser contra jogos de azar.
"Eu sou contra, a bancada evangélica é contra. Isso não impede que vá para a pau ta ,
porque vivemos em um país democrático. Mas não podemos deixar esses projetos
prosperarem nem na Câmara nem no Senado", afirmou. Para ele, o Brasil não está
preparado para a pauta. "O jogo de azar não cabe no Brasil, porque estimula a
prostituição, estimula os mais pobres, aposentados, a gastarem seu dinheiro, a ficarem
mais pobres", disse. "Nós, bancada evangélica e bancada católica, vamos obst r u i r. "

"ESTAMOS PEGANDO
EXEMPLOS DE
SEGURANÇA,
CONFIABILIDADE E DE
JOGO RESPONSÁVEL NO
MUNDO PARA BLINDAR
TENTATIVA DE USO DO
JOGO PARA LAVAGEM DE
DINHEIRO E PELO CRIME
ORGANIZADO."
FELIPE CARRERAS, relator do
projeto que legaliza jogos de azar

Jogador será cadastrado
O projeto original de jogos de

azar, do deputado Renato Vianna
(MDB-SC), é de 1991. O texto autori-
za, entre outras coisas, a explora-
ção de jogos de azar em todo o ter-
ritório nacional, "como instrumen-
to de desenvolvimento social e eco-
nômico". O relatório ficou a cargo
do deputado Felipe Carreras
(PSB-PE).

A intenção do relator é regula-
mentar a exploração de jogos de
cassino, bingo, jogo do bicho, apos-
tas de cota fixa, turfe (corrida de ca-
valo) e jogos de habilidade. Segun-
do ele, a ideia é criar um sistema
nacional de jogos de aposta. "Esta-
mos pegando exemplos de segu-
rança, confiabilidade e de jogo res-
ponsável no mundo para blindar
tentativa de uso do jogo para lava-
gem de dinheiro e pelo crime orga-
nizado", disse.

Carreras afirmou que será cria-
do registro de jogadores para aju-
dar a identificar apostadores com-
pulsivos. Nenhum jogador poderá
participar de jogo ou aposta sem se
cadastrar. "O jogo está acontecen-
do, sobretudo no ambiente virtual.
O Brasil não arrecada nada, não es-
tá gerando emprego e é urgente
que o Parlamento e o poder públi-

co criem ferramentas para gerar
oportunidades e emprego para o
povo", defendeu.

O mercado será regulado e su-
pervisionado pela União, por meio
de órgão regulador e supervisor fe-
deral a ser definido em lei própria.

O projeto cria a Cide-Jogos, com
alíquota de 20% sobre a receita bru-
ta decorrente da exploração de to-
dos os jogos dos cassinos, 20% so-
bre receita bruta de jogos online e
de 10% sobre a receita bruta auferi-
da em decorrência da exploração
de jogos em estabelecimentos físi-
cos credenciados. Para prêmios
iguais ou acima de R$ 10 mil, have-
ria tributação de IR de 30% sobre o
prêmio líquido para pessoas físi-
cas.

Os recursos seriam distribuídos
entre diversos setores: 4% para Em-
bratur; 3% para financiamento de
programas e ações na área do es-
porte; outros 3% para o financia-
mento de programas e ações de Po-
litica Nacional de Proteção aos Jo-
gadores e Apostadores.

Além disso, 3% sriam destinados
ao Fundo Nacional de Segurança
Pública; 3% ao fundo nacional da
cultura; e 3% para o Fundo Nacional
para a Criança e Adolescente.
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Alckmin não muda o cenário
ELEIÇÕES 2022

70% dos eleitores votariam em Lula mesmo se ex-tucano for candidato a vice, aponta Datafolha
ROBERTO CASIMIRO/AE

Depois de
fracassar nas
e l e i ç õ es
passadas e ser
s u p osta m e nte
traído por
Doria no PSDB,
G e ra l d o
Alckmin pode
esta r
reto r n a n d o
com firmeza ao
cenário
político

S A I BA MAIS
» Além dos 70% que não se

importariam em ver Alckmin
como vice de Lula, 16% afirmam
que as chances de votar no
petista aumentariam caso haja
de fato a aliança com o
ex- tu ca n o.

» Por outro lado, 11% dos
entrevistados pretendem
pensar duas vezes caso
Alckmin seja mesmo o vice.

» Ressalta-se, no entanto, que
apenas 32% dos entrevistados
já haviam ouvido falar na
possível chapa Lula-Alckmin.

» Esta união começou a ser
ventilada por integrantes do PT
e do PSB. Alckmin ouviu a ideia,
mas foi Lula quem se mostrou
empolgado. O petista procura
para 2022 um nome da direita
com fama de moderado.

A negociação para que o ex-go-
vernador paulista Geraldo Al-
ckmin seja o vice na chapa de

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não
altera, para 70% dos eleitores, a
chance de votar no ex-presidente
na disputa pelo Planalto no ano
que vem. É o que mostra a mais re-
cente pesquisa do Datafolha. O le-
vantamento foi feito com 3.666
pessoas em 191 cidades brasileiras,
de 13 a 16 de dezembro, e tem uma
margem de erro de dois pontos
para mais ou menos.

Questionados sobre o impacto
da associação entre ex-adversários
na possibilidade de escolher o pe-
tista, 16% disseram que ela aumen-
taria. Para 11%, a presença do ex-tu-
cano na chapa diminuiria tal
chance. Não quiseram opinar 4%
dos ouvidos.

No geral, contudo, as pessoas
ainda não sabem muito sobre a ar-
ticulação. Apenas 32% dizem ter ou-
vido falar acerca da ideia. Destes,
12% se dizem bem informados so-

bre o tema, 15%, mais ou menos e
5%, mal.

Segundo o Datafolha, entre
aqueles que declaram voto em Lu-
la, 24% creem que a chapa reforça-
ria a intenção, e 9% se veem desmo-
tivados. Já para os eleitores declara-
dos do presidente Jair Bolsonaro
(PL), 4% dizem que ver aumento
das chances de optar por Lula e 9%,
d i m i n u i ç ã o.

Ainda no campo conservador,
12% dos que dizem votar no ex-juiz
Sergio Moro (Podemos) falam que
Alckmin aumentaria a chance de-
les de votar em Lula, enquanto 9%
afirmam o contrário. À esquerda,
eleitores de Ciro Gomes (PDT) são
mais críticos: 13% topariam ir de Lu-
la-Alckmin, mas 16%, não.

O ex-governador deixou o parti-
do que ajudou a fundar há 33 anos
na semana passada, após meses de
especulações acerca de seu destino
depois que sua pretensão de tentar
voltar ao cargo que ocupou quatro
vezes foi barrada no PSDB. Isso ocor-

reu porque o governador João Do-
ria (SP) tem um acordo para entre-
gar o governo em abril para seu vi-
ce, Rodrigo Garcia, que era do DEM
mas filiou-se ao PSDB. Com isso, as
portas tucanas se fecharam de vez
para o ex-governador, que acusa
Doria traição por ter especulado
concorrer à Presidência em 2018.

Como a Folha de S.Paulo revelou,

dirigentes do PT e do PSB começa-
ram a ventilar a hipótese de uma
aliança entre Alckmin e Lula, e o
ex-tucano os ouviu. Lula empol-
gou-se com a ideia de ter um vice
de perfil conservador e fama de
moderado, menos por motivos
eleitorais e mais para fins de com-
posição de governo. (Igor Gie-
l o w / Fo l h a p r e s s )
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POLÍTICA.
O MALHETE E A BÍBLIA

Novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado
André Mendonça (foto ) será pioneiro na Corte numa aparição
pública esporádica que pode lhe deixar mais à vitrine (e em
risco de suspeição) que os colegas de toga. Pastor da Igreja
Presbiteriana, Mendonça não vai abrir mão de pregações em
cultos – no seu e em outros templos neopentecostais. Os
convites já surgem. Um amigo próximo, o deputado Sóstenes
Cavalcante (fiel escudeiro do padrinho de indicação, pastor
Silas Malafaia), garante que o ministro vai se policiar. “Ele não vai
deixar de ser pastor. O ministro atuará com maturidade no STF,
em palestras e cultos. Evidentemente, não vai abordar assuntos
que estejam em sua mesa”. A conferir.

