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Criadas as
ca r re i ra s
da nova
u n i ve rs i d ad e
Professores da
UnDF vão receber
salários de até
R$ 8,3 mil 10

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Goiás se
d es p e d e
de Íris
Reze n d e
Político com mais
de 60 anos de
carreira morreu
após AVC 14

Au x í l i o
Brasil tem
reg ra s
d ef i n i d a s
Quem era
do Bolsa Família
será cadastrado
au to m at i ca m e nte

IVAN MATTOS/ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Agora eles
têm nome:

George e
Pete r

Foram oito sugestões de
nomes para que os

brasilienses escolhessem
como deveriam se

chamar os dois filhotes
macho de onça-pintada

do Zoo de Brasília.

DECISÃO DO STF REACENDE
CRISE ENTRE OS PODERES

“ORÇAMENTO SECRETO”

Plenário do Supremo formou maioria para suspender o pagamento de emendas a deputados e
senadores. Resultado tem potencial para agravar relação entre Legislativo e o Executivo.
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Ibaneis cria carreira de
professor e tutor na UnDF

EDUCAÇÃO

Cerca 2,5 mil vagas serão preenchidas mediante concurso público
LÚCIO BERNARDO JR./AGÊNCIA BRASÃ-LIA

Lei foi
sa n c i o n ad a
ontem pelo
governador do
DF Ibaneis
Rocha e
publicada no
Diário Oficial
do Distrito
Fe d e ra l

S a rge nto
e PM são
d e n u n c i ad os
TEREZA NEUBERGER
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O Ministério Público do Esta-
do de Goiás (MPGO) apresentou
denúncia contra subtenente da
Polícia Militar do Distrito Fede-
ral (PMDF) Irineu Marques Dias,
de 44 anos, e contra o sargento
do Exército Thiago de Castro
Muniz, de 36 anos, pelo crime de
estupro coletivo de uma jovem
de 25 anos, há cerca de um mês,
em Águas Lindas de Goiás. Eles
estão presos. Também foi solici-
tada pela promotora Renata Ca-
roliny uma apuração suplemen-
tar a fim de buscar o reconheci-
mento de eventuais coautores
do delito, e a fixação do paga-
mento de indenização à vítima.

Conforme apontado na de-
núncia, a vítima estava em uma
festa em uma residência no
Bairro Parque Barragem, em
Águas Lindas de Goiás. A resi-
dência seria do irmão do subte-
nente, Daniel Marques Dias, de
37 anos, que à época do crime,
também foi preso junto com Iri-
neu e Thiago, mas logo depois
foi liberado. Segundo definido
pela promotora de Justiça Rena-
ta Caroliny, Irineu teria iniciado
uma “escala de revezamento”de
estupros, supostamente prati-
cados pelos denunciados e ou-
tros quatro homens ainda não
identificados.

Segundo a vítima, foram mo-
mentos de terror. O estupro co-
letivo teria durado cerca de 5 ho-
ras até que a vítima conseguisse
fugir da casa. Após a denúncia,
os suspeitos foram conduzidos
à 17ª Delegacia Regional de
Águas Lindas de Goiás.

MPGO

Preço da assinatura (DF e GO):
A N UA L : R$ 260,00 – SEMESTRAL: R$ 135,00

Vendas avulsas (DF e GO): R$ 1,00
Vendas avulsas (Outros Estados): R$ 3,00

Atendimento ao leitor : (61) 3343-8012 e 3343-8134
Atendimento ao assinante: (61) 3253-9257 e 3254-3947

A Editora Jornal de Brasília Ltda. não comercializa diretamente os exemplares do jornal ao público, fazendo-o unicamente por meio de bancas de jornais devidamente credenciadas e com a empresa juridicamente constituída que, por sua vez, revendem os exemplares por meio de vendedores
avulsos, com idade acima de 16 anos, conforme norma legal vigente, por ela diretamente contratados. As assinaturas são vendidas diretamente na sede social da empresa ou por intermédio das pessoas físicas ou jurídicas para isso au to r i zad a s .

