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GDF QUER ALUGAR CASAS
PARA FAMÍLIAS CARENTES

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Ideia é subsidiar locação de imóveis inabitados para população em situação de
vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência doméstica e até moradores de rua

Saudades, fé e
casos de emoção
no Dia de Finados

Brasilienses lotaram os cemitérios do
Distrito Federal, como o Campo da
Esperança, onde havia acolhimento

espiritual e locais para orações

Mesmo sem
máscara, não

abuse da sorte

Países lançam
desafio para

salvar o mundo

Flamengo faz a
festa para o

Atlético Mineiro
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GDF quer alugar 80 mil casas
HABITAÇÃO SOCIAL

Proposta é subsidiar locação de imóveis vazios para população em situação de vulnerabilidade
DIVULGAÇÃO SEDUH-DF

O Distrito
Fe d e ra l
registra um
d éf i c i t
habitacional de
1 0 2 . 98 4
residências, o
que representa
11,66% do total
de domicílios
da capital
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Uma das principais políticas
públicas para reduzir o déficit
habitacional no Distrito Fede-

ral será disponibilizada para con-
sulta popular nesta primeira quin-
zena de novembro. O Plano Distri-
tal de Habitação de Interesse Social
prevê a locação social, proposta
que permite o aluguel, pelo Gover-
no do Distrito Federal (GDF), de
imóveis inabitados para popula-
ção em situação de vulnerabilida-
de, mulheres vítimas de violência
doméstica e pessoas em situação
de rua com saúde mental debilita-
da.

O DF registra um déficit habita-
cional de 102.984 residências, o que
representa 11,66% do total de domi-
cílios da capital. Os dados fazem
parte de uma pesquisa da Compa-
nhia de Planejamento (Codeplan)
realizada entre 2019 e 2020, a pedi-
do da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação (Se-
duh) para os estudos técnicos do
p l a n o.

E se por um lado faltam mora-
dias, por outro sobram imóveis
com infraestrutura desocupados.
Levantamento da Companhia de
Saneamento Ambiental (Caesb) de
2016 aponta que a vacância imobi-
liária no DF é de 6,37% de unidades
imobiliárias, o que corresponde a
79.908 com ligações de água inati-
vas. Desse total, 41.027 são residen-
ciais, 35.240 comerciais, 2.298 insti-
tucionais e 1.343 industriais sem
atividade.

É neste cenário que surge a pro-
posta de locação social destinada à
população com renda familiar de
até três salários mínimos. Nele, o
proprietário que tiver interesse em
disponibilizar um imóvel fechado
para locação social poderá firmar
um contrato com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do
DF (Codhab-DF), que subsidiará
parte do aluguel do inquilino.

Para evitar riscos de inadimplên-
cia, será criado um Fundo Garanti-
dor que garantirá o pagamento do

aluguel. Para participar do progra-
ma a família precisa estar inscrita
na Codhab.

“É mais um instrumento do GDF
de minimizar o sofrimento a que
essas pessoas estão submetidas,
principalmente as que aguardam
as etapas dos programas habitacio-
nais e estão morando de favor ou
encarando um aluguel que não
dão conta de pagar”, explica o pre-
sidente da companhia, Wellington
Luiz.

Ainda não há definição sobre va-
lores, já que a proposta necessita de
regulamentação, , mas as diretrizes
firmadas no Plano Distrital de Inte-
resse Social criam cinco faixas de
renda. A maior delas é entre 2,5 e 3
salários mínimos. O beneficiário
que se enquadre nessa categoria te-
rá um subsídio do governo menor,

desde que o comprometimento
com a despesa de aluguel não ultra-
passe 25% da renda familiar.

De acordo com a secretária exe-
cutiva de Planejamento e Preserva-
ção, Giselle Moll, a locação social é
um dos programas que melhor de-
ve atender à população de extrema
vulnerabilidade. “É bom para
quem tem um imóvel fechado, que
passa a receber um aluguel, sem
risco de inadimplência e, também,
para as famílias beneficiadas, que
teriam acesso a moradia em locais
com infraestrutura, comércio e
serviços.”

Vítimas de violência
d o m ést i ca

Partindo do princípio de que
uma boa política habitacional ofe-
rece acesso à cidade e a uma rede

de proteção social, o plano desen-
volveu linhas de ação para atender
pessoas de baixa renda com dife-
rentes vulnerabilidades, como as
vítimas de violência doméstica.

Para esse público foi criado um
programa de provimento habita-
cional denominado Moravida, des-
tinado a mulheres com renda de
zero a cinco salários mínimos, que
sofreram abusos e estão em risco
de morte.

No Moravida, as mulheres víti-
mas de violência com vulnerabili-
dade comprovada vão para o pri-
meiro lugar da fila de habitação
de interesse social. Se tiver renda,
tem que contribuir com o percen-
tual do aluguel. Se não tiver, vai ser
direcionada para programas de
autonomia socioeconômica e ca-
p a c i t a ç ã o.

S A I BA MAIS
» Secretária da Mulher, Érika

Filippelli lembra que, muitas
vezes, as vítimas não
conseguem romper o ciclo de
violência dentro de casa porque
dependentes financeiramente
dos seus agressores, não têm
para onde ir ou levar seus filhos.

» Outra linha de ação igualmente
importante é o Moradia
Primeiro. Foi pensado para
oferecer habitação a pessoas
em situação de rua com saúde
mental debilitada ou agravada e
para famílias com renda de até
três salários mínimos que
tenham integrantes nessa
condição especial.
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DIA DE FINADOS

Nuvens carregadas não impediram o público de comparecer aos túmulos

VITOR MENDONCA/JORNAL DE BRASILIA

Visitantes prestaram homenagens a entes falecidos durante todo o dia no cemitério Campo da Esperança

VÍTOR MENDONÇA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Sob céu nublado durante boa
parte do dia de ontem, os ce-
mitérios do Distrito Federal re-

ceberam a maioria do público de
500 mil pessoas esperadas pela Se-
cretaria de Justiça e Cidadania (Se-
jus/DF) nestes últimos quatro dias
anteriores e no Dia de Finados.

O Campo da Esperança da Asa
Sul, apesar das restrições em decor-
rência da pandemia da covid-19, re-
cebeu muitas pessoas e, como es-
perado, houve, na entrada de pe-
destres, pequenos picos de aglo-
meração, gerados pela venda de
flores e pela quantidade de pessoas
que entravam e saíam do local ao
mesmo tempo. A tenda da missa

Homenagens aconteceram
mesmo sob o céu nublado

A fé conforta
quem perdeu
um ente

E foi para ajudar os cidadãos em
momentos de tristeza no Dia de Fi-
nados que os cemitérios do DF
montaram tendas para a celebra-
ção de missas. No Campo da Espe-
rança da Asa Sul, os fiéis contaram
com cultos rápidos com mensa-
gens de esperança. Além disso, al-
guns presbíteros estavam à dispo-
sição da população para prestar
ajuda religiosa no gramado de
uma das áreas do cemitério e tam-
bém em uma tenda fechada, usada
como confessionário.

O primeiro-tenente e padre da
Polícia Militar do DF (PMDF), Jefer-
son dos Santos, deixou uma men-
sagem de conforto às famílias no
Dia de Finados. Segundo ele, é mui-
to importante visitar o cemitério
nesta data, em primeiro lugar para
fazer as homenagens às pessoas
que se foram e “fazer com que a
saudade lateje menos no coração”.
“Mas ao mesmo tempo é impor-
tante vir ao cemitério para que
nunca nos esqueçamos de qual é o
nosso destino final nesta Terra. E
que nós encontraremos a Deus, se
assim formos achados dignos”,
afirmou. “Mas tenhamos fé, por-
que a Vida é maior do que a Morte”,
disse à reportagem.

Para confortar as famílias enlu-
tadas recentemente que passaram
pelo cemitério, um grupo de qua-
tro jovens da Renovação Carismáti-
ca Católica do DF decidiu fazer um
trabalho missionário de música no
Campo da Esperança. Com um vio-
lão, quem liderou o trabalho neste
feriado foi Matheus de Jesus Ferrei-
ra, de 22 anos.

“Somos da comissão de missões
do DF e temos o costume de sair em
visitas, principalmente em hospi-
tais. Hoje [ontem] nosso intuito no
cemitério, neste dia que relembra
o luto e muitas vezes traz tristeza, é
trazer conforto para esse povo, que
veio relembrar seus entes queri-
dos. Lembramos da presença de Je-
sus Cristo, que deu a vida por nós e
quer que fiquemos felizes pelo
céu”, disse Matheus, da Renovação
Carismática Católica do DF.

Movimentação mudou com pandemia

também concentrou fiéis com
pouco distanciamento em alguns
pontos durante a celebração.

Os ajuntamentos, porém, eram
dinâmicos e logo se dispersavam.
Além disso, todos estavam usando
máscaras, cobrindo nariz e boca,
diminuindo a possibilidade de
contaminações pela covid-19 no lo-
cal. Os cemitérios abriram os por-
tões para as visitas típicas do Dia de
Finados às 7h e os mantiveram
abertos até as 19h. A data é celebra-
da pela igreja católica como um dia
dedicado a rezar por entes e ami-
gos falecidos, sendo uma das for-
mas de honrar a memória de
quem já partiu.

Pela quantidade de pessoas espe-
radas para o dia, alguns preferiram
ir mais cedo. Foi o caso de Clara De-

meneck, 25, e Lúcia Helena, 64, que
escolheram ir ao cemitério por vol-
ta das 9h para prestar homenagens
aos familiares falecidos. Embora
houvesse quantidade considerável
de pessoas no local, Clara conta
que achou o Campo da Esperança
mais vazio ontem em comparação
com o ano passado, quando as con-
taminações da pandemia estavam
mais ativas. “Nesse ano acho que
está mais vazio por conta do risco
de chuva. E as pessoas estão man-
tendo o padrão dos protocolos de
manter distância”, disse a jovem.

Com oito vasos de flores em
mãos, a mãe, Lúcia, foi levá-las para
honrar a memória do filho e da
mãe – esta morreu neste ano por
complicações geradas pela co-
vid-19. “Nós somos católicas e hoje

[ontem] é o dia de homenagear
aqueles que partiram”, disse a ma-
triarca. “A dor ainda é muito recen-
te. Até viemos conversando que to-
das as vezes que vínhamos com mi-
nha mãe, aproveitávamos para pla-
nejar o Natal. Mas esse ano ainda
não fizemos isso – é o primeiro ano
sem ela, não tivemos como fazer is-
so ainda”, relatou Lúcia.

Para Clara, ir aos túmulos é uma
forma de “manter viva a lembran-
ça deles”, que se foram. “Por mais
que aqui as flores sejam mais sim-
bólicas, essa é uma forma de man-
ter na memória. É quase uma tradi-
ção para nós vir no Dia de Finados e
lembrar o que vivemos juntos”,
compartilhou. “Precisamos culti-
var essa memória, de alguma ma-
neira.”

Considerado o dia mais cheio do
ano nos cemitérios do DF, quem lu-
cra durante o feriado do Dia de Fi-
nados são os comerciantes de flo-
res e velas, que têm barracas mon-
tadas nas entradas dos locais.

Se aproveitando do costume de
muitos que levam ramos de flores
e acendem velas em memória aos
que se foram, os vendedores, desde
cedo, gritavam das tendas monta-
das com o estoque dos produtos, a
fim de atrair a clientela: “olha a
flo r”, “olha a vela”, “levando duas
flores, a vela sai de graça”.

No cemitério Campo da Espe-
rança da Asa Sul, os comerciantes

se posicionaram ao lado de um dos
muros, na lateral esquerda de
quem chega ao local, abordando
os pedestres que passam por ali.

A vendedora Marytania Santos
Bispo, de 37 anos, trabalha no co-
mércio do pai, que vende flores há
quase 30 anos. O período de Fina-
dos, segundo ela, é o momento de
maior proveito nas vendas do ano,
com pico no dia do feriado, che-
gando a quase zerar o estoque de
produtos, tamanha a quantidade
de consumidores que queriam
comprar flores para deixar nos tú-
mulos do cemitério.

“Na semana anterior, no Dia de

“É UMA FORMA QUE
ENCONTRAMOS DE
MANTER VIVA A
LEMBRANÇA DELES, QUE
AMAMOS E SE FORAM.
POR MAIS QUE AQUI AS
FLORES SEJAM MAIS
SIMBÓLICAS, ESSA É UMA
MANEIRA DE MANTER NA
MEMÓRIA. É QUASE UMA
TRADIÇÃO PARA NÓS VIR
NO DIA DE FINADOS”
CLARA DEMENECK, estu d a nte

Finados, e na semana seguinte é o
período que mais vendemos. On-
tem [segunda-feira, 1º], cerca de
40% do estoque já tinha saído du-
rante o dia. Hoje [ontem] está fluin-
do muito bem também – já temos
cerca de 85% vendido”, afirmou ela
quando ainda eram 11h. De acordo
com ela, corre-se o risco de ficarem
sem nenhum estoque para o res-
tante da semana, já que o próximo
carregamento com o fornecedor
só chega na próxima segunda-fei-
ra. O faturamento desta terça-feira
é importante para o ano todo, sen-
do fonte de reserva em meses mais
fracos. “Por causa da pandemia,

muita gente veio semanas antes,
para evitar as aglomerações. O mês
de outubro praticamente inteiro
teve mais gente. Não foi um fluxo
grande igual hoje [ontem], mas no-
tamos que vieram muitas pessoas
espalhadas durante o mês.”

Na opinião dela, a quantidade
de pessoas que tradicionalmente
visitava o cemitério no Dia de Fina-
dos antes da pandemia era bem
mais expressiva do que a vista em
2020 e neste ano. Por conta da ex-
pectativa da diminuição de públi-
co, eles encomendaram menos
flores dos fornecedores, para não
haver prejuízos.
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Uso de máscara está liberado a
partir de hoje para brasilienses
Em locais abertos
E s p e c i a l i sta s
afirmam que
medida é segura,
desde que
d i sta n c i a m e nto
social seja
res p e i tad o
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Em todo
espaço público
que há
ag l o m e raç ão
deve-se usar a
máscara. Nas
paradas de
ônibus, por
exe m p l o,
apesar de ser
local aberto, é
re c o m e n d ad o
que as pessoas
mantenham a
máscara e
respeitem o
d i sta n c i a m e nto
social.