“C h efe” do Podemos comanda articulações
CANDIDATURA DE MORO

Filiado ao Podemos há pouco
mais de um mês, o ex-ministro da
Justiça Sérgio Moro já experimenta
obstáculos na articulação para
consolidar uma candidatura à Pre-
sidência em 2022. Além do ambien-
te hostil de parte do mundo políti-
co por causa de sua atuação como
juiz da Operação Lava Jato, Moro
ainda enfrenta resistência de seto-
res do próprio partido. A tarefa de
costurar eventuais alianças e
apoios foi delegada à presidente da
legenda, a deputada federal Renata
Abreu (SP).

Chamada de "chefe" por Moro, a
parlamentar carrega a procuração
do pré-candidato para conversas
partidárias que envolvem o varejo
político regional. A agenda de Mo-
ro ficou concentrada em reuniões
com apoiadores, entrevistas à im-

prensa e eventos para a divulgação
de seu livro, cujo acesso chega a
custar R$ 90.

Na última semana, Moro esteve
nos Estados Unidos para trazer sua
mulher, Rosângela, e seus dois fi-
lhos de volta ao Brasil definitiva-
mente. Enquanto isso, Renata co-
mandou a reunião considerada até
agora a mais importante para uma
futura candidatura do ex-juiz. Ela
esteve com o presidente do PSL, Lu-
ciano Bivar, e o deputado federal
Junior Bozzella (PSL-SP). Ambos
costuram a fusão entre o PSL e o
DEM que resultará no União Brasil.
As siglas representam, juntas, a
maior bancada do Congresso.

As conversas ocorrem desde ou-
tubro. Bozzella é defensor da ideia
de que o ex-juiz deveria ter Bivar co-
mo vice em 2022. O problema é que

EVARISTO SÁ/AFP

Moro ainda enfrenta resistência
de setores do próprio 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

Limpa na sala
O ex-AGU quer saber onde pisa. Pediu varredura antigrampo no futuro gabinete na Corte. O STF já

flagrou escuta ambiental desativada no gabinete de Luís Roberto Barroso.

Poucas e guerreiras
Da tropa de 240 militares norte-americanos no

treinamento CORE21 no interior paulista, encerrado
na quinta, só quatro eram mulheres – menos de 2%
do contingente.

Temer quer voltar
A senadora Simone Tebet é só um potencial

nome no MDB. Mas quem manda, Michel Temer, já
se coloca discreto como um vice do partido à
disposição de pré-candidatos.

Pacotão ..
Vai mal a Legislatura. São 59 as denúncias contra

mandatários nos conselhos de Ética da Câmara (33)
e Senado (26). Na Casa Alta, os alvos são Jorge

Kajuru, Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre,
Styvenson Valetim, Randolfe Rodrigues, Cid Gomes,
Jayme Campos, Chico Rodrigues, Humberto Costa,

Paulo Rocha, Luis Carlos Heinze.

.. da Ética
Já na Câmara, as representações são contra: Luís

Miranda, Ricardo Barros, Diego Garcia, Daniel
Silveira, Flordelis (Cassada), Bibo Nunes, Filipe
Barros, Alê Silva, Carlos Jordy, Carla Zambelli,
Coronel Tadeu, Eduardo Bolsonaro, Glauber Braga,
André Janones, Maria do Rosário, Edmilson
Rodrigues, José Medeiros, Boca Aberta.

Até Levy
A autofagia é tanta no PRTB que sobrou até para o falecido Levy Fidelix. O edital de convocação para

assembleia do sábado cita que a maioria dos 28 fundadores endossou a reunião. Trecho aponta que estão
aptos a votar os regularizados, “excetuando-se os falecidos e não filiados”. Claro, claro.

( E ) i ta !
A família Cola, do falecido

Camilo, não tem nada a ver
com a ITA Linhas Aéreas,
braço da Viação Itapemirim.
Ela briga na Justiça para
retomar o controle da
empresa. A crise da áerea
tem nome: Sidnei Piva, que
comprou o grupo em
recuperação judicial.

Portas abertas
A Anvisa é uma piada. Não tem

fiscais para aeroportos. Pode passar
um elefante na imigração e ninguém
pergunta por que. Há duas semanas
a Coluna solicita contingente de
fiscais e como é a triagem no
desembarque de cinco aeroportos
internacionais. A assessoria alega
alta demanda e preparativos para a
vigência do passaporte de vacina.

Reza forte
O senador Luiz do Carmo (MDB-GO) comprou uma briga com a

Igreja em Goiás. Sugeriu renomear o Aeroporto Santa Genoveva para
Íris Resende, o falecido amigo ex-governador. O arcebispo Washington
Cruz, mesmo de saída do cargo, já bateu pé.

Ate n ç ão,
pa s sage i ros

Se o leitor reclama
de rodoviárias do país,
é porque não conhece
o Aeroporto de Porto
Seguro: pouco espaço
para circulação, sem ar
condicionado no
saguão e parece uma
galeria de lojas.

ES P L A N A D E I R A
• # Alice Porto, contadora da bolsa de valores, lança e-book

gratuito “Guia Completo: Cálculo de Bolsa e DARF”. # APSA
lança para clientes o serviço Condomínio Garantido. #
Fernanda Teodoro, da Mandaliti, lança livro “I m p osto
Territorial Rural", da editora Noeses. # Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza cria fundo filantrópico que
destina R$ 600 mil para apoiar negócios na Mata Atlântica.
# Escritor Ryan Maia vai receber, em janeiro, Título de
Cidadão São Gabrielense.

Garotinho, a volta
O jornalista e publicitário Mario

Marques é o novo marqueteiro do
ex-governador Anthony Garotinho,
que disputará a Câmara dos
Deputados. Pesquisas
encomendadas indicam, ainda, que
Garotinho tem potencial de votos
para voltar ao Palácio Guanabara.

ROSINEI COUTINHO/SCO/STF

até agora o futuro presidente do
União Brasil não mergulhou no
projeto Moro.

Para Bozzella, ainda há margem
para tirar aliados do presidente Jair
Bolsonaro. "É um processo, vai le-
var um período lá na frente para a
caneta do Bolsonaro começar a es-
vaziar. As pessoas também vão mu-
dar as suas posições", disse.

Moro esteve ao lado de Renata
com o governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite, logo após ele
ser derrotado nas prévias do PSDB.
Dirigentes do Podemos relataram
que Renata deixou as portas aber-
tas do partido para Leite, indican-
do a possibilidade de ele eventual-
mente ocupar o posto de vice. Pela
lógica das negociações políticas,
uma chapa pura tem menos chan-
ce de se concretizar, pois afasta pos-

síveis alianças.
Empresária e advogada, Renata

herdou do pai e do tio o comando
do PTN - então um partido nanico -,
que ela transformou no Podemos.
Além de Moro, sua cartada maior, a
legenda terá na eleição outros no-
mes que agregam uma imagem
"lavajatista" e de centrodireita: Del-
tan Dallagnol e o general da reser-
va Carlos Alberto Santos Cruz. A
presidente do Podemos tenta ago-
ra convencer Rosângela Moro a dis-
putar uma vaga na Câmara, segun-
do afirmam aliados do ex-juiz. No
entanto, a ideia ainda enfrenta re-
sistência do casal.

Pesquisa Ipec apontou que Moro
tem 6% das intenções de voto, pata-
mar distante dos primeiros coloca-
dos Jair Bolsonaro (21%) e Luiz Iná-
cio Lula da Silva (48%).
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Ídolos de barro
A RT I G O S

O modismo da vez no Brasil é
cultuar mitos de barro e fa-
bricar ídolos a partir das re-

des sociais, mesmo que eles não
tenham história suficiente para
preencher uma uma folha de pa-
pel A4. Num país em que a quase
totalidade da população surfa na
moda da semana ou do mês, até
Joaquim Roriz, Anthony Garoti-
nho, Sérgio Cabral Filho e Pezão já
foram divindades.