Sucursal São Paulo:
(11) 5097-6777

Sucursal Rio de Janeiro:
(21) 3459-8848

EDITOR CHEFE - IMPRESSO

Ricardo Nobre (ricardo.nobre@grupojbr.com)

CHEFE DE REPORTAGEM - IMPRESSO

Petronilo Oliveira (petronilo.oliveira@grupojbr.com)

Editora JORNAL DE BRASÍLIA Ltda.
CNPJ - 08.337.317/0001-20

TELEFONE GERAL: (61) 3343-8000

ENDEREÇO: SIG/Sul - Qd. 01 - Lote 765
Brasília - DF - CEP.: 70.6 1 0 - 41 0

E D I TO R ES

Larissa Galli (larissa.galli@grupojbr.com)

EDITOR EXECUTIVO - ON LINE

Miguel Alves (miguel.alves@grupojbr.com)
Telefones: (61) 3343-8000 e 3343-8100

E-mail: re d acao @ g r u p o j b r.c o m

EDITOR CHEFE - ON LINE

Lindauro Gomes (lindauro.gomes@grupojbr.com)

Fundado em 10 de dezembro de 1972
C l a s s i f i cad os :

(61) 99637-6993

Dep. Comercial:
(61) 3343-8180

Thiago Henrique de Morais (t h i ago. m o ra i s @ g r u p o j b r.c o m )

Fundado em 10 de dezembro de 1972Fundado em 10 de dezembro de 1972

Fernanda Martins (fernanda.martins@grupojbr.com)

WILLIAN MATOS
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O governador Ibaneis Rocha
sancionou ontem a lei que
cria as carreiras de professor e

de tutor da Universidade do Distri-
to Federal (UnDF). A medida foi pu-
blicada no Diário Oficial (DODF).

Serão 2,5 mil cargos para profes-
sor e 1 mil para tutor. Os profissio-
nais trabalharão 40 horas sema-
nais caso atuem em regime de tem-
po integral, e 20 horas semanais em
caso de regime parcial. A lei prevê
salários iniciais de R$ 2,2 mil ao ser-
vidor com especialização (20h) e de
R$ 8,3 mil aos docentes com douto-
rado (40h). Os profissionais serão
escolhidos mediante concurso pú-
blico; mais detalhes devem ser in-
formados posteriormente pela Se-
cretaria de Educação. A sanção da
lei vem após a Câmara Legislativa
(CLDF) aprovar o projeto de lei no
dia 13 de outubro. Foram 12 votos fa-
voráveis e um contra — o da deputa-
da Júlia Lucy (Novo).

UnDF
Sancionada em julho deste ano, a

Universidade do Distrito Federal
(UnDF) será a primeira universida-

de administrada pelo Governo do
Distrito Federal (GDF) e a segunda
de ensino superior pública da capi-
tal, juntando-se à Universidade de
Brasília (UnB). O campus principal
da UnDF será no Lago Norte, em um
prédio concedido pela Terracap.
Ibaneis prevê que a instituição este-

ja em completo funcionamento
dentro de cinco anos, com outros
prédios em regiões do DF a serem
escolhidas pela reitoria da universi-
dade. “Espero que um na Ceilândia,
pelo menos, e outro na região nor-
te, ou em Planaltina e Sobradinho”,
disse o governador à época. A insti-

tuição deverá ter o nome oficial de
Universidade do Distrito Federal
Jorge Amaury, em homenagem ao
professor de Direito processual na
graduação, mestrado e doutorado
da Faculdade de Direito da UnB.
Amaury faleceu em junho deste
ano, vítima da covid-19.

Pedófilo de Aracaju faz vítima no DF
FOI PRESO

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

Uma criança de apenas nove
anos, moradora do Distrito Fede-
ral, foi atraída por um pedófilo
através de um jogo do tipo RPG (Ro-
le Playing Game). O homem de 22

anos conversou por dois meses
com a criança.

A operação da Polícia Civil do
Distrito Federal (PCDF), denomina-
da “Operação RPG”, contou com
apoio operacional da Polícia Civil
de Sergipe (PCSE). Após oito meses
de investigação sigilosa foi possível

identificar o suspeito.
O investigado envolveu a criança

com conversas eróticas e incestuo-
sas e diálogos de cunho sexual, que
evoluíram para fora da esfera do jo-
go, chegando a ser realizadas atra-
vés de aplicativo de mensagem .

No cumprimento do mandado

de busca e apreensão, foi possível
identificar que o pedófilo conver-
sava com dezenas de meninas de
vários estados do Brasil. No celular
dele foi encontrado conteúdo pe-
dopornográfico. O homem foi au-
tuado em flagrante pela Polícia Ci-
vil de Aracaju.

