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DEBANDADA NO INEP

Em um único dia, 33 funcionários
do instituto responsável pela

organização do exame se demitem

Fera do jiu-jitsu busca
apoio para brilhar mais

Campeã mundial Sofia Veloso, de 25 anos, quer parcerias
para competir e vencer no maior campeonato da luta no
mundo. Com muitas medalhas, garra ela tem de sobra.

12

Gasolina tem novo
reajuste e bate R$ 8

Valor foi registrado na cidade de Bagé (RS).
No DF, já ultrapassou R$ 7,30, e Congresso

prorroga congelamento do ICMS.

Decreto dispensa aferição da
temperatura em shows e missas
Governador reforça que ainda é cedo para pensar
no fim do uso de máscara em locais abertos

Com a chegada das chuvas, não
dê moleza para o Aedes aegypti
Número de casos de dengue caiu 68% no DF, mas é
preciso manter toda vigilância contra o mosquito
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MPDFT suspende concurso
para escrivão e agente

POLÍCIA CIVIL

Órgão diz que Cebraspe descumpriu lei que destina 20% das vagas para negros
MYKE SENA/CEDOC

O concurso
público
destinará 2.100
vagas para as
funções de
agente de
polícia e
escrivão. As
re m u n e raç õ es
vão a partir de
R$ 8.698,78 e
podem chegar
R$ 9.394,68. A
primeira etapa
do certame
ocorreu em 22
de agosto
deste ano, com
a realização de
p rova s
o b j et i va s .
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Foragido e
membro do
CV é preso
TEREZA NEUBERGER
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Na manhã de ontem, policiais
do 27º Batalhão de Polícia Militar
do Distrito Federal desconfia-
ram do comportamento de dois
homens na quadra 303 do Re-
canto da Emas e realizaram uma
abordagem.

Segundo a PMDF, durante a
abordagem foi encontrado com
um dos homens um cigarro
com substância que aparentava
ser maconha. Ele assinou um
Termo Circunstanciado de Ocor-
rência (TCO) por uso e porte de
entorpecente e foi liberado.

O outro suspeito deu sinais de
que estaria muito nervoso du-
rante a abordagem, o que teria
chamado a atenção dos Policiais
Militares. Ele também se recu-
sou a passar dados sobre sua
identificação. O suspeito foi con-
duzido à 27ª Delegacia de Polícia
Civil do Distrito Federal, no Re-
canto das Emas. Lá, ele teria in-
formado dados falsos. Após ser
identificado pela PCDF, foi cons-
tatado que o suspeito estaria fo-
ragido. Constava em seu desfa-
vor um mandado de prisão ex-
pedido pela Justiça do Estado do
Maranhão por diversos crimes
como tráfico de drogas, porte de
arma de fogo e homicídio tripla-
mente qualificado. Além disso,
constava nos registros que ele
integra uma célula da facção cri-
minosa Comando Vermelho.

Fu ga
Um detento fugiu ontem da

Unidade Prisional Estadual de
Formosa durante o banho de
sol, mas sua liberdade durou
apenas cerca de 40 minutos. Se-
gundo apuração do Jornal de
B ra s í li a , o detento também faz
parte da facção criminosa Co-
mando Vermelho e teria tenta-
do sozinho testar a segurança
do presídio. Ele foi recapturado
próximo a um cemitério locali-
zado nas imediações da unida-
de prisional.

POLÍCIA MILITAR

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

Na última sexta-feira (5), o Mi-
nistério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT)

entrou com uma decisão pública
que suspendeu os concursos públi-
cos de escrivão e de agente da Polí-
cia Civil. A ação foi tomada em ra-
zão de um descumprimento, se-
gunda a justiça, da regulamenta-
ção de reserva de vagas para candi-
datos negros pela banca organiza-
dora do processo seletivo, o Centro
Brasileiro de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e Promoção de Even-
tos (Cebraspe).

O concurso público destinará
2.100 vagas para as funções de
agente de polícia e escrivão. As re-
munerações vão a partir de R$
8.698,78 e podem chegar a R$
9.394,68. A primeira etapa do certa-
me ocorreu no dia 22 de agosto
deste ano, com a realização de pro-
vas objetivas.

A decisão, de autoria do juiz Jan-
sen Fialho de Almeida, argumenta
que o Cebraspe e o Distrito Federal
devem cumprir a lei que determi-
na que 20% das vagas das etapas
dos processos seletivos sejam des-
tinados à candidatos negros.
“Diante de tais fatos, mostra-se im-
positiva a suspensão do concurso,
de modo a preservar o interesse de
todos os candidatos, sem, ao mes-
mo tempo, ocasionar prejuízo aos
que estão concorrendo às vagas re-
servadas para negros, haja vista tra-
tar-se de política pública destinada
à implementação do princípio da
igualdade material”, afirma.

O Cebraspe confirmou que desti-
naria um quinto das vagas para os
concurseiros negros durante o re-
sultado final do certame. De acor-
do com o Ministério Público do

Distrito Federal e Territórios
(MPDFT), a ação da banca organiza-
dora descumpre a legislação por
diminuir a quantidade de partici-
pantes afrodescendentes durante
a segunda etapa do concurso pú-
blico, que consistirá na avaliação
discursiva dos candidatos.

Por este motivo, o Núcleo de En-
frentamento à Discriminação
(NED) solicitou para a Justiça distri-
tal a suspensão do andamento dos
processos seletivos até que os can-
didatos negros tenham as suas
provas discursivas corrigidas.
Além disso, o órgão pede para que
o Cebraspe divulgue mais informa-
ções sobre o processo de heteroi-
dentificação dos participantes.

Em nota enviada ao Jornal de
Brasília, o Centro Brasileiro de Pes-
quisa em Avaliação e Seleção e Pro-

moção de Eventos (Cebraspe) de-
clarou que cumpre a legislação da
lei de provimento de vagas à candi-
datos autodeclarados negros e que
se manifestará nos autos do pro-
cesso judicial.

I n sat i sfaç ão
A notícia da suspensão das pro-

vas veio como uma surpresa para o
concurseiro Marcelo de Andrade,
de 26 anos. Morador do Guará, o ra-
paz, formado em Administração,
estuda há três anos para o certame.
Segundo ele, o motivo da interrup-
ção deixou ele e outros concorren-
tes "insatisfeitos". "É chato ver uma
grande banca organizadora come-
tendo uma infração tão grande co-
mo essa. O concurso da PCDF é
grande e importante demais para
ser suspenso por desrespeito ao

próprio edital", afirma.
De acordo com Marcelo, o sonho

de ingressar no corpo da Polícia Ci-
vil do Distrito Federal (PCDF) é divi-
dido com vários outros brasilien-
ses. "É um dos órgãos que mais pa-
gam bem e que mais dá oportuni-
dade de crescimento.”

O morador do Guará relembra
ter gastado quase cinco mil reais
com materiais e cursos preparató-
rios para o processo seletivo que
contratará novos escrivãos e agen-
tes de polícia, e espera que o seu di-
nheiro não seja "jogado fora". "Foi
feito um alto investimento nesses
últimos três anos. Noites de estu-
do e dias de dedicação. A gente es-
pera pelo menos receber um sim
ou um não, ao invés de uma sus-
pensão judicial do concurso", ob-
serva Marcelo.
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Queda de energia é constante no Lago Norte
SEM LUZ

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

Moradores e trabalhadores do
Lago Norte ficaram sem energia
ontem durante parte da manhã.
Quem vive na região diz que as
quedas de energia são constantes
por ali. Segundo a Neoenergia Bra-
sília, o problema já foi resolvido pa-
ra 90% dos clientes afetados.

Um dos motivos da interrupção
de fornecimento de energia foi a
queda de uma árvore, que puxou
os cabos de energia. A empresa in-
formou em nota que o colapso da
árvore ocorreu às 12h25, mas as re-
clamações de picos de energia
ocorreram a manhã toda.

Uma empresa de negócios digi-

tais, a Syscoin, teve todo o atendi-
mento interrompido na manhã
desta segunda. O funcionário Is-
mael Amorim, de 24 anos, conta
que como a empresa depende bas-
tante da energia, muitos dos fun-
cionários tiveram que usar a rede
4G para trabalhar, e outros foram
para casa para não ter a manhã per-
dida e conseguir realizar o traba-
lho. Outro funcionário da loja, Ar-
thur Bernardes, 24, explicou que
uma fase da energia tinha voltado,
mas ao meio dia tiveram queda to-
tal, e como eles não têm gerador,
afetou o sistema todo.

Olimpio Gomes, de 35 anos, co-
merciante na região, destacou
que tinha aberto um chamado so-
bre os picos de energia. "Ficamos a

manhã toda sem energia, o que
atrapalha bastante nas vendas",
disse.

A proprietária da loja Peça Rara,
Viviane de Castro, 40, contou que
quando abriu o estabelecimento
já não havia energia. Ela destaca
que já tem um tempo que as que-
das de energia são rotineiras na
região. "Abrimos a loja tem 5 me-
ses, e não tem um dia sem que não
tenha picos de energia", conta. Vi-
viane conta que isso afeta não só
no atendimento aos clientes, pois
o sistema cai e as vendas não são
lançadas, mas também tem afeta-
do a loja financeiramente pois, so-
mente ontem, quatro computa-
dores foram queimadas, e as lâm-
padas também. "E a empresa de

energia não nos deixa registrar re-
clamação nem no Whatsapp, via
site ou por telefone", completa.

Além de ser proprietária de uma
loja na região, ela também é mora-
dora do Lago Norte, e comenta que
a instabilidade de energia por ali
está cada vez pior. "A conta alta vai
dobrando mensalmente, enquan-
to o serviço está instável".

No final do dia de ontem, a Neoe-
nergia afirmou que a energia já ti-
nha sido restabelecida para mais
de 99,2% dos clientes afetados em
regiões do Lago Norte e áreas ru-
rais próximas. Segundo a empresa,
as equipes responsáveis seguem
atuando para recompor a energia
aos demais clientes assim que pos-
sível.

Um dos motivos
da interrupção de
fornecimento de
energia foi a
queda de uma
árvore. A empresa
informou que o
colapso da árvore
ocorreu às 12h25,
mas as
re c l a m aç õ es
ocorreram a
manhã toda.

Atenção para evitar a dengue
TODO CUIDADO É POUCO

Com as chuvas em alta, chegou a hora de combater o mosquito do Aedes Aegypti
ACÁCIO PINHEIRO/ AGÊNCIA BRASÍLIA

Operações para evitar as larvas do mosquito deverão ser frequentes

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

A
chegada do período chuvoso

pede cautela e precaução em
diversos aspectos e, com rela-

ção à saúde, não seria diferente.
“Observando os últimos 10 anos,
sempre há essa explosão de casos
nesse período devido às chuvas.
Nessa época, há um grande aumen-
to da população de mosquitos",
afirma o subsecretário de vigilân-
cia à saúde, Divino Valero. De acor-
do com o último boletim epide-
miológico da Vigilância Ambiental,
até setembro deste ano, 2021 apre-
sentou uma redução de 68% no nú-
mero de casos. Para manter os bons
resultados, contudo, é preciso redo-
brar os cuidados em momentos
chuvosos como o atual.

Atuando com esse propósito, a
Diretoria de Vigilância Ambiental,
da Secretaria de Saúde, conta hoje
com 458 profissionais envolvidos
diretamente nas ações preventi-
vas. Conforme pontua o diretor de
Vigilância Ambiental, Jadir Costa
Filho, o foco, hoje, é a prevenção.
Entre as ações promovidas pela Se-
cretaria de Saúde do DF (SES DF) es-
tão orientações educativas aos mo-
radores, como não acumular entu-
lho e dar fim aos pontos em que
pode haver acúmulo de água.

Segundo a médica intensivista
Adele Vasconcelos, para se prevenir
do transmissor, a higiene é um fa-
tor imprescindível. “Cuidar do nos-
so lixo o mantendo coberto, assim
como as caixas d’água e não deixar
água parada, acumulada em garra-
fas ou pneus”, salienta a profissio-
nal. A médica ainda enfatiza que, os
terrenos abandonados são outro

fator ao que se deve ficar atento.
“Temos que ficar de olho nesses ter-
renos baldios. São locais muito co-
muns de proliferação”, comple-
menta.

Altas em Planaltina
Ainda de acordo com o levanta-

mento da Vigilância Ambiental, es-
te ano, Planaltina foi a única região
administrativa a registrar aumen-
to no número de casos prováveis,
de 2.363 para 3.054, uma alta de
28,3%. Ao ser questionado sobre o
cenário, o administrador de Planal-
tina, Antônio Célio Rodrigues, con-
tou que a entidade trabalha, desde
o início do ano, buscando soluções.
O gestor salienta ainda que, ao se-
rem notificados sobre possíveis
criadouros do mosquito, a admi-
nistração sempre aciona outros ór-
gãos para sanar o problema da for-
ma mais rápida possível. “Sobre os
terrenos abandonados, sempre
que recebemos denúncias, faze-
mos trabalho conjunto com a Vigi-
lância Ambiental e as medidas ne-
cessárias são tomadas”, diz.

Moradora da Região Administra-
tiva, Maria Aparecida Ferreira que,
pela segunda vez desde o ano pas-
sado, está contaminada, conta que,
por mais que procure fazer sua
parte, morar perto de um terreno
abandonado dificulta a prevenção.
"Moro do lado de uma área verde
aberta, onde funciona um bar. En-
tão, constantemente alguém deixa
uma garrafa, uma latinha, um pra-
to ou algum outro tipo de lixo por
ali. É inevitável e não adianta pedir
para não fazerem isso", comenta a
dona de comércio. Cida, como gos-
ta de ser chamada, acrescenta ain-
da que, várias vezes, ela mesma já

catou o lixo que deixaram perto da
sua casa. "As pessoas tem que en-
tender que esse não é um compor-
tamento que vai afetar só ela, vai
trazer problema pra todo mundo
que está por perto. Olha o meu
exemplo, faço tudo certinho mas
por causa dos outros estou doen-
te", reclama a moradora de Planal-
tina DF.