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

A partir de hoje o uso de másca-
ras em ambientes abertos não
é mais obrigatório no Distrito

Federal. Embora a decisão do go-
vernador Ibaneis Rocha (MDB) di-
vida opiniões entre os brasilienses,
o decreto manteve em vigor a flexi-
bilização do uso da máscara facial
em ambientes fechados e acabou
com as restrições de horários para
empresas e estabelecimentos co-
merciais.

O Distrito Federal se tornou a pri-
meira Unidade Federativa a liberar
o uso de máscara em ambientes
abertos em razão da baixa trans-
missão e alta vacinação. A taxa de
transmissão do vírus está em que-
da, em torno de 0,75 –— acima de 1
ponto é indicado que a transmis-
são está em alta, e, no auge da pan-
demia, o índice registrou 1,38.

O vacinômetro da Secretaria de
Saúde do DF indica que, até o dia 1º
de novembro de 2021, 73% do públi-
co-geral estava vacinado com a D1,
e 64,87% com a D2. O número de no-
vos diagnósticos de covid-19 segue
em oscilação nos últimos dias e a
média móvel de mortes do DF esta-
va ontem em 134 pessoas — a me-
nor registrada desde abril de 2020.

Eliana Bicudo, médica infectolo-

gista que atua como assessora da
Sociedade Brasileira de Infectologia
(SBI), analisa que a queda da taxa de
transmissão e a oscilação do núme-
ro de casos é uma consequência na-
tural da imunização. Para Eliana,
existe uma segurança em ambien-
tes abertos para antecipar a flexibi-
lização da máscara, porque “quan -
to mais pessoas vacinadas, menor a
circulação do vírus”.

Entretanto, ela alertou que a li-
beração é permitida somente para
ambientes abertos e sem aglome-
ração. “Se aglomerou, o risco de
contágio será enorme. A proximi-
dade ainda é um grande fator de
risco, porque, ao analisar os casos
que ocorrem no DF, são pessoas
que foram em festas, até em am-
bientes abertos, mas ficou em con-
tato próximo com outras pessoas”.

A Dra. Eliana Bicudo confirma
que a consequência de liberações
como essa será sempre um aumen-
to no número de casos, por isso o
governo deve estar vigilante em re-
lação a isso. “A ideia é flexibilizar
sempre se baseando no número de
casos. Se aumentar muito, o GDF
tem que intervir e voltar atrás com
a obrigatoriedade do uso de másca-
ras em todos os locais, abertos e fe-
chados”, explicou a infectologista.

Para não ter dúvidas, Eliana fri-
sou: “Em todo espaço público que
há aglomeração deve-se usar más-
c ar a! ”. Nas paradas de ônibus ou
nas filas do banco, apesar de serem
locais abertos, é recomendado que
as pessoas mantenham a máscara
e respeitem o distanciamento so-
cial. Dentro do ônibus ou de um es-
tabelecimento, é considerado um
local fechado, não sendo permiti-
do a entrar e permanecer sem más-
caras.

73%
do público geral está vacinado
com a primeira dose

64,87%
das pessoas completaram o ciclo
de vacinação no DF

0 ,7 5
é a atual taxa de transmissão do
novo coronavírus na capital

NÚMEROS
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Cuidados em
a m b i e ntes
fe c h ad os

O Brasil alcançou, na última
quinta, 70% da população adulta
vacinada com duas doses contra a
covid, o que traz uma sensação
maior de segurança para retomar
o convívio social. Diante da pers-
pectiva de arrefecimento da pan-
demia, porém, surgem dúvidas so-
bre o que deve ou não ser feito, e
também sobre o uso das máscaras.
Afinal, governadores e prefeitos já
ensaiam retirar completamente as
medidas sanitárias.

Segundo especialistas ouvidos
pela Folha de S.Paulo, o momento
permite certas ocasiões, mas com
cuidado, como encontros peque-
nos com familiares e amigos vaci-
nados. Desde que o ambiente este-
ja bem ventilado e se mantenha
distanciamento. Jogos com torci-
da, shows e eventos que causem
aglomeração, ainda não são segu-
ros, mesmo em locais abertos.

Áreas abertas promovem a circu-
lação do ar, e diminuem a quanti-
dade de partículas do coronavírus
que podem ser inaladas. Por isso, se
as pessoas estiverem mantendo o
distanciamento, os especialistas
afirmam que é possível fazer pi-
queniques, ou estar em uma praia,
ou parque, sem máscara.

Distanciamento é essencial
Para a pneumologista e pesqui-

sadora da Fiocruz Margareth Dal-
colmo, a confusão sobre se pode ou
não ficar sem máscara em áreas
abertas faz com que muitos deso-
bedeçam à medida. "Se você está
com a sua família em um parque e
está a uma certa distância de ou-
tras pessoas, o risco é baixo. Agora,
se você for se levantar para ir en-
contrar essas outras pessoas, é só
colocar a máscara novamente",
afirma Jamal Suleiman, do Institu-
to de Infectologia Emílio Ribas.

A mesma regra de manter o dis-
tanciamento e, neste caso, o am-
biente ventilado, permite receber
amigos e familiares para eventos
em casa com segurança.

Ibaneis faz
pedido
of i c i a l

O Governo do Distrito Federal
marca presença no segundo dia
de eventos do Web Summit, o
maior do mundo no ramo de
tecnologia e inovação, e que na
atual edição ocorre na cidade de
Lisboa, em Portugal. Há inten-
ção de trazer o evento para o Dis-
trito Federal e, para isso, o gover-
nador Ibaneis Rocha assinou
carta de intenção e vai se reunir
nesta quarta-feira com repre-
sentantes do Web Summit.

Foi assinada e entregue pelo
GDF uma carta de intenção para
abrigar o evento, o que inclui
um investimento na ordem de €
5 milhões [R$ 32,8 milhões] e a
garantia de infraestrutura. “Es -
tamos aqui para verificar [o
evento], candidatamos o Distri-
to Federal para ver se consegui-
mos levar um evento deste ta-
manho para Brasília. Temos a
honra de participar do evento,
candidatar nossa cidade e torce-
mos muito para Brasília receber
um evento dessa magnitude”,
disse Ibaneis Rocha.

Em dois dias de Web Summit,
Ibaneis e o corpo de secretários
do GDF conferiram de perto par-
te das principais inovações tec-
nológicas do mundo. O evento
reúne as principais empresas e
iniciativas do ramo e mais de 40
mil pessoas, com ingressos es-
gotados para as centenas de pa-
lestras e eventos. “É um evento
magnífico onde você tem a
oportunidade de verificar a pre-
sença de inúmeras startups
com as mais variadas soluções
para a vida das pessoas.”

O governador destacou a pre-
sença de empresas brasileiras e
a oportunidade de relações com
ações de outros países. “Te mos
oportunidade de fazer network
de grande importância. São
grandes negócios que podem
chegar para o DF”, avalia.

À imprensa local, Ibaneis tam-
bém comentou o retorno das
atividades presenciais e falou da
força do intercâmbio cultural
entre Brasil e Portugal. “So u
apaixonado pelo país [Portu-
gal], temos uma identidade cul-
tural muito forte e precisamos
aproveitar isso para fazer um in-
tercâmbio cada vez maior no
âmbito dos negócios”, finaliza.

O prefeito de Lisboa, Carlos
Moedas, elogiou a presença de Iba-
neis Rocha no evento e falou da ex-
pectativa de ampliar o relaciona-
mento com o Distrito Federal.

“Temos uma ligação profun-
da com o governador, com a ex-
periência dele em Portugal, e
nós com a nossa experiência
com o Brasil. Nossos laços estão
fortes, e transformar esses laços
em empresas, em emprego, em
condição de vida e experiências
é extraordinário”, disse Moedas.

WEB SUMMIT NO DF

"SE VOCÊ ESTÁ COM A
SUA FAMÍLIA EM UM
PARQUE E ESTÁ A UMA
CERTA DISTÂNCIA DE
OUTRAS PESSOAS, O
RISCO É BAIXO. AGORA,
SE VOCÊ FOR SE
LEVANTAR PARA IR
ENCONTRAR ESSAS
OUTRAS PESSOAS, É SÓ
COLOCAR A MÁSCARA
N O VA M E N T E "
JAMAL SULEIMAN, do Instituto de
Infectologia Emílio Ribas.

Mistura de alívio e preocupação

FREEPIK

Sem a proteção apenas
para comer e beber

Para eventos maiores, como fes-
tas de aniversário e casamentos,
Dalcolmo, da Fiocruz, recomenda a
testagem dos convidados. "Invaria-
velmente, vão pegar casos positi-
vos, porque nós sabemos que mes-
mo vacinados podem se infectar e
transmitir, mas se as pessoas têm
esse desejo de se reunir, é um risco
assumido", diz.

É importante, nesses eventos,
usar máscara — de preferência PFF2,
por ter maior poder de filtração de
micropartículas — e só retirar se for
comer ou beber. A área onde a comi-
da será servida tem que estar areja-
da, com as mesas do lado de fora. As-
sim as pessoas não ficam sem más-
cara em ambiente fechado.

Salas de cinemas e teatros estão
sendo liberados gradativamente

nos estados. "Minha recomenda-
ção é não retirar a máscara em mo-
mento algum dentro da sala. Evitar
comer, beber, espirrar ou tossir,
porque isso implica em retirar a
máscara, mesmo pessoas vacina-
das", diz Dalcolmo.

Bares, restaurantes e
ba l ad a s

Assim como para as reuniões em
casa, as recomendações para os ba-
res e restaurantes são as mesmas:
manter o distanciamento e retirar
a máscara apenas para comer. O
problema é que muitos endereços
não têm áreas ao ar livre, e as pes-
soas podem ficar aglomeradas, ex-
plica o infectologista Carlos Forta-
leza, da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp).

Embora tenha o risco de aglome-
ração, muitas pessoas estão alivia-
das de não serem obrigadas a tran-
sitar de máscara em locais abertos,
como parques e áreas comuns de
lazer. Nélio Pacheco, de 61 anos,
aposentado e imunizado com as
duas doses, ainda espera a dose de
reforço mas afirma que isso não o
impedirá de caminhar ao ar livre
sem máscara, pois, na opinião dele,
já se tornou um acessório desne-
cessário para quem está vacinado
contra a covid-19.

Prudência
Maria Eduarda Calácia, de 22

anos, estudante de Matemática na
Universidade de Brasília (UnB),

acredita que a proporção de pes-
soas imunizadas ainda não atingiu
o ideal para ocorrer a flexibilização.
“Essa liberação é uma medida ir-
responsável, tendo em vista a pro-
ximidade das festas de fim de ano e
a volta às aulas presenciais nas es-
colas públicas. [...] Todos esperam
pelo fim da utilização das másca-
ras, mas de forma prudente, quan-
do tiver uma alta taxa de imuniza-
ção e baixa taxa de transmissão”,
opinou.

Ontem, no Dia dos Finados, Ma-
ria Eduarda visitou parentes que
morreram de covid-19 e notou vá-
rias pessoas no cemitério já sem a
máscara. “A pessoas nem coloca-
ram a máscara no pescoço ou algo

assim, estão sem máscaras e an-
dando de um lado para outro entre
as missas, como se nada estivesse
acontecendo!”, contou ela.

“Meu pai esteve em coma por
mais de um mês por conta da co-
vid. Como sequela ele perdeu o
movimento do braço esquerdo e
tem dificuldade para andar. Meus
avós também foram internados
contaminados por esse vírus. Por
mais que o índice de morte atual-
mente não esteja tão alto, eu ainda
tomo os cuidados para preservar a
vida daqueles que eu amo. O uso da
máscara é desconfortável para to-
dos, mas protege a vida de quem
usa e a vida de quem o rodeia, pro-
tege aqueles que ficaram e não

querem perder mais pessoas para
essa terrível doença”, comparti-
lhou Eduarda.

Nélio assegura que sempre leva-
rá uma máscara consigo quando
sair de casa, “e usarei em lugares
abertos ou fechados, dependendo
da maior concentração de pessoas,
como estou imunizado pela vaci-
na, tenho a vantagem de poder es-
colher quando usar a máscara ou
não”. Para Eduarda, ainda que libe-
rem a máscara, ela continuará
usando todos os dias e em qual-
quer lugar, “só vou deixar de usar a
máscara quando, de fato, a taxa de
transmissão estiver muito baixa e a
população estiver imunizada por
completo”.

Diversos infectologistas frisam: se aglomerar, o risco de contágio da covid é alto, então use máscara
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O presidente Jair Bolsonaro disse
estar emocionado com a homena-
gem aos pracinhas brasileiros. "Pe-
la primeira vez estou em solo italia-
no, solo sagrado para nós. Estamos
comemorando os que tombaram
em luta pelo que tem de mais sa-
grado em nós, a liberdade".

O presidente também lembrou
que cerca de 30 milhões de brasilei-
ros têm origem italiana - a justifica-
tiva apresentada pela prefeita de
Anguillara Vêneta para conceder
cidadania honorária ao presidente
b r a s i l e i r o.

Bolsonaro e Matteo Salvini têm
muito em comum. Se, de um lado,
o relatório final da CPI da Covid pe-
diu que o presidente fosse denun-
ciado por crimes de responsabili-
dade e contra a humanidade, de
outro o aliado tem histórico de ma-
nifestações xenófobas e anti-imi-
gração e responde a um processo
criminal por sequestro.

Em 2019, Salvini, então ministro
do Interior, negou acesso aos por-
tos italianos a um barco da ONG
Open Arms que havia resgatado 147
imigrantes no Mar Mediterrâneo,
ao largo da Costa da Líbia.

A embarcação só teve permissão

para atracar 19 dias depois, mas
não por decisão de Salvini. Foi ne-
cessária a intervenção do Ministé-
rio Público de Agrigento, na Sicília,
que ordenou o desembarque dos
migrantes. Se condenado pelo cri-
me do qual é acusado, Salvini pode
pegar até 15 anos de prisão.