5
HORAS DUROU O

ESTUPRO COLETIVO
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Lançado o 3º ciclo do Renova DF
EMPREGO

Programa vai capacitar 1.500 pessoas em equipamentos do Itapoã, Riacho Fundo e Estrutural
VINÍCIUS DE MELO / AGÊNCIA BRASÍLIA

“Estamos trabalhando com diversas empresas para inserir as pessoas no mercado de
trabalho. Isso é competir com igualdade”, comentou o Paco Britto em discurso

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

Na manhã de ontem, o Gover-
no do Distrito Federal (GDF)
lançou o terceiro ciclo do pro-

grama Renova DF, com vagas aber-
tas para 1.500 alunos que atuarão
no Itapoã, Riacho Fundo e Estrutu-
ral. A iniciativa oferece cursos nas
áreas da construção civil e jardina-
gem, através da revitalização de es-
paços públicos de Brasília e suas
Regiões Administrativas.

O lançamento foi realizado em
uma solenidade na Praça dos Direi-
tos, quadra 203 do Itapoã, com a
presença do vice-governador do
DF, Paco Britto. "Num momento di-
fícil da economia, o GDF está inse-
rindo as pessoas. São pessoas que
poderão disputar, no campo da
igualdade, um trabalho, um em-
prego no Distrito Federal e no
país”, declarou Paco.

Ministrado pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai), o progra-
ma tem o objetivo de unir a
conservação do patrimô-
nio com a qualificação so-
cial e profissional. As aulas
práticas incluem a reforma
de parques infantis, praças,
PECs, quadras, pontos de ônibus,
entre outros locais públicos. Com
cursos de carpinteiro, jardineiro,
eletricista, encanador, serralheiro e
pedreiro, as aulas acontecem de se-
gunda a sexta-feira, sendo 20 horas
semanais ao longo de 3 meses de
estudos.

O Renova-DF é fruto de uma par-
ceria entre as secretarias de Traba-
lho, Governo, Transporte e Mobili-
dade, com a Novacap, Caesb, CEB,

Serviço de Limpeza
Urbana e o Detran.

“Estamos trabalhando
com diversas empresas para inse-
rir essas pessoas. Agora eles estão
credenciados. É competir com
i g u al d a d e ”, comentou o vice-go-
vernador Paco Britto em discurso.

Presente na cerimônia de lança-
mento, o secretário de Trabalho
Thales Mendes destacou a impor-
tância do programa para a geração
de renda e emprego. “Nossa ideia é
qualificar as pessoas para que elas

possam enfrentar o mercado de
trabalho”. O secretário lembrou
que a capital federal possui em tor-
no de 300 mil pessoas desemprega-
das que precisam da ajuda do go-
verno e anunciou que a iniciativa
chega nas regiões administrativas
do Guará e Águas Claras ainda esta
semana. “O programa recebeu só
de setembro até agora, R$ 33,5 mi-
lhões que foram destinados das
economias da Câmara Legislativa
para o funcionamento do Renova.
[...] O Renova foi pensado numa

proposta, que enquanto as pessoas
estivessem trancadas dentro de ca-
sa em função da pandemia, o go-
verno estivesse na rua trabalhando
pelas pessoas”, explicou o secretá-
rio Thales.

O deputado distrital Robério Ne-
greiros comentou que a retomada
econômica virá através da constru-
ção civil. “É pela construção civil
que vem a retomada do crescimen-
to depois de uma crise muito pro-
funda que atrapalhou a emprega-
bilidade no Distrito Federal.”

B e n ef í c i os
para os
a l u n os

Os alunos que atingirem fre-
quência e aproveitamento do cur-
so igual ou acima de 80% podem re-
ceber um benefício equivalente ao
valor de um salário mínimo, além
de auxílio transporte e seguro con-
tra acidentes pessoais. Ao final, é
emitido também um certificado
de conclusão. As inscrições já estão
abertas e a lista de seleção final de-
ve ser publicada a partir do dia 22
de novembro. O RenovaDF já pas-
sou por quatro regiões administra-
tivas e recuperou quase 250 equi-
pamentos públicos. No primeiro
ciclo foram atendidas as cidades de
Ceilândia e Samambaia, onde 92
equipamentos públicos foram re-
cuperados e 813 alunos foram for-
mados. “Dos 813 alunos que se for-
maram na primeira turma, quase
200 estão trabalhando na área de
construção civil. O mercado está
contratando pessoas nessa área”,
destacou Thales Mendes.