Como medida de prevenção, An-
tônio Célio explica que, através das
redes sociais, a administração di-
vulga, de forma constante, publica-
ções que visam a conscientização.
Todavia, como destaca o adminis-
trador, o papel do morador é fun-
damental para o sucesso da causa.
“A comunidade deve fazer sua par-
te, não jogando lixo/entulho em lo-
cais indevidos e cuidando de seus
quintais”, expõe.

S A I BA MAIS
» Se tratando das quedas, as

maiores reduções ocorreram no
Gama e em Santa Maria, com
96,9% e 96,1%,
res p e c t i va m e nte.

» No geral, o total de casos
acumulados deste ano, até o
momento, é de 12.439, enquanto no
mesmo período do ano passado,
esse valor chegou a 45.100,
apontando uma queda de 73,5%.

» Os sintomas mais comuns,
estão as fortes dores de cabeça
localizadas, principalmente,
atrás dos olhos, chamadas
retroorbitária, a mialgia, dor no
corpo generalizada, a dor nas
articulações e a febre.

DF registrou
11 mortes
em 2021

O levantamento epidemiológi-
co, quanto à morte dos infectados,
mostrou que, em 2021, 11 óbitos fo-
ram causadas pela dengue. De
acordo com o documento, o últi-
mo ocorreu em agosto. Até outu-
bro, a capital federal registrou
14.988 casos prováveis de dengue, o
que, se comparado ao ano passado,
representa uma queda de 72,2%.
Em 2020, houve 45.385 notificações
e 43 óbitos pela doença. As mortes,
consoante ao documento, aconte-
ceram em Planaltina, que regis-
trou quatro óbitos, Ceilândia, que
apresentou o mesmo número, Ria-
cho Fundo, com apenas um, Gama
e Paranoá, ambos, igualmente,
com somente uma morte.

A região de saúde Norte, desta
forma, contou com o maior núme-
ro de casos prováveis em relação ao
total de registros da doença do DF.
Foram, conforme o boletim, 5.439.
Em seguida, está a região Sudoeste,
com 1.859 notificações. A região
Leste, por sua vez, trouxe 1.830 ca-
sos. Até agora, a pasta somou 12 no-
tificações consideradas graves.

Mesmo sendo números baixos,
Divino Valero salienta que não se
pode relaxar. “Não podemos des-
cuidar da atenção. É importante
que toda a população tire dez mi-
nutos por semana para inspecio-
nar seu quintal e possíveis áreas
que podem acumular água para-
da", pediu o subsecretário do órgão
vinculado à Secretaria de Saúde.
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Advogados pedem volta do
trabalho presencial dos juízes

“ONDE ESTÃO OS JUÍZES”

No Piauí,
movimento já

gerou resultados
positivos. Classe

argumenta que
atendimento “em
p es s oa” é direito

do cidadão.

ASCOM/THAIS RIEDEL

No DF, no dia
26, em frente
ao Tribunal de
Justiça do
D i st r i to
Fe d e ra l
( TJ D F T ) ,
ad vogad os
p rotesta ra m
contra às
d i f i c u l d ad es
e n f re ntad a s .
Cerca de 500
p rof i s s i o n a i s
aderiram ao
m ov i m e nto.

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

A classe dos advogados tem
realizado manifestações em
vários órgãos do Judiciário

pela volta do atendimento presen-
cial, principalmente por parte dos
magistrados. O movimento reper-
cutiu em todo o Brasil e gerou re-
sultados positivos para a classe em
outros estados, como no caso do
Piauí.

A advogada piauiense Natassia
Vasconcelos contou que tinha uma
audiência marcada para o começo
de 2024, no Juizado Especial Cível, e
que no dia 3 de novembro, uma se-
mana após o início das manifesta-
ções, teve sua audiência redesigna-
da para dezembro de 2021.

"Isso já é resultado do movimen-
to que tem buscado melhorias em
vários aspectos para a advocacia.

Nossa classe e Ordem precisam ter
atitudes e iniciativas como essas,
para o fortalecimento da nossa
profissão e do melhor servir à so-
ciedade", frisou.

No estado, o movimento foi en-
cabeçado por uma das chapas que
participam do processo eleitoral. A
Chapa 1 - OAB De Verdade é a ideali-
zadora do movimento intitulado
“Onde estão os Juízes” e defende
seu papel como um agente social
de mudança para a categoria.

Os advogados alegam que en-
frentam diversas dificuldades,
acentuadas com a virtualização
das atividades, acarretando na mo-
rosidade processual, mas que, com
o movimento, a categoria já está
conseguindo algumas mudanças.
"O atendimento presencial é direi-
to do cidadão e uma garantia da
advocacia. Precisamos do retorno
presencial, com os advogados sen-

do atendidos pelos magistrados”,
destaca a advogada Naiara Mo-
raes.

De acordo com o advogado Rai-
mundo Júnior, nas últimas visitas
realizadas após as manifestações,
os advogados já encontraram mu-
danças no funcionamento ao che-
gar nos locais. “A exemplo do Juiza-
do Especial do bairro Redonda, que
é, sem dúvidas, um dos mais pro-
blemáticos do Estado do Piauí. Pro-
vando que o nosso movimento es-
tá surtindo efeito, o juiz substituto
estava presente no Juizado. Já no
Fórum Cível, no dia que iniciamos
nosso movimento, dos 22 juízes, só
estavam presentes sete, agora, sou-
bemos que há mais juízes presen-
tes”, declarou.

Por lá, o movimento continua
pressionando o Judiciário pelo re-
torno do atendimento presencial
nos fóruns e comarcas.

TCDF mantém suspensa
licitação da Polícia Militar
TEREZA NEUBERGER
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O Tribunal de Contas do Distrito
Federal (TCDF), a fim de evitar o gas-
to indevido do dinheiro público,
manteve suspensa a licitação para a
aquisição pela Polícia Militar do Dis-
trito Federal, no mercado interno
ou externo, de coldre e porta-carre-
gador duplo para pistolas da marca
CZ. A licitação encontra-se suspensa
desde agosto, quando o TCDF ma-
peou indícios de erro nos valores
apresentados. Além de valores aci-

ma da média, o TCDF constatou que
os modelos de coldres e porta-carre-
gadores pesquisados pela PMDF, pa-
ra nortear a pesquisa de preços do
leilão, não atendem todas as especi-
ficações do edital.

O valor da contratação foi esti-
mado em R$ 10.394.438,60. Segun-
do os auditores, o pregão estabele-
ceu preço unitário de R$ 712,320
por coldre. O corpo técnico fez
uma pesquisa de valores e consta-
tou que a média do mercado é de
R$ 264,96. No caso do porta-carre-
gador, o preço unitário do leilão fi-

cou em R$ 182,21. Contudo, o ma-
peamento do TCDF encontrou o
item ao custo de R$ 72, R$ 60, R$
76,5, R$ 125 ou R$ 50, o que resulta
em uma média do mercado no va-
lor de R$ 76,7. As duas pesquisas fo-
ram feitas através do sistema Com-
prasNet.

Em nota ao Jornal de Brasília a
PMDF ressaltou que o ato do Tribu-
nal de Contas é um ato comum
quando envolve licitação interna-
cional e informou que respondeu
os questionamentos da Corte de
contas e aguarda resposta.

COLDRES E PORTA-CARREGADORES
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Uso obrigatório em locais
fechados permanece

MÁSCARAS

Proteção continua sendo cobrada
até que o índice de transmissão
apresente queda ainda maior

ELISA COSTA/JORNAL DE BRASÍLIA

Governador falou aos jornalistas durante inauguração de duplicação de um trecho de 2 km da DF-140

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

Nessa segunda-feira, o governa-
dor do Distrito Federal, Iba-
neis Rocha (MDB), afirmou

que ainda não há previsão para a
retirada da obrigatoriedade das
máscaras em locais fechados. “Por
enquanto ainda não, precisamos
avançar na vacinação para termos
um nível de segurança na circula-
ção do vírus. Vamos acompanhar e
ava li ar ”, comentou o chefe do Exe-
cutivo local após uma visita à rodo-
via DF-140, recentemente duplica-
da. No dia 26 de outubro, o gover-
nador assinou um decreto que reti-
rou a obrigatoriedade do uso de
máscaras em ambientes abertos
no Distrito Federal, após a taxa de
transmissão local da covid-19 che-
gar ao seu patamar mais baixo des-
de o início da pandemia: R(t) 0,79.
Quando o índice R(t) está abaixo de
1, a pandemia tende a regredir. Ago-
ra, a exigência de máscara fica va-
lendo apenas para locais fechados.

Em conversa com os jornalistas,
Ibaneis citou sua viagem a Lisboa
como exemplo sobre o uso de más-
caras em locais fechados. “Eu vi isso
agora na viagem. Grande parte dos
locais fechados já não cobram
mais a máscara, mas eles estão bas-
tante avançados na vacinação, cer-
ca de 86% da população já foi vaci-
nada e já não se tem mais o susto
que se tinha há um tempo atrás”,
afirmou.

O governador também comen-
tou sobre a medida que dispensa a
medição da temperatura das pes-
soas em missas e cultos. “Foi um
ato do governador Paco, mas certa-
mente foi estudado e a Secretaria
de Saúde foi consultada. Esses ter-
mômetros têm se tornado inúteis
ao longo do tempo e tem dificulta-
do a vida de pequenos comercian-
tes”, afirmou.

Além de missas e cultos, o GDF li-
berou a aferição de temperatura
em shows, festivais, eventos, com-
petições esportivas, feiras e exxpo-
sições culturais.

Novo trecho
As declarações de Ibaneis Rocha

para a imprensa ocorreram logo
após a inauguração da duplicação
de um trecho de 2 km da DF-140,
próximo ao Jardim Botânico, São
Sebastião e Jardins Mangueiral. A
obra foi iniciada em 29 de abril des-
te ano e conta com a força de traba-
lho de 50 operários. Todo o serviço
está previsto para ser executado
em 270 dias a partir da data de iní-
cio, com o investimento de R$ 20,4
milhões.

A duplicação, que vai
da DF-001 até a divisa
com Goiás, terá 14,8
quilômetros no to-
tal e vai beneficiar
mais de 20 mil mo-
toristas que circu-
lam pelo local diaria-
mente, com mais segu-
rança e mobilidade. Para
isso, estão sendo feitas obras
de terraplanagem, pavimentação,
drenagem, sinalização e paisagis-
mo pelo Departamento de Estrada
de Rodagem (DER). Ao todo, são R$
70 milhões investidos.

Demandada há 20 anos, as obras
vão aliviar o trânsito e ajudar o des-
locamento de moradores que vi-
vem perto dali e moradores da Ci-

dade Ocidental, Jardim ABC e Lu-
ziânia. As ações vão gerar cerca de
200 empregos.

Pacote de obras
“Além da duplicação dessa via,

que é um pedido muito antigo da
população, temos uma obra que
será muito importante que é a do
viaduto do Jardim Botânico, onde
há um trânsito muito pesado [...]
Esperamos que até o próximo ano
essas obras estejam todas concluí-

das”, destacou Ibaneis Rocha
sobre o andamento do

pacote de obras, que
deve ser entregue em
sua totalidade no
primeiro semestre
de 2022.

O viaduto comen-
tado será feito no en-

contro entre a DF-001, a
DF-027 e a DF-035. Além

disso, o viaduto que dá acesso
à Ponte JK também está no crono-
grama para obras de revitalização.
“Com isso a gente resolve todo o
problema de trânsito que existe
nessa região. Foi uma região que
cresceu muito, tem uma popula-
ção extensa e que não recebeu os
benefícios que mereciam ao longo
do tempo”, finalizou Ibaneis.

DF registra 9
mortes e 318
novos casos
AMANDA KAROLYNE
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Foi registrado pela diretoria
de Vigilância Epidemiológica do
Distrito Federal nove óbitos nas
últimas 24 horas em decorrên-
cia da covid-19. As vítimas são
quatro homens e cinco mulhe-
res. Três dessas mortes ocorre-
ram em Ceilândia. Oito vítimas
apresentavam comorbidades,
dentre elas nefropatia, obesida-
de, imunossupressão, distúr-
bios metabólicos e cardiopatia.
Três óbitos ocorreram dia 7 de
novembro e um aconteceu no
dia 21 de agosto, mas só foi regis-
trado ontem. As outras mortes
ocorreram nos dias 17 e 28 de ou-
tubro e 5, 6 e 8 de novembro, ca-
da uma. A morte ocorrida on-
tem foi de uma idoso de 80 anos
que residia na Ceilândia e tinha
i m u n o s s u p r e s s ã o.

Atualmente, a taxa de trans-
missão de covid-19 é de 0,72. Vale
lembrar que, acima de 1, a taxa in-
dica que a pandemia está tenden-
do a avançar. Em momento mais
crítico, o índice chegou a 1,38.

Até às 17h de ontem, com o re-
gistros de 318 novos casos, fo-
ram 515.957 infecções por covid
confirmadas no DF. Desse nú-
mero, 503.354 (97,6%) estão recu-
perados e 10.920 (2,1 %) evoluí-
ram para óbito. Com relação a
estes, 947 são residentes de ou-
tros estados, sendo que 813 resi-
diam em Goiás, um do Acre, um
de Alagoas, dois do Amapá, 30
do Amazonas, 17 da Bahia, três
do Maranhão, oito do Mato
Grosso, 43 de Minas Gerais, um
do Piauí, cinco do Rio de Janeiro,
quatro de Rondônia, sete de Ro-
raima, um de Santa Catarina,
cinco de São Paulo e quatro do
Tocantins. As regiões com mais
casos confirmados são Ceilân-
dia (56.017), Plano Piloto (52.042)
e Taguatinga (39.956). A maior
taxa de mortalidade é em Santa
Maria (459), com 3,1%, seguida
por Ceilândia (1.666), com 3%.