Também em 2019, o líder de ul-
tradireita se recusou a participar
do Dia da Libertação da Itália, que
comemora o triunfo do país sobre
a ocupação nazista durante a Se-
gunda Guerra Mundial. À época,
ele foi acusado de cooperar com a
"normalização do fascismo".

O presidente, à semelhança do
que tem feito durante todos os
eventos de que participou na Itália,
deixou o local sem falar com a im-
prensa.

Bolsonaro teve uma agenda ma-
gra em sua passagem pela Itália,
para a cúpula do G20, grupo que
reúne as maiores economias do
mundo e o bloco europeu. Além de
Salvini, o presidente só encontrou
oficialmente Alessandra Buoso,
prefeita de Anguillara Vêneta, que
o recebeu na segunda-feira para a
polêmica entrega do título de cida-
dão honorário.

O presidente Jair Bolsonaro e
Matteo Salvini, líder do parti-
do italiano de ultradireita Li-

ga Norte, encontraram-se ontem
para participar de um ato solene
em homenagem aos 467 pracinhas
mortos em combate durante a Se-
gunda Guerra M undial. No total,
20.573 soldados brasileiros estive-
ram na Itália lutando contra o fas-
c i s m o.

Como ocorre todos os anos, a ce-
rimônia foi realizada no cemitério
San Rocco, na província de Pistoia,
em frente ao monumento ao sol-
dado desconhecido, erguido em
memória dos militares brasileiros.
Após a execução dos hinos nacio-
nais, Bolsonaro depositou uma co-
roa de flores no monumento, e um
pastor evangélico fez um breve
pronunciamento. O padre dom
Piero Sabadini, por sua vez, cele-
brou uma missa e abençoou o me-
morial.

Sabadini substituiu, às pressas,
dom Tardelli, que todos os anos ce-
lebra a missa de homenagem e
que, desta vez, cancelou sua parti-
cipação por ser "abertamente con-
trário à instrumentalização da ce-
lebração". Um membro da paróquia
de San Rocco, em condição de anoni-
mato, afirmou à reportagem que os
líderes religiosos não concordam
com o encontro de Salvini e Bolsona-
ro, a quem chamou de ditador, na
cerimônia.

No dia anterior, na segunda-fei-
ra, em visita à basílica de Santo An-
tônio, em Pádua, Bolsonaro tam-
bém não foi recepcionado por ne-
nhuma das autoridades católicas.

Durante discurso no evento, Sal-
vini pediu desculpas ao presidente
brasileiro "devido à confusão dos
últimos dias", em referência aos
protestos contra Bolsonaro, nos
quais a polícia chegou a usar ca-
nhões d'água para dispersar os ma-
nifestantes. "Desculpem a polêmi-
ca de alguns que conseguem fazer

"É MINHA PRIMEIRA
VEZ EM SOLO ITALIANO,
SAGRADO PARA
NÓS. ESTAMOS
COMEMORANDO OS
QUE TOMBARAM EM
LUTA PELO QUE TEM
DE MAIS SAGRADO,
A LIBERDADE."
JAIR BOLSONARO,

DURANTE A VISITA AO MEMORIAL
EM PISTOIA

S A I BA MAIS
» O presidente Jair Bolsonaro confundiu na noite de segunda-feira, em fala a jornalistas na Itália, o nome do

enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o ator e humorista Jim
Carrey. O presidente estava em Anguillara Veneta, no norte do país, e falava de encontros que teve com
autoridades. "Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar
com vocês", disse.

» A gafe se espalhou pelas redes sociais na noite de segunda e ficou entre os trending topics do Twitter.
Bolsonaro estava na pequena cidade italiana, de 4 mil habitantes, para receber o título de cidadão do
município, local de origem de um bisavô do presidente que emigrou para o Brasil. A passagem da comitiva
presidencial pela cidade foi marcada por manifestações contra e a favor do mandatário brasileiro. O
presidente retornou ontem ao Brasil.

divisões mesmo em um dia de lem-
brança, de honra, como hoje. A
amizade dos nossos povos é mais
forte do que a polêmica de alguns
que não representam o povo italia-
no", afirmou o senador.

Tanto o político italiano quanto
o ministro da Defesa brasileiro, o
general Walter Souza Braga Netto,
que acompanha Bolsonaro em Pis-
toia, mencionaram em seus discur-
sos a expressão "a cobra vai fumar",
um dos slogans da Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB).

Antes de discursar, o líder brasi-
leiro deu a palavra a Romano Levo-
li, um dos últimos pracinhas ainda
vivos. Sem entrar em detalhes, o
ex-combatente disse que a Itália
não reconheceu a sua "memória
h i s t ó r i c a" .

ALAN SANTOS/PR

Bolsonaro visitou também a exposição de material militar usado pelos expedicionários brasileiros durante o combate na Segunda Guerra Mundial

Encontro com líder da
ultradireita italiana

Homenagem aos pracinhas
BOLSONARO NA ITÁLIA

Antes de retornar ao Brasil, presidente participou de ato em memorial de soldados brasileiros
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M AT É R I A S
APROVAS EM
SEGUNDO TURNO

A Câmara Legislativa aprovou em segundo turno, em
sessão deliberativa na última quarta-feira (foto ), diversas
matérias de autoria de deputados de vários partidos.
Além da mudança do nome da Ponte Costa e Silva para
Honestino Guimarães, no Lago Sul, noticiada ontem pela
coluna, foi aprovado também o projeto do deputado
Valdelino Barcelos (PP) que cria a Faixa do Esporte, Lazer
e Trânsito de Ciclistas na Ponte Juscelino Kubitschek,
também no Lago Sul. A proposta prevê a reserva de uma
das faixas de rolamento nos dois sentidos para
atividades esportivas, de lazer e trânsito de bicicletas ou
veículos similares em finais de semana e feriados.

BRUNO SODRÉ/CLDF

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

“Open bar”
Outro projeto aprovado em segundo turno foi o do deputado

Jorge Vianna (Podemos), que trata da venda de produtos em
eventos, shows e espetáculos realizados na modalidade “open
bar ” ou em que haja livre consumo de bebidas e alimentos.

Baixa qualidade
O PL obriga os promotores dos eventos a especificarem

os produtos que serão oferecidos aos consumidores,
incluindo as marcas e, se for o caso, o ano de fabricação e
a procedência. Para o deputado, em muitas dessas
ocasiões, “os consumidores são enganados, pagam a mais
por produtos de baixa qualidade”.

Direitos Humanos
Já o o projeto de lei nº 1.859/2020 institui diretrizes

para o Programa Distrital de Proteção aos Defensores
dos Direitos Humanos (PDPDDH). Segundo o autor,
deputado Fábio Félix (Psol), os objetivos são a adoção
de políticas para o enfrentamento integral a violações
de direitos humanos, por agentes públicos ou não, e de
medidas para a proteção de pessoas e entidades que
tenham seus direitos violados ou ameaçados em
decorrência de sua atuação na promoção ou proteção
dos direitos humanos.

P ró -A r tesão
Também vai virar lei o projeto que institui o “Programa de Desenvolvimento da Produção Artesanal e

Orgânica associada ao Turismo - Pró-Artesão”. De autoria do deputado Professor Reginaldo Veras (PDT), a
proposta visa assegurar o desenvolvimento turístico sustentável e integrado; incentivar o processo
artesanal; fortalecer as tradições culturais; proporcionar melhores condições de vida e aumento de
receita dos artesãos.

Exposições de PcDs
A Câmara Legislativa do DF vai receber exposições de trabalhos

artísticos feitos por pessoas com deficiência. A proposta, feita em
conjunto entre os deputados Guarda Janio (Pros) e Rafael Prudente
(MDB), cria o “Ciclo de Inclusão Cultural e Acessibilidade” na CLDF.

Dose de reforço
A deputada Arlete Sampaio (PT-DF), tomou a terceira dose, a de reforço,

semana passada. E para reforçar a campanha em favor da vacinação, Arlete
destacou em suas redes a importância de se proteger. “Precisamos chegar
a 80% da população vacinada. Viva O SUS!”, declarou em seu twitter.

Sem máscaras ao ar livre
A partir de hoje as máscaras já não serão mais obrigatórias nos

ambientes ao ar livre do Distrito Federal. O deputado Hermeto acredita
que essa medida vem em boa hora, já com a metade da população
vac i n ad a .

Visita ao
Gama

O deputado Fábio
Félix esteve em
reunião com
professores do CEMI,
EC 18 e CEF 01, todos
do Gama, onde foram
tratados o retorno
seguro na volta às
aulas, demandas das
escolas e emendas
parlamentares. O CEMI
do Gama é uma escola
que se destaca pelo
desenvolvimento de
projetos científicos e
p e d agó g i c os .

I m p res s o ra
3D

Com emendas do
mandato do deputado
Fábio Félix, eles
construíram o espaço
"Makerspace", em que
os alunos usam
impressora 3D, itens de
marcenaria e outros
objetos para realizar
diversas atividades
p e d agó g i ca s
complementares. Para
Félix, a luta pelo
sistema socioeducativo
é contínua. As reuniões
foram na quinta-feira e
no mesmo dia ele
também esteve com
servidoras da Unidade
de Internação Feminina
do Gama (UIFG).
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Com nomes consolidados, PT
e PDT adotam táticas distintas

ELEIÇÃO NOS ESTADOS

Prioridade dos petistas é eleger Lula, enquanto pedetistas querem se fortalecer nos estados
EVARISTO SÁ/AFP

As apostas de Bolsonaro

S A I BA MAIS
» O PDT aposta em nomes próprios nos estados, com alianças pontuais apenas em lo ca i s

com "forças políticas" já estabelecidas. No Rio, já está colocado o nome do ex- p refe i to
de Niterói Rodrigo Neves. No Rio Grande do Sul, a sigla aguarda uma resposta do
presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Junior. Em São Paulo, o cenário é indefi n i d o.
Pedetistas são simpáticos ao ex-governador Geraldo Alckmin, que deve trocar o PSDB
pelo União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL. Ao mesmo tempo, mantêm
conversas com Guilherme Boulos (PSOL). Em Minas, o PDT cogita apoiar Kalil, mas
também corteja o ex-prefeito Márcio Lacerda. O PDT deve ceder na Bahia, onde o
partido poderá apoiar o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), e em Pernambu c o,
seja para apoiar o PSB ou para aderir à candidatura de Miguel Coelho (DEM), filho do
líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB).

Derrota para
Doria dentro
do PSDB

A comissão para prévias do PSDB
decidiu nesta segunda-feira que
nenhum dos 92 prefeitos e vices
paulistas que estão no centro de
acusação de suposta fraude do di-
retório paulista poderão participar
do processo de seleção do candida-
to presidencial da sigla.

Diretórios do PSDB de Rio Gran-
de do Sul, Minas Gerais, Bahia e
Ceará, que atualmente apoiam a
candidatura de Eduardo Leite,
protocolaram a denúncia em que
acusam o diretório paulista, co-
mandado por aliados de João Do-
ria, de fraudar as datas de filiações
desses prefeitos e vice-prefeitos.
De acordo com a decisão da co-
missão partidária, eles devem ser
excluídos da lista de eleitores das
prévias, marcadas para 21 de no-
v e m b r o.

As regras das prévias tucana de-
terminam que apenas filiados até
31 de maio deste ano podem parti-
cipar da votação. Os apoiadores de
Leite apontam que esses 92 políti-
cos foram filiados posteriormente
e registrados no sistema do parti-
do com datas reatroativas.

A comissão partidária acatou o
argumento e, por isso, decidiu in-
validar a participação deles. Eles
têm 72 horas para recorrer da deci-
s ã o.

A decisão da comissão represen-
ta uma derrota para Doria, que tem
defendido a participação dos cor-
religionários. "Eleição não se ga-
nha no grito, mas no voto. Eu
aprendi a respeitar a democracia.
Por que ter medo do voto? Não há
razão para ter medo do voto", disse
o governador na semana passada.

Em resposta, os diretórios de Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia
e Ceará, em nota, disseram que "se
há algo que seja antidemocrático e
antiético é fabricar eleitores depois
de iniciado o certame, prática la-
mentável e repudiável".

Ainda segundo a comissão, que é
presidida pelo senador José Aníbal,
48 filiados, mesmo formalmente
intimados a comprovar a sua filia-
ção, não o fizeram. Segundo a nota
assinada por Aníbal, isso demons-
tra "desinteresse" em comprovar as
datas de suas filiações.

O ex-prefeito de Manaus Arthur
Virgílio também se inscreveu nas
prévias, mas corre por fora.

Com pré-candidaturas consoli-
dadas ao Palácio do Planalto,
PT e PDT articulam a monta-

gem de palanques nos estados,
mas com estratégias distintas. En-
quanto no PT de Luiz Inácio Lula da
Silva a orientação é abrir mão do
protagonismo local em troca de
apoios ao projeto nacional do par-
tido, no PDT de Ciro Gomes o plano
é investir em mais candidaturas
próprias para os Executivos esta-
duais em 2022. Em 2018, o PDT teve
oito candidatos a governador (RS,
SP, RJ, MS, RN, RO, AP e AM). Só ele-
geu um: Waldez Góes (AP).

A movimentação de Lula e Ciro
ocorre em meio à indefinição do
presidente Jair Bolsonaro na esco-
lha de um partido para abrigar seu
projeto de reeleição e ao cenário
ainda aberto na "terceira via", que,
além de Ciro, soma mais 10 possí-
veis nomes para a disputa do ano
que vem.

No PT, há a determinação para
que seja dada prioridade à disputa
presidencial e à formação de uma
bancada robusta na Câmara dos
Deputados. Para isso, diferente-
mente do que ocorreu nas eleições
de 2018 e de 2020, os petistas de-
vem ceder espaço nos estados para
outras candidaturas. "A prioridade
é Lula", disse o vice-presidente na-
cional do PT, Washington Quaquá.

Agora, o partido deve ter nomes
próprios apenas em estados espe-
cíficos. Dos quatro governadores
que tem hoje, somente Fátima Be-
zerra, do Rio Grande do Norte, po-
de se reeleger. Os demais estão no
segundo mandato. Nos casos de
Bahia e Piauí, outros petistas de-
vem encabeçar as chapas que ten-
tarão suceder a Rui Costa e a Wel-
lington Dias.