No segundo ciclo foram contem-
pladas as cidades de São Sebastião
e Arniqueira e, no momento, 1.500
alunos estão recuperando 149 es-
paços públicos dessas cidades.

Nesse terceiro ciclo haverá dois
lançamentos, em Itapoã e Guará,
mas diferentemente dos outros
dois, os 1.500 alunos vão atender
também as cidades de Estrutural,
Águas Claras e Riacho Fundo. Entre
os alunos contemplados nos três
turnos, 80 são imigrantes e, aproxi-
madamente, 45% são mulheres.

33,5
MILHÕES DE REAIS O
PROGRAMA RECEBEU

DESDE SETEMBRO
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UnB leva prêmio nacional
por biofertilizante atóxico

CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Sociedade Brasileira de Química agraciou ideia do professor Brenno Amaro
ARQUIVO PESSOAL/BRENNO AMARO

Biofertilizante promete aumentar em até 40% a produtividade de plantações como milho e cana-de-açúcar

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

Um biofertilizante que é bio-
compatível, atóxico e não
agressivo ao meio ambiente.

Esse foi o produto agraciado com o
maior prêmio de inovação da So-
ciedade Brasileira de Química
(SBQ). Desenvolvido pelo professor
Brenno Amaro, da Universidade de
Brasília (UnB), a ideia promete au-
mentar, em até 40%, a produtivida-
de de plantações como milho e ca-
na-de-açúcar. "Um biofertilizante
nanotecnológico e único no mun-
do tem uma relevância fundamen-
tal para melhoria de produção, em
especial para diminuir o problema
da insegurança alimentar, e com
sustentabilidade", argumenta
Brenno, pós-doutor em biotecno-
logia molecular.

Como compartilha o professor, o
produto era, inicialmente, voltado
para pesquisa de fármacos. "Mas o
contato com os pesquisadores da
Embrapa nos mostrou que as pro-
priedades que ele tinha poderiam
ser aproveitadas pelas plantas e
melhorar a produção de diferentes
culturas", comenta, citando plan-
tações como milho, tomate, feijão,
batata e algodão.

Esta é a primeira vez que a UnB
recebe tal honraria que, devido a
importância, é disputada por pes-
quisadores de universidades de to-
do o país. "Este prêmio é um gran-
de reconhecimento que a SBQ con-
cede no quesito de inovação. Pes-
soalmente, fico muito feliz em ser
agraciado com a premiação, mas
em termos institucionais, é ainda
mais importante", salienta o dou-
tor. "É uma declaração da qualida-
de do Instituto de Química da UnB
em tecnologias inovadoras", com-
pletou. A premiação acontece de
dois em dois anos e, em 2021, acon-
tecerá no dia 24 de novembro, em-
transmissão pela internet.

D i fe re n c i a l
Conforme explica Brenno, o dife-

rencial deste produto é que com
ele é possível melhorar a absorção
e utilização do vegetal. "Desta for-
ma, a planta fica mais saudável e
melhor nutrida, permitindo que
ela produza mais", pontua. A cria-
ção deste produto é fruto de um
trabalho de equipe que envolveu
professores da UnB, alunos de
pós-graduação e pesquisadores da
Embrapa. A "arbolina", nome dado
a tecnologia, é um biofertilizante
para ser usado nas lavouras. O pro-
duto existe há alguns anos, mas, so-

mente este ano, foi licenciado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA). Ele já foi
aplicado em quase 30 culturas dife-
rentes e em várias regiões do país.
"Até o momento os resultados são
excelentes e colocam o Brasil como
o protagonista no mundo em na-
notecnologia aplicada na agricul-
tura", afirma o docente.

Todo o processo de desenvolvi-
mento da ideia teve início em 2011,
quando um colega de Brenno, o
professor Marcelo Rodrigues, ini-
ciou os trabalhos com nanomate-
riais de carbono. "Ele produzia es-
tes materiais e eu fazia a modifica-
ção da superfície dos mesmos. Es-
tes instrumentos eram usados em
testes contra células de câncer de
mama", expõe o professor da UnB.