Nada mais natural do que meia
dúzia de brasileiros idolatrar o
belo sorriso, simpatia e o humor
de Jair Bolsonaro. Deixemos para
outra oportunidade eventual
análise sobre o trabalho árduo do
capitão que, como general de um
exército único e fiel, preside a
maior nação da América Latina,
oitava economia do mundo. Acho
que há tempos não é mais.

Melhor não mexer com isso pa-
ra não desagradar o fetiche repre-
sentativo de muitos dos conterrâ-
neos,. Imagem é o que interessa. A
verdade é que, duela a quien due-
la, nenhum brazuca moderno
quer saber mais de Getúlio Vargas
ou de Juscelino Kubitschek. Ouvir
Roberto Carlos e Wanderley Car-
doso é coisa de velho gagá. Os

“monstros” sagrados da MPB hoje
são Anita, Wesley Safadão, Luan
Santana, Ludmila e Pablo.

Com algum sacrifício, a turma
ainda é capaz de escutar Chitãozi-
no e Xororó e Mamomas Assassi-
nas. Ops! Esses já morreram. Esta-
mos tão carentes de ídolos que,
depois de Monteiro Lobato, Ma-
chado de Assis, Jorge Amado, Villa
Lobos, Pelé, Garrincha, Zico, Ayr-
ton Senna, Vinícius de Moraes e
Tom Jobim, entre outros também
importantes, elegemos Bolsona-
ro e Gil do Vigor como as sumida-
des do momento.

Nada contra o rapaz, mas tudo
a favor dos verdadeiros heróis,
aqueles que sustentam cinco dez
pessoas com salário mínimo e
nunca conseguem um segundo
de TV para tentar explicar o mala-
barismo salarial.

Sem lenga lenga, quero consig-
nar que, em um eventual e prová-
vel novo opúsculo, gostaria de re-
gistrar a trajetória de personali-
dades que deixaram marcas para
a história. Que os ídolos de barro
derretam antes do próximo dilú-
v i o.

ARMANDO CARDOSO, j o r n a l i sta

CHARGE COMENTÁRIOS
DO

A l f i n eto u
Vou nem comentar, pois posso

ter um mandado de prisão expe-
didor por achar o que penso do
STF e dos ministros.

EDVALDO DE LIMA DA SILVA, PELO
FAACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA ST F
está pronto para ‘agir e reagir,’ diz
Fu x

Óleo de peroba
Bandidos articulando para rou-

bar mais. É muita cara de pau.

MAGDA ROSA XAVIER, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA
Dívidas abateriam só 10% dos
precatórios em encontro de
c o nta s

Análise
É o auge do futebol-mercado-

ria. Vários outros times serão
comprados nós próximos anos.

ANDRÉ ALMAHDI TORRESINI, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA
Ronaldo Fenômeno anuncia
compra do Cruzeiro

G u e r ra
Tem gente passando necessi-

dade e um grupo específico que-
rendo aumento salarial em pe-
ríodo de economia de guerra.

MÁRCIO H.MATARAZZO, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA
GUEDES CRITICA PRESSÃO POR
REAJUSTE PARA SERVIDORES

Vida real
Acontece com muitas famílias

e fica abafado, infelizmente tem
muitos casos como esse na vida
real.

CLEBER VIEIRA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Cecília foi
estuprada por Túlio em “Um Lugar
ao Sol”

Off shore
O Ministro que vive as delicias

das OFF SHORES metendo câm-
bio alto e aumentos de preços e
inflação no lombo do trabalha-
dor brasileiro.

JAIR FICK, PELO FACEBOOK, SOBRE A
M AT É R I A Guedes classifica
movimentos de inflação e juros
altos como “pa s sage i ros”

Páginas em branco
O ser humano é uma máqui-

na de inteligência incalculá-
vel e ilimitada. Podemos uti-

lizar nossa inteligência para o
bem. Assim, quando nascemos,
temos a capacidade de aprender
tudo, independentemente do
que podemos imaginar.

O ser humano pode aprender
tudo pelos sentidos de observar
e repetir, observar e copiar, ob-
servar e imitar. Tendemos a co-
piar o que entendemos e toma-
mos como padrão real e verda-
deiro. somos páginas em bran-
co sendo escritas cotidiana-
mente, então podemos ver es-
crita (ou impressa) aquilo que
desejamos.

É preciso colocar nestas pági-
nas em branco, fatos, ideias e
compreensões impregnadas de
coisas boas e inteligentes. Como
fazê-lo? Ensinando!

Como podemos ter pessoas ca-
pacitadas se não valorizamos os
educadores das séries iniciais?
Precisamos valorizar estes profis-
sionais, ter aqueles capacitados
orientando e trabalhando a nossa
cognição como um todo, expan-
dindo nossas mentes.

Os pais necessitam largar o Tik-

Tok, Instagram, Facebook. Pres-
tem a atenção nos filhos nas pri-
meiras idades. Oriente, ensine,
cante; faça contas, ensine a crian-
ça a gostar de ler, resolver proble-
mas, exercitar a mente.

O que mais temos visto são
pais alheios à vida dos filhos.
Não conversam, não ouvem, não
falam nada sobre a vida e, de-
pois, querem que, na escola,
aprendam tudo e, ainda se
acham no direito de intimidar
os professores que cobram me-
lhores desempenhos dos alu-
nos. Alguns pais, irresponsáveis
acham que têm direito de ques-
tionar os educadores ao exigi-
rem que os seus alunos tenham
melhores notas, sabendo aquilo
que lhes é ensinado.

Como ter uma pessoa capacita-
da se o pai, ou a mãe, ou a avó fi-
casse no sofá com a televisão liga-
da, fica rindo do que vê nas redes
sociais e não presta a atenção em
nada. Como deixar a pecha de
país de analfabetos funcionais?
Estudar para aprender, não pas-
sar de ano!

GREGÓRIO JOSÉ,
j o r n a l i sta / rad i a l i sta / f i l ó s ofo

C A RTA S DOLEITOR
I n i m i go

Admitindo-se uma aterradora,
impensável mas muito provável
volta do Partido dos Trabalhado-
res ao poder, na pessoa do ex-pre-
sidente Lula, não é preciso ser ne-
nhum cientista político para con-
cluir que estaremos diante de re-
trocessos que levarão décadas pa-
ra serem revertidos, se é que real-
mente será possível. Quem não se
lembra de Cuba? Quem viver, ve-
rá !

MARIA ELISA AMARAL, São Paulo, SP

D e r r u bad a
Tal qual assalto aos cofres pú-

blicos à luz do dia, a Câmara dos
deputados aprova a perversa der-
rubada do veto presidencial dos
pretendidos R$ 5,7 bilhões, de
Fundo Eleitoral, para orgia de gas-
tos dos políticos nas eleições de
2022.

E, como se fosse uma migalha,
os parlamentares desprezam a
proposta do governo para esse
fundo, diga-se, de valor eston-
teante de R$ 2,1 bilhões. Uma clara
demonstração de que os mem-
bros da Câmara, não estão preo-
cupados com o País. E não me-
dem esforços para afrontar a Na-

ção!
Porém, o que se espera é que o

Senado, ao analisar essa derruba-
da do veto, de forma republicana
e, em respeito aos recursos dos
contribuintes, rejeite a decisão es-
drúxula da Câmara, e mantenha
o veto presidencial, de vergonho-
so Fundo Eleitoral de R$ 5,7 bi-
lhões.

PAULO PANOSSIAN, São Carlos, SP

Pet ró l e o
O Ministro da Economia, com o

aval do Presidente Bolsonaro, está
vendendo a Petrobras; O pré-sal já
afundou. Tudo isso às vistas do
guardião da Constituição. No ca-
so da PEC do calote, que viola
mais de 50 artigos dessa Carta
Magna, o ministro Luiz Fux no
pronunciamento que encerrou o
Ano Judiciário teve a coragem de
afirmar que o Supremo nor-
teou-se no ano de 2021 pela defesa
do Brasil e da Constituição.

O povo está apático. Quando
Vargas tentou vender a Petrobras,
manifestações foram severas e in-
fluíram, com o lema: “O Petróleo
é nosso'': Vargas desistiu.