N o rd este
No Ceará, a ideia é que o gover-

nador Camilo Santana seja candi-
dato ao Senado - enquanto o PT po-
de apoiar o PDT na eleição para o
Executivo local. A situação, porém,
está indefinida por causa do emba-
te público entre Lula e Ciro. A can-
didatura pedetista ao governo de-
ve ser encabeçada por Roberto
Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza.
Na Bahia, o PT tentará manter o go-
verno com o senador Jaques Wag-
n e r.

Em Pernambuco, por sua vez, pe-
tistas falam em "trégua" com o PSB.
Pela adesão à candidatura de Lula,
estudam uma aliança local para
apoiar a candidatura pessebista ao
governo estadual. Para 2022, o PSB
tem um novo ativo no terceiro

maior colégio eleitoral do país, o
Rio - que está incluído no pacote de
acenos a Lula. O deputado Marcelo
Freixo deixou o PSOL para buscar o
"centro" na disputa fluminense.
Próximo do ex-presidente, Freixo
busca apoio do PT para ampliar sua
aliança e já é considerado como o
principal palanque do petista no
berço político de Bolsonaro.

Minas também é peça funda-
mental na estratégia petista, com a
aproximação do PSD de Gilberto
Kassab. A legenda tem o prefeito de
Belo Horizonte, Alexandre Kalil,
que deve concorrer ao governo es-
tadual. No Rio, filiou o prefeito
Eduardo Paes. Agora, contudo, Kas-
sab tem defendido a candidatura
do presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (MG), à Presidência, o que
pode atrapalhar os planos petistas.
Ainda assim, Lula e Kassab têm
mantido conversas.

PT abrirá mão do protagonismo nos estados em troca de apoios ao projeto de eleger Lula presidente

Cortejado publicamente por
Progressistas e PL, o presidente da
República, Jair Bolsonaro, afirmou
que o Republicanos também está
na bolsa de apostas para se tornar
seu novo partido.

"Tem três partidos que me que-
rem, fico muito feliz. São três na-
moradas, vamos assim dizer. Duas
vão ficar chateadas. O PRB antigo
nome do Republicanos, o PL, e o PP,
e cada dia um tá na frente na bolsa
de apostas", afirmou Bolsonaro a
jornalistas na segunda-feira, após
receber título honorário na cidade
italiana de Anguillara Veneta. "Ago-
ra, iria para o PL, ontem, iria para o
PP", acrescentou o chefe do Executi-
vo, em tom de indecisão.

Muitos parlamentares da base
aliada do governo são filiados ao

Republicanos, partido ligado à
Igreja Universal do Reino de Deus,
do pastor Edir Macedo. Bolsonaro
se reuniu em seu gabinete com o
presidente nacional do Republica-
nos, deputado Marcos Pereira, na
quinta-feira passada.

O presidente reconheceu, mais
uma vez, que está atrasado para de-
finir sua nova legenda. Falta menos
de um ano para as eleições de 2022.
"Eu tenho que ter um partido. Não
pode ficar pra última hora essa
questão aí", declarou. "Quem sabe
essa semana mesmo sai, eu tenho
que ver com as outras duas namo-
radas, não podem ficar muito cha-
teadas comigo. Eu vou casar e vai
ser com uma só", disse o mandatá-
rio, em uma nova promessa de da-
ta para o anúncio.
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Senadores veem disputas mais
acirradas e reeleição sob risco

SENADO FEDERAL

Ciclo de mudanças iniciado em 2018 deve continuar e estrelas da Casa podem ficar sem mandato

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Collor tentará seu terceiro mandato na difícil disputa com Renan Filho e o protagonismo na CPI da Covid não garante votos para Omar Aziz. O mesmo acontece com Simone Tebet.

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADOJEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

O
ciclo de mudanças do Senado
Federal iniciado em 2018,
quando a Casa teve a maior re-

novação da sua história, deve ter
continuidade e se consolidar no
próximo ano, quando um terço
das cadeiras estarão em disputa.

Para 2022, o xadrez eleitoral
aponta para cenários adversos pa-
ra a maior parte dos 27 senadores
que estão em fim de mandato. Apa-
recem em situação de risco de ree-
leição nomes como Davi Alcolum-
bre, Simone Tebet, Kátia Abreu, Fer-
nando Collor e Omar Aziz, esse últi-
mo presidente da CPI da Covid.

Em 2018, foram eleitos 46 novos
senadores para as 56 vagas em dis-
puta naquele ano, uma renovação
de 85% das cadeiras. Apenas um de
cada quatro senadores que tenta-
ram a reeleição renovou mandato.

Cinco em fim de mandato já
anunciaram que não vão disputar,
mas a lista tende a aumentar. Entre
os que não devem renovar o man-
dato estão veteranos como o sena-
dor José Serra (PSDB), de São Paulo,
e Tasso Jereissati (PSDB), do Ceará, e
Fernando Bezerra Coelho (MDB),
de Pernambuco.

Diagnosticado com Parkinson,
Serra pediu licença temporária do
cargo em agosto e deve concorrer a

uma cadeira da Câmara no próxi-
mo ano. A eleição é considerada
mais tranquila, pois não demanda
tantas viagens quanto uma campa-
nha majoritária.

Tasso vai se aposentar da política
após 36 anos de trajetória e evitar
um embate contra o governador
Camilo Santana (PT), que deve dei-
xar o governo com alta popularida-
de.

Três senadores na reta final dos
mandatos se movimentam nos
bastidores do
Senado para as-
s e g u r a r  u m a
possível vaga no
T r i b u n a l  d e
C o n t a s  d a
U n i ã o  ( T C U )
q u e  p o d e  s e r
aberta em caso de antecipação da
aposentadoria do ministro Rai-
mundo Carrero.

F e r n a n d o  B e z e r r a  C o e l h o
(MDB-PE), Antonio Anastasia
(PSD-MG) e Kátia Abreu (PP-TO) al-
mejam o posto. Em comum, os três
são adversários dos governadores
de seus estados e têm disputas pela
reeleição difíceis pela frente.

Os demais senadores planejam
concorrer à reeleição e se prepa-
ram para embates duros em 2022.

Ex-presidente da República, Fer-
nando Collor (Pros) tentará o seu
terceiro mandato como senador.

Mas vai enfrentar um cenário
distinto ao de 2014, quando foi
companheiro de chapa do hoje go-
vernador Renan Filho (MDB).

Collor e Renan Filho romperam
em 2018, quando o ex-presidente
concorreu ao governo de Alagoas,
mas desistiu da candidatura no
meio da campanha. Isolado politi-
camente em Alagoas, aproxi-

mou-se do presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido), de quem tor-
nou-se um ardoroso defensor. Mas
Collor não terá uma missão fácil no
próximo ano, já que deve enfrentar
nas urnas Renan Filho, que deve se
desincompatibilizar do cargo em
abril para concorrer ao Senado.

Outro ex-chefe de poder que terá
páreo duro é o senador Davi Alco-
lumbre (DEM), que comandou o
Congresso Nacional entre 2019 e
2021. Ele entrou em rota de colisão

com o governo Bolsonaro por se-
gurar a sabatina de André Men-
donça para o Supremo Tribunal Fe-
deral. Por isso, enfrenta desgaste
entre líderes evangélicos do esta-
do, que defendem a indicação de
Mendonça, pastor presbiteriano.

Localmente, ficou desgastado
politicamente após um apagão de
22 dias ter atingido parte do Ama-
pá de 2020. Por causa disso, viu seu
irmão, Josiel Alcolumbre (DEM),
sair de favorito a derrotado na dis-

puta pela Prefei-
tura de Macapá.

N o  A m a z o-
nas, o presiden-
te da CPI da Co-
vid, Omar Aziz
(PSD), tentará a
reeleição contra

Arthur Virgílio Neto (PSDB), ex-pre-
feito de Manaus, e o Coronel Mene-
zes (Patriota), aliado de Bolsonaro.
Aziz terá cenário diferente de 2014,
quando foi eleito meses após dei-
xar o governo do Amazonas.

No Rio, o senador Romário (PL)
tem feito acenos a Bolsonaro para
ter o apoio do presidente em sua
tentativa de reeleição. Em entrevis-
ta, fez críticas ao PT e disse que o
país está melhor sob Bolsonaro.
Mas o campo bolsonarista está

congestionado no estado, com ou-
tros quatro possíveis candidatos
ao Senado: o vice-presidente Ha-
milton Mourão, o ex-ministro
Eduardo Pazuello, o prefeito de Du-
que de Caxias, Washington Reis
(MDB), e o deputado federal Otoni
de Paula (PSC).

Eleito em 2014 pelo PSB como
uma novidade na política, Romá-
rio se filiou ao Podemos em 2017,
por onde foi candidato a governa-
dor do Rio um ano depois. Ele aca-
bou em quarto lugar.

Já o MDB terá sua posição de
maior bancada no Senado ameaça-
da. O partido, atualmente com 15
senadores, terá seis parlamentares
encerrando o mandato em 2023.

Sob os holofotes da CPI da Covid,
onde teve atuação de destaque na
inquirição de depoentes, Simone
Tebet (MDB), de Mato Grosso do
Sul, foi alçada à condição protago-
nista do partido e lançada pré-can-
didata à Presidência. Em fim de
mandato, ela terá a missão de reno-
var o mandato no Senado, caso não
concorra ao Planalto. Terá como
adversária justamente a ministra
da Agricultura de Bolsonaro, Tere-
za Cristina (DEM), que negocia
aliança com o PSDB do governador
Reinaldo Azambuja.

O MDB terá sua posição de maior bancada no
Senado ameaçada. O partido, atualmente com
15 senadores, terá seis parlamentares
encerrando o mandato em 2023.
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ACELERA, RUBINHO!
Duas vezes vice-campeão da Fórmula-1, o piloto Rubens

Barrichello (foto ) encontrou um tapete de pista em Brasília,
acelera na arrecadação e tem erguido troféus milionários em seu
escritório. O Instituto Barrichello, que sua família comanda em São
Paulo, obteve autorização da Secretaria Especial de Esporte do
governo federal e vai captar R$ 8,09 milhões via Lei de Incentivo
para custear programas sociais. Entre outros projetos, o Esporte e
Cidadania em Ação, por exemplo, “espaço de desenvolvimento
saudável de crianças, por meio de um letramento esportivo”
(segundo seu site), tem aval para arrecadar R$ 3.704.901,16 para
duas unidades. E o Projeto Viver Melhor (atividades físicas para
idosos) poderá receber R$ 1.904.028,71.

DUDA BAIRROS / DIVULGAÇÃO

D I V U LG A Ç Ã O

Com a filiação, Datena pensa em concorrer a uma vaga ao Senado

Datena deixa o PSL e vai
se filiar ao PSD de Kassab

C A N D I DAT U R A

José Luiz Datena decidiu deixar o
PSL e migrar para o PSD, partido co-
mandado por Gilberto Kassab. O
apresentador tem comunicado
sua decisão a amigos. Em junho,
Datena foi lançado pelo PSL como
pré-candidato à Presidência. Em
entrevista ao jornal Folha de S.Paulo
em outubro, no entanto, Luciano
Bivar, presidente da sigla que está
em processo de fusão com o DEM
para formar a União Brasil, disse
que precisaria conversar com a cú-
pula do novo partido para decidir
o que fazer em relação ao tema.

O presidente do Senado, Rodrigo

Pacheco (MG), deixou o PSD para se
filiar ao DEM no final de outubro.
Ele tem sido apresentado por Kas-
sab como sua proposta presiden-
cial alternativa ao PT e a Jair Bolso-
n a r o.

Datena disse também à Fol ha ,
em setembro, que a decisão sobre
o cargo ao qual se candidatará vai
depender da performance em pes-
quisas eleitorais. Na época, havia si-
do convidado a se filiar ao PDT co-
mo vice de Ciro Gomes. Provavel-
mente o apresentador da Band vai
disputar uma vaga no Senado.

Esta não é a primeira vez que Da-

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

tena considera concorrer a um car-
go eletivo na política. Até então, to-
das as vezes que esboçou disputar
uma vaga acabou desistindo.

Em 2016, filiado ao PP, desistiu de
tentar se tornar prefeito de São
Paulo, quando Doria foi eleito em
primeiro turno e derrotou o petis-
ta Fernando Haddad. Em 2018, Da-
tena desistiu então de disputar o
Senado pelo DEM 12 dias após
anunciar a pré-candidatura.

Em 2020, filiado ao MDB, seria o
vice na chapa encabeçada por Bru-
no Covas (PSDB), que foi eleito pre-
feito de São Paulo no pleito.

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

Ah, professor..
O governo do DF liberou, sob controle sanitário, bares, restaurantes,

eventos e, o mais importante escolas para a garotada. Adivinha quem
não quer voltar a trabalhar este ano?

Aluno que se vire
Há um lobby na rede pública do Sinpro-DF, o sindicato dos

professores – pagando campanha na TV Globo – para volta às aulas em
março de 2022. Com salários em dia, claro.

P roto c o l os . .
Representantes do Ministério da Saúde e do

Conselho Federal de Medicina (CFM) terão
que apresentar explicações à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados a respeito das orientações da
entidade sobre os protocolos de tratamento
para a covid-19.

. . s u s p e i tos
Autor do pedido de audiência, que será

realizada amanhã, o deputado Jorge Solla
(PT-BA) quer esclarecimentos se, de fato, as
orientações do CFM teriam servido de
fundamento técnico para a adoção do
chamado “tratamento precoce” como uma
política pública no enfrentamento à pandemia
de covid-19.

Verba perdida
A comissão também investiga o uso de

recursos públicos para a adoção de
tratamentos que, segundo o deputado baiano,
são ineficazes.

Re cad o
Porta-vozes das bancadas na Câmara, líderes

de partidos avisaram ao presidente Jair
Bolsonaro e ao Chefe da Casa Civil, Ciro
Nogueira (Progressistas-PI), que a demora na
liberação de emendas compromete a aprovação
de matérias de interesse do Planalto.

Efeito do recado
A cobrança se acentuou, em meio à tentativa

de votação da PEC dos Precatórios. Conforme
o Portal da Transparência, o valor de emendas
empenhadas supera os R$ 21 bilhões, mas o
que foi liberado soma pouco mais de R$ 11 bi. A
proposta é prioridade número um do Planalto
para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil.