Em 2015, quando os pesquisado-
res da Embrapa viram as proprie-
dades dos materiais, sugeriram
que os mesmos poderiam ter bons
efeitos para diversas plantas.

"Foi então que se iniciou os testes
para melhora de saúde e produtivi-
dade em diferentes culturas",
acrescentou.

A d vogad os
do DF se
m a n i festa m
LUCIANA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A classe dos advogados, por
meio do movimento “Onde Es-
tão os Juízes”, tem realizado ma-
nifestações em vários órgãos do
Judiciário pela volta do atendi-
mento presencial, principal-
mente por parte dos magistra-
dos. O movimento repercutiu
em todo o Brasil e gerou resulta-
dos positivos para a classe em
outros estados, como o Piauí,
mostrado na edição de ontem
do Jornal de Brasília.

No Distrito Federal, o movi-
mento não surtiu o efeito espe-
rado até o momento. O advoga-
do Bruno Pierri, de 33 anos, reco-
nhece que o atendimento digi-
tal tem sido bastante efetivo.
“Mas o que tem dificultado a vi-
da do advogado é o acesso ao
juiz, em poder despachar o pro-
cesso com o magistrado. Há sim
uma necessidade do magistra-
do estar presente na Vara de Jus-
tiça”, argumenta Pierri.

Em relação às possíveis mu-
danças para atendimento de ad-
vogados, o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal declarou que
“todas as medidas possíveis, até
o momento, já estão vigentes,
sendo que desde o início da pan-
demia foram estabelecidos ca-
nais de atendimento do TJDFT
aos advogados”.

A líder do movimento e advo-
gada Thais Riedel reconheceu o
esforço do TJDFT e de juízes, de-
sembargadores e ministros pa-
ra que o atendimento seja man-
tido. “Não tenho a menor dúvi-
da de que as audiências virtuais
vieram para ficar. Mas elas não
substituem o contato pessoal. A
Constituição diz que o juiz deve
morar na localidade onde atua
justamente porque é necessário
conhecer as especificidades de
cada região e isso fica prejudica-
do com o contato exclusivamen-
te virtual”, comenta a advogada
Thais Riedel.

O Tribunal de Justiça do DF re-
bateu com dados as alegações
do movimento. De acordo com
o relatório do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), o TJDFT jul-
gou mais processos este ano do
que os casos novos ajuizados no
mesmo período no ano passa-
do. O Índice de Atendimento à
Demanda atingiu 101,6% e o Índi-
ce de Produtividade Comparada
da Justiça (IPC-JUS) chegou a
100%, refletindo, segundo o
TJDFT, a eficiência dos Tribunais.
Além disso, os Tribunais do DF
têm os menores números de ca-
sos pendentes no ano, com a ta-
xa de congestionamento líqui-
da dentre os Tribunais estaduais
de médio porte de 58,7%, ante a
média nacional de 75%.

“ONDE ESTÃO OS JUÍZES”

Máxima sustentabilidade
Devido suas propriedades natu-

rais, o biofertilizante criado pelos
pesquisadores não agride e nem
traz danos ao ecossistema, visto
que, por ser biodegradável, desapa-
rece em 15 dias, após ser eliminado
pela própria planta. Em suas pro-
priedades, o produto conta com
carbono orgânico, nitrogênio, oxi-
gênio e hidrogênio. É basicamente,
de acordo com Brenno, o que a
planta precisa. O biofertilizante
ainda é feito de material produzi-
do na natureza, sendo totalmente
sustentável, não gerando resíduos
sólidos e nem líquidos durante sua
p r o d u ç ã o.

Este artigo é apenas o primeiro
que a Krilltech, empresa criada em
consequência da parceria UnB-Em-
brapa, produziu. "É o mais obsole-
to que temos. Há muitos novos
produtos que já desenvolvemos,
mas a falta de verba para Ciência,
Tecnologia e Inovação atrasa mui-
to o desenvolvimento e comerciali-
zação destes novos produtos", co-

menta o doutor em biotecnologia
molecular. Após o licenciamento
da arbolina, os pesquisadores le-
vantaram a empresa, que iniciou
as vendas no ano passado, em meio
a pandemia. Apesar de a fábrica es-
tar sediada em Dias D'Ávila, na Ba-
hia, o laboratório fica em Brasília.