VICENTE LIMONGI NETTO,
Brasília, DF

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

(61) 99606.4199

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.
Bolsonaro quer receita médica
VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

Autorização para aplicação do imunizante da Pfizer foi divulgada quinta-feira pela Anvisa
JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Antonio Barra Torres, presidente da Anvisa, pediu proteção policial para os servidores da agência

S A I BA MAIS
» A vacina que deu início à

imunização contra a covid-19 no
Brasil e chegou a 85% das doses
aplicadas em março, agora tem
menos de 10% das aplicações –
e não deve ser comprada pelo
governo federal no próximo ano.

» A Coronavac alcançou o braço
dos brasileiros em janeiro. Foi o
imunizante mais ministrado até
abril contra covid-19, com
quase 40 milhões de doses
aplicadas nesse período.

» A partir de maio, no entanto, a
Coronavac começou a perder
participação nas vacinas
aplicadas no país. Agora, de
acordo com o Ministério da
Saúde, os imunizantes eleitos
para combater a pandemia em
2022 são Pfizer e AstraZeneca.

Anvisa sofre ameaças
Três dias após o presidente Jair

Bolsonaro ter dito que divulgaria
os nomes dos responsáveis pela
aprovação da vacinação infantil
contra a covid-19, diretores da Anvi-
sa apontam um aumento nas
ameaças físicas contra os funcioná-
rios do órgão. Em nota emitida nes-
te domingo, eles pedem que a Pro-
curadoria-Geral da República, a Po-
lícia Federal e os Ministérios da Jus-
tiça e do Gabinete de Segurança
Institucional apurem e responsa-
bilizem "com urgência" os autores
das intimidações, além de garantir
proteção policial aos servidores e
familiares.

"Os diretores e os servidores da
Anvisa que participaram do aludi-
do Comunicado Público do dia 17
último (dando aval à vacinação in-
fantil) foram surpreendidos com
publicações nas mídias sociais na
'internet' de ameaças, intimida-
ções e ofensas por conta da referida
decisão técnica", afirma o texto. "Es-
ses fatos aumentaram a preocupa-

ção e o receio dos diretores e servi-
dores quanto à sua integridade físi-
ca e de suas famílias e geraram evi-
dente apreensão de que atos de
violência possam ocorrer a qual-
quer momento."

O documento é assinado pelo
presidente da Anvisa, Antonio Barra
Torres, e diretores da instituição. Ne-
le, ainda são citadas as ameaças de
morte recebidas pelos funcionários
da agência em outubro, para que a
vacinação contra a covid em crian-
ças não fosse autorizada pelo órgão.

Na última sexta, a Anvisa reagiu
às ameaças de Bolsonaro, afirman-
do em nota que "seu ambiente de
trabalho é isento de pressões inter-
nas e avesso a pressões externas" e
que "repudia e repele com veemên-
cia qualquer ameaça, explícita ou
velada que venha constranger, inti-
midar ou comprometer o livre
exercício das atividades regulató-
rias e o sustento de nossas vidas e
famílias: o nosso trabalho, que é
proteger a saúde do cidadão".

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
disse ter pedido ao ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,

que os pais e responsáveis de me-
nores de 12 anos tenham que assi-
nar um termo de responsabilidade
para vacinar as crianças, além da
exigência de receita médica. A de-
claração foi dada neste domingo
apoiadores e veículos de imprensa
local que acompanhavam o presi-
dente em Praia Grande, no litoral
sul de São Paulo. Bolsonaro está
desde sexta-feira hospedado no ho-
tel de trânsito do Forte dos Andra-
das, localizado em Guarujá, muni-
cípio vizinho.

"Trabalhamos ontem [sábado] o
dia todo. Comecei às 3h30 da ma-
nhã, às 4h liguei para o Queiroga e
dei uma diretriz para ele. Obvia-
mente, é ele quem bate o martelo
porque é o médico da equipe. Vai
passar pela Saúde", explicou.

"O que pretendemos fazer? Vaci-
na para crianças só se autorizada pe-
los pais. Se algum prefeito, governa-
dor ou ditador quiser impor é outra
história, mas do governo federal
tem que ter autorização dos pais e
uma receita médica", completou.

Apesar da fala de
Bolsonaro, quem de-
fine como será a vaci-
nação e quais regras
devem ser aplicadas
são estados e municí-
pios. Além disso, já é
exigida a autorização
de pais ou responsá-
veis para a vacinação
contra covid-19 em
adolescentes.

O presidente voltou a reforçar a
fala de três dias antes, quando afir-
mou ter pedido à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) a di-
vulgação do nome dos técnicos res-
ponsáveis pela aprovação do imu-
nizante da Pfizer para vacinar crian-
ças de 5 a 11 anos - o que causou rea-
ção da agência, repudiando a amea-
ça. "A partir do momento que al-
guém faz um ato delitoso tem que
se apresentar para ganhar meda-
lha", disse, ao lado de apoiadores.

A autorização do uso da vacina foi
divulgada na quinta-feira. A resolu-
ção prevê que crianças recebam
duas doses de 10 microgramas num
intervalo de 21 dias. No sábado (18),
o ministro da Saúde informou que
estabeleceria um procedimento
mais longo para autorizar a imuni-
zação desse público e disse que só
divulgará a decisão sobre a vacina-
ção de crianças em 5 de janeiro. Se-
gundo Queiroga, o prazo mais ex-

tenso é justificado por se tratar de
um "tema sensível" e que a "intro-
dução desse produto no âmbito de
uma política pública requer uma
análise mais aprofundada".

"Tiveram tanto cuidado com
aqueles medicamentos [hidroxi-
cloroquina e ivermectina] que qua-
se todo mundo tomou, e eu tomei,
mas e agora? Com a vacina você
precisa ter cuidado especial, tam-
bém. Que fique claro: não me cha-
mem de antivacina porque com-
pramos mais de 300 milhões de do-
ses. Eu só digo que é voluntário",
justificou Bolsonaro.

Até o momento, o imunizante da
Pfizer é o único liberado para apli-
cação em crianças e adolescentes
no país. Na avaliação do ministro,
só a autorização da Anvisa não é su-
ficiente para que a vacinação seja
colocada em prática.

Apesar da liberação, o início da
vacinação não pode ocorrer ime-
diatamente porque o Ministério da
Saúde ainda não solicitou a com-
pra de doses específicas para a faixa
etária. A previsão é imunizar 70 mi-
lhões de crianças.

O governo também precisará
adequar o plano de
vacinação da covid e
organizar a entrega
das doses específicas
aos estados.

A Câmara Técnica
de Assessoramento
em Imunização da
Covid-19, ligada ao Mi-
nistério da Saúde, for-
mou e divulgou posi-
cionamento unâni-

me a favor da vacinação de crianças
de 5 a 11 com a vacina da Pfizer.

A decisão ocorreu durante a reu-
nião do comitê formado por médi-
cos e pesquisadores na última sex-
ta-feira e desmente a fala do minis-
tro Marcelo Queiroga de que a câ-
mara iria se reunir apenas no dia 22
para "oferecer suas opiniões e seu
documento técnico" sobre a vaci-
nação infantil.

"Tendo em vista o recente pare-
cer favorável por parte da Anvisa
em relação ao pedido de autoriza-
ção para aplicação da vacina desen-
volvida pela fabricante Pfizer na
população pediátrica entre 5 e 11
anos de idade no Brasil, a CTAI Co-
vid-19 manifestou-se unanime-
mente favorável à sua incorpora-
ção na campanha nacional de vaci-
nação, em reunião ordinária reali-
zada no dia 17 de dezembro de
2021", informa a câmara em nota
pública.

Previsão do
Ministério da

Saúde é
imunizar 70
milhões de

crianças em
todo o país
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C O N F R AT E R N I Z A Ç Ã O

N ATA L I N A

FOTOS DE OSWALDO ROCHA

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

A querida pioneira Wilma Pereira promoveu mais um de seus belos e caprichados encontros natalinos para
confraternizar e rever os amigos, depois de quase dois anos cumprindo os protocolos por conta da pandemia.
Foi um momento de plena alegria e afeto, de saudar a vida e o novo ano que se inicia. Na tarde festiva, a
anfitriã, com os filhos Cláudia Pereira e Paulo Octávio, e a neta Maíra Gadelha.