Grita do Itamaraty
Depois de provocar a ira do Planalto e do Judiciário

por segurar a sabatina de André Mendonça para o STF,
o presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), agora é alvo de
indignação de diplomatas.

Boton diplomático
Com apoio, Alcolumbre protocolou a PEC n° 34 que

abre brecha para que deputados ou senadores
ocupem embaixadas no exterior sem perder o
mandato. Essa proposta beneficia, também, uma
demanda recente: Bolsonaro prometeu ao ex-senador
e ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella nomeá-lo para a
Embaixada na África do Sul.

Na mira
Um enrolado com a Justiça e a PF, investigado por

lavar dinheiro de facção criminosa, procura com seu
advogado um consultor de imagem para se defender
das denúncias. Até aí, ok. Mas colocaram no pacote a
difamação deste repórter, com mentiras. Estamos de
olho. E a polícia também.

ES P L A N A D E I R A

» I Seminário de Enoturismo e Turismo
Gastronômico do Norte de Minas acontece dia
5, em Grão Mogol (MG).

» Cantora Fabi Mello vai lançar novo clipe "Não
mexe com meu marido".

» Lele Floresta lança dia 5 single "Novos Ares" e
canta 'Ponteio' dia 6, no ZiriguidumEmCasa.

» Chef Gabriel Ribeiro apresenta menu
executivo do restaurante Sobrado da Cidade,
no Rio.

» Tocalivros Studios lança audiolivro da obra
Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade.
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Dona Maroca
Em uma reunião de condomí-

nio, o Rubão do 203 pediu a
palavra e soltou um “data ve-

ni a” ao discordar da posição do
Couto do 508. A pauta dizia res-
peito a se decidir se a Dona Maro-
ca do 606 tinha ou não alterado a
fachada do prédio ou instituir ta-
xa extra para não sei o quê.

A despeito do mérito dos itens
da pauta, fato é que transpare-
ceu, às claras, que o Rubão do 203
é advogado. Ele já tinha “cara de
advo gado” (você entendeu) e es-
se “data venia” pôs uma pá de cal
em qualquer dúvida porventura
existente, ainda mais se harmo-
nizado com alguma expressão
do tipo “insta observar”, “em ou-
tro giro”, “nesse diapasão” ou
“mutatis mutandis” (a Vera Fis-
cher do latinório jurídico; você
entendeu).

Já a eventualidade de chamar o
síndico ou a própria Dona Maro-
ca de “Vossa Senhoria” soa tão ca-
ricato quanto o policial que diz
“po s it i v o” e se refere alguém co-
mo “elemento”.

Mas vejam: o Siqueira do 203
pode usar o “data venia” (d.v.) fora
do seu habitat natural, que são as

lides forenses. Neste ambiente, o
d.v. nada de braçada e é invocado
mesmo em ocasiões não indiscu-
tivelmente imprescindíveis; ou
então a venia exsurge predicada
de “ma x im a” em circunstâncias
em que a versão seca já seria o
“quantum satis”.

Quem sabe uma prosódia ame-
na e um olhar respeitoso porém
firme – e sem o d.v. -- não seja mais
conclusivo do que salamaleques
cerimoniosos seguidos de impre-
cações, dedos em riste e esgares
de desprezo calculado.

Da mesma forma, o d.v. pode
sim participar do vocabulário de
estanhos ao ambiente jurídico.
Por que não? A expressão não se
presta apenas para processos
nem é propriedade, muito me-
nos exclusiva, de procuradores
ou juízes. Talvez esteja na hora
propícia para uma onda datavê-
nica varrer este Brasilzão e, no
embalo, outras sentenças latinas
poderiam ser revitalizadas. Mas
aquela do “ubi societas ibi jus”,
cuidado! Essa é um perigo!

IVALDO LEMOS JR, promotor de
justiça do MPDFT

S e m i ó t i ca
É um filme que é todo na semió-

tica e paralelos cristãos. Nem todo
mundo pega a referência, então o
filme, para alguns, é péssimo, e pa-
ra outros, é genial. Aronofsky não
decepciona nunca.

ARTHUR ALVES, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA “Não assistam
esse filme”, diz Luana Piovani sobre
longa de terror

Reve i l l o n
No Brasil, os governadores vão

acabar com o covid com um decre-
to para vocês brincarem no réveil-
lon, depois pularem no carnaval e
por fim nas eleições se apresenta-
rem como o salvador da pátria, pa-
ra vocês votarem novamente ne-
les(contém ironias).

HILDEMBURGO BEZERRA, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA China
pede que cidadãos estoquem
comida em meio a novos surtos de
c ov i d

Fo m e
Eu queria saber se o Paulo Gue-

des, e o Bolsonaro dormem tran-
quilo, enquanto milhões de brasi-
leiros dormem com fome todos os
dias em várias regiões.

ABRAÃO SILVA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Destaque do Brasil
na COP, jovem indígena tem pai
perseguido pelo governo Bolsonaro
e mãe ameaçada de morte

M é d i c os
Os mesmos médicos que usa-

vam pacientes como cobaias hu-
manas na "Cobaias Sênior" e da-
vam "alta espiritual”?CARLOS DA
SILVA, PELO FACEBOOK, SOBRE A
MATÉRIA ‘Bancada da cloroquina’
se molda com pré-candidatura de
médicos conservadores

Potê n c i a
Sensacional! Só falou verdade!

Wagner Moura é uma potência cul-
tura e social. Parabéns pelo belíssi-
mo filme e por falar abertamente
sobre o governo criminoso que te-
mos.

INGRID RANGEL, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Bolsonaro faz
terrorismo no Brasil e sua militância
é covarde, diz Wagner Moura

Déficit público
Num conceito simples, déficit

público é a diferença (negati-
va) entre as receitas e despe-

sas de um governo, que é paga
com recursos obtidos via novo en-
dividamento, aumentando a dívi-
da pública. Assim, quando há défi-
cit público, que é o resultado nega-
tivo do orçamento, há aumento da
dívida pública. Este é um resultado
no conceito nominal, na veia, sem
qualquer tipo de ajuste. É o utiliza-
do nos países desenvolvidos.

Ao longo das últimas décadas,
o conceito de déficit público aqui
no Brasil foi sendo ajustado ao
gosto do freguês, refletindo as ca-
racterísticas e necessidades do
momento. O primeiro ajuste foi
nos anos 80, no âmbito das nego-
ciações com o Fundo Monetário
Internacional num ambiente de
elevada e crescente inflação.

Foi criado o conceito de resulta-
do operacional, que retirava os
efeitos da correção monetária so-
bre as variáveis. De fato, naquele
ambiente de elevada inflação, o
déficit operacional era menor do
que o déficit nominal, mas, na
prática, aquele ajuste era apenas
uma forma diferente de mostrar
os mesmos resultados.

Mais recentemente, foi criado o

conceito do resultado primário,
que retira das contas as receitas e
despesas financeiras, como os ju-
ros da dívida, por exemplo. Este
conceito mostra o valor economi-
zado (ou não) no dia a dia da exe-
cução. Eventual valor economiza-
do (superávit primário) ajuda a
pagar os juros da dívida pública.

Por outro lado, um déficit pri-
mário mostra que o governo pre-
cisa emitir nova dívida pública
não apenas para pagar os juros da
dívida, mas também para bancar
parte das despesas correntes. É o
pior dos mundos do ponto de vis-
ta da política fiscal.

É neste contexto que estão inse-
ridas as discussões sobre o teto de
gastos. Os analistas estão preocu-
pados, com razão, com o fura teto
para bancar despesas correntes.
Mas o fura teto para pagar os ju-
ros da dívida pública é muito
maior. Por isso, é importante ata-
car as causas dos aumentos das
taxas de juros e uma das princi-
pais é justamente a falta de uma
política fiscal crível.

ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARÃES,
ex-Secretário do Tesouro Nacio-

nal e atual Chefe de Gabinete da
SOG/SP

E x- p res i d e ntes
As mordomias dos ex-presiden-

tes, precisam acabar. Em 2020, só
com salários foram R$ 3,3 mi-
lhões. Hoje, após o exercício do
mandato, têm 8 funcionários até
em viagens internacionais e dois
automóveis por conta do gover-
no. Um automóvel, e ao fim de ca-
da ano a redução de 1 funcionário
até que, após o oitavo ano, zera, e
automóvel às expensas do gover-
no, que não custeia mais as via-
gens internacionais a partir daí.

Humberto Schuwartz Soares,
Vila Velha, ES

Ariano e Clarice
Como se esquecer de Ariano?

Este ano, se vivo estivesse, o escri-
tor e dramaturgo paraibano Aria-
no Suassuna faria 94 anos. Infeliz-
mente, não podemos mais nos
deliciar com suas opiniões e seus
causos, sobretudo em suas au-
las-espetáculo, mas sua obra se-
gue. Depois do Dia D, de Drum-
mond, vem aí a Hora de Clarice.
Dia 10 de dezembro, quando Cla-
rice Lispector faria 101 anos, vai-se
celebrar a escritora.

José Ribamar Pinheiro Filho,
Brasília, DF

J u st i ç a
Lula disse em 04/03/2016 , nu-

ma conversa telefônica intercep-
tada, que o "STF e STJ estavam to-
talmente acovardados " e que es-
tava com medo da "república de
Curitiba ", Na verdade se borrava
nas calças. Curioso, o PT nomeou
8 ministros. No STJ também no-
meou a maioria dos atuais ocu-
pantes. Assim a justiça estava to-
da dominada. Passaporte para a
ditadura. Seu purgante, razão das
borradas nas calças, se chama Sér-
gio Moro. Contingências afasta-
ram Moro do Judiciário. Imagi-
nem Moro presidente. Lula com
certeza fará igual Getúlio.

Paulo Henrique Coimbra de
Oliveira

G u e d es
Paulo Guedes é péssimo Minis-

tro da fazenda. Faz, por vaidade,
qualquer coisa que o acéfalo lhe
pede. Nivela-se ,sem nenhuma di-
ferença, a Guido Mantega e Dilma
Roussef. Apenas estudou em Chi-
cago. Porém acho que só apren-
deu as 2 últimas sílabas. E a priva-
da é a cabeça do Brasil e do povo
b r a s i l e i r o.

Iria de Sá Dodde, Barra, RJ

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

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

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

S A I BA MAIS
» As invasões à TI

Uru-Eu-Wau-Wau começaram
em janeiro de 2019, em meio a
promessas de Bolsonaro de
reduzir terras indígenas.

» Nesse contexto de conflito, Ari
Uru-Eu-Wau-Wau, 33, que
atuava como guardião do
território, acabou assassinado
com golpes na cabeça, em 18 de
abril de 2020.

» O caso até agora não foi
solucionado pela Polícia Civil.
"Eu considerava o Ari como se
fosse meu filho.

» Por isso que, quando ela fala
que era seu amigo de infância, é
porque eu o tratava como filho.
Ela cresceu no meio deles",
conta Neidinha, em entrevista
por telefone, de Porto Velho
(RO). "Foi muito legal ela ter se
lembrado dele na fala para o
mundo inteiro”, orgulha-se a
indigenista, ao mencionar a
participação da filha na
conferência mundial do clima.

GABRIEL UCHIDA/INSTAGRAM

Txai criou, no
início do ano, o
Movimento da
J u ve ntu d e
Indígena de
Rondônia que,
em poucos
meses de
existência já
conta com
cerca de 1.700
j ove n s
i n d í ge n a s
f i l i ad os

Média tem
queda de
31% no país

O Brasil registrou 164 mortes
por covid e 6.383 casos da doen-
ça, nesta terça-feira. Com isso, o
país chegou 608.118 vidas perdi-
das e a 21.818.812 pessoas infecta-
das pelo vírus Sars-CoV-2 desde o
início da pandemia. O Amapá
não registrou mortes ontem.

Aos domingos, segundas e fe-
riados, os dados da pandemia
costumam ser menores, por
atrasos de notificação nas secre-
tarias de Saúde, que, nesses pe-
ríodos, têm a força de trabalho
reduzida.

As médias móveis de mortes e
casos estão em queda, mas parte
da redução pode ser associada
ao feriado atual. A média de óbi-
tos agora é de 261 vidas perdidas
por dia, e a de infecções é de
10.073 diárias. Os valores repre-
sentam quedas de, respectiva-
mente 31% e 16% em relação aos
dados de duas semanas atrás. Os
dados são do consórcio de im-
prensa.

Em relação à vacinação, o Bra-
sil registrou 476.630 doses de va-
cinas contra covid-19, nesta ter-
ça-feira. De acordo com dados
das secretarias estaduais de Saú-
de, foram 71.263 primeiras doses
e 273.707 segundas. Também fo-
ram registradas 609 doses úni-
cas e 131.051 doses de reforço.

Ao todo, 154.807.386 pessoas
receberam pelo menos a primei-
ra dose de uma vacina contra a
doença no Brasil – 111.738.021 de-
las já receberam a segunda dose
do imunizante. Somadas as do-
ses únicas da vacina da Janssen
contra a covid, já são 116.267.212
pessoas com esquema vacinal
completo no país.

Assim, o Brasil já tem 72,57% da
população com a 1ª dose e 54,50%
dos brasileiros com esquema
vacinal completo. Consideran-
do somente a população adulta,
os valores são, respectivamente,
de 95,51% e 71,73%.

Mesmo quem completou o
esquema vacinal com as duas
doses deve manter cuidados bá-
sicos, como uso de máscara e
distanciamento social, afirmam
especialistas.

O Ministério da Saúde infor-
mou que foram registrados
6.431 novos casos e mais 149
mortes pela covid-19 nas últi-
mas 24 horas. No total, segundo
a pasta, são 21.821.124 pessoas in-
fectadas e 608 071 óbitos. Os nú-
meros são diferentes do compi-
lado pelo consórcio de veículos
de imprensa principalmente
por causa do horário de coleta
dos dados.