COVID

0 ,7 2
É O ÍNDICE ATUAL
DE TRANSMISSÃO

DA COVID

BRENO ESAKI/AGÊNCIA SAÚDE DF

515.957 pessoas já foram
infectadas no DF
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Prédio do Touring vai virar um museu
CÂMARA LEGISLATIVA

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

A Câmara Legislativa do Distrito
Federal (CLDF) tem avançado no
projeto de lei complementar que
estabelece parâmetros de uso e
ocupação do Lote 1 do Setor Cultu-
ral Sul – mais precisamente na re-
gião onde fica localizado o edifício
Touring. Durante sessão ontem da
comissão de Educação, Saúde e
Cultura da Casa, os parlamentares
aprovaram a proposta, inclusive
com a permissão de instalação, no
local, de um museu de Arte, Ciên-

cia e Tecnologia.
O projeto, que já tinha sido apro-

vado pela Comissão de Assuntos
Fundiários, permite usos de dez
mil metros quadrados, de duas for-
mas. Num dos casos, para ativida-
des vinculadas ao patrimônio cul-
tural e ambiental e, como segunda
opção, para espaços de ensino de
arte e cultura, bem como comércio
de artesanatos e objetos de arte, ar-
tigos culturais, livros e papelaria e
serviços de alimentação.

A proposta também estabelece
que o uso da área deve permitir o
funcionamento e a manutenção da

passagem pública que liga a Plata-
forma Superior da Rodoviária ao Se-
tor Cultural Sul. Sendo que qualquer
mudança neste sentido terá de ser
submetida à “manifestação prévia
dos órgãos federal e distrital de pre-
servação do patrimônio histórico”.

A relatora da matéria na comis-
são, deputada distrital Arlete Sam-
paio (PT), deu parecer favorável e
destacou, no seu relatório, que o
Edifício Touring ficou abandonado
durante muitos anos. Ela ainda res-
saltou a importância da instalação
do museu do local, assim como es-
paços para capacitação de jovens,

Um partido para chamar de seu
FILIAÇÃO

Bolsonaro afirma que está 99% fechado com PL, e Valdemar Costa Neto confirma “ca sa m e nto”

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) disse ontem
que está "99% fechado" para se

filiar ao PL, partido de Valdemar
Costa Neto. A declaração foi dada à
CNN Brasil. Segundo a TV, o presi-
dente disse ainda que a "chance de
dar errado [a negociação] é zero".

O chefe do Executivo ainda afir-
mou que, nesta quarta-feira, terá
reunião para tratar dos últimos de-
talhes com Valdemar e, em segui-
da, "marcar a data do casamento".
O presidente da legenda é ex-aliado
do PT, foi condenado e preso no es-
quema do mensalão.

Em áudio enviado a um assessor
na segunda-feira, a que a reporta-
gem teve acesso, Valdemar disse
que Bolsonaro tem conversado
com os três principais partidos da
base de sustentação dele no Con-
gresso para que todos sejam aten-
didos. Ele disse que Ciro Nogueira,
ministro da Casa Civil e líder do PP,
já foi avisado sobre a decisão do
presidente. "Hoje ele me informou
que falou com o Ciro [Nogueira] e
com os outros partidos. Temos que
nos entender para que todos sejam
atendidos. Política é isso. Hoje o PP
tem a presidência da Câmara, ama-
nhã, vamos querer ter essa presi-
dência. Tem a eleição do Arthur e
nós vamos apoiar? E depois de nós,
vai vir o PRB (Republicanos), todos
temos que crescer. Não pode ficar
para trás. Se temos um grupo te-
mos que estar unidos", disse Valde-
m a r.

Dois anos sem partido
"Ele [Bolsonaro] falou comigo

que falou com o Ciro hoje e o Ciro
entendeu. Vamos tocar para frente

EVARISTO SÁ/AFP

Presidente Bolsonaro disse que a chance de a negociação com o PL, do Centrão, dar errado é “ze ro"

o assunto e vamos entender quan-
do vamos fazer essa filiação", conti-
nuou.

No próximo dia 19, Bolsonaro fa-
rá dois anos sem partido, desde
que pediu desfiliação do PSL. Nas
últimas semanas, o PP e o PL inten-
sificaram as negociações com o
presidente.

?Como o jornal Folha de S.Paulo
mostrou, os dois partidos do cen-
trão devem compor a chapa presi-
dencial, um filiando o chefe do Exe

cutivo, e o outro, o vice. Este é o
acordo que vem sendo discutido
pelas cúpulas das duas legendas e
por auxiliares palacianos.

Ainda que, reservadamente, to-
dos deem como certa a ida de Bol-
sonaro para o PL, dirigentes dos
dois partidos evitam dar certeza
publicamente. O presidente já mu-
dou de ideia em outros momen-
tos.

O senador Welington Fagundes
(PL-MT) disse nesta segunda-feira a

entre outras atividades. “S er ã o
ações fundamentais para revitali-
zar essa área do conjunto urbanís-
tico de Brasília”, acentuou.

A matéria segue, agora, para tra-
mitação em outras comissões. Par-
ticiparam da reunião da CESC de
hoje os deputados Arlete Sampaio,
Leandro Grass (Rede), Guarda Jânio
(PROS) e Jorge Vianna (Podemos).

Segundo explicou à comissão o
secretário de Desenvolvimento Ur-
bano e Habitação do DF, Mateus Oli-
veira, a área em questão foi objeto
de regularização em 2001, masnun-
ca foram instituídos parâmetros pa-

ra sua ocupação. O edifício foi adqui-
rido pelo Sesi/Senai, que apresentou
proposta para implantação do Mu-
seu de Arte, Ciência e Tecnologia.

De acordo com Oliveira, o Edifí-
cio Touring do Brasil é considerado
patrimônio histórico e artístico na-
cional, uma vez que seu projeto de
arquitetura integra a obra do ar-
quiteto Oscar Niemeyer. Por esse
motivo, foram consultados a Secre-
taria de Cultura e Economia Criati-
va e o Instituto de Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN),
ligados à preservação do patrimô-
nio tombado.

“TEMOS QUE NOS
ENTENDER PARA QUE
TODOS SEJAM ATENDIDOS.
POLÍTICA É ISSO. HOJE O PP
TEM A PRESIDÊNCIA DA
CÂMARA, AMANHÃ, VAMOS
QUERER TER ESSA
PRESIDÊNCIA. TEM A
ELEIÇÃO DO ARTHUR E NÓS
VAMOS APOIAR? E DEPOIS
DE NÓS, VAI VIR O PRB
(REPUBLICANOS), TODOS
TEMOS QUE CRESCER. NÃO
PODE FICAR PARA TRÁS. SE
TEMOS UM GRUPO, TEMOS
QUE ESTAR UNIDOS."
VALDEMAR COSTA NETO, DO PL

jornalistas no Palácio do Planalto
que as conversas entre o presidente
e o partido estavam "bem encami-
nhadas" e que seria ideal filiá-lo dia
22, por ser o número de urna do PL.

Sem fechar questão
Questionado se, caso o partido fi-

lie o presidente, todos os diretórios
regionais devem acompanhá-lo,
Fagundes sinalizou que não neces-
sariamente. "O PL nunca foi de fe-
char questão", disse o senador, vi-

ce-líder do governo. "Temos as dife-
renças regionais muito grandes,
acredito que é possivel sim ter coli-
gações diferentes, até porque na le-
gislação não tem verticalização",
completou o senador, ao chegar no
Palácio do Planalto nesta segunda.

Com a provável filiação ao PL, Em
fote desvantagem nas pesquisas,
Bolsonaro começa a corrida para
enfrentar o ex-presidente Lula em
2022 e o candidato da chamada
“terceira via”, caso ele surja.
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NOVOS CRITÉRIOS
Repercutiu ontem no Congresso e provocou

insatisfações diversas, decisão recente do ministro
da Justiça, Anderson Torres (foto ), na pasta que
comanda. Ele refez os cálculos da partilha do Fundo
Nacional de Segurança Pública (FNSP) aos estados
e DF mediante nova metodologia.

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

M eto d o l og i a
Torres, que não esconde que pretende

disputar uma vaga na Câmara em 2022, foi
acusado de beneficiar o DF e estados de
parlamentares que o apoiam na carreira
política. Isso porque o novo sistema reduz
cotas de estados mais populosos e com
maiores registros de criminalidade.

Mais R$ 8,8 mi
Com isso, a parcela a ser destinada a

Brasília e Regiões Administrativas este ano
na área de segurança pública será R$ 8,8
milhões maior do que os R$ 16,5 milhões
previstos na proposta inicial. No geral, além
do DF, transferências para 12 estados
também tiveram montante ampliado

Reforço de peso
Não é apenas no Senado que

se destacam atuações de
ex-parlamentares e
ex-ministros nos gabinetes –
caso de Heloísa Helena, que
desde o ano passado é
assessora do gabinete de
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
Na Câmara Legislativa do DF
(CLDF) segue firme o
ex-ministro de vários governos
do PT e ex-deputado federal
Ricardo Berzoini, que desde
2019 é chefe de gabinete do
deputado Chico Vigilante (PT).

Na executiva
Tido como assessor de

peso, Berzoini não
apenas continua
mantendo grandes
contatos com o
sindicalismo de todo o
país como também atua
como vice-presidente do
PT no DF, junto a Jaci
Afonso (atual dirigente
da sigla). Mora com a
família em Brasília desde
os tempos de
parlamentar e é
totalmente integrado à
vida e costumes
b ra s i l i e n s es .

H o m e n age m
Chico Vigilante, a propósito,

divulgou um vídeo nas redes
sociais, no último final de semana,
em homenagem ao ex-deputado
federal já falecido Sigmaringa
Seixas, que faria aniversário no
último domingo (7). Destacou que
Sig, como era conhecido, “l u to u
pela democracia e pelas
liberdades individuais no país”.

D efesa
“Ele foi uma pessoa fundamental na minha vida. Com

sensibilidade e humanismo atuou em minha defesa por duas vezes,
quando fui preso pelo simples motivo de lutar pelos direitos dos
trabalhadores, e conseguiu que eu fosse libertado”, destacou o
parlamentar. Se estivesse vivo, Seixas estaria completando 76 anos.

D e l i cad o
Continua delicado o quadro de saúde do ex-senador e

ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB), que está internado
desde agosto, depois de ter tido um AVC. Durante o final de
semana ele teve uma série piora e precisou ser intubado, mas
familiares alertam que apesar de grave, o quadro não é terminal.
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Como Bolsonaro vê Moro agora
JÁ É 2022

Presidente diz em entrevista no Paraná que o ex-juiz da Lava Jato sempre teve propósito político

O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou ontem que o ex-ministro
Sergio Moro "sempre teve um

propósito político". Moro deixou o
governo em 2020, acusando o
mandatário de tentar interferir na
Polícia Federal. O ex-juiz da Lava Ja-
to planeja se filiar ao Podemos
amanhã e sinalizou a aliados que
pretende entrar na disputa pelo Pa-
lácio do Planalto.

"Você começa a entender um
pouco mais as coisas, entender o
que eu passei com o ministro Ser-
gio Moro. Ele sempre teve um pro-
pósito político, nada contra, mas
fazia aquilo de forma camuflada. E
ele tinha intenção sim de ir ao Su-
premo [Tribunal Federal]. Num pri-
meiro momento eu achei justa a
intenção dele, depois eu passei a
conhecê-lo um pouquinho me-
lhor", disse Bolsonaro, durante en-
trevista à Jovem Pan.

A entrevista foi gravada no final
de semana, durante visita de Bolso-
naro ao Paraná, e transmitida na
manhã desta segunda-feira. "O que
eu queria na Polícia Federal? Não é
interferir nada, quero interlocu-
ção. O então diretor[-geral] da PF
[Maurício Valeixo], que era do Para-
ná, nunca foi falar comigo para
apresentar um diretor [regional]",
declarou Bolsonaro.

Em outro trecho da entrevista,
Bolsonaro argumentou que Moro
não aceitou a determinação de tro-
car dois superintendentes da cor-
poração. "Começaram os proble-
mas. Eu nunca pedi para [o Moro]
me blindar, eu sempre falei para
ele: 'não deixe que me chanta-
geiem'", afirmou.

Moro abandonou a 13ª Vara de Cu-
ritiba para assumir o Ministério da
Justiça de Bolsonaro, logo após o se-
gundo turno das eleições de 2018,
com a promessa de que teria car-
ta-branca na pasta. Depois de deixar
a Esplanada, o principal revés do
ex-juiz ocorreu em junho deste ano,
quando o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) o declarou parcial no julga-
mento de Lula no caso do tríplex.

Bolsonaro reafirmou que Moro
"tinha um interesse político" du-
rante sua passagem pela pasta da
Justiça. "E o Moro lamentavelmen-
te tinha um interesse político. Co-
mo pode uma pessoa abrir mão de
23 anos de magistratura para ser
ministro? Sabendo que poderia ser
demitido no dia seguinte e jogar
tudo aquilo fora. Ele aos poucos foi
se revelando que tinha um proje-
to", declarou.

O presidente repetiu ainda na
entrevista o que afirmou em depoi-
mento à PF, de que Moro teria con-
dicionado uma troca no comando
da corporação à sua indicação para
uma vaga de ministro do STF. O
ex-ministro nega.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Além da desconfiança de Bolsonaro, Moro terá que se mostrar políticamente viável para os partidos

D i f i c u l d ad es
para alianças
e l e i to ra i s

Dirigentes de partidos de centro
e centro-direita que buscam alter-
nativa em 2022 a Jair Bolsonaro e
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) dizem que o ex-juiz
Sergio Moro pode até ter mais visi-
bilidade na chamada "terceira via",
mas é uma incógnita, o que dificul-
taria alianças eleitorais. O diagnós-
tico é que, após a eleição de Bolso-
naro, as legendas estão receosas de
apostar em nomes cuja trajetória
política seja desconhecida.

Dois outros fatores aumentam a
desconfiança desses dirigentes em
torno do ex-magistrado: ter aban-
donado a carreira de juiz para se
tornar ministro de Bolsonaro e en-
trar na política; e ter sido conside-
rado parcial pelo STF à frente dos
casos de Lula na Lava Jato.

Ex-titular da 13ª Vara Federal de
Curitiba, Moro era responsável pe-
los processos da Lava Jato e aban-
donou a carreira para se tornar mi-
nistro da Justiça. Um ano e quatro
meses após assumir o cargo, em
abril de 2020, o ex-juiz pediu de-
missão por discordâncias com o
presidente.

A reportagem ouviu presidentes
de seis partidos políticos. Para uma
parte, Moro começa oficialmente a
carreira política isolado e precisará
mostrar muito traquejo político
para reverter o cenário. Nas pala-
vras de um dirigente, se quiser
aglutinar apoios, o ex-juiz terá de
"descer do salto" e conversar de
igual para igual com os outros
pré-candidatos que disputam o es-
paço de terceira via em 2022.