Daura Filpo e Ivanilde Almeida, Silvinha Adriano, Ana Amélia Lobo e Sueli Abdulmassih

T h e resa
Neves e

M a ra
A m a ra l

Va l es ka
To n et
C a m a rgo
e Ana
Alice
Costa e
S i l va

Reg i n a
Lac e rd a

e Jana
M i oto

D i p l o m át i ca
» O embaixador

João Almino de
Souza Filho (foto)
deixa Quito para
cumprir missão
como cônsul-geral
do Brasil em
Munique, na
Alemanha.

Distrito Cultural
Com a presença do governador Ibaneis Rocha e da secretária Vanessa Mendonça,

será inaugurada às 11h, a parte da reestruturação da W3 Sul que envolve o Distr i to
Cultural e de Economia Criativa na 507/508 Sul, onde foi instalado um gigantes c o
painel de importantes grafiteiros da cidade, com os bustos dos criadores de B ra s í l i a :
JK, Niemeyer, Burle Marx, Athos Bulcão e Lúcio Costa.

Almoço natalino
Para encerrar o ano em grande estilo, o Grupo G15 promove encontro

especial de Natal, às 12h30, no restaurante NAU, reunindo membros e grandes
parceiros na confraternização.

M ost ra s
Para os últimos dias do mês

de dezembro, o CCBB
Educativo oferece, de modo
presencial, as visitas mediadas
e as para escolas e
instituições com as
exposições Tesouros Naturais
do grupo Visegrád e Arte
Brasileira do acervo do Centro
Cultural, que também pode ser
conferida de maneira digital.
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ECONOMIA.
Adiamento de votação frustra
médias e grandes empresas

REFIS PATINA NA CÂMARA

Elas temem que situação delicada
devido à pandemia se agrave mais

GUSTAVO SALES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

André Fufuca, relator do
projeto no plenário, nega ter
havido articulação do
ministro Paulo Guedes para
retirar o projeto da pauta

A decisão da Câmara, tomada
na quinta-feira, de adiar para
2022 a votação de um novo

programa de parcelamento de dí-
vidas (Refis) para as médias e gran-
des empresas frustrou os setores
que aguardavam a aprovação do
projeto, uma demanda que vem
desde o ano passado, quando a
pandemia da covid-19 provocou
queda abrupta do crescimento do
país. O novo programa abrangeria
de tributos como o Imposto de
Renda a parcelas atrasadas do eSo-
cial, a plataforma de registro para o
cumprimento de obrigações tra-
balhistas e tributárias.

A maior reclamação é de que os
parlamentares fizeram uma vota-
ção relâmpago do Refis das micro e
pequenas empresas e deixaram pa-
ra trás as médias e grandes compa-
nhias, que estão em situação deli-
cada, ao mesmo tempo em que
derrubaram veto, que abre cami-
nho para um fundo eleitoral de R$
5,7 bilhões.

O setor empresarial alertou que
o atraso no Refis, que daria fôlego
de caixa às empresas, vai prejudi-
car ainda mais a recuperação. Lide-
ranças empresariais consideram
um equívoco o governo ter traba-
lhado pelo adiamento, que custará
mais para a retomada do cresci-
mento que já foi comprometida
em 2022 pela política de alta dos ju-
ros em curso pelo Banco Central.

Os empresários tinham recebido
sinalizações de lideranças do co-
mando do Congresso que o Refis se-
ria aprovado e culpam a pressão da
equipe do ministro da Economia,
Paulo Guedes, para mudar o pare-
cer do relator no plenário, André Fu-
fuca (PP-MA), pela retirada da vota-
ção na noite da última quinta-feira.

Guedes, por outro lado, nunca
quis o Refis, preferindo o mecanis-
mo de transação tributária, e só
aceitou o parcelamento com a vin-
culação das regras à queda do fatu-
ramento das empresas durante a
pandemia - justamente o ponto
que o relator retirou no plenário
com base em quatro emendas de
diferentes partidos.

O relator disse que o plenário
adiou o Refis para 2022 quando viu
que o Senado não iria garantir a vo-

tação das mudanças em seguida à
aprovação da Câmara, como era o
acertado. O PT também pediu pelo
adiamento. "Entre votar agora e
em fevereiro não havia diferença",
disse ele, que nega ter havido uma
articulação de Guedes para retirar
o projeto da pauta.

"Os empresários enxergaram
com maus olhos essa decisão. Mui-
tas empresas estavam na expectati-
va, e volto a dizer que não tem mo-
tivo para não acontecer", criticou o
presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), Flávio Roscoe.

A empresária Vivian Suruagy,
presidente da Confederação Nacio-
nal de Tecnologia da Informação e
da Comunicação (Contic), que tra-
balhou na articulação pela aprova-
ção do Refis, disse que o atraso
ameaça investimentos e empre-
gos. "Votaram o Refis para as pe-
quenas empresas, e para as empre-
sas que geram faturamento e em-
prego, não votaram", criticou. Ela
atribui o atraso à insistência da
equipe de Guedes em manter a vin-
culação do Refis ao faturamento.

Ao Jornal de Brasília, a deputa-
da Celina Leão (PP-DF) comentou
que o adiamento da votação evitou
"o risco de perder o projeto" devido
à falta de acordo entre os líderes.
Ela critica a rejeição da área econô-
mica. “Não acredito que os benefí-
cios podem afetar negativamente a
União, pelo contrário, a União vai
ampliar sua arrecadação mais ain-
da”, argumentou a deputada.

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

Aprovado no Congresso Nacio-
nal, o programa de parcelamento
de dívidas para micro e pequenas
empresas do Simples Nacional, in-
cluindo os microempreendedores
individuais (MEI), oferece descon-
tos de até 90% em multas e juros de
100% nos encargos legais para os
débitos de pequenos negócios afe-
tados pela crise econômica na pan-
demia.

O Programa de Reescalonamen-
to do Pagamento de Débitos no
Âmbito do Simples Nacional (Relp)
permite o parcelamento de quais-
quer dívidas no âmbito do Simples
Nacional. Estima-se aproximada-
mente que R$ 50 bilhões serão re-
negociados com os pequenos ne-
gócios, que poderão parcelar o va-
lor de entrada em até dez vezes e
quitar o restante em até 15 anos
(180 meses).

De autoria do Senado, o Projeto
de Lei Complementar (PLP) 46/21
foi aprovado com emenda do rela-
tor, deputado Marco Bertaiolli
(PSD-SP) na quinta-feira. O Relp es-
tabelece o valor de entrada e dos
descontos de multas, juros e encar-
gos, que variam conforme tabela
vinculada ao faturamento da em-
presa de março a dezembro de

2020 em relação ao período de
março a dezembro de 2019, antes
da pandemia (veja quadro ao lado).
Na prática, quanto maior a queda
do faturamento, maiores serão os
descontos e o perdão da dívida.

As empresas endividadas pode-
rão aderir a ele até o último dia útil
do mês seguinte ao de publicação
da lei, devendo pagar a primeira
parcela naquele momento. Tam-
bém poderão participar as empre-
sas em recuperação judicial e em-
presas inativas durante esse perío-
d o.

O texto informa que, após a efe-
tuação do pagamento inicial e apli-
cação dos descontos, a quantia res-
tante poderá ser parcelada em até
180 meses, vencíveis em maio de
cada ano, exceto para dívidas com
a Previdência Social, que será em
60 meses. Foi estabelecido o valor
mínimo de R$ 300 para cada parce-
la, ressalvando o MEI que poderá
pagar R$ 50 ao mês.

Entretanto, durante 188 meses a
partir da adesão ao Relp, vale res-
saltar que o contribuinte não po-
derá participar de outras modali-
dades de parcelamento ou contar
com redução do montante princi-
pal, juros ou multas e encargos. A
exceção é para o parcelamento pre-
visto no plano de recuperação judi-
cial, de 36 meses.
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“O muro se foi”

ACASOS DA HISTÓRIA

Morre jornalista autor de pergunta que
“p rovo c o u ” queda do Muro de Berlim
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Morreu na última terça-feira (14)
o jornalista italiano Riccardo
Ehrman, 92 anos, que ficou

mundialmente conhecido por fazer
a pergunta que desencadeou a que-
da antecipada do Muro de Berlim,
em 9 de novembro de 1989. À época, o
então repórter da agência de notí-
cias A n sa questionou, durante uma
entrevista coletiva, o porta-voz do re-
gime da Alemanha Oriental, Günter
Schabowski, sobre novas regras no
controle da fronteira, anunciadas pe-
lo oficial.