MORTES POR COVID

P rotago n i s m o
pelos povos
i n d í ge n a s

Txai Suruí perdeu as duas avós
para a covid-19, além de primos e
tios. A avó paterna, Weitãg Suruí, fa-
lecida em janeiro, era um dos pou-
cos paiter-suruís vivos nascidos an-
tes do contato, ocorrido em 1969.
Nos anos seguintes, doenças trazi-
das pelos brancos, principalmente
o sarampo, quase dizimaram o po-
vo, que habita a divisa entre Ron-
dônia e Mato Grosso.

M i l i tâ n c i a
Em meio a todas essas adversida-

des, Txai Suruí, que cursa o último
semestre de direito, criou, no início
do ano, o Movimento da Juventude
Indígena de Rondônia. Nestes pou-
cos meses de existência, sua orga-
nização já conta com cerca de 1.700
jovens indígenas filiados.

Outra vitória para a família foi a
eleição de Almir Suruí como caci-
que geral do seu povo, em setem-
bro. Ele recebeu 518 votos, quase o
dobro do seu principal adversário,
o primo Henrique Suruí, ligado à
exploração da madeira e do garim-
po, atividades ilegais que têm divi-
dido os paiter-suruís, povo com
cerca de 1.400 pessoas, habitantes
da TI Sete de Setembro.

Família de Txai Suruí
tem sofrido perseguições
Líderes indígenas, os pais da jovem
que discursou em inglês na COP26
são críticos ferrenhos do governo

MEIO AMBIENTE

Aos 24 anos, a paiter-suruí Txai
Suruí fez história ao discursar,
em inglês, na abertura da

COP26, em Glasgow, nesta segun-
da-feira. Diante dos olhos do mun-
do e de líderes como o britânico
Boris Johnson, defendeu a partici-
pação dos povos indígenas nas de-
cisões da cúpula e lembrou o assas-
s i n a t o  d o  a m i g o  A r i
Uru-Eu-Wau-Wau. Mas os dois mi-
nutos no palco principal foram
curtos para relatar as ameaças, os
reveses e as conquistas da jovem e a
sua família em Rondônia.

Txai é filha de Almir Suruí, 47,
uma das lideranças indígenas mais
conhecidas do país e duro crítico
do governo Jair Bolsonaro. Por cau-
sa disso, foi perseguido. No final do
ano passado, o presidente da Fu-
nai, Marcelo Xavier, pediu à Polícia
Federal a abertura de um inquérito
para investigar "crime de difama-
ção" que teria sido cometido por
duas associações ligadas a Almir.

O motivo foram críticas à atua-
ção do órgão indigenista federal na
pandemia. O caso, revelado pelo
UOL, foi arquivado em maio.

Em maio, a mãe da jovem, a indi-
genista Ivaneide Cardozo, 62, pas-
sou a receber ameaças de morte

por conta de denúncias contra in-
vasores da Terra Indígena (TI)
Uru-Eu-Wau-Wau. Dois deles estive-
ram na sede da Associação de Defe-
sa Etnoambiental Kanindé, funda-
da e liderada por ela. A contragos-
to, Neidinha, como é mais conheci-
da, se viu obrigada a deixar Rondô-
nia, exílio que durou dois meses.

"A ameaça contra mim se esten-
de a ela. Antes de ir à COP, ela foi
com os uru-eu-wau-waus à área de
invasão, fotografou, para denun-
ciar o que estava vendo. E sei o
quanto isso pesa em uma menina
muito jovem. Eu sei os perrengues
que ela vai passar, principalmente
neste governo", afirma.

Mas agora o momento é de co-
memoração. "Quando ela tinha
seis anos, teve uma cerimônia
grande, e o pai dela a colocou em
cima de um tronco de árvore, os
tios em volta dela, e o Almir a mos-
trando para a comunidade: 'Minha
filha vai ser uma grande líder'.
Nunca tirei essa visão da minha ca-
beça." Com décadas de militância
em um dos estados com mais casos
de violência rural do país, Neidi-
nha encara a exposição da filha
com um misto de orgulho e apre-
e n s ã o.
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ANALU I Z A PINHEIRO
Goiânia em Dia

ALIANÇAS E CONCHAVOS
Ninguém caminha só. Seja no amor ou na política, a necessidade de apoio e

de aprovação nos faz buscar em outros a complementação do que achamos
faltar em nós e em nossos projetos. Em tempos de alianças e alinhavos, vemos o

inusitado, o impensável e o improvável.
E muitos desses conchavos terminam em fracassos retumbantes.

Há, porém, um outro nível de aliança. Quando entendemos que o
Céu é o nosso maior aliado, simplesmente nos tornamos imbatíveis.

Faça a escolha certa e aposte naquele que sempre vence.

MENSAGEM DO PASTOR, Ricardo Espindola

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

Anette Rivkind e o
arquiteto Thales
Zago (foto)
re c e b e ra m
convidados para
coquetel de
abertura do espaço
Casa Breton,
assinado por Zago,
na CasaCor Brasília.
O ambiente explora
as essências de
uma casa de campo
em uma
s u r p re e n d e nte
re l e i tu ra
c o nte m p o râ n ea ,
repleta de beleza e
ac o n c h ego

LUDMILA LANNA

D I P LO M Á T I C AS
• Hadil Fontes da Rocha Vianna (foto) deixa a nossa

representação em Varsóvia para assumir o
consulado-geral em Milão.

• Pedro Miguel da Costa e Silva será chefe da missão
do Brasil junto à União Europeia, em Bruxelas.

• André Luiz Azevedo dos Santos vai exercer o cargo
de embaixador na Síria.

• Para comandar a nossa Embaixada na Bélgica e,
cumulativamente, no Grão-Ducado de Luxemburgo,
segue João Mendes Pereira.

• Já está de malas prontas para servir em nossa
embaixada na Finlândia, o diplomata Luís Antonio
Balduino Carneiro.

C u l tu ra
O Sesc-DF realiza a 24ª edição da Mostra

Nacional Sonora Brasil, às 20h, com a
temática Líricas Femininas - a presença da
mulher na música brasileira. Com
transmissão pelo canal do Youtube, a
exposição apresentará os grupos Choro
Prosa, Tamá Freire e Bumba Meu boi.

Formação em moda
Verônica Goulart (foto) acaba de abrir a Escola Moda Brasil. Após

mais de cinco anos à frente do departamento de moda do Senac
em Brasília, Verônica reuniu um time de profissionais de
excelência para lançar cursos de formação inicial e continuada,
com aulas online e em tempo real, para quem quer trabalhar e
empreender no segmento. Entre as disciplinas estão Gestão
de Carreira para Consultores de Estilo e Fashion Law
Aplicado à Negócios de Moda, inéditas no setor. O
endereço é escolamodabrasil.com.br.

Coletiva de
i m p re n sa

Amanhã, das 12h30 às 14h30, o Brasília Shopping organiza um almoço
especial no Coco Bambu para apresentar sua Campanha de Natal e falar das
novidades para esta data tão especial.

Comédia
“Os Melhores do Mundo” está de volta com um

dos mais assistidos espetáculos do país:
Hermanoteu na Terra de Godah. A apresentação
acontece no dia 7, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, às 18h30 e às 20h30. Os
ingressos podem ser adquiridos através do site ou
aplicativo Sympla www.sympla.com.br.

Refú g i o
A bela empresária Eleusa e seu marido, advogado Léo Barreto

(foto), ex-presidente do Country em sua época mais
efervescente e braço direito do ex-prefeito de Goiânia, Índio do
Brasil Artiaga, vivem numa bela propriedade, no bucólico Setor
Sul, em Goiânia. A casa, numa das charmosas pracinhas do
mais tradicional bairro da capital, ostenta coleções de obras de
arte e antiguidades. Sem falar na biblioteca, pois Barreto é
conhecido como um homem de apuradíssima cultura.

Bodas
Valter Mendonça e Fábia - ele próspero empresário e ela

advogada - cumpriram delicioso roteiro em comemoração aos 34
anos de casados. Começaram pela histórica Pirenópolis e depois
desembarcaram no Rio de Janeiro. Na cidade Maravilhosa,
revisitaram os pontos turísticos obrigatórios e os mais novos,
como o Museu do Amanhã. E é claro que houve também périplo
pelos restaurantes estrelados da capital carioca.

Re e n c o nt ro
Vânia Prata Girão foi visitar a filha, psicóloga Virgínia Girão

Pereira Camilo, na cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato
Grosso, onde reside com o marido, conceituado advogado
especialista em agronegócio, professor da Universidade La
Salle, Rannier Felipe Camilo, e os netos Isaac, Ana Levi e
David. Vânia, que tem admirável histórico de ações na área
social em Goiás, retorna em breve para cuidar dos
preparativos do Natal em família.

Só portugueses
A capital de Goiás está na rota do projeto

Roadshow 2021 Vinho de Portugal. O evento
será no Castro’s Park Hotel, no dia 19,
quando mais de 150 rótulos poderão ser
degustados, todos com as peculiaridades
que o país irmão oferece. Vai contar com a
presença de produtores de renome, do
palestrante José Luís Pinheiro e de até um
Wine Game para os participantes, que terão
de identificar aromas e uvas.

Alto estilo
Brindando com champanhe no final de

tarde nos domínios do lendário Copacabana
Palace, a linda Luciana e o advogado e
pecuarista Benitez Brandão Calil festejaram
a nova idade dele. O menu de atividades do
casal incluiu também almoço no badalado
Aprazível, restaurante de vista incrível e
preferido das celebridades. De volta a Goiás,
Benitez dá continuidade aos negócios em
sua propriedade rural, onde curtiu o feriado.
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Inovação estimula 4G no campo
LEILÃO DO 5G

O agro é um alvo
do governo nas
ações de
marketing do 5G,
com vários testes
públicos da
tecnologia nas
p ro p r i e d ad es

PEDRO VENTURA/AGÊNCIA BRASÍLIA

Estimativa é de
expansão do
4G em áreas

remotas diante
das exigências

impostas às
o p e rad o ra s

que adquirirem
frequências no

l e i l ão,
ampliando a

c o b e r tu ra

O agronegócio é apontado co-
mo um dos maiores benefi-
ciados com a chegada do 5G

em eventos e cerimônias com a
participação de Fábio Faria, minis-
tro das Comunicações, Tereza Cris-
tina, da Agricultura, e outros repre-
sentantes do governo. A expectati-
va do setor também é grande, mas
num degrau abaixo: o leilão deve
estimular, na verdade, a imple-
mentação do 4G nas áreas rurais.

Expandir a conectividade com o
4G é meta do próprio Ministério da
Agricultura. Um estudo da Esalq
USP afirma que é preciso instalar
antenas em 4.400 torres já existen-
tes e implementar outras 15.182 pa-
ra cobrir o sinal no campo. Proje-
ções com 5G não são citadas no
d i a g n ó s t i c o.

Para Gregory Riordam, presiden-

te da ConectarAgro, associação que
estimula a conectividade no cam-
po, a estimativa é que a expansão
do 4G em áreas remotas ocorra
diante das exigências impostas às
operadoras que arrematarem o lei-
lão. Segundo ele, a situação hoje é
de "ZeroG" em muitas localidades.

"O 4G atende plenamente as apli-
cações do campo. O leilão traz um
mecanismo para estender ou ex-
pandir essa conectividade mais
adequada, que é o 4G, subindo a co-
bertura", afirma.

O Ministério da Agricultura diz
que 23% do espaço agrícola, o que
considera mais que domicílios,
conta com alguma cobertura de in-
ternet. Dados do Cetic.br mostram
que 26% das pessoas em zonas ru-
rais nunca acessaram a internet,
índice que é de 12% nas áreas urba-

nas. A Pnad TIC 2019, do IBGE, revela
que, pela primeira vez, mais da me-
tade dos domicílios em zonas ru-
rais estão conectados à internet.

O sinal residencial, no entanto,
não garante que todo o espaço de
cultivo das áreas agrícolas esteja
coberto, o que seria essencial para
atividades ligadas à chamada agri-
cultura de precisão, com maquiná-
rio e lavouras conectadas por meio
de sensores.

O agro é um alvo do governo nas
ações de marketing do 5G, com vá-
rios testes públicos da tecnologia
em propriedades rurais. Trata-se de
uma estratégia que faz sentido
mesmo ao setor privado. Conectar
um setor de peso ao PIB nacional
seria garantir mais competitivida-
de no comércio global. Além disso,
o leilão de 5G tornou-se uma das

bandeiras do governo Bolsonaro,
que fez esforços para realizar o lei-
lão em 2021, antes do ano eleitoral.
Apesar do tombo de popularidade
do presidente, parte do apoio ain-
da vem do setor ruralista.

O apoio da Frente Parlamentar
Agropecuária à liberação do Fundo
de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust) para ex-
pansão do acesso à internet tam-
bém foi fundamental para aprovar
a pauta, que estava paralisada no
Congresso há mais de dez anos.

O fundo arrecadou mais de R$ 20
bilhões desde 2001, mas não foi
destinado ao setor, e sim para man-
ter o superávit primário da União.
No fim do ano passado, Bolsonaro
liberou o recurso para ampliar
acesso à internet, que impactará
zonas rurais.

S A I BA MAIS
» Pietro Labriola, presidente da

TIM no Brasil e da Conexis, que
reúne as grandes operadoras,
diz que o Brasil só conseguirá
suprir a demanda por alimentos
com expansão tecnológica. Ele
pontua que o país será
responsável por 40% da
produção global de comida em
2050, segundo a FAO.

» "Trabalhamos com o agro sendo
o negócio que mais vai crescer
na economia do Brasil nos
próximos 20 anos. Não seria
inteligente não trabalhar com
esse setor", diz Labriola.
Segundo ele, o agro não está
entre as principais áreas de
desenvolvimento do 5G em
outros países e isso pode ser
vantajoso ao Brasil. "Por que o
agro não aparece? Porque essa
referência não existe.

» A demanda por 5G no campo é
inevitável no longo prazo, de
acordo com outro executivo do
setor. Ele afirma que, à medida
que as tecnologias se
disseminarem com a cobertura
4G, produtores tendem a
instalar novos dipositivos para
garantir mais produtividade, o
que exige conexão mais rápida.

» Para curto prazo, as operadoras
já trabalham em um nicho de
mercado que vende soluções
fechadas para fazendas, como
redes privativas de 5G e
plataformas que conectam
máquinas e sensores de acordo
com a necessidade do
c o nt rata nte.