Outra ala dos dirigentes avalia
que, pelo Podemos, Moro não terá
condição de ser viável eleitoral-
mente, porque se trata de um par-
tido que tem pouco tempo de tele-
visão e recursos para bancar uma
campanha.

Há ainda quem aposte que, ape-
sar da sinalização de se lançar na
disputa pelo Planalto, o ex-juiz sai-
rá candidato ao Senado pelo Para-
ná. O cenário pode mudar se Moro
começar a pontuar muito bem em
pesquisas.

Hoje, ao menos cinco nomes es-
tão no tabuleiro que espera rom-
per a polarização Lula-Bolsonaro:
os governadores Eduardo Leite
(PSDB-RS) e João Doria (PSDB-SP),
que disputam as prévias no parti-
do; a senadora Simone Tebet
(MDB-MS); o ex-ministro da Saúde
Luiz Henrique Mandetta (DEM); e
o senador Alessandro Vieira (Cida-
dania-SE).

S A I BA MAIS
» O ex-presidente Lula ficou preso por 580 dias em Curitiba. Ele foi solto após o STF ter

mudado entendimento sobre prisão após segunda instância, determinando que só pode
ocorrer após o trânsito em julgado. Em 2021, o STF anulou as condenações proferidas
contra Lula pela 13ª Vara Federal da Justiça Federal de Curitiba. Meses depois, em uma
dura derrota para o ex-juiz, o Supremo declarou Moro parcial na condução do pro c es s o.
Diferentes pontos levantados pela defesa de Lula levaram à decisão dos minist ros ,
como interceptações telefônicas do ex-presidente, parentes e advogados antes de
adotadas outras medidas investigativas e divulgação de grampos. A posse de Moro no
governo Bolsonaro e os diálogos entre integrantes da Lava Jato obtidos pelo site The
Intercept Brasil também pesaram. As conversas dos aplicativos de mensagem
expuseram a proximidade entre Moro e os procuradores da Lava Jato.

"Tinha que trocar o Valeixo, ele
[Moro] resolveu partir para uma
troca comigo. Ele falou: 'você me
indica para Supremo e depois o fu-
turo ministro troca o Valeixo'. Eu fa-
lei: 'pô, Moro, você está de brinca-
deira. Eu quero trocar o Valeixo por
uma falta de interlocução maior
entre nós."

Apesar de apontar propósito po-
lítico em Moro, Bolsonaro elogiou
seu ex-ministro na entrevista. Disse
que ele "fez um trabalho bom na
Lava Jato" e ajudou a redirecionar o
futuro do Brasil".

Auxiliares de Bolsonaro dizem
que a eventual entrada de Moro
na corrida eleitoral de 2022 deve-
rá ter impacto sobre a chamada
terceira via, mas sem força sufi-
ciente para romper a esperada po-
larização com o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso
participe da corrida eleitoral, Mo-
ro vai se somar à lista de possíveis
candidatos que tentam romper o
protagonismo de Lula e Bolsona-
ro no próximo pleito, como Ciro
Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e
Eduardo Leite (PSDB).

Defesa questiona a PGR
A defesa de Sergio Moro protoco-

lou um pedido no inquérito sobre
a suposta interferência de Jair Bol-
sonaro na Polícia Federal em que
solicita manifestação da Procura-
doria-Geral da República sobre o
presidente ter sido ouvido sem a
presença de procuradores e dos ad-
vogados do ex-ministro.

A PF interrogou Bolsonaro na
noite de quarta-feira, no Palácio do
Planalto, sobre a acusação de inter-
ferência política dele na institui-
ção. "Esperavam os signatários da
presente serem comunicados da
data de oitiva do segundo investi-
gado - e assim também o fosse a
própria PGR - mantendo-se o mes-
mo procedimento adotado quan-
do do depoimento prestado pelo
ex-Ministro Sérgio Fernando Moro,
em homenagem à isonomia pro-
cessual", diz o pedido. Os advoga-
dos pedem no documento para re-
gistrar o "inconformismo" com a
realização do depoimento sem a
presença dos procuradores e da de-

fesa e solicitam uma posição da
PGR "sobre a regularidade do pro-
cedimento adotado, pela Polícia
Federal, para a oitiva do senhor Pre-
sidente da República".

Em manifestações enviadas em
setembro ao ministro Alexandre
de Moraes, do STF, portanto mais
de um mês antes do depoimento, o
procurador-geral Augusto Aras
ponderou a necessidade de intima-
ção da Procuradoria e dos advoga-
dos dos investigados quando da
realização de oitivas.

Em seu depoimento à PF, Bolsona-
ro negou a acusação feita contra ele e
afirmou que Moro condicionou
uma troca no comando da corpora-
ção à sua indicação para uma vaga
de ministro do Supremo, declaração
rebatida pelo ex-juiz da Lava Jato.

Em 2020, na relatoria do caso,
o ex-ministro Celso de Mello
concedera aos advogados de Mo-
ro o direito de acompanhar o in-
terrogatório de Bolsonaro e fa-
zer perguntas.
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Lira pede ao
Supremo que
mantenha
pagamentos

Emendas do orçamento secreto

Na sexta-feira, ministra Rosa Weber
suspendeu repasses bilionários para
emendas parlamentares na Câmara

ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Lira sugere que o colegiado do STF derrube a liminar de Rosa Weber

S A I BA MAIS
» Após quase dois meses de

"trégua" com o STF, selada com
a publicação da carta à nação
para diminuir o tom de ameaças
feitas nos atos de 7 de
setembro, mas sob
desconfiança do mundo
político, Bolsonaro ainda
afirmou na entrevista de ontem
que existe um "excesso de
interferência" do Judiciário no
Executivo. "O Supremo age
demais nessas questões. A
gente lamenta isso aí, não é, no
meu entender, papel do
Supremo. "Quem quer ser
presidente da República, quem
quer decidir, que se candidate".

O presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL),
pediu ontem ao Supremo Tri-

bunal Federal (STF) que revogue a
ordem da ministra Rosa Weber pa-
ra suspender os pagamentos do
governo de Jair Bolsonaro feitos
por meio do orçamento secreto.

Lira sugere duas alternativas:
que a ministra reveja a própria de-
cisão individual ou que o colegiado
derrube a liminar. O tema está pau-
tado para julgamento no plenário
virtual do tribunal a partir de hoje.
O deputado também vai se reunir
com o presidente do STF, Luiz Fux,
para tentar convencê-lo de que o
assunto é interno da Câmara e
uma intervenção da Corte repre-
sentaria avanço sobre as prerroga-
tivas do Legislativo.

"A intervenção judicial no caso
dos autos seria uma afronta ao
principio da separação de pode-
res", escreve Lira. "Não cabe
ao Poder Judiciário alte-
rar as escolhas legitima-
mente feitas pelo legis-
lador, tais como as re-
ferentes às programa-
ções incluídas na lei
o r ç a m e n t á r i a  p o r
meio de emendas de re-
lator. Essas escolhas decor-
rem de decisão típica e sobera-
na do Parlamento", segue na mani-
festação enviada ontem ao STF.

Ao tribunal, Lira defende que as
chamadas emendas de relator-geral,
identificadas pelo código RP-9, estão
dentro da lei e, pelo caráter discricio-
nário, admitem “margem de esco-
lha de responsabilidade exclusiva do
gestor público” e “faculdade do rela-
tor geral de indicar beneficiários du-
rante a execução orçamentária”.

"Essa margem, que pode variar
de acordo com cada órgão conce-
dente, é a que possibilita que sejam
consideradas especificidades du-
rante a execução do orçamento, as
quais decorrem da diversidade de
situações dentro do universo de
5.570 municípios e de todos os esta-
dos e o Distrito Federal", defende

Na última sexta-feira, Rosa Weber

determinou a suspensão imediata
de todos os pagamentos feitos via
orçamento secreto, impondo um
duro revés ao presidente Jair Bolso-
naro, que tem distribuído bilhões
de reais a parlamentares em troca
da aprovação de projetos de seu in-
teresse no Congresso. A ministra se
disse 'perplexa' com o esquema de
distribuição de recursos públicos e
travou os repasses até que o plená-
rio do STF bata o martelo sobre o te-
ma. Um dos pontos considerados
por ela foi justamente a falta de
transparência em torno dos pedi-
dos de deputados e senadores para
órgãos do governo indicando a uti-
lização desses recursos.

No gabinete de Rosa desde ju-
nho, a decisão foi dada no mesmo
dia em que foi revelada a continui-
dade da prática pelo Planalto, com
a distribuição de R$ 1,2 bilhão a de-
putados na véspera da votação da

PEC dos precatórios. O depu-
tado Celso Maldaner

(MDB-SC) admitiu que a
oferta levada a parla-
mentares foi de R$ 15
milhões por voto.

Ontem, Bolsonaro
criticou a decisão limi-

nar de Rosa Weber. De
acordo com o presidente, o

presidente da Corte, Luiz Fux, le-
vará o tema para apreciação do ple-
nário na semana que vem.

"Os argumentos usados pela re-
latora do Supremo não são justos.
Dizer que nós estamos barganhan-
do. Como eu posso barganhar se
quem é o dono da caneta é o rela-
tor, o parlamentar?", disse Bolsona-
ro em entrevista à rádio Jovem Pan
Curitiba. "O parlamentar é quem
sabe onde precisa de recursos. Não
vou discutir a legalidade porque é
legal", acrescentou, sobre a distri-
buição de verbas por meio de um
esquema sem transparência e já
questionado em cortes de audito-
ria, como o Tribunal de Contas da
União (TCU). "Pelo que estou saben-
do, o ministro Fux deve levar na se-
mana que vem ao plenário e deci-
dir essa questão"

1,2
BILHÃO DE REAIS FOI
LIBERADO EM UM DIA
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LULA QUER PSB DE VICE
A despeito de partidos lançarem nomes para chamar a

atenção de Lula da Silva – Rodrigo Pacheco (PSD) é um noivo na
praça eleitoral – o PT está perto de anunciar um da esquerda
para vice na chapa presidencial do petista. Destacam-se dois do
PSB no topo da lista: Flávio Dino (foto ) e Paulo Câmara –
governadores do Maranhão e Pernambuco, respectivamente,
em fins de mandatos. Lula já conversou com ambos. Lula não
prometeu nada, mas quer um deles, contam grãos petistas
próximos do candidato.

WERTHER SANTANA/AE

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Daniel Silveira foi preso após
insultar ministros do Supremo

Deputado Daniel Silveira é solto
SEM REDES SOCIAIS

O ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF),
mandou soltar o deputado federal
Daniel Silveira (PSL-RJ), preso após
publicar um vídeo com ataques a
integrantes do Supremo. O magis-
trado, porém, afirmou que Silveira
está proibido de usar as redes so-
ciais e de manter contato com ou-
tros investigados, exceto os que são
parlamentares, nos inquéritos das
fake news e no que investiga a exis-
tência de uma milícia digital para
abalar a democracia.

O deputado foi preso em flagran-
te por ordem de Moraes em feverei-
ro deste ano. Em março, o ministro
autorizou Silveira a cumprir prisão
domiciliar. Em junho, porém, após
ele violar o uso da tornozeleira ele-

trônica, foi preso novamente. Após
ampla negociação entre o STF e a
cúpula do Congresso, porém, a Câ-
mara, que tem a prerrogativa de re-
vogar prisão de deputado nessas
ocasiões, manteve ele na cadeia.
Depois do desgaste enfrentado pe-
lo Supremo por ter agido de ofício,
a PGR denunciou o deputado. Em
abril, por unanimidade, a Corte
aceitou a denúncia e instaurou
uma ação penal para investigá-lo.

Na decisão desta segunda-feira
em que o liberou da prisão preven-
tiva, Moraes classificou a conduta
de Silveira como "gravíssima" e dis-
se que, no período em que esteve
em prisão domiciliar, ele voltou a
demonstrar seu "reiterado despre-
zo pelo STF e pelo Poder Judiciário".

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

O magistrado afirmou, porém, que
as medidas investigativas da ação
penal já foram adotadas e que o no-
vo cenário permite sua soltura. "O
panorama processual que justifi-
cou a prisão do réu, todavia, não
mais subsiste, uma vez que a ins-
trução criminal foi devidamente
encerrada, inclusive com a apre-
sentação de alegações finais pelo
Ministério Público e pela defesa",
disse. O deputado foi preso após di-
vulgar um vídeo em que insulta os
ministros do Supremo com pala-
vras de baixo calão.

A gravação foi publicada pouco
depois de o ministro Edson Fachin
soltar uma nota pública sobre de-
poimento do ex-comandante do
Exército Eduardo Villas Bôas de que

negociou com o Alto Comando das
Forças Armadas um tuíte para
pressionar o STF no julgamento
que levou à prisão do ex-presidente
Lula em 2018. Alvo dos inquérito
das fake news e dos atos antidemo-
cráticos, Silveira, segundo o STF,
"adotou como estratégia desferir
agressões verbais e graves amea-
ças, nas redes sociais, contra os mi-
nistros", responsáveis pelo inquéri-
to dos atos antidemocráticos.

Apesar da denúncia, na ocasião,
a Procuradoria pediu ao STF impo-
sição de uso de tornozeleira eletrô-
nica, a proibição de se aproximar
das dependências do tribunal e o
recolhimento domiciliar, com per-
missão para sair de casa apenas pa-
ra ir ao Congresso.

re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b rCom apoio de Walmor Parente e Carolina Freitas

Nunca mais
Pesa na decisão da cúpula do PT o fator Michel Temer. O

partido não confia mais num vice de centro após a queda
de Dilma Rousseff.

CFM na UTI
O presidente do CFM, Mauro Ribeiro, é alvo

de processo no TJMS por abandono de serviço
público de Campo Grande. O MP o acusa de
receber R$ 72 mil por 873 plantões médicos
não realizados.

Drible do jaleco
O MP determina que se retifique o motivo

da saída: “demissão por abandono”, em vez
de “exoneração a pedido”. Isso valida a
cassação do cargo.