Nas semanas anteriores, manifes-
tantes da parte comunista alemã vi-
nham exigindo o direito de liberdade
de expressão e reivindicando o fim
das restrições de viagens. Cinco dias
antes da coletiva, cerca de 1 milhão de
pessoas, entre elas artistas, romancis-
tas, atores e acadêmicos, reuniram-se
em uma praça de Berlim para de-
monstrar repúdio ao governo. Além
disso, em outubro, o líder comunista
Erich Honecker já havia sido deposto
do cargo de chefe de Estado.

"Mas quando essas regras entrarão
em vigor?'', questionou Ehrman. O
porta-voz então, que não estava sufi-
cientemente informado pelos supe-
riores sobre os planos de abertura,
mexeu em suas anotações e, insegu-
ro, disse: "Bom, pelo que sei, agora
m e s m o" .

À época, a coletiva era assistida por
muitos alemães orientais, que corre-
ram para os pontos de controle do
muro, com o intuito de checar se a
afirmação de Schabowski era verídi-
ca. Com a chegada repentina de mi-
lhares de pessoas ao local, os guardas
de fronteira abriram os portões e
permitiram a passagem. Em poucas
horas, o muro começou a ser destruí-
do a golpes de picaretas por pessoas
eufóricas, enquanto outras dança-
vam em cima dele. Algumas celebra-
vam com champanhe.

De acordo com reportagem publi-
cada pela BBC, Ehrman disse, anos
depois, que entendeu imediatamen-
te o que as palavras de Schabowski
significavam e enviou uma mensa-
gem urgente para a sede da Ansa, em
Roma: "O muro se foi", dizia.

Desde aquele dia, o jornalista dava
entrevistas sobre o evento e era fre-
quentemente lembrado pela mídia
alemã nos aniversários da queda do
muro. Em 2008, o italiano recebeu
uma condecoração do governo ale-
mão por seu trabalho em prol da
unidade do país.

O jornalista morreu na semana

passada, em Madri, segundo relato
de sua esposa. Foi na capital espa-
nhola que Ehrman começou a traba-
lhar em 1991 como correspondente.

Segundo a Ansa, Ehrman foi envia-
do para Berlim Ocidental na metade
da década de 1970, depois de ter tra-
balhado no Canadá e nos EUA. Em
1982 foi transferido para Nova Déli,
na Índia, mas acabou voltando para
a Alemanha três anos depois.

Filho de poloneses judeus, o jorna-
lista nasceu em 1929, em Florença.
Aos 13 anos, foi preso em um campo
de internação em Cosenza, no su-
doeste da Itália, devido à persegui-
ção instaurada pelo governo de Beni-
to Mussolini. Em 1943, porém, foi li-
bertado por tropas inglesas.

Fim da União Soviética
A morte de Ehrman acontece a

poucos dias do aniversário de 30
anos do fim da União Soviética. Acre-
dita-se que a queda do Muro de Ber-
lim tenha sido um dos golpes finais
contra a potência comunista, que
continuou de pé por mais apenas
dois anos.

Além de Ehrman, o jornalista ale-

mão Peter Brinkmann também rei-
vindica ser o autor da pergunta que
originou a resposta atrapalhada do
oficial comunista. A fama do italiano,
segundo Brinkmann, decorreu de
uma qualidade profissional e de um
lance do acaso.

Na confusão, Schabowski acabou
também confrontado por Brink-
mann, mas o jornalista alemão esta-
va fora do enquadramento das câ-
meras de TV, então apenas sua voz no
meio da balbúrdia foi ouvida. A ima-
gem fixada do episódio acabou sen-
do então a do italiano.

"Eu fiz a pergunta decisiva" , disse
Brinkmann em uma entrevista em
2019 para jornalistas de vários países.
O jornalista ainda conta que pergun-
tou se a abertura de fronteiras valia
também para Berlim, e Schabowski
teria assentido com a mesma insegu-
rança.

Riccardo Ehrman, por sua vez,
nunca concordou com a visão de
Brinkmann. Em entrevista ao ameri-
cano The Wall Street Journal, ele reafir-
mou que foi seu diálogo com Scha-
bowski que derrubou o muro, e que
as perguntas do colega alemão eram
complementares às suas.

"Era uma conversa entre mim e
Schabowski, o que Schabowski ad-
mite", disse ao jornal. O burocrata
morreu em 2015, aos 86 anos.
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Compra de 90% das ações da Raposa pelo ídolo Ronaldo deve ser só o início

S A I BA MAIS

Cruzeiro abre as portas
para os clubes-empresa

FUTEBOL BRASILEIRO

A compra de 90% das ações do
Cruzeiro pelo ex-jogador Ro-
naldo em uma transação de

R$400 milhões chacoalhou o fute-
bol brasileiro neste sábado. Afun-
dado em dívidas de cerca de R$ 1 bi-
lhão, o clube mineiro virou Socie-
dade Anônima do Futebol (SAF),
após a aprovação da Lei do Clu-
be-Empresa neste ano, e havia con-
tratado a XP Investimentos para
atrair investidores. O Cruzeiro po-
de não ser o único time a passar
por essa transformação. Pelo me-
nos, cinco equipes estão tratando
do tema: Botafogo, Coritiba, Athle-
tico-PR, América-MG e Chapecoen-
se.

A maioria dos clubes brasileiros
hoje são associações sem fins lucra-
tivos, e a lei não obriga as equipes a
virarem empresa. Adotando a SAF,
o clube passa os ativos para a em-
presa, que substitui o time em
campeonatos e assume os contra-
tos de jogadores, além das dívidas.
Há uma separação do futebol em
relação ao clube social.

O modelo possibilita diferentes
formatos, e vários tópicos preci-
sam ser debatidos internamente
pelos clubes antes de a mudança
ser efetuada, como a porcentagem
a ser negociada na transação. No
formato adotado pelo Cruzeiro,
90% das ações poderiam ser comer-
cializadas.

"Não tenho dúvida que começa-
mos hoje a transformar a história
do futebol nacional. O Cruzeiro é
só o primeiro. Muitas outras nego-
ciações semelhantes envolvendo
os clubes brasileiros estão por vir. O
Botafogo será o próximo, também
assessorado pelo nosso Invest-
ment Banking", disse o CEO da XP,
José Berenguer, neste sábado, em
seu perfil na rede social Linkedin.

O Botafogo, também com mui-
tas dívidas, foi outro que contratou
a XP Investimentos no objetivo de
consolidar o projeto de transfor-
mação em SAF e buscar um com-
prador. O clube entende que o mo-
delo é fundamental para se organi-
zar e readequar financeiramente.

"Nós entendemos que, apesar do
enorme desafio financeiro, é possí-
vel reestruturar a dívida e, ao mes-
mo tempo, captar novos investi-
mentos", analisou o CEO do clube,
Jorge Braga, à época do acordo en-
tre as partes.

D I V U LG A Ç Ã O

Fenômeno agitou o
futebol brasileiro ao
adquirir parte do
patrimônio do clube que
o revelou em meados da
década de 1990

4
times brasileiros no Pote 1

para a edição do ano que vem

» Outros times do futebol
brasileiro podem passar
por transformações nos
próximos meses.

» O América-MG caminha
para se transformar em
SAF e negocia um acordo
com um empresário
estrangeiro para comprar
ações do clube. No mês
passado, associados do
Athletico-PR aprovaram a
mudança para o modelo
SAF em uma assembleia
o n l i n e.

» Já nesta semana, os sócios
do Coritiba votarão para
aprovação ou reprovação
da possibilidade de o clube
virar empresa.

» A Chapecoense discute
internamente a
possibilidade de adotar o
formato de clube-empresa
e pode avançar no
processo ainda este mês.

Cabeças de
chave são
d ef i n i d os

Uma pequena mudança no
regulamento específico da Copa
Libertadores de 2022 vai permi-
tir que o Athletico apareça no
pote 1 do sorteio da fase de gru-
pos e, ao mesmo tempo, colocar
o Corinthians na mira de argen-
tinos e uruguaios.