Brasil pode se tornar referência
A implantação do 5G no agrone-

gócio é usualmente associada a
tratores autônomos e a imagens
captadas por drones em alta reso-
lução e exibidas em tempo real em
um tablet, mas esse cenário é dis-
tante para a maioria das fazendas
no Brasil. Necessidades como a
identificação da situação sanitária
das lavouras por sensores e a irri-
gação eficiente são mais palpáveis
e urgentes.

"Lá na frente, quando tivermos
todo território dominado, o 5G
vai permitir aplicações mais espe-
cíficas e de alta capacidade de
transmissão. Mas o primeiro pro-
blema do produtor não é conec-
tar a máquina dele, é fazer com
que o cara que dirige a colheita-
deira consiga conversar pelo celu-
lar com quem está na oficina",
acrescenta Riordam.

Na base de necessidades, os pro-

dutores, em especial os pequenos,
precisam de sinal de celular estável
para conseguir se comunicar.

"Com a quantidade de estabele-
cimentos offline, até 2G no campo
já ajudaria. É preciso diminuir com
urgência o percentual de proprie-
dades offline porque esse vazio de
internet afeta a segurança, o ensi-
no à distância, o trabalho do agri-
cultor", diz Joaci Medeiros, coorde-
nador técnico do Instituto CNA.

A cobertura total de internet no
campo depende políticas públicas,
ainda mais para os agricultores fa-
miliares, responsáveis por cerca de
20% do valor bruto da agropecuá-
ria nacional e que carecem de edu-
cação digital básica para serem in-
seridos na economia.

Para o setor privado, o agro tam-
bém é tido como propulsor de re-
ceita tanto no curto como no longo
p r a z o.
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Cerca de 100 nações se compro-
meteram a reduzir as emis-
sões de metano como parte

dos esforços para conter o aqueci-
mento global. O anúncio foi feito
pelo presidente dos Estados Uni-
dos (EUA), Joe Biden, aos líderes
mundiais presentes na Conferên-
cia do Clima da Organização das
Nações Unidas, a COP26, em Glas-
gow, na Escócia. A lista de países,
porém, não inclui China, Rússia e
Índia, três dos principais emissores
do gás responsável por grande par-
te do aquecimento global.

"Uma das coisas mais importan-
tes que podemos fazer nesta déca-
da decisiva para manter o alcance
de 1,5 grau é reduzir nossas emis-
sões de metano o mais rápido pos-
sível", disse Biden, referindo-se à
meta de conter o aquecimento glo-
bal em 1,5 grau Celsius. "É um dos
gases de efeito estufa mais poten-
tes que existe."

Biden, que expôs os compromis-
sos dos EUA para reduzir suas pró-
prias emissões de metano, afirmou
que aproximadamente 100 nações
estão assinando o compromisso
global de metano. O enviado climá-
tico dos EUA, John Kerry, havia an-
teriormente estimado o número
em mais de 100 nações.

Biden afirmou, em discurso, que
o novo compromisso assumido pe-
la comunidade internacional é ca-
paz de “mudar o jogo” no combate
contra as mudanças climáticas. De
acordo com o presidente america-
no, os mais de 100 países represen-
tam 70% do PIB global e metade das
emissões de metano na atmosfera.

S A I BA MAIS
» O coordenador-executivo do

Fórum Brasileiro de Mudança
do Clima, Oswaldo dos Santos
Lucon, pediu demissão do cargo
ontem. A informação foi
confirmada à reportagem pelo
c o o rd e n ad o r.

» O pedido de exoneração ocorre
em meio à realização da COP26,
a Conferência das Nações
Unidas para Mudanças
Climáticas, realizada em
Glasgow, no Reino Unido. Lucon
participa do evento.

» Ele mandou uma mensagem no
grupo de WhatsApp dos
integrantes do colegiado
informando que o fórum "não
tem mais este
coordenador-executivo", depois
de "909 dias" de atuação. A
mensagem foi enviada nesta
terça, de Glasgow.

» Lucon foi nomeado
coordenador-executivo do
Fórum Brasileiro de Mudança
do Clima pelo presidente Jair
Bolsonaro. O decreto da
nomeação foi assinado por
B o l s o n a ro.

Ataque faz
cerca de 25
m o r tos

Um ataque contra o maior
hospital militar do Afeganistão
nesta terça-feira (2) deixou ao
menos 25 mortos e 50 feridos
em Cabul, onde o Talibã enfren-
ta uma série de ações do grupo
terrorista rival Estado Islâmico.

Uma autoridade talibã indi-
cou que a primeira explosão
ocorreu na entrada do hospital
Sardar Mohammad Dawood
Khan e a segunda, nos arredo-
res, ambas seguidas por dispa-
ros, segundo uma testemunha.
A ação não teve a autoria reivin-
dicada por nenhum grupo.

De acordo com um porta-voz
do Talibã, todos os envolvidos
no ataque foram mortos antes
de entrarem no hospital. Mais
cedo, outro representante talibã
havia dito que um dos agresso-
res fora capturado.

O atentado é o último episó-
dio de uma sequência de ata-
ques no país desde que o Talibã
retomou o poder, em meados de
agosto, depois de invadir Cabul
e ver as tropas ocidentais deixa-
rem o Afeganistão.

Dentro do hospital, uma fon-
te médica narrou à agência de
notícias AFP ter ouvido uma for-
te explosão e, depois, o som de
disparos. A testemunha afirma
acreditar que os agressores esta-
vam indo de quarto em quarto,
assim como ocorreu da outra
vez que o local foi atacado, em
2017.

Quando o hospital, que trata-
va soldados feridos pelo Talibã e
agentes do governo deposto, foi
invadido, há quatro anos, ho-
mens vestidos com uniformes
de equipes médicas mataram
dezenas. Durante horas, os
agressores foram aos quartos
atirando nos pacientes ou apu-
nhalando-os quando ficavam
sem munição.

À época, o Estado Islâmico as-
sumiu a autoria da ação, mas so-
breviventes acusaram os tali-
bãs.

Ainda que ambos os grupos
extremistas sejam sunitas e ra-
dicais, o Estado Islâmico e o Tali-
bã são rivais. A ramificação afe-
gã da facção jihadista, o Estado
Islâmico-Khorasan (EI-K), já rei-
vindicou a autoria de quatro
grandes atentados no país des-
de o retorno talibã ao poder, in-
cluindo o ataque ao aeroporto
de Cabul durante a retirada em
massa liderada por países oci-
dentais e explosões em mesqui-
tas xiitas. O grupo também afir-
mou ser responsável pelo últi-
mo ataque na capital afegã.

AFEGANISTÃO

Países prometem reduzir
emissões de metano

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A lista não inclui China, Rússia e Índia, três dos principais emissores do gás

O metano tem como fonte as mi-
nas de carvão a céu aberto e a pe-
cuária. O gás é produzido por ani-
mais ruminantes, como bois e ove-
lhas, e vai se acumulando no rú-
men, um dos quatro estômagos
dos bichos, até sair pela boca — co -
mo um arroto.

O gás tem um efeito estufa cerca
de 80 vezes mais forte que o dióxi-
do de carbono (CO2), e é responsá-
vel por 30% do aquecimento do pla-
neta desde o período da Revolução
Industrial, segundo o Programa
das Nações Unidas para o Meio Am-

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o anúncio aos líderes mundiais durante a COP26, na Escócia

biente.
A meta do acordo é eliminar

mais de 0,2º C do aquecimento glo-
bal no curto prazo. O enviado espe-
cial para o clima da Casa Branca,
John Kerry, destacou que, embora
o número pareça pequeno, ele po-
de ter um impacto significativo na
redução da frequência de eventos
climáticos extremos.

Este é o segundo grande anúncio
feito pelos líderes globais durante
a COP26. Brasil e mais de 100 países
se comprometeram a conter o des-
matamento até 2030.

Pressionado, Brasil assina acordo
O Brasil assinou ontem, durante

a COP26, o Compromisso Global
sobre Metano, junto a 96 países. O
objetivo do acordo é reduzir 30%
das emissões globais de metano
até 2030, em comparação com as
emissões de 2020.

Cerca de 70% das emissões do
gás no país estão concentradas no
setor agropecuário, segundo da-
dos do Seeg (Sistema de Estimati-
vas de Emissões e Remoções de Ga-
ses de Efeito Estufa).

Maior exportador de carne bo-
vina do mundo, o Brasil resistia

ao acordo, que implica a revisão
de processos na pecuária. Segun-
do fontes ligadas ao alto escalão
do governo federal, a pressão dos
Estados Unidos nas últimas se-
manas foi decisiva para a adesão,
que teve a concordância dos mi-
nistérios do Meio Ambiente, das
Relações Internacionais e da Agri-
cultura.

Compromisso global
Os signatários do Compromis-

so Global sobre Metano represen-
tam pelo menos 46% das emis-

sões do gás e dois terços do PIB
global, segundo análise do WRI
(World Resources Institute). As
emissões globais de metano tam-
bém estão ligadas a fontes de
energia fósseis como carvão, pe-
tróleo e gás. O acordo prevê a revi-
são anual do progresso da meta
em encontro com ministros dos
países signatários.

O engajamento global partiu do
anúncio conjunto dos Estados
Unidos e da União Europeia, que
em setembro já haviam declarado
o compromisso com a meta.
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Empate do Fla
faz alegria
dos mineiros

CONTRA ATHLETICO-PR

O Flamengo chegou a abrir 2 a 0,
viu cair um jejum de nove jogos
sem marcar de Gabriel, seu princi-
pal artilheiro, mas cedeu empate
ao Athletico por 2 a 2, na tarde desta
terça-feira, na Arena da Baixada, em
jogo atrasado da quarta rodada do
Campeonato Brasileiro. O resulta-
do faz com que o clube paranaense
fique ainda mais engasgado na gar-
ganta dos cariocas, que foram eli-
minados da Copa do Brasil diante
do rival, na última semana.

O empate deixa o Flamengo esta-
cionado na terceira colocação, com
50 pontos, melhor para o Atlético
Mineiro, que continua disparado
na liderança, com 59. Entre eles es-
tá o Palmeiras, com 52.

O Athletico, por outro lado, so-
ma seu sexto jogo sem vitória, mas
mostra certa reação na luta contra
o rebaixamento. O time paranaen-

ALEXANDRE VIDAL

Flamengo amoleceu e deixou o Athletico empatar o jogo em 2 a 2

Mayke está
de volta aos
ca m p os

O Palmeiras se reapresentou
nesta terça-feira, após ter derro-
tado o Grêmio, por 3 a 1, em Por-
to Alegre, no último domingo. A
principal novidade do treina-
mento foi o lateral Mayke, que
passou por uma cirurgia no joe-
lho direito e não entra em cam-
po desde setembro. A última
partida do jogador pelo clube
foi contra o Fortaleza, no Allianz
Parque, em 7 agosto, pelo Brasi-
l e i r ã o.

O retorno de Mayke acontece
em uma boa hora. Além do Bra-
sileirão, o Palmeiras começa a se
planejar para a final da Copa Li-
bertadores, diante do Flamen-
go, no dia 27. Para o duelo, o téc-
nico Abel Ferreira não poderá
contar com Marcos Rocha, sus-
penso. Gabriel Menino é outra
opção para o setor.

Mayke, inclusive, trabalhou
em tempo integral da atividade
desta terça-feira e pode se tornar
opção já para este domingo,
quando o Palmeiras enfrentará
o Santos, às 16h, na Vila Belmiro,
pela 30ª rodada do Campeonato
B r a s i l e i r o.

Com 52 pontos, o Palmeiras é
o vice-líder do Campeonato Bra-
sileiro e vem de quatro triunfos
consecutivos na competição: 3 a
1 sobre o Grêmio, 2 a 1 sobre o
Sport, 2 a 1 sobre o Ceará e 1 a 0
sobre o Internacional. Raphael
Veiga falou sobre a sequência
positiva do clube na atual tem-
porada.

"O Abel, desde que chegou,
me deu muita confiança e me
deu uma sequência. Ele me per-
guntou também onde eu gosta-
va mais de jogar e todo atleta
gosta de se sentir valorizado e
importante dentro do grupo.
Foi assim que me senti quando
ele chegou", disse o jogador.

PA L M E I R A S

CESAR GRECO

O lateral passou por uma
cirurgia no joelho direito

se terminou o dia na 14ª colocação,
com 35 pontos, cinco acima do
Sport, o primeiro dentro do des-
c e n s o.

Como vem sendo comum no fu-
tebol brasileiro, o jogo terminou
em confusão no túnel de saída pa-
ra os vestiários. Tudo começou
com uma troca de farpas entre Ga-
briel e Alberto Valentim. Paulo Au-
tuori tomou as dores e se mostrou
com ânimos exaltados, assim co-
mo outros jogadores.

O jejum de nove jogos foi, enfim,
encerrado e em grande estilo. Sem
seu companheiro de ataque - Bru-
no Henrique não viajou por estar
suspenso pelo acúmulo de cartões
amarelos -, Gabriel acabou tendo
mais liberdade no esquema tático
de Renato Gaúcho, no qual joga-
ram Michael e Vitinho para os la-
dos de campo.

O artilheiro, com o cabelo desco-
lorido, fez as pazes com o gol, aos 17
minutos, ao aproveitar um rebote
do goleiro Santos, após arremate
de Vitinho, e pegar de primeira pa-
ra abrir o marcador na Arena da
Baixada. Na comemoração, levou a
mão no ouvido em tom de provo-
cação à torcida atleticana. Os joga-
dores tomaram as dores e pressio-
naram a arbitragem, que conse-

guiu conter os ânimos exaltados.
Mas o dia era mesmo de Gabriel.

O atacante fez o seu gol de número
99 com a camisa do Flamengo,
uma obra de arte.

O segundo tempo começou com
um Flamengo que pareceu não ter
voltado do vestiário. Totalmente
apático, o time carioca foi sufocado
pelo Athletico, que enfim descon-
tou com os dois gols do empate.

Atlético-MG e Grêmio se
enfrentam hoje no Mineirão

CAMPEONATO BRASILEIRO

Atlético-MG e Grêmio se en-
frentam hoje, às 21h, no Mineirão,
em jogo atrasado válido pela 19ª
rodada do Campeonato Brasilei-
ro. Os dois times precisam muito
da vitória, mas por motivos dis-
t i ntos .