O céu para 12..
Doze das 81 cadeiras do Senado são

ocupadas hoje por suplentes sem votos. Os
titulares se afastaram por motivos variados.
Tasso Jereissati (PSDB-CE), por exemplo, deixa
a Casa até fevereiro para ajudar Eduardo Leite
nas prévias do PSDB. Assumiu o suplente
Chiquinho Feitosa (DEM-CE).

..sem votos
O PLP 253/20 de Fabiano Contarato (REDE-ES)

determina que não podem ser suplentes o(a)
cônjuge do(a) candidato(a), companheiro e

parentes até 3º grau. Está numa gaveta de
comissão. O 1º suplente do presidente da CCJ,
Davi Alcolumbre (DEM-AP), é seu irmão, Josiel

(DEM); a 1ª suplente de Eduardo Braga (MDB-AM),
é a esposa, Sandra. E de Ciro Nogueira, chefe da

Casa Civil, é a mãe, Eliana, que assumiu.

Cadê o computador?
O transporte de cargas no país rodou à vontade

por sete dias. A operação da PF no DNIT resultou
na apreensão de computador que hospeda o
sistema de Autorização Especial de Tráfego, que
emite guia indispensável de transportes de
grandes volumes, em interface com ANTT e PRF.
O aparelho já foi devolvido.

Verba na tela
A Comissão de Fiscalização e Controle da

Câmara vai apurar indícios de superfaturamento
em propagandas do governo. A auditoria foi
aprovada via requerimento do deputado Elias Vaz
(PSB-GO). Foram identificados gastos milionários
para a produção de vídeos por diferentes
produtoras contratadas pelo governo federal.

Verba no lixo
O pior: Vaz avisa que os recursos utilizados em

parte dos vídeos são da MP nº 942/20, que abriu
créditos extraordinários para campanhas de
enfrentamento à pandemia do covid-19 – e a medida
provisória foca ações eficazes para tratamento de
vítimas, não publicidade. A apuração contará com o
auxílio do Tribunal de Contas da União.

Pereira garantista
Presidente do PRB, Marcos Pereira não desiste

do STF. Mesmo com seu padrinho Davi Alcolumbre
(DEM-AP) desgastado, por segurar a sabatina do
indicado André Mendonça, ambos atuam para
derrotá-lo no plenário.

‘A nt i l ava j at i sta’
Nome de Edir Macedo no páreo, Pereira roda

gabinetes no Senado e se diz o “te r r i ve l m e nte
eva n gé l i c o” de Bolsonaro e também garantista da
lei – ou seja, um ‘a nt i l ava j at i sta’ – o que soa como
música terapêutica aos ouvidos de políticos.

ES P L A N A D E I R A
# Festa Literária Internacional do Pelourinho será

lançada hoje, na Igreja do Rosário dos Pretos, em
Salvador. # Acontece hoje em São Luís o 8º Encontro
Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e
Patrimônio Mundial. # Sebrae prorroga inscrições até
dia 28 para Programa Inova Amazônia. # Evento 'Arrasta
Para Cima 2', de marketing e empreendedorismo,
acontece de 12 a 14 no Alphaville SP.
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Vale tudo para 2022
A votação da chamada PEC

dos Precatórios, aquela que
garantirá os recursos para o

“vale voto” do Governo Federal,
expôs as entranhas de uma forma
podre de se fazer política no Bra-
sil, onde tudo é permitido, menos
a decência e a seriedade.

Não cabe aqui discutir a deci-
são do governo de dar uma nova
roupagem e nome a um progra-
ma dito social para atender a par-
cela- cada dia maior- da popula-
ção faminta do país e, para isto,
precisar de cavar recursos num
orçamento mentiroso que, de an-
temão, se sabe que não será cum-
prido, como aliás nunca foi.

O que assusta, mas apenas con-
firma o que cada brasileiro já sa-
bia: na política, se é que se pode
chamar isto de política- vale tudo,
desde que o tudo trata vantagens,
diretas ou indiretas, a quem nela
está envolvido.

Em 2018 o Brasil se disse cansa-
do de corrupção e votou dizendo
que queria mudanças. O incons-
ciente coletivo levou ao poder
pessoas que, por suas patentes,
não praticariam, nem permiti-
riam que se praticasse, a corrup-
ção. Confiavam nos escolhidos e
não prestaram atenção nos no-
mes que consagravam para, jun-
to com os novos santos- de pés de
barro se veria depois- iriam colo-
car o Brasil nos trilhos. Ledo enga-
no ou má fé nas escolhas. Nada
mudou. Se mudou, foi para pior.

A ousadia ultrapassou os limi-
tes. Mudar regimento da Câmara

de última hora, desrespeitar a
Constituição para aprovar aquilo
que se sabe indecentes pois não é
solução para a fome e tem o claro
objetivo de comprar votos é gra-
ve, muito grave, pois abre o cami-
nho para outras tramoias e colo-
ca o país sem limites.

De que mais seriam capazes
nossos políticos? É hora de colo-
car um freio. Mas dentro da lei,
sem trovejadas de autoritarismo.
Assim como é preciso buscar so-
lução real para um problema que
é muito e real e muito cruel.

O país não pode continuar
criando paliativos, que nem isto
são pois com valores insignifican-
tes, para enfrentar o drama da fo-
me. Programas emergenciais não
podem ser perpetuados. Como
existem no Brasil, os programas
emergenciais são claramente
uma esmola para enganar o povo
faminto e com isto protelar mu-
danças e reformas capazes de me-
lhorar a distribuição da renda na-
cional. A população precisa sim
ser assistida com programas que
ajudem os necessitados, não aos
que precisam de verbas para
comprar votos que assegurem a
manutenção de mandato. Até
quando será assim? A resposta es-
tá mais com os eleitores do que
com os políticos. O país, enten-
dam, precisa de um líder compro-
metido com os interesses do po-
vo. Não precisamos de mitos.

PAULO CÉSAR OLIVEIRA, jornalista e
e m p resá r i o

Ouviu sim
Disse tudo. Uma coisa é nao cur-

tir outra coisa é dizer que nunca
ouviu falar.

AMARILES CASTRO, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA “Não é legal querer
pagar de elitista ao falar que não
conhece Marília Mendonça”, dispara
Lela Gomes sobre manifestações
nas redes sociais

Farra do boi
Eita, que se brasileiro se unisse,

acabava com essa farra. Os caras es-
queceram o papel deles perante a
constituição e estão legislando em
causa própria, dividindo o Brasil
do jeito que bem entendem, e nós
só assistindo de longe.

AGUINALDO OLIVEIRA, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA Líder
do governo afirma que votação da
PEC dos Precatórios ocorrerá
amanhã (9)

Fim do mundo
É o fim do mundo mesmo, viu.

Só pode. O respeito e os valores já
não existem mais.

ALVES T LÉIA, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA Homem é preso por
estuprar a filha de 13 anos

Vaca Louca
Queria ver a foto dela subindo as

escadas.

CLARICE FALLER, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA VÍDEO: Vaca é
flagrada descendo em toboágua de
clube

Surto milionário
Por que nenhum milionário sur-

ta e sai distribuindo dinheiro?

LUIS PAULO, PELO FACEBOOK, SOBRE A
MATÉRIA PMDF detém homem
armado que estava em surto

Triste realidade
A consequência do secretismo é

que o viúvo fica sem aposentadoria
e os entes queridos rapidamente se
apropriam das posses. Triste reali-
dade. Esse é o preço da inaceitação.

HENRY PENA, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA Advogado alerta sobre
dificuldades no pedido de pensão
por morte de casais homoafetivos

Salvemos o planeta
A Conferência das Partes da

Convenção da ONU sobre
mudanças climáticas – CO P

26 teve início em Glasgow na Es-
cócia, e está repleta de boas expec-
tativas. Nela o mundo vai em bus-
ca de consenso acerca do pacto
climático. A preocupação maior é
quanto ao dióxido de carbono
que aquece o planeta e degrada
os recursos da natureza, colocan-
do em risco a prosperidade da hu-
manidade.

Ao longo do tempo, a humani-
dade criou um futuro nebuloso
acerca da sustentabilidade. No
momento, cabe reverter um des-
fecho desastroso, e assim fazer
com que o aquecimento global e
mudanças do clima tornem-se
prioridades em emergência cli-
mática. .

É imperiosa a necessidade que
os maiores emissores de gases pa-

ra o efeito estufa desde a Revolu-
ção Industrial contribuam para
que sejam minimizadas as graves
consequências de despejos de
CO2 na atmosfera.

Portanto, vamos ser otimis-
tas para que a COP 26 avance
nas negociações para um acor-
do que atenda aos interesses
de toda humanidade e assim,
salvar o nosso planeta. É preci-
so agir rapidamente para eli-
minar o excessivo aquecimen-
to do planeta antes que seja tar-
de. Acreditamos em soluções
factíveis e o engajamento de to-
dos pensando dessa forma em
um mundo melhor para as fu-
turas gerações.

Não dá mais para tratar com
descaso a natureza.

MARINALDO GUIMARÃES, ad vogad o
e auditor

I n s eg u ra n ç a
Os moradores da Asa Sul vivem

nos ultimos meses verdadeiro
terror com os constantes assaltos,
roubos a residência e até roubo
de cabos e fiação elétrica na qua-
dra. O policiamento preventivo e
ostensivo que nunca existiu nos
ultimos anos agora penalisa e dei-
xa os moradores nas mãos de
bandidos e assaltantes.

A imprensa ja tem mostrado os
constantes roubos a comércios e re-
sidências. Mas nada é feito! Cinica-
mente autoridades chegam com es-
tatisticas... que nada refletem a reali-
dade. A maioria dos roubos não são
registrados pois não adianta na-
da..Gostaríamos muito de viver no
mundo que o GDF diz que vivemos!
A realidade é bem diferente.

Os moradores das quadras 700
então estão expostos diretamen-
te a violência e bandidagem... Pa-
gamos os mais altos impostos do
país e temos os piores serviços.
Nada funciona no GDF! Nada!

HÉLIO CAMPOS, Brasília, DF

Urnas não falam
O eleitor brasileiro é um ingê-

nuo incorrigível. A cada eleição, vai

às urnas, na esperança de que o vi-
ciado ambiente político, nos três
níveis de poder - semelhantes, só
variando a escala - se purifique e se
torne mais respirável. Os candida-
tos prometem que, se eleitos, dei-
xarão de lado projetos particulares
e priorizarão o interesse do povo.

Não tarda o pobre votante, no
entanto, a cair em profunda frus-
tração quando constata que o cida-
dão no qual confiou passa a agir,
após consagrado pelo voto, de for-
ma repulsivamente egoísta e volta-
da exclusivamente para o interesse
pessoal, característica dos subter-
râneos do poder cujos donos que
por lá intitulam de democracia.

O eleitor sabe que voltará a ser
convencido de que, com o voto,
pode mudar ocenário. Lembran-
do o saudoso Cartola, modifican-
do o verso para "mas que boba-
gem, as urnas não falam, simples-
mente as urnas inalam a esperan-
ça que roubam de mim". Conven-
ce-se então que o melhor é esco-
lher nada além do menos pior e
percebe que qualquer transfor-
mação profunda exigirá uma
transição bem mais longa, algu-
mas vezes até traumática.

PAULO ROBERTO GOTAC, Rio de
Janeiro, RJ

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

(61) 99606.4199
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BRASIL.

Mais 33 funcionários do
Inep pedem demissão

EDUCAÇÃO

Debandada de ocupantes de cargos de chefia ocorre 13 dias antes do Enem

FOTO INEP

Instituto é o
o rga n i zad o r
das provas do
E xa m e
Nacional do
Ensino Médio
(Enem) e pelo
E xa m e
Nacional de
D es e m p e n h o
de Estaudantes
(Enade), que
ava l i a
u n i ve rs i d ad es

Menor
n ú m e ro
de mortes

O Brasil fechou o mês de outu-
bro registrando o menor núme-
ro de mortes por covid-19 desde
abril de 2020. Dados divulgados
pela Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS), do Ministério da
Saúde, mostram que 11 mil pes-
soas morreram pela doença no
mês passado. Em abril de 2020, o
Brasil registrou 5,7 mil mortes
pela doença. O número de outu-
bro também é inferior ao totali-
zado em abril deste ano, quan-
do a pandemia atingiu o pico de
casos e óbitos, e 82,2 mil brasilei-
ros perderam a vida para a co-
vid-19.

A queda no número de óbitos
é registrada desde junho, quan-
do o Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) avançou na vaci-
nação dos grupos prioritários
previstos no Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19 (PNO). Os da-
dos divulgados apontam a eficá-
cia da campanha de vacinação
no combate à crise pandêmica.
Até o momento, o Ministério da
Saúde já enviou doses suficien-
tes para imunizar os grupos
prioritários, todos os brasileiros
adultos com ao menos uma do-
se e segue nas novas etapas da
campanha, com a dose de refor-
ço para idosos acima de 60 anos,
pessoas imunossuprimidas e
profissionais de saúde, além da
imunização de adolescentes e a
segunda dose da população.

Ao todo, 334,9 milhões de vaci-
nas covid-19 foram distribuídas
para todos os estados e o Distri-
to Federal. E mais de 275,9 mi-
lhões foram aplicadas. Só nas úl-
timas 24 horas foram mais de
515 mil. Cerca de 155,1 milhões de
brasileiros já tomaram a primei-
ra dose da vacina, o que equivale
a 87,6% do público-alvo de 177
milhões de brasileiros. E mais de
120,7 milhões tomaram a 2ª dose
ou dose única, o que representa
68,1% da população vacinável.A
vacinação também reflete na
queda da média móvel de casos
e óbitos. O índice registrado nes-
ta segunda é 324,43: queda de
14,5% nos últimos 14 dias.

Outra boa notícia é que, pela
primeira vez desde o começo da
pandemia, o estado de São Pau-
lo não registrou nenhuma mor-
te por coronavírus nesta segun-
da-feira, segundo o Governo de
São Paulo. A Secretaria Estadual
de Saúde registrou 359 novos ca-
sos, totalizando 4.413.241 casos
desde o início da epidemia. No
total, foram 152.527 mortes pela
covid-19 no estado.