O novo regulamento foi divul-
gado pela Conmebol na tarde
deste domingo (19). Nele, há
uma ligeira alteração em rela-
ção a anos anteriores: desta vez
o  a t u a l  c a m p e ã o  d a  C o p a
Sul-Americana (no caso, o Athle-
tico), deixa de ter obrigatorieda-
de de compor o pote 2 do sorteio
dos grupos. O critério passa a ser
unicamente o do ranking de
clubes do continente, o que faz o
time paranaense "subir" para o
pote 1.

Como consequência, o Athle-
tico vira cabeça de chave dos
grupos da Libertadores 2022,
não corre mais risco de enfren-
tar Boca Juniors ou River Plate
nesta fase e, ao menos na teoria,
deve ter uma chave mais acessí-
vel para avançar nas oitavas de
final.

Com esta mudança, o Cerro
Porteño (PAR) fica no pote 2 -é a
única alteração na projeção fei-
ta nos últimos dias sobre os po-
tes do sorteio. Desta forma, o
Brasil passa a ter quatro repre-
sentantes entre os oito cabeças
de chave na competição, in-
cluindo Atlético-MG, Flamengo
e Palmeiras.

A notícia só não parece tão
boa para o Corinthians, que nes-
te cenário vê aumentar as chan-
ces de cair no grupo de Boca ou
River. A probabilidade de en-
frentar um dos dois na fase de
grupos era de 40%, mas a mu-
dança de regulamento fez subir
a 50%, a mesma de pegar Nacio-
nal ou Peñarol, ambos do Uru-
guai -as regras proíbem o Alvi-
negro nos grupos de um cabeça
de chave brasileiro.

O primeiro sorteio da Copa Li-
bertadores 2022 acontece hoje,
para definir o chaveamento das
fases preliminares.

L I B E RTA D O R E S - 2 0 2 2

Começou com os pequenos
Cuiabá e Red Bull Bragantino fo-

ram os dois únicos times com mo-
delo clube-empresa que disputa-
ram o Brasileirão 2021. Em 2009, a
agremiação do Mato Grosso foi
comprada por uma fabricante de re-
capadora de pneus, subiu da tercei-
ra para a primeira divisão e ainda
conquistou a Copa Verde, em duas
ocasiões. Neste mês, adotou o mo-
delo SAF para obter mais benefícios.

O Red Bull Bragantino surgiu em
2019. Antes disso, a Red Bull iniciou
sua trajetória no futebol brasileiro
em 2007, com o nome de Red Bull

Brasil. Logo no primeiro ano, con-
seguiu o acesso à Série A. Já em ja-
neiro de 2020, passou a se chamar
Red Bull Bragantino, viu seu escu-
do mudar e ganhou a cor vermelha
no uniforme.

Desde então, investiu mais de R$
100 milhões em reforços e foi vice
da Copa Sul-Americana. O clube di-
vulgou que terá um novo centro de
treinamento, com previsão de en-
trega para 2023, e quer transfor-
mar o estádio Nabib Abi Chedid
em uma arena para cerca de 20 mil
pessoas.
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“Reencantar” vai às ruas do DF
POESIA

De autoria de Vinicioz Bórba, livro traz reflexões sobre temas diversos
D I V U LG A Ç Ã O

Vinícioz Borba vive da arte e é
radicado na periferia da capital

TEREZA NEUBERGER
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O novo livro do poeta, jornalis-
ta, ativista cultural e mestre
de cerimônias Vinicioz Bór-

ba, intitulado “R e e n ca n t a r ”, traz
reflexões do autor sobre espiri-
tualidade e humanidade em tem-
pos de pandemia. A obra é lança-
da em quatro datas, cada uma em
uma região administrativa dife-
rente, com o próprio autor apre-

sentando os poemas — hoje e ama-
nhã serão realizados os dois últi-
mos lançamentos.

Com apresentação de Paulo Da-
gomé e prefácio do jornalista e
doutor em letras Marcos Fabrí-
cio, o livro de Bórba apresenta
questões ambientais, desafios da
democracia e a busca de esperan-
ça num momento em que cada
pessoa é chamada ao próprio in-
t e r i o r.

Discussões de gênero e descons-

S E RV I Ç O

LANÇAMENTO DO LIVRO
“R E E C A N TA R ”, DE VINICIOZ
B Ó R BA
• Segunda-feira (20/12)

- Bar Beirute, 109 Sul, às 19h
• Terça-feira (21/12)

- Galeria Infinu, 506 Sul, às 20h

trução das masculinidades, bem
como a boemia e os amores e desi-
lusões do poeta também estão con-
tidos em “R een can tar ”, com ilus-
trações, fotografias e mandalas
compondo a obra.

O autor se baseou nas próprias
jornadas espirituais e universalis-
tas para escrever os poemas de “Re -
e n c a n t ar ”. “Foi uma experiência
mágica. Num momento onde esta-
mos precisando de cura, escrever
foi meu maior instrumento”, des-

taca o poeta, que diz se inspirar em
Mário Quintana, Gilberto Gil, Cae-
tano Veloso e Chico Buarque.
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CANAL1.
RECORD VAI COMEÇAR
2022 COM NOVIDADES

O ano da Record vai começar um pouco diferente, com uma nova
programação todas as noites.

No dia 3, segunda-feira, a estreia da terceira temporada de “A e ro p o r to”, série
apresentada por César Filho, mostrando os bastidores dos principais
terminais de embarque e desembarque, inclusive as operações que são
necessárias para decolagem e aterrissagem das aeronaves.

Na terça, 4, “Cine Record Especial”. Uma variedade de títulos de ação,
comédia e aventura.

“Quilos Mortais”, com Celso Zucatelli, estreia dia 5, quarta. É uma série,
produzida pelo Discovery, que mostra a vida de pessoas que lutam contra o
excesso de peso.

Como sempre acontece, nas noites de quinta, “Repórter Record
I nvest i gaç ão”, que agora será conduzido por Luiz Fara Monteiro, assim como a
exibição do “Super Tela” às sextas-feiras.

Ainda como novidade, a partir da primeira semana de janeiro, a novela “A
B í b l i a” terá capítulos mais longos. No ar das 21h às 22h30, assim como está
confirmada para o dia 26 deste próximo mês, as primeiras transmissões dos
campeonatos paulista e carioca. Jogos às quartas-feiras e domingos.

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
» Luciana Tortorello, que era

do canal My News, passa a
reforçar a equipe da TV
Cultura na área de economia.

» No ar em "Aruanas", da
Globoplay, Vitor Thiré está
no do filme "Intervenção",
que entra no catálogo da
Netflix no próximo dia 27.

» Terminaram no Polo Cine e
Vídeo, do Rio, as gravações
da sexta temporada de "Os
Suburbanos", do Rodrigo

Sant'Anna para o Multishow.

» Muller também está
oficializado na equipe de
esportes da Record para o
Pau l i stão.

» Marcelo Tas encerrou os
trabalhos deste ano na TV
C u l tu ra . . .

» ... O seu “# P rovo ca”, exibido
às terças, entra agora na
etapa de melhores
m o m e ntos .

» Pós-Fazenda: sexta,
uma live da ex-“Fa ze n d a”,
Dayane Mello, no
cabeleireiro, tinha mais
de 7 mil pessoas
ac o m pa n h a n d o.

» Julia Byrro, a Lua de
“Verdades Secretas 2”, ainda
não tem novo trabalho
previsto na Globo...

» ... Antes de uma nova
escalação, irá fazer cursos de
i nte r p retaç ão.

Não tem nada
Nos meios esportivos surgiram informações de que a Band – TV

aberta e BandSports estariam muito próximas de fechar acordo para a
transmissão da Copa do Mundo.

Nada disso. A Globo, dona dos direitos, nem abriu sublicenciamento.
Se é que irá abrir.

Aí sim
O que está certo, em termos de Band e Copa do Mundo, é a

transmissão pelas suas emissoras de rádio.
BandNews e Bandeirantes AM/FM. Isso já está sacramentado.