O Atlético-MG quer manter a
distância confortável na ponta da
tabela. O time mineiro viu o Fla-
mengo se aproximar com a vitória
sobre ele mesmo e também o em-
pate por 2 a 2 com o Athletico-PR
nesta terça-feira à tarde. Além dis-
so, o time rubro-negro ainda pos-
sui jogos a menos. Atualmente o
Atlético-MG soma 59 pontos, con-
tra 52 do Flamengo.

Já o Grêmio vive situação dra-
mática. Está na parte debaixo da
tabela desde o início do campeo-
nato e não consegue reagir. O Tri-
color é apenas o 19º colocado,
com 26 pontos, sete pontos atrás
do primeiro clube fora do Z4, que é
o Bahia, com 33. Por isso, os co-

BRUNO SOUSA / ATLÉTICO

Galo busca se manter
confortável na ponta da tabela

“Herdeiro de
M es s i ” faz o
gol do jogo

Com gol de Ansu Fati, jovem
promessa e herdeiro da camisa
10 de Lionel Messi, o Barcelona
venceu ontem o Dínamo de Kiev
na quarta rodada da fase de gru-
pos da Champions League e res-
pira na competição. O atacante
de 19 anos marcou o único gol do
jogo em Kiev, na Ucrânia. Ele rece-
beu cruzamento do lateral Min-
gueza e encheu o pé para dar pa-
ra superar o goleiro adversário.

Comparado a Messi e conside-
rado uma das principais apos-
tas para suceder o maior ídolo
do clube, Fati teve no mês passa-
do o seu contrato renovado com
o Barcelona até 2027.

O resultado dá tranquilidade
ao Barça, que agora soma 6 pon-
tos e ocupa a segunda colocação
do grupo E, atrás somente do
Bayern de Munique. Na próxi-
ma rodada, no dia 23 deste mês,
a equipe do técnico Ronald Koe-
man enfrenta o Benfica, de Jorge
Jesus.

BA R C E L O N A

mandados de Vagner Mancini
contam com as partidas atrasa-
das, justamente contra os líderes -
Atlético-MG e Flamengo - , para
buscarem uma reação.

Caso conquiste a vitória, o Atlé-
tico-MG garante o simbólico título

do primeiro turno, com 42 pontos,
sem chances de ser ultrapassado
por outros times que também pos-
suem jogos atrasados da primeira
metade do campeonato.

O jogo também marcará o retor-
no de 100% de público ao Mineirão.
Até o início da noite de terça-feira,
45 mil ingressos já haviam sido
vendidos. O time conta com 87%
de aproveitamento nos jogos em
que foi mandante.

O meia Zaracho falou sobre a
partida: "A derrota passada para o
Flamengo foi dura, mas já viramos
a página e estamos pensando em
Grêmio, fazer o melhor possível.
Estou me sentindo bem, estou feliz
de estar aqui, o clube, o carinho, a
gente, estou muito feliz e tenho
agradecido a torcida pelo carinho
que me dá, dentro do estádio ao
máximo, e estou em um bom cami-
nho, fazendo as coisas bem para
cumprir o objetivo que todos que-
remos", disse
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Escritora fala sobre valor
da arte na pandemia

ENTREVISTA JULIANA VALENTIM

D I V U LG A Ç Ã O

“A PANDEMIA
RESSALTOU A
IMPORTÂNCIA DA
ARTE QUANDO TUDO
VIROU MEDO. A GENTE
PERCEBEU QUE LER
UM LIVRO, VER UM
FILME OU OUVIR UMA
MÚSICA SÃO
AT I V I DA D E S
ESSENCIAIS PARA
MANTER A SANIDADE
EM TEMPOS TÃO
DESAFIADORES.”

Das 105 categorias
do Prêmio
Profissionais da
Música, 97
englobam 482
f i n a l i sta s
selecionados entre
os 2228 inscritos
mais votados.

P rê m i o
P rof i s s i o n a i s
da Música

A conclusão da 6ª edição do
evento Prêmio Profissionais da
Música (PPM) acontecerá de ho-
je a 7 de novembro, em continui-
dade à proposta de valorização
da cadeia do negócio da música,
desde os bastidores até a distri-
buição. Nesta edição, ao slogan
Do Analógico ao Digital, Viva o Di-
reito Autoral, soma-se outro por
força das circunstâncias: De Bra-
sília para o Mundo, 100% online.

Como uma das marcas do
prêmio é a atmosfera de emo-
ção, a organização do evento tra-
balha para ir além da exposição
e reconhecimento de 105 cate-
gorias de profissionais da músi-
ca, envolvendo 482 finalistas, re-
presentando 19 estados brasilei-
ros e o Distrito Federal. Para
romper o distanciamento, típi-
co de eventos digitais, o evento
traz atrações especiais. A presen-
ç a  d o  p ú b l i c o  t a m b é m  é
bem-vinda, pois toda a progra-
mação é aberta e gratuita à par-
ticipação mediante inscrição na
plataforma Sympla.

Representando os pilares
Produção e Convergência, a 1ª
noite de premiação destacará a
inestimável contribuição da
instrumentista e professora de
música Odette Ernest Dias e da
radialista e jornalista Patrícia
Palumbo para a música brasi-
leira. Encerrando a programa-
ção, a segunda noite de premia-
ção, representando o pilar Cria-
ção, homenageará a saudosa,
inesquecível e inigualável can-
tora Cássia Eller.

Direto do Mané Garrincha se-
rá montada uma estrutura para
a veiculação da premiação e per-
formances musicais em referên-
cia às homenageadas. E se no lo-
cal, apenas algumas pessoas
(técnicos, apresentadores e ar-
tistas responsáveis pelas apre-
sentações) poderão estar pre-
sentes, até mil pessoas poderão
participar, remotamente.

VERSÃO DIGITAL

CLARA CAMARANO
Especial para o Jornal de Brasília

P
elas mãos dela, as palavras dançam. Palavras que ri-
mam, trazem alegria, reflexão, dramas e sororidade.
Um pouco de tudo. Comunicóloga, jornalista e escri-
tora, a brasiliense Juliana Valentim sempre foi apaixo-
nada pela arte, em especial pela literatura. O amor pe-

las palavras veio da infância e ficou. Resultado: Juliana conta
hoje com três livros publicados. Ela é ainda sucesso no Insta-
gram literário @palavrasquedancam, que chega a quase 50
mil seguidores. Com toda essa bagagem, Juliana foi a escolhi-
da do ano para receber hoje o prêmio “Ler é legal” 2021. A au-
tora também será homenageada nesta quarta-feira pelo Mi-
nistério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Ou-
tro destaque de sua produção é o projeto on-line Palavras que
Dançam. A iniciativa gratuita mescla teatro, literatura e músi-
ca e conta com cinco vídeos feitos especialmente para as re-
giões administrativas de Itapoã, Paranoá, São Sebastião, Jar-
dim Botânico e Varjão. Exibição sempre às sextas-feiras, às 19h,
no: Instagram/Facebook/Youtube @palavrasquedancam.É so-
bre todos estes projetos e méritos que Valentim fala ao Jornal
de Brasília sobre o viver de arte na pandemia, além de contar o
“segredo” para o sucesso.

Como foi fazer arte nesta pan-
demia? O que você conseguiu fa-
zer diante de tantas restrições?

A pandemia ressaltou a impor-
tância da arte quando tudo virou
medo. A gente percebeu que ler
um livro, ver um filme ou ouvir
uma música são atividades essen-
ciais para manter a sanidade em
tempos tão desafiadores. Eu me
aproximei muito dos meus leito-
res durante a pandemia, salvei e fui
salva por eles. Escrevi mais, intera-
gi mais, publiquei mais um livro (o
romance O Abrigo de Kulê). Tentei
colocar em palavras as angústias
que estavam presentes no coração
de todos. E as esperanças também.

Você ganhou um prêmio do
MPDFT. Com que projeto você foi
selecionada? Como você está se
sentindo recebendo este prê-
mio?

É uma alegria sem tamanho ser a
vencedora do Prêmio Ler é legal,
como escritora homenageada de
2021 pelo Ministério Público do
Distrito Federal. Esta é uma iniciati-
va que reconhece o autor e toda a
extensão da sua obra, não tem foco
em um projeto específico. Digo,
com toda a convicção, que essa ho-

menagem não é só a mim, mas a
todos os que batalham para disse-
minar a leitura mundo afora. Rece-
bo esse prêmio como um bem
muito precioso. Desejo que ele
abra o caminho para novas edições
e autores. A vida é mais bonita com
arte. E eu estou muito grata por fa-
zer parte disso.

Quando você muda de gêne-
ro, sente muita diferença? Tem
algum gênero literário que
mais te desperta?

Gosto de passear por vários gê-
neros literários, embora tenha
uma ligação especial com a poesia,
que escrevo quase diariamente.
Sou autora de três livros: Manuscri-
tos de um viajante (crônicas/2007),
P a l a v r a s  q u e d a n ç a m ( p o e-
mas/2014) e O Abrigo de Kulê (ro-
mance/2020). Cada gênero possui
suas dores e delícias. Quando me
formei em jornalismo, queria ser
cronista. Depois, me apaixonei pe-
los poemas. Mais recentemente
abracei a narrativa longa do ro-
mance. Sou várias escritoras den-
tro de uma. Gosto da liberdade da
escrita sem rótulos.

O Palavras Que Dançam virou

sucesso no Instagram. Qual o se-
gredo deste sucesso?

Eu vejo o retorno imediato como
uma das coisas mais interessantes
das redes sociais. Você escreve, pu-
blica e acompanha os resultados
daquele texto em tempo real.
Quando escrevo no @palavrasque-
dancam, estou conversando verda-
deiramente com os leitores. E creio
que eles sentem o mesmo. A Inter-
net, se bem utilizada, é uma ferra-
menta muito poderosa para a di-
vulgação da arte. Eu sempre quis
que meus textos ganhassem o
mundo, ultrapassassem barreiras
e chegassem a mais pessoas. E hoje
sou muita grata aos mais de 50 mil
leitores que me fortalecem, todos
os dias. Acho que o segredo é tratar
o público com amor e respeito.
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ALMOÇO
PARA TEMER

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

O ex-presidente Michel Temer foi
homenageado com um almoço na casa

da empresária paulistana Marly Mansur,
no Morumbi, em São Paulo. Na ocasião,

Temer foi recebido como o mais novo
confrade da Caves Confraria de Vinhos,

na presença do empresário Fauzi
Hamuche, presidente da entidade. O
encontro contou com a presença de

inúmeros empresários, advogados,
formadores de opinião e também

autoridades da capital paulista. 

No cardápio do almoço, destaque
para as iguarias típicas da culinária

árabe preparadas no capricho pelas
banqueteiras Vera e Ana Luiza Nassif.

Uma pequena homenagem ao
ex-presidente que é de origem libanesa.

No breve discurso que fez na tarde,
Michel Temer agradeceu a acolhida que
teve no evento e o convite para integrar
a confraria de vinhos. Palavras ouvidas
com atenção e aplaudidas pelos mais

de 200 convidados presentes.

E n c o nt ro
O presidente do Sindicato do Comércio

Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF),
Lysipo Gomide, se reuniu com o ministro chefe da
Seção Econômica Comercial da Embaixada da
Argentina, Rodrigo Bardoneschi. O país é o terceiro
maior parceiro comercial do Brasil. No encontro
foram discutidas ações para o intercâmbio
comercial, em especial com o DF.

Toque oriental
O Festival do Japão terá edição adaptada à

pandemia, de 5 a 7 deste mês, no Clube do
Congresso. Em novo formato e às margens do
Lago Paranoá, será agora a Feira do Japão com o
melhor da gastronomia japonesa, além de
apresentações, feiras e a cerimônia Tooro Nagashi,
que lançará ao Lago lamparinas flutuantes em
homenagem às vítimas da covid-19. 

D i p l o m ac i a
O embaixador da Turquia no Brasil,

Murat Ates, comemorou a data nacional
do país na presença de jornalistas de
Brasília em um almoço na residência
oficial da embaixada, oferecido para a
Abrajinter. Na ocasião, o diplomata
destacou em seu discurso a importância
que a cooperação internacional tem na
luta contra o terrorismo, que precisa ser
ainda mais reforçada.

B os q u e
O Pátio Brasil preparou uma

decoração de Natal que promete
surpreender este ano. De 7 de novembro
a 6 de janeiro, quem passar pela Praça
Central do shopping vai se surpreender
com um lindo bosque nevado, que tem
também uma pista de patinação
de gelo. A inauguração da decoração de
Natal do mall está programada para o
próximo dia 7, às 14h.

C a sa m e nto
O empresário brasiliense Victor Reis

oficializa a sua união com a estudante
Aline Braga no próximo dia 19. A bênção
religiosa seguida de festa terá como
cenário o espaço de eventos Villa
Giardini, no Setor de Mansões do Lago
Norte. O casal está em Portugal, para
uma série de compromissos
profissionais de Victor e retorna
exclusivamente para o casório.

Por aqui
Quem deu um rasante por Brasília na semana que passou

foi Alessandra e Lázaro Gomes Júnior.  Lázaro, que é
advogado, veio para uma série de reuniões na capital ao lado
da mulher, que é empresária. O casal foi recebido em sua
rápida passagem pela cidade para um jantar tendo como
anfitriões o ex-senador Francisco Escórcio e a esposa Alba.

A rq u i tetu ra
A Kit House e a Tektons armam encontro para apresentar o

Living Gourmet, ambiente assinado pelo Studio Gontijo, das
arquitetas Gabriela Gontijo e Mariana Hummel. O coquetel
acontece hoje, às 20h, no espaço localizado na Casa Cor Brasília,
na 904 Sul. O Living integra cozinha e sala de estar com um
enorme e bem cuidado jardim repleto de elementos naturais.

Marly Mansur recebe para almoço Ives Gandra Martins, o homenageado Michel Temer e Débora Aguillar

Gustavo Reis e Ana Karin Andrade com o
ex-presidente Temer Advogado Cristiano Zanin