Por se tratar de um produto úni-
co, pioneiro na nanotecnologia as-
sociada, os preços, de acordo com o
próprio professor, são competiti-
vos com os de fertilizantes co-
muns, contudo, com a vantagem
de ser feito com matéria-prima
100% nacional. "Então, não ficamos
reféns do mercado internacional
para produção dele", diz. O lucro
obtido com a venda da Arbolina é
todo revertido para a UnB e para a
Embrapa. A empresa, por sua vez,
detém de políticas diferenciadas,
estimulando pequenos produto-
res. Desta forma, o excedente da
produção é doado, provendo ali-
mentação para cerca de 30 famílias
no DF.
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TCDF cobra Educação sobre
pagamento a creches parceiras

C O N TA S

Corte aguarda as informações da pasta sobre repasses realizados durante a pandemia da covid
MYKE SENA/CEDOC

TCDF quer saber qual foi o cálculo feito que justifique a redução de 25% no repasse às instituições parceiras

Conheça o George e o Peter
Foram oito sugestões de nomes

para que o público escolhesse co-
mo deveriam se chamar os novos
moradores do Zoo de Brasília. Após
24h de votação, por meio da rede
social da instituição, e com 7.682
votos ao todo, o público escolheu
que os dois filhotes macho de on-
ça-pintada devem se chamar Geor-
ge (1.765 votos) e Peter (1.752 votos).

George Schaller é um zoólogo
americano que estudava a vida sel-

vagem e, atualmente, é vice-presi-
dente da Panthera Corporation,
que atua na conservação de felinos
no mundo. Já Peter Crawshaw foi
aprendiz de Schaller e pioneiro no
estudo de onças-pintadas no Brasil.

Peter nasceu no estado de São
Paulo e foi o nome mais importan-
te no país na conservação das on-
ças, tendo morrido em 2021 de co-
vid-19.

Os animais chegaram ao Zoo de

Brasília após receberem a reco-
mendação do programa de conser-
vação da Associação de Zoológicos
e Aquários do Brasil, do Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade e do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis. Geor-
ge e Peter estão em um recinto fora
da área de visitação. Mas o público
pode acompanhar os bichinhos
por meio das redes sociais do Zoo.

IVAN MATTOS/ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Por enquanto,
George e Peter

estão fora da
área de

visitação, mas
público pode

acompanhar os
bichinhos por

meio das redes
sociais do Zoo

A Secretaria de
Educação informou à
reportagem do Jornal
de Brasília que ainda
“está levantando
todas as informações
junto às áreas
c o m p ete ntes”.

ONCINHAS DO ZOO

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

O Tribunal de Contas do Distri-
to Federal (TCDF) cobrou mais
uma vez da Secretaria de Esta-

do da Educação (SEE/DF) que expli-
que repasses feitos a creches par-
ceiras durante a suspensão das ati-
vidades presenciais em decorrên-
cia da pandemia da covid-19. De
acordo com o órgão, não haveria o
porquê das transações financeiras
na mesma proporção que as ante-
riores à pandemia, uma vez que
nem mesmo a atividade remota se-
ria possível ser feita com os peque-
nos.

O TCDF justificou destacando
que a recomendação do Manual de
Orientações Pedagógicas para
o Atendimento Remoto da
Educação Infantil é que
não haja a exposição
de crianças de até 2
anos a telas digitais.
No caso daquelas en-
tre 3 a 5 anos, o conta-
to com as tecnologias
usadas no ensino à dis-
tância deve ser no máxi-
mo de 1 hora por dia.

O órgão fiscalizador quer saber
qual foi o cálculo feito que justifi-
que a redução de 25% nos valores
repassados às instituições parcei-
ras que prestam serviço de Educa-
ção Infantil no Distrito Federal, re-
gularizado pela Portaria nº 62, de
24 de março do ano passado, além
da demonstração dos custos fixos e
variáveis relacionados à prestação
de serviço de Educação Infantil no
DF pelas entidades parceiras tanto
no ensino presencial quanto à dis-
tância.

Ademais, o TCDF pede a compro-
vação de que os valores de 25% re-
passados às instituições parceiras
que prestam serviço de Educação

Infantil no DF estariam limitados
aos mínimos necessários para ma-
nutenção das atividades das Orga-
nizações de Sociedade Civil (OSCs)
no ensino à distância, como tam-
bém documentação que demons-
tre a adequação dos cronogramas,
dos insumos e planos de trabalhos
das parcerias entre a SEE/DF e as
OSCs que ensinem no presencial e
à distância.