COVID-19

A 13 dias do início da aplicação
do Enem, o órgão do Ministé-
rio da Educação (MEC) que or-

ganiza o exame sofre uma deban-
dada em protesto contra a atual
gestão. Ao menos 33 servidores já
pediram exoneração nesta segun-
da-feira. Eles oficializaram desliga-
mento de cargos ligados à organi-
zação do Enem, marcado para 21 e
28 deste mês. No desligamento,
eles citam a "fragilidade técnica e
administrativa da atual gestão má-
xima do Instituto nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep)".

O presidente do Inep, Danilo Du-
pas Ribeiro, é acusado pelos servi-
dores de promover um desmonte
no órgão, com decisões sem crité-
rios técnicos, e também de assédio
moral, segundo denúncia da Asso-
ciação de Servidores do Inep (Assi-
nep). Desde o início do governo Jair
Bolsonaro (sem partido) há turbu-
lências no Inep, que já passou por
quatro mudanças de comando.
Mas servidores apontam que o cli-
ma agora é “i n s u p o r t áv e l ”.

Servidores dizem que, com essas
baixas, a realização do Enem fica
sob alto risco de falhas. Questiona-
dos, MEC e Inep não responderam.

O pedido coletivo de dispensa foi
assinado eletronicamente por ser-
vidores desde o fim da manhã des-
ta segunda. Do total de 30 baixas re-
gistradas até as 16h30, ao menos 20
eram de coordenadores de substi-
tutos dos coordenadores.

O principal departamento atin-
gido é a Diretoria de Gestão e Plane-
jamento -responsável, entre outras
coisas, pela logística das provas. Os
30 pedidos de demissão se somam
a outros dois, da
semana passa-
da. O coordena-
dor-geral de Lo-
gística da Apli-
cação, Hélio Jú-
nio Rocha Mo-
rais, e o coorde-
nador-geral de Exames para Certifi-
cação, Eduardo Carvalho Sousa, pe-
diram exoneração.

Os servidores são de carreira e
continuam, portanto, na autar-
quia, porém fora dos cargos de che-
fia. As 35 baixas, contando a movi-
mentação da semana passada, re-
presentam mais de um quarto dos
120 cargos comissionados do insti-
tuto. O Inep tem, no total, 492 servi-
dores em exercício, segundo o Por-
tal da Transparência do governo.

A instabilidade vem desde ao
menos de setembro. Naquele mês,
o então diretor de tecnologia do
instituto, Daniel Miranda Pontes
Rogerio, pediu exoneração. Um
funcionário passou a responder
pela diretoria, mas também pediu
para sair em outubro -o cargo ago-
ra é ocupado por Roberto Santos.

A gestão de Dupas Ribeiro tem si-
do fortemente criticada por inte-
grantes do setor educacional. Ser-

vidores o denunciaram, em carta
aberta, por assédio moral e omis-
são. Segundo os funcionários, exa-
mes como o Enem estão sob risco.
Dupas Ribeiro teria ainda se nega-
do integrar um time que gerencia
riscos das provas, as chamadas
Equipes de Incidentes e Resposta
do Enade 2021 e do Enem 2021. His-
toricamente o presidente do Inep
capitaneia esses trabalhos.

A Assinep promoveu, na quinta,
um ato público em frente à sede do

instituto, em Brasília. Cerca de 50
pessoas participaram da manifes-
tação, que contou com faixas com
dizeres como "Enem e censos em
risco" e "assédio moral não".

"Para além de problemas estru-
turais que foram negligenciados
ao longo da atual gestão do Inep, os
servidores denunciam o assédio
moral, o desmonte nas diretorias, a
sobrecarga de trabalho e de fun-
ções e a desconsideração dos as-

pectos técnicos
para a tomada
de decisão", diz
a carta.

Os servidores
afirmam que
não há autono-
mia para o tra-

balho de diretores e documentos
estariam sendo gerados como res-
tritos no sistema eletrônico sem
que haja necessidade dessa classifi-
cação -informação confirmada pe-
la reportagem. O presidente do ins-
tituto ainda se esquivaria de assu-
mir decisões e assinar atos. A asso-
ciação de servidores do Inep tem
mantido posição crítica a Dupas Ri-
beiro. A organização critica esva-
ziamento do órgão e nomeações
por critérios ideológicos.

"Servidores denunciam assédio moral,
desmonte, sobrecarga de trabalho e de
funções e a desconsideração dos aspectos
técnicos na tomada de decisão", diz a carta.
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Entenda a alta do diesel e
como ela afeta seu bolso

EFEITO DOMINÓ

Preço impacta setores como transporte e agricultura, dizem os especialistas
ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS

O aumento no custo de transporte de cargas é apenas um dos impactos da escalada do combustível

Preço tem
alta de 2,2%
nas bombas

O preço da gasolina subiu no-
vamente nos postos brasileiros
na semana passada e já chega a
custar R$ 7,999 por litro em Bagé
(RS), onde a pesquisa da Agência
Nacional do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (ANP) encontrou
o maior valor. Na média nacio-
nal, o combustível foi vendido a
R$ 6,710 por litro, alta de 2,2%,
ainda com repasses do último
reajuste promovido pela Petro-
bras, de 7%, no fim de outubro. O
valor é um novo recorde desde
que a ANP começou a compilar
os preços dos combustíveis no
país, em 2002.

O preço do diesel também
manteve tendência de alta, che-
gando a R$ 5,339 por litro, na
média nacional. O valor é 2,4%
superior ao praticado na sema-
na anterior. Em Cruzeiro do Sul
(AC) o produto já é encontrado
por R$ 6,70 por litro.

O diesel foi reajustado em 9,1%
no mesmo dia em que a Petro-
bras aumentou a gasolina. A alta
levou a protestos de caminho-
neiros e transportadoras, com
uma tentativa frustrada de pa-
ralisação nacional no início do
mês. A escalada dos preços dos
combustíveis e o risco de nova
paralisação de caminhoneiros
vem gerando uma ofensiva do
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) contra a Petrobras, em
mais uma estratégia para trans-
ferir a responsabilidade pela cri-
se.

Nesta segunda, ele voltou a re-
clamar do elevado lucro da esta-
tal e defender sua privatização.
"Vamos reclamar de quem real-
mente é o responsável por isso: a
Petrobras é a responsável", disse
o presidente, em entrevista à rá-
dio Jovem Pan. "É uma empresa
que está existindo em um mo-
nopólio para si e para seus acio-
nistas. Eu quero divulgar, os nú-
meros são astronômicos dos lu-
cros da Petrobras ao longo dos
anos, e grande parte vai para
acionistas." O presidente repe-
tiu que a Petrobras está prestes a
anunciar novos reajustes, em-
bora a estatal negue.

GASOLINA

A escalada do preço do óleo die-
sel espalha uma série de refle-
xos em setores diversos da

economia brasileira: do transporte
de cargas e passageiros até a pro-
dução de alimentos no campo.

Neste ano, o combustível já acu-
mula alta de 65% nas refinarias da
Petrobras, o que gera uma pressão
até as bombas dos postos. O diesel
mais caro, ao elevar os custos do
transporte de cargas nas rodovias,
levou a uma onda de críticas dos
caminhoneiros à política de preços
da estatal.

Parte da categoria chegou a or-
ganizar uma greve no começo des-
te mês, mas a paralisação não ga-
nhou corpo. Na hora de definir os
preços dos combustíveis nas refi-
narias, a Petrobras leva em consi-
deração o comportamento do pe-
tróleo no mercado internacional e
a variação do dólar. Trata-se de uma
política de paridade. Com a reto-
mada da economia mundial, após
restrições para frear a covid-19, a
demanda por petróleo aumentou
ao longo dos meses. Assim, a cota-
ção do barril passou a subir, impac-
tando os preços no Brasil.

Além disso, o avanço do dólar,
acima de R$ 5, gera uma pressão
adicional para os combustíveis.

"O real está desvalorizado. O des-
compasso frente ao dólar se reflete
nos preços", diz o economista Mar-
cio Sette Fortes, professor do Ib-
mec-RJ. Entre os dias 24 e 30 de ou-
tubro, o valor médio do diesel nos
postos brasileiros foi de R$ 5,211 por
litro, indica pesquisa da Agência
Nacional do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (ANP). A marca repre-
senta avanço de 43,6% frente ao fi-
nal do ano passado (R$ 3,628).

O diesel mais alto também eleva
as despesas de empresas que reali-
zam o transporte de passageiros.
No dia 28 de outubro, operadoras
de ônibus urbanos criticaram o go-
verno federal e a política de preços
da Petrobras.

Transporte urbano
"Preço do diesel mostra que o go-

verno quer ônibus lotado e serviço
ruim", afirmou na ocasião a Asso-
ciação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU), que re-
presenta o setor. A alta do insumo
ocorre no momento em que o
transporte de passageiros tenta se

recuperar do baque causado pela
pandemia. Segundo a NTU, as ope-
radoras de ônibus urbanos amar-
gam um prejuízo acumulado de
pelo menos R$ 17 bilhões durante a
crise sanitária.

"A omissão do governo federal
frente aos sucessivos reajustes do
óleo diesel, insumo que representa
em média 26,6% do custo do trans-
porte público coletivo, está forçan-
do a insolvência das empresas ope-
radoras", disse a NTU.

No campo, o combustível é insu-
mo para a operação de máquinas
agrícolas, além de ser usado no
transporte de mercadorias em ca-
minhões. Ou seja, ao subir, encare-
ce os custos de produção de ali-
mentos. "O diesel alto tem um efei-
to de médio e longo prazo na eco-
nomia, maior do que o da gasolina.
Impacta desde o transporte de car-
gas e passageiros até bens indus-
triais e in natura", afirma o econo-
mista Matheus Peçanha, do FGV
Ibre (Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas).

Segundo ele, o combustível ten-
de a permanecer em nível elevado
pelo menos até o começo do próxi-
mo ano.

Demanda e dólar pesam
A perspectiva de elevação do

combustível está relacionada ao
processo de reabertura da econo-
mia internacional. O movimento
deve seguir nos próximos meses,
mantendo a demanda por petró-
leo aquecida, dizem os pesquisado-
res.

Com escalada de preços no Bra-
sil, o Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), colegiado que
reúne governo federal e secretários
de Fazenda dos estados e do Distri-
to Federal, aprovou o congelamen-
to, até o final de janeiro, do valor do
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) sobre o
produto. De acordo com especialis-
tas, a medida tem efeito limitado,
pois não impede novos avanços pa-
ra o consumidor. "A perspectiva é
de os combustíveis continuarem
muito pressionados. O ICMS não é
a causa do aumento dos preços. O
que provoca a alta é o aumento do
barril de petróleo e do dólar",
aponta Peçanha.

A moeda americana voltou a ga-
nhar força na reta final deste ano

com o cenário de incertezas fiscais.
As dúvidas sobre as contas públicas
aumentaram após o governo fede-
ral driblar o teto de gastos para pa-
gar o Auxílio Brasil."Estamos em
um cenário de retomada da econo-
mia no mundo, e pode haver nova
elevação do petróleo. Isso poderia
ser compensado com o dólar mais
baixo", analisa Fortes.

S o l u ç õ es
Em busca de soluções para a

questão, o Congresso Nacional que
prorroga, por mais 60 dias, a vali-
dade da Medida Provisória (MP)
1069/21, que trata da comercializa-
ção de combustíveis por revende-
dor varejista. A medida provisória
abre a possibilidade de que os pos-
tos vinculados a distribuidor espe-
cífico (bandeirados) possam ven-
der combustível de outro fornece-
dor, a chamada "bomba branca". A
MP diz ainda que, enquanto não
houver regulamentação das novas
regras por parte da Agência Nacio-
nal de Petróleo (ANP), a definição
será feita por decreto.

7, 9 9
REAIS É O PREÇO DA

GASOLINA
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Obama espera que Brasil lidere
COP26

Ex-presidente norte-americano cobra liderança brasileira no combate à crise climática
BEN STANSALL / AFP

China treina disparos de mísseis
MAQUETES DE NAVIOS DOS EUA

Imagens de satélites de uma em-
presa americana mostraram, no
domingo (7), que a China cons-
truiu maquetes em tamanho real
de um porta-aviões da Marinha e
de outros navios de guerra dos Es-
tados Unidos no deserto de Xin-
jiang.

Os modelos, possivelmente de-
senvolvidos para servirem como
objeto de treinamento, refletem os
esforços de Pequim para aprimo-

rar suas defesas contra forças na-
vais, especialmente americanas,
visto que as tensões continuam al-
tas com Washington na região de
Taiwan e do Mar do Sul da China.

Os registros feitos por satélites
da empresa Maxar mostraram ma-
quetes em tamanho real de um
porta-aviões dos EUA e de pelo me-
nos dois destróieres construídas
no que parece ser um novo com-
plexo militar em Taklamakan, um

dos maiores desertos do mundo,
no noroeste da China.

As imagens também mostraram
uma ferrovia de seis metros de lar-
gura sobre a qual havia um alvo do
tamanho de um navio –o que, se-
gundo especialistas, pode ser usa-
do para simular uma embarcação
em movimento.

Segundo o Instituto Naval dos
EUA, o complexo foi usado para tes-
tes de misseis balísticos. "A análise

das imagens históricas de satélite
mostra que o modelo do por-
ta-aviões foi construído inicial-
mente entre março e abril de 2019",
diz o relatório do órgão.

Questionado ontem sobre as
imagens, o porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores chinês,
Wang Wenbin, disse não estar cien-
te da situação.

Na China, os programas de mís-
seis antinavios são supervisiona-

Em passagem pela COP26 que
provocou aglomeração recor-
de nos corredores e lotou um

dos maiores auditórios, o ex-presi-
dente dos Estados Unidos, Barack
Obama, disse na tarde de ontem
que espera que o Brasil, a China, a
Índia, a Rússia e a Indonésia lide-
rem o combate à crise climática.

A afirmação foi feita em discurso
no qual ele exortou os jovens a
transformarem a raiva e a ansieda-
de em ações e, principalmente, em
votos: "Você pode não gostar da po-
lítica. Mas não a ignore".

O presidente citou a atuação po-
lítica como a primeira forma pela
qual cada jovem pode, individual-
mente, contribuir para o clima.
"Vote como se sua vida dependesse
disso. Não adote uma postura cíni-
ca com a política. Não teremos in-
tervenções pelo clima vindas dos
governantes se eles não sentirem a
pressão dos eleitores."