Vale dizer
Sobre o Futebol 2022 da Globo, em seus interiores está tudo muito

d i v i d i d o.
Artística e comercialmente, Brasileirão e Copa do Brasil estão num

mesmo pacote e o Mundial do Catar em outro, completamente
d i fe re nte.

P rog ra m aç ão
Francisco Carlos de Almeida, o Chiquinho, lembra

dele? Record, Rede TV!? Agora ele está na Band. Já
faz até alguns dias. Passou a trabalhar com Antonio
Zimmerle na programação.

Primeiro dia
A Band já tem definido que o primeiro dia de

gravações do “Faustão na Band” será no próximo dia 6.
A ideia, inclusive, é montar uma “gave ta”. Deixar um
material pronto para ser aproveitado a partir da estreia.

Por outro lado
Também já está definido que o “1001 Perguntas”,

do Zeca Camargo, também irá ao ar a partir de 17 de
janeiro, após o “Faustão na Band”.

É um programa de temporada. Deve ser exibido
até meados de abril.

Será que esqueceram?
Pelo andar da carruagem e ao contrário do que

sempre aconteceu, a Rede TV! não colocou no ar
nenhuma mensagem de fim de ano.

Pelo menos até agora ninguém do elenco foi
avisado de nada.

Projeções 1
Com 2022 chegando aí, o pessoal da TV também

faz as suas projeções, pessoais e profissionais. É o
caso da dupla do “Domingo Espetacular”.

“Menos é mais! Eu quero tocar mais corações
com o que realmente importa. Ouvir, descomplicar,
achar soluções e agradecer! Sei que vamos
surpreender muita gente esse ano. Consolidar
nossa revista como a opção mais leve e inteligente
dos domingos à noite”, diz Eduardo Ribeiro.

Projeções 2
Mais sucinta, Carolina Ferraz fala das suas

expectativas para o próximo ano:
“Eu espero que 2022 seja um ano leve, com

muitas realizações e muito trabalho também!
Saúde e paz pra todos nós!”.

C´est fini
No SBT, há o desejo da sua direção em

começar 2022 bem diferente.
Alguns estudos para a programação já

foram desenvolvidos. Para colocá-los em
prática, só resta a aprovação de Silvio Santos.
Entende-se que dois ou três movimentos na
grade já serão suficientes para modificar o
atual panorama.

Vilãs
Patrícia Pillar, Renata Sorrah e Claudia Raia

também estão no especial “70 Anos Esta
N o i te”, em homenagem aos 70 anos das
novelas e que vai ao ar nesta terça-feira, após
“Um Lugar ao Sol”. O trio relembra as grandes
vilanias da ficção e personagens inesquecíveis
como Flora, de “A Favorita”, Nazaré Tedesco de
“Senhora do Destino” e Angela Vidal, de “To r re
de Babel”, além de Lívia Marine em “S a l ve
Jo rge”, entre outras.
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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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O SABOR
AFETIVO DO
SUCESSO

Sabe aquele cheirinho de bolo
feito dentro de casa de vó? Flávio
Cavalcante (foto), de Campina
Grande, presenteou todos os
brasilienses com essa proeza com
o Bolos do Flávio. O que antes era
um sonho, hoje adoça muitos
habitantes de Brasília. “O sucesso
do negócio tem a ver com o poder
que um bolo simples, caseiro e
feito na hora tem de nos remeter a
memória afetiva”, destaca Flávio.
Atualmente, suas lojas estão
espalhadas por todo o Distrito
Federal, 15, no total. A novidade do
seu sucesso é a nova loja no
Gilberto Salomão, que promete
presentear os moradores do Lago
Sul também.

À MESA E-mail: jornalista.leonardoresende@gmail.com
Instagram: @colunaamesa
Site: jornaldebrasilia.com.br/blogs-e-colunas/a-mesa

Por Leonardo Resende

Quintal da Dona Graça
Lembra do Quintal da Dona Graça? Uma iniciativa

incrível localizada no Park Way (SMPW Qd. 4, Cj. 3,
Lote 11) que iluminou nossos corações durante o
período das festas juninas? Agora, o Quintal da Dona
Graça está coberto da magia do Natal com todas a
quitutes, delícias e comidinhas que deixam a gente
naquele clima gostoso de Natal. Corre que é só até o
dia 30 de dezembro.

Prepare-se para a ceia
Para quem ainda não decidiu onde fazer a sua Ceia de Natal, as comemorações

vão agitar a programação do Dudu Bar (303 Sul). Além do menu fixo da casa, para o
Natal o chef Dudu Camargo apresenta cardápio especial, que estará disponível no
almoço e no jantar do restaurante nos dias 24 e 25. Entre as estrelas dos pratos
principais, o Peru Fofuxo, peito de peru fatiado ao molho do campo, acompanhad o
de farofa de bacon e uva passas e arroz de 5 castanhas (R$ 66,90) e o Filé Welingto n ,
filé grelhado recheado de cogumelos envelopado de massa folhada, com molho
rústico e arroz cremoso de framboesa (R$ 99,97).

Celebre em grande estilo
O badalado Totti Cucina - localizado na QI 11 do Lago Sul - está

com ótimos menus de confraternização para fim de ano. As
sugestões são válidas para almoço e jantar, sem a necessidade de
quantidade mínima ou máxima de pessoas por grupo.

O Menu 1 inclui uma entrada, um prato principal, uma sobremesa,
águas com e sem gás, refrigerante e café ao valor de R$ 165,00 (taxa
de serviço não inclusa).

Novo The
C of fe e

Falando em badalação,
a quadra QI 11 do Lago Sul
está ficando cada vez
melhor. Para quem ainda
não conhece, o The Coffee
acabou de chegar no Lago
Sul com a sua unidade na
quadra QI 11. Com o
método grab and go, a
nova unidade reserva
novidades como a venda
de acessórios exclusivos, o
drip coffee quente e iced
(mais conhecido como
café coado) e um grão de
90 pontos (muito raro na
ca p i ta l ! )

Vale o tempo!

ACERVO PESSOAL

ACERVO PESSOAL

SUNDAY SLICES

CHEIRINHO DE CAFÉ NO AR
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CLASSIFICADOS&E D I TA I S (61) 99637-6993
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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FOTOS: CÉSAR REBOUÇAS

N ATA L
I N T I M I S TA

Como faz tradicionalmente no mês de
dezembro, a empresária Melissa Gontijo, ao

lado do marido Carlos Gurgulino, abriu
a residência do casal localizada no Lago Sul
— toda decorada com motivos natalinos —,

para um caprichado jantar de Natal. Quem
chegava na propriedade se encantava com a

beleza do jardim totalmente iluminado.

A noite contou com a presença de 30
convidados, número reduzido para a

segurança de todos por conta da pandemia.
A ambientação das mesas foi cuidada com
bom gosto em cada detalhe por Ana Maria

Gontijo, mãe de Melissa. Um dos destaques
ficou por conta dos porta-guardanapos em

forma de rena trazidos de Gramado por Ana.

Recebendo os convidados na entrada da
casa, Melissa ao lado do marido Carlos

comentava que para este Natal, o seu desejo
maior é que todas as famílias possam se

reunir e festejar o nascimento de Jesus, após
o período mais crítico passado por todos

nestes tempos difíceis de pandemia
enfrentados desde o ano passado.

A chef Penha Cook assinou o cardápio do
jantar, com saborosas iguarias natalinas, que

ganharam muitos elogios por parte dos
convidados, que também elogiaram as

cinco árvores de Natal montadas na casa,
além de uma vila natalina em miniatura.

Como mimo da noite, foram entregues
deliciosos pães de mel de Clarissa Ludovico.

"Desejo muita saúde para todos, boas
oportunidades de emprego, reaquecimento

da economia e o fim da pandemia de
covid-19. O Natal é a renovação da fé. É para

lembrar que o importante é o nascimento de
Jesus Cristo. Que ele possa renascer no

coração de cada um de nós", desejou Melissa
com o apoio do marido Carlos. MELISSA GONTIJO com a mãe Ana Maria

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

A anfitriã entre as amigas Claudia Meireles, Karina
Curi, Sônia Lim, Anna Luisa Cascão, Marcella Villas

Boas, Carla Amorim e Isabela Lira

Melissa com o marido Carlos Gurgulino