Segundo o ex-presidente, esse
era um conselho que sempre ouvia
de sua mãe quando, adolescente,
se revoltava com algo: "Mãos à
obra, mexa-se, envolva-se e mude o
que precisa ser mudado".

Obama também sugeriu que o
público faça pressão sobre as em-
presas, deixando de comprar das
que desrespeitam o ambiente ou
não atuam para preservá-lo, e suge-
riu aos ativistas que não se isolem
dentro de uma bolha.

"Não adianta pregar aos conver-
tidos nem só se juntar aos que já
acreditam na crise do clima. É pre-
ciso ouvir os resistentes, entender
suas preocupações e encontrar as
formas de que eles sejam menos
atingidos pelas mudanças necessá-
rias", disse o político americano.

Ele também afirmou aos mais jo-
vens que se preparem para uma

dos pela Força de Foguetes do Exér-
cito de Liberação do Povo (PLARF,
na sigla em inglês).

De acordo com o último relató-
rio anual do Pentágono, o PLARF
conduziu seu primeiro lançamen-
to de fogo real no Mar do Sul da
China em julho de 2020. Na oca-
sião, foram disparados seis mísseis
balísticos DF-21 nas águas ao norte
das ilhas Spratly, onde Pequim tem
disputas territoriais com Taiwan.

"VOTE COMO SE SUA VIDA DEPENDESSE
DISSO. NÃO ADOTE UMA POSTURA CÍNICA

COM A POLÍTICA. NÃO TEREMOS
INTERVENÇÕES PELO CLIMA VINDAS DOS

GOVERNANTES SE ELES NÃO SENTIREM
PRESSÃO DOS ELEITORES"

BARACK OBAMA ex-presidente dos Estados

maratona, porque o progresso será
lento e confuso. "Instituições polí-
ticas se movem devagar, mesmo
quando há boas intenções; empre-
sários olham o lucro no curto pra-
zo; cooperação internacional sem-
pre foi difícil e piorou com a desin-
formação online."

Crítica a Trump
No discurso, iniciado com uma

brincadeira por poder voltar a
uma COP sem gravata, mas obri-

gado a pegar trânsito, Obama cri-
ticou o ex-presidente Donald
Trump, por desmontar políticas
pró-clima de sua administração, e
os governos da China e da Rússia,
por falharem em apresentar me-
tas mais ambiciosas de redução
de emissões de gases de efeito es-
tufa, que causam o aquecimento
global.

Segundo ele, vários países fra-
cassaram nos compromissos as-
sumidos em 2015, no Acordo de

Paris. "Paris foi um começo, não o
fim. Era para melhorarmos nos-
sas promessas a cada ano", afir-
mou ele.

Sob o governo do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), o Brasil
foi um dos países que recuou em
suas ações ambientais: o desmata-
mento cresceu nestes seis anos, es-
truturas de fiscalização foram des-
montadas e, no ano passado, a me-
ta de redução de emissões foi redu-
zida, em vez de ampliada.

Nesta COP26, a delegação brasi-
leira revisou sua meta, deixando,
porém, a quantidade de gás po-
luente a ser cortada equivalente à
prometida em 2015, ou seja, sem a
ambição esperada.

Segundo Obama, o mundo hoje
atravessa um período de tensão
geopolítica maior que a de 2015,
por causa da pandemia, do nacio-
nalismo, da falta de liderança dos
EUA sob Trump e do recuo do mul-
t i l a t e r a l i s m o.
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Luta para
continuar
como campeã

J I U -J I T S U

Apesar da falta de reconhecimento,
Sofia Veloso quer alçar novos voos

ARQUIVO PESSOAL

Com pouco
tempo de
carreira, a
brasiliense já
c o n q u i sto u
vários títulos
como
p rof i s s i o n a l .
Seu maior
sonho, agora, é
o mundial em
Abu Dhabi.

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

Lutar jiu-jitsu é tão essencial co-
mo respirar para Sofia Veloso,
de 25 anos. Campeã mundial

pela IBJJF (Federação Internacional
de Jiu-Jitsu, sigla em inglês), ela de-
dica-se ao esporte há cinco anos e
coleciona medalhas do campeona-
to brasileiro e diversas outras com-
petições. Sonhadora, ela montou
uma estrutura de treinos e procura
parcerias para avançar na carreira
internacional.

Para competir no maior cam-
peonato de Jiu-Jitsu no mundo, o
ADCC (Abu Dhabi Combat Club,
em inglês) em 20 de novembro, So-
fia treina seis horas diariamente,
em horários intercalados das
10h30 às 22h, na garagem da casa
do Mestre Renato ou na quadra de
esportes da igreja. A lutadora des-
taca-se facilmente entre as adversá-
rias pelo esforço.

Força, vontade, disciplina defi-

nem a Sofia também fora do tata-
me. Sedentária desde criança, ela
pesava mais de 100 quilos aos 18
anos quando começou a frequen-
tar às aulas. “Meu primeiro treino
da vida foi decisivo para mim, eu
lutei contra uma mulher, faixa ro-
xa na época, que deveria ter no má-
ximo 50kg, eu fiz toda a força do
mundo contra ela e, simplesmen-
te, apanhei horrores da senhora de
50 anos, que tinha metade da mi-
nha altura e do meu peso, cheguei
em casa sem nem saber o que tinha
ac on te cid o”, relembrou ela com
um sorriso largo no rosto.

Aos 23 anos, já era vencedora do
campeonato brasileiro quando de-
cidiu treinar intensamente por
conta própria para competir no
mundial de jiu-jitsu. Durante seis
meses, ela se submeteu a uma roti-
na insana de exercícios, dieta e trei-
nos, e poucas semanas antes, ela le-
sionou o quadril – motivo das inú-
meras sessões de fisioterapia. Mas,
Sofia não desistiu, ela não só lutou

como uma leoa no tatame, e voltou
para casa como campeã mundial
como se nada tivesse acontecido.

Sofia não pôde negar que o desa-
pontamento, as lesões e falta de re-
conhecimento afetaram o empe-
nho dela nos anos seguintes. Após
dois anos, o Mestre Renato, 47 anos,
firmou uma parceria com ela, con-
cordou em treiná-la e, principal-
mente, estar presente em cada pas-
so da carreira esportiva da lutado-
ra. “Diferente das outras mulheres
que praticam jiu-jitsu é o quanto
ela se doa, o quanto ela treina duro
para conseguir o que ela quer.”

Hoje, faixa roxa na modalidade,
Sofia treinou em diversas acade-
mias em Brasília, até encontrar o
mestre, com quem teve uma cone-
xão imediata por causa da paixão
em comum pela luta. Com tom de
voz firme, ao mesmo tempo, sim-
pático, ele completou “a maior di-
ferença da Sofia é o psicológico de-
la, é muito forte, uma força de von-
tade, ela é obstinada, não como
uma teimosia, mas surge da moti-
vação genuína, que tem a discipli-
na como consequência, é essa mo-
tivação dela que me motiva a ensi-
ná-la”, afirma o mestre Renato.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Grêmio busca reação
contra o Fluminense

BRASILEIRÃO

Com a pressão e o desespero
trazidos pela derrota no Gre-Nal,
o Grêmio enfrenta o Fluminense
hoje e deposita no jogo contra os
cariocas a esperança de uma pos-
sível reação para permanecer na
Série A do Campeonato Brasilei-
ro. O Fluminense, por sua vez,
venceu na última rodada, mas o
clima entre jogadores e torcida
esquentou, apesar do resultado.
O duelo entre tricolores gaúchos
e cariocas acontece na Arena do
Grêmio, às 21h30.

Desde sua última vitória, con-
tra o Juventude em casa, o Grê-
mio teve uma sequência com
clássico e rivais da parte de cima
da tabela e foi derrotado quatro
vezes, por Atlético-GO, Palmeiras,
Atlético-MG e Internacional. Res-
tando nove jogos, com um atrasa-
do da segunda rodada diante do
Flamengo, o time de Vagner Man-
cini projeta iniciar uma reação
contra o Fluminense para deixar
a zona de rebaixamento. O Grê-
mio é o vice-lanterna, com 26
pontos, nove a menos que o San-
tos, primeiro fora do Z4.

Foi nos acréscimos e com mui-
to sufoco, mas o Fluminense con-
quistou uma vitória por 1 a 0 so-
bre o Sport na última rodada e
pôs fim na sequência de duas der-
rotas seguidas que vinha no Bra-
sileirão. Com 42 pontos, na oitava
posição, o tricolor carioca segue
na briga pela classificação para
sua segunda Libertadores conse-
cutiva. O clima, no entanto, tam-

bém não é dos melhores. O ata-
cante Lucca e o goleiro Marcos Fe-
lipe precisaram dar explicações
nas redes sociais após se desen-
tenderem com a torcida na últi-
ma partida. Após a sequência de
resultados negativos contra Cea-
rá e Santos, o técnico Marcão mu-
dou a formação do Fluminense
de 4-3-3 para 4-4-2, atuando com
John Kennedy e Fred como dupla
de ataque no jogo diante do
Sport. Retornando ao time, Caza-
res entrou bem e também passa a
ser uma opção para o treinador,
que deverá repetir escalação pa-
recida com a do último jogo.

Após a última vitória, o time do
Fluminense não se direcionou ao
setor em que estava a torcida, co-
mo é de costume em jogos em ca-
sa. O técnico Marcão rebateu al-
gumas críticas após o jogo. "Eu
deito minha cabeça no travessei-
ro quando chego em casa e fico
tranquilo porque sabemos que fi-
zemos de tudo durante a semana
toda", afirmou o treinador.

4
Jogos seguidos sem vencer

está o Grêmio

Grêmio precisa vencer o Tricolor para começar fuga contra degola
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História em quadrinhos
celebra a beleza do blues

L I T E R AT U R A

Edição ampliada tem histórias e desenhos ainda inéditos no Brasil
D I V U LG A Ç Ã O

Blues, de
Robert Crumb,
é uma
celebração da
beleza de uma
arte popular
sufocada sob
os golpes da
tecnologia e
das modas

Pe q u e n os
M u n d os
em casa

O grupo catarinense Eranos
Círculo de Arte segue tempora-
da em formato on-line do espe-
táculo "Os Pequenos Mundos"
no CCBB em casa.

Durante o espetáculo, as
crianças são levadas a uma aven-
tura por mundos de fantasia fei-
tos de caixas de papelão. A narra-
tiva é conduzida por bonecos de
teatro de animação e propõe
uma experiência teatral intera-
tiva, valorizando o protagonis-
mo da criança.

A obra integra a programação
digital do Centro Cultural Ban-
co do Brasil e é um convite a pes-
soas de todas as idades a partici-
parem de uma aventura por
mundos encantados. A pessoa
responsável pela criança recebe,
antecipadamente, um tutorial
com uma lista de materiais e
orientações para preparação de
um espaço cenográfico, em ca-
sa, que servirá como ambienta-
ção para a experiência teatral.
Cada apresentação tem duração
aproximada de 35 minutos.

Em “Os Pequenos Mundos”, as
crianças são levadas a uma aven-
tura por mundos de fantasia fei-
tos de caixas de papelão. A narra-
tiva é conduzida por bonecos
animados pela atriz Sandra Coe-
lho e confeccionados por Lean-
dro Maman. Ainda durante a pe-
ça, Sandra dá indicações para as
crianças buscarem, no ambien-
te, objetos que os adultos já dei-
xaram previamente prepara-
dos.

O espetáculo fica em cartaz
até 21 de novembro, aos sábados
e domingos com sessões às 15h e
às 17h, às quintas-feiras com
apresentações às 10h, e nas sex-
tas-feiras às 15h. As sessões de do-
mingo possuem acessibilidade
com intérprete de libras e au-
d i o d e s c r i ç ã o.

Toda temporada acontece pe-
la plataforma Zoom e são per-
mitidos até 20 ingressos por ses-
são - cada bilhete virtual dá di-
reito à participação de toda fa-
mília. Os ingressos custam R$30
(inteira) e R$15 (meia) e podem
s e r  a d q u i r i d o s  n o  s i t e
www.bb.com.br/cultura. O valor
arrecadado com a bilheteria se-
rá doado integralmente para a
Associação Colmeia de acolhi-
mento infantil .

Haverá tradução de libras e
audiodescrição nas apresenta-
ções realizadas aos domingos,
durante toda a temporada.

No site do CCBB, há um tuto-
rial com a relação de materiais e
orientações para preparação.

T E AT R O

S E RV I Ç O

B l u es
ROBERT CRUMB
• 120 páginas (mais pôster

(30×42) com a ilustração da
ca pa )

• R$ 74,90

PIO GOMES
Especial para o Jornal de Brasília

No imaginário norte-america-
no, o nome Patton quase sem-
pre remete ao general da Se-

gunda Guerra. Mas para Robert
Crumb, ícone do quadrinho under -
ground, o Patton que interessa é ou-
tro, o humilde Charley, obscuro
cantor do delta do Mississipi, per-
sonagem de uma das histórias de
B l ue s , álbum lançado pela editora
Ve n e t a .

Para contar a história de Patton,
Crumb se baseou em um livro de
Robert Palmer que retrata, segun-
do ele, o imaginário do antigo
blues do interior. E é isso que o lei-
tor vai encontrar: um personagem
genial e maldito, a lenda do blues-
man que vende a alma ao diabo, a
oposição entre o blues e o coro da
Igreja. A vida de Patton traz perso-
nagens como seu professor Henry
Sloan, considerado o criador do
“blues primitivo”, Howlin’ Wol f,
outra lenda do blues que teria
aprendido muito com Patton, e
um tal Robert Johnson, que em
seus primeiros passos teria sofrido
bullying de Patton e sua turma.

Outros personagens reais apare-
cem em “Kansas City Frank Melro-
se”, singelo diálogo que relata o co-
tidiano de músicos da época, e em
“A Maldição Vodu de Jelly Roll Mor-
ton ”, onde o imaginário sobrena-
tural novamente surge para expli-
car a decadência e morte do músi-
co que inspirou Kansas City Frank.
Mas “É a Vida” e o fictício Tommy
Grady, criado a partir de histórias
ouvidas sobre cantores de blues,
que trazem o recado que Crumb
quer passar: a boa música, a que
realmente importa, foi produzida
até o início da década de 40.

É um pensamento radical, mas
não podemos esquecer a aversão
ao mainstream que Crumb sem-
pre demonstrou e que o levou a
matar seu famoso personagem
Fritz, the Cat, no auge do sucesso.
As canções de Tommy incorporam
as bebedeiras, mulheres e brigas vi-
vidas pelos músicos da época e fo-
ram gravadas em estúdios itine-
rantes, montados muitas vezes em
quartos de hotel. Isso renderia ál-
buns de relativo sucesso até o caos
provocado pela Depressão de 1929.
Para Crumb, o que veio depois foi a

banalização da “música pura” pela
indústria fonográfica. Algumas
histórias de Blues desenvolvem es-
se pensamento, quase sempre es-
critas em primeira pessoa. Vale res-
saltar que Crumb não se omite de
auto-crítica e ironia, se retratando
por vezes como um obcecado cole-
cionador e um crítico musical ran-
zinza.

A obra também traz um lado
pouco conhecido de Crumb, seu
trabalho como ilustrador. De capas
de disco, incluindo Cheap Trills, ál-
bum que catapultou para a fama
Janis Joplin, a cartazes diversos, in-
cluindo os da Cheap Suit Serena-
des, conjunto onde o próprio
Crumb toca banjo. Há retratos de
músicos e histórias curtas inspira-
das por músicas, como “Keep on
Tru c ki n ’!”, provavelmente o dese-
nho mais pirateado de Crumb. Ins-
pirada em “Truckin My Blues
Aw ay ”, de Blind Boy Fuller, a histo-
rieta foi tomada como otimista,
mas para o autor era na verdade
uma sátira mórbida ao otimismo
forçado da música moderna.

Quem está acostumado com a

arte de Crumb em trabalhos como
os da Zap Comix vai encontrar algo
parecido somente em “Qua dri-
nhos Be Bop Cubistas”, com diagra-
mação e traço anárquicos. No res-
tante de Blues aparecem influên-
cias como a das imagens captadas
por fotógrafos contratados pelo
governo durante a depressão, que
retrataram a realidade da época,
com paisagens, interiores e retra-
tos. Crumb também buscou em al-
guns momentos usar um pincel
mais espesso, se aproximando do
estilo noir das tiras policiais do fi-
nal dos anos 40.

“Uma Breve História da Améri-
c a” traz, segundo Crumb, “um a
tentativa de preservar a memória
cultural, um desejo manifesto de
continuidade, de resistência à uma
América onde nada permanece
igual por muito tempo”. Esse é o
sentimento explorado por Crumb
em Blues, e talvez a melhor tradu-
ção disso seja uma prancha onde
um solitário bluesman toca seu
violão sentado na esquina da cida-
de grande, alheio ao frenético - e
d e s n e c e s s á r i o.
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CANAL1.
TIAGO LEIFERT SÓ VOLTA NO ANO
QUE VEM. TALVEZ ATÉ NA GLOBO.
QUEM SABE?

A partir de hoje, terça, André Marques assume o “The Voice Brasil” e irá até a grande final do
programa no lugar do Tiago Leifert.

Tiago, em setembro passado, anunciou que não renovaria com a Globo e que pretendia se afastar
da televisão ao final de seu contrato, em dezembro.

No entanto, levado por problemas de ordem particular, foi obrigado a antecipar essa sua saída.
Envolvido em uma maratona de programas nos últimos anos, só pensa agora em dar um tempo

para ele e família. Dar meio que uma desligada de tudo e que essa sua parada, conforme informou
desde o início, a princípio será até março ou abril deste próximo ano. Só aí irá decidir o que fazer.

Sem precipitação e sem deixar ninguém no vácuo ou enxergar fantasma na parede.
As possibilidades, no caso dele, são muitas, entre as tantas, até uma possível volta para a Globo,

por que não?
A sua saída, vale sempre destacar, está acontecendo pela mesma porta que entro u .

D I V U LG A Ç Ã O

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

BAT E R E BAT E
» Anderson Tomazini voltou

aos sets de gravação, como
um dos protagonistas da
série "Tudo de Bom",
dirigido por Ajax Camacho,
para o streaming...

» ... Seu último trabalho na TV
foi na novela de Walcyr
Carrasco, "O Outro Lado do
Pa ra í s o" .

» Na esteira do boom da série
"Round 6", a Netflix
divulgou a estreia de um
novo seriado de terror
direto da Coreia do Sul...

» ... "Profecia do Inferno", do
diretor Yeon Sang-ho, chega à
plataforma no próximo dia 19.

» A Star+ está na expectativa
da estreia de "Dopesick" na
próxima sexta-feira...

» ... A série é baseada em
fatos reais...

» ... Um preocupado médico
(Michael Keaton) percebe
um aumento de pacientes
viciados em opioides, em
sua maioria, trabalhadores
d es es p e rad os .

» Ontem, aqui se lamentou a
ausência do SBT, rede, na
cobertura da tragédia da
cantora Marília Mendonça...

» ... Só cumpriu tabela no seu
te l e j o r n a l . . .

» ... Porém, com a equipe do “É
S á bad o”, o SBT – B ra s í l i a ,
dentro das possibilidades,
apresentou um trabalho dos
mais dignos...

» ... Esbarrou em alguns
problemas, como a falta de
GCs, mas fez a sua parte...

» ... Destaque para a repórter
Ariany Rollim. Usou de
simplicidade e foi eficiente

no improviso.

» De acordo com os dados do
Kantar Ibope Media na
Grande São Paulo, o
“Pe r re n g u e”, na estreia, foi a
segunda maior audiência da
Band domingo. A primeira
foi a Fórmula 1, com 3,5
p o ntos . . .

» ... Exibido das 19h54 às
23h01, marcou 3,1 pontos de
audiência, com share de
4,9% e pico 4,1 pontos...

» ... O “E n c re n ca”, da Rede TV!,
deu 2,2 pontos, share de 3,4
e pico de 2,9...

» ...A Band ficou 97% acima
da média da faixa horária
de exibição do “Pe r re n g u e”
quando comparado
com os domingos de
janeiro a outubro.
A Rede TV ficou
48% abaixo.

Fórmula 1
A Band preparou uma série de ações para

promover o Grande Prêmio São Paulo de F1, que
acontece no dia 14 no Autódromo de Interlagos.

Quem passa pela Usina São Paulo, às margens
do Rio Pinheiros, atravessa a ponte Engenheiro
Ary Torres ou transita pelas Avenidas
Bandeirantes e Nações Unidas, já se depara com
uma réplica inspirada na McLaren de Ayrton
Senna, que pesa mais de 200 kg e está içada a 40
metros do chão por um guindaste.

Tudo normal
Teve até quem caiu da cadeira ao ver o

“D o m i n gão”, em seu último programa, colocar no
ar uma “a nt i ga” entrevista do Fausto Silva com
Marília Mendonça.

Nada demais nisso. Fausto continua vinculado
à Globo até 31 de dezembro.

E mais...
Toda a campanha de lançamento do “Fau stão

na Band” será disparada a partir de 1º de janeiro
p ró x i m o.

Até lá não pode nada. Mas ao primeiro minuto
daquele dia, aí sim já poderá tudo.

C o nv i d ad o
No “Mais Você”, nesta terça,

Ana Maria Braga terá o narrador
Milton Leite como convidado.

No quadro de esportes do
Felipe Andreoli, ele vai falar dos
30 anos do SporTV. O
aniversário é nesta quarta.

C u r i os i d ad e
Nunca vi antes, portanto vale o

registro: domingo, enquanto exibia seu
noticiário habitual, o Globo News, na
tela, tinha uma tarja anunciando o
“Domingão do Huck”, na Globo.

Dizendo que ele estava apresentando
um especial sobre Marília Mendonça.

O momento
“G ê n es i s” terá um capítulo especial, nesta quinta-feira, na Record. Será,

enfim, exibido o momento em que José (Juliano Laham) se reencontra com
os irmãos que o venderam como escravo. É especial mesmo.

Primeiros registros
E ontem começaram as gravações de “Re i s”, próxima produção bíblica da

Record, em locações no Paraná.
Fernando Pavão, Karize Brum, Dudu Pelizzari, Vanessa Bueno, Giselle

Tigre, Débora Sartori, Igor Cotrim, Kiria Malheiros e Vinícius Reed são
alguns atores envolvidos.

Também escalada
Atriz e vocalista da banda Paranoika, e nome mais ligado ao teatro, Karla

Hill fará sua estreia nas novelas, em “Re i s”.
Será também seu primeiro trabalho na Record.

L i b e rad os
Paula Burlamaqui,

Rhay Polster e Kelner
Macêdo gravaram
suas últimas cenas
para “Ve rd ad es
Secretas 2”, do
G l o b o p l ay.

Aos poucos os
atores vão se
despedindo dos sets,
mas com a ordem de
guardar sigilo sobre
os respectivos
d esfe c h os .

C’est fini
A franquia de reality show Shore

terá dois representantes no MTV
EMA 2021.

O brasileiro Ricardo Salusse (Rio
Shore) e a mexicana Karime Pindter
(Acapulco Shore) são presenças
confirmadas na premiação que
acontece neste domingo,
diretamente da Hungria e será
exibida a partir das 17h, na MTV Brasil.
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ARQUIVO PESSOAL

C O N Q U I S TA S
Bisneto do fundador de Brasília, o

ex-presidente Juscelino Kubitschek, e
diretor-geral da Rede Plaza Brasília de Hotéis,

André Octavio Kubitschek celebrou uma dupla
vitória com muita oração e louvor. Após concluir

o curso de Direito e passar na dura prova da
OAB, ele comemorou os feitos com a família e
os amigos em um culto de Ação de Graças na

Igreja Pentecostal Nova Aliança, no Guará II,
onde fez agradecimentos e ouviu mensagens de

fé da pastora Cicera Oliveira.

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

ANNA CHRISTINA KUBITSCHEK, Paulo Octavio e dona Wilma Pereira com André Octavio Kubitschek, junto aos pais e a avó

Pois é
Tem figura política solteira no DF que adora

posar de comportado e de certinho nas redes
sociais, mas nos bastidores coleciona muitas
polêmicas e histórias que dariam um bom
seriado apimentado, estilo Verdades Secretas 2.
Histórias de deixar até os mais moderninhos
escandalizados. Mas como nada tenho a ver
com a história, cala-te boca!

D es p e d i d a
O embaixador do Japão, Akira Yamada, se

despede de Brasília em breve. A comunidade
japonesa na cidade fez uma emocionante
homenagem de despedida ao diplomata no
último final de semana, na Feira do Japão, no
Clube do Congresso, agradecendo Yamada
pela amizade e pelos trabalhos realizados
para fortalecer os laços Brasil-Japão.

Fest i va i s
Prestes a completar um ano em Brasília, o

Cafe de La Musique vem investindo em seu
espaço Dining Club, que está apostando na
alta gastronomia, passando pelas cozinhas
brasileira, argentina, italiana e também
contemporânea. Para o mês que antecede
as comemorações, a casa fará três festivais:
de vinho, italiano e café e brasa.

S o l u ç ão
Qual será o futuro da agenda cultural

do DF no cenário pós-pandemia?
Encontrar caminhos para o setor nesse
contexto é a proposta da 5ª Conferência
de Cultura do DF, que será realizada de
12 de novembro a 5 de dezembro, sob o
tema A Cultura no Pós-Covid. Evento
online coordenado pela Secretaria de
Cultura e Economia Criativa.

Finanças
A Semana Nacional de Educação

Financeira está com uma programação
interessante, até o dia 14, com dezenas de
atividades, entre palestras, cursos e
oficinas. O propósito é promover
educação financeira, previdenciária e
fiscal. O tema é Planejamento, Poupança
e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a
sua saúde financeira. Uma boa!

B 'd ay
A terça-feira será de muitos

cumprimentos e presentes para o
diretor do Jornal de Brasília, Renato
Matsunaga, empresária Janine Brito,
jornalista e empresária Mara Martinez,
arquiteto Hélio Albuquerque, design de
interiores Hugo Abreu, advogada Renata
Hanones, estilista Rafael Siqueira e a
jornalista Ana Beatriz Natário.

I n f l aç ão
A Companhia de Planejamento do DF

(Codeplan) apresenta, em transmissão ao vivo no
canal do Youtube da empresa, amanhã, às 14h30, o
comportamento da inflação no DF no mês de
outubro. Serão apresentadas análises do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo, do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor e do Índice CEASA.

M e i o. . .
Consolidado como um dos principais

veículos de comunicação do Distrito
Federal, o Jornal de Brasília c o m p l eta
ano que vem 50 anos em atividade na
capital federal. Levando diariamente
informação para a população do DF
através da edição impressa e do portal,
que mensalmente soma milhões de
usuários e milhões de acessos...

...século
...bem como em suas redes sociais, o
tradicional veículo não deixará a data

passar em branco em 2022. Lançado no
dia 10 de dezembro de 1972, o Jornal de

B ra s í l i a já faz parte da história da cidade,
presente em todos os momentos

marcantes, informando e formando
Brasília. Por uma cidade cada dia melhor

e de Brasília para Brasília.

TELMO XIMENES

Leilão do bem
A Casa Amarela Leilões, o Comitê de Ação Social

da Rede de Governança Brasil, o Conselho da
Mulher Empresária ACDF e o Grupo Mulheres de
Brasília promovem hoje o Leilão do Bem. Será às
20h, no Brasil 21 Cultural. A renda obtida com a
venda dos produtos disponíveis no leilão será
destinada ao Hospital de Apoio de Brasília.

Trad i ç ão
A partir do dia 13 deste mês, o Conjunto Nacional

abre suas portas em clima de Natal. Este ano, o
tema vem coroar as comemorações dos 50 anos de
existência do primeiro e mais tradicional shopping
do DF, trazendo em sua composição tons rosê e
dourado e múltiplas bolas suspensas em todo o
mall, que remetem às bolhas de champanhe.

Melissa Gontijo, Maíra Garcia e Maíra Gadelha no café da manhã de
lançamento do Natal do Taguatinga Shopping