Foi solicitada também a de-
monstração do quantitativo de
crianças que se beneficiaram dos
serviços oferecidos pelas OSCs,
com a efetiva comprovação das
matrículas.

M u l ta
Mesmo sob risco de multa se a

resposta não for dada em bre-
ve, a Secretaria de Educa-

ção do DF informou à
reportagem que ain-
da “está levantando
todas as informa-
ções junto às áreas
competentes”. O pe-

dido foi feito em
maio pelo órgão fisca-

lizador e o aviso da pu-
nição chegou à pasta no dia

6 de outubro, caso não haja o aten-
dimento da solicitação sem causa
justificada.

Se necessário, o TCDF alertou ain-
da, no mesmo documento (Deci-
são nº 3889/2021), sobre a possibili-
dade de realização de inspeção na
SEE/DF, com o objetivo de garantir
o pleno atendimento das solicita-
ções feitas pelo órgão fiscalizador.

De acordo com o TCDF, entre a
Portaria de março e o mês de outu-
bro do ano passado, as creches par-
ceiras receberam um total de R$
95.884.978,16 em repasses do GDF,
já considerando o corte de 25% do
valor per capita. Para o órgão, a si-
tuação teria repercussão sobre os

95
MILHÕES DE REAIS

JÁ FORAM
R E PA S S A D O S

custos necessários à execução das
parcerias.

A SEE/DF também teria, durante
o período de suspensão das ativi-
dades presenciais e sem data mar-
cada para o retorno, autorizado a
ampliação das vagas nas creches
parceiras, a fim de compensar os
efeitos da redução de 25% nos re-
passes. Segundo o TCDF, há “ausên -
cia de informações quanto ao pre-
enchimento efetivo das novas va-

gas abertas”.
A pasta da Educação apresentou

esclarecimentos somente em rela-
ção à supressão de 25% nos repas-
ses, afirmando que este é o percen-
tual máximo permitido para su-
pressões ou acréscimos, conforme
previsto no Decreto Distrital nº
37.843/2016. O TCDF não conside-
rou que a resposta atendeu ao que
foi solicitado e reforçou o esclareci-
m e n t o.
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Flávio Bolsonaro tem
grande vitória no STJ

“R AC H A D I N H A ”

Superior Tribunal de Justiça anula
todas as decisões de 1ª instância
contra o filho do presidente

A Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) deci-
diu ontem, por 4 votos a 1,

anular a investigação de suspeita
de “rachadinha” no gabinete do se-
nador Flávio Bolsonaro (Patrio-
ta-RJ), quando era deputado esta-
dual. O processo era conduzido pe-
lo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara
Criminal do Rio.

Os ministros do colegiado acei-
taram recurso da defesa do filho
mais velho do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) para anular
os atos processuais, sob a alegação
de que a apuração deveria ser sido
iniciada pelo Tribunal de Justiça
(TJ). Na época das acusações apon-
tadas pelo Ministério Público, o se-
nador ocupava o cargo de deputa-
do estadual. Dessa forma, somente
o Tribunal de Justiça do Rio poderia
tomar decisões sobre o caso.

Flávio é acusado de liderar uma
organização criminosa para reco-
lher parte do salário de seus ex-fun-
cionários em benefício próprio. A
prática consiste na exigência feita a
assessores parlamentares de entre-
garem parte de seus salários ao de-
putado. Segundo a denúncia, a prá-
tica ocorria em seu antigo gabinete
na Assembleia, onde exerceu o
mandato entre fevereiro de 2003 a
janeiro de 2019.

MATEUS BONOMI/AE

Ministros alegaram que a apuração contra Flávio Bolsonaro deveria ser sido iniciada pelo Tribunal de Justiça

Distritais têm dia de
muitas votações em
plenário e comissão

CÂMARA LEGISLATIVA

REPRODUÇÃO/TV CÂMARA DISTRITAL

Entre os
tex tos

a p rovad os
está o que

reduz e
unifica a

alíquota do
ICMS em

i m p o r taç õ es

Apoio à amamentação

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

Mudanças na Legislação sobre
imposto, aproveitamento de cré-
ditos para compensação de tribu-
tos e criação de salas de apoio à
amamentação foram alguns dos
projetos aprovados, ontem, pela
Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral (CLDF), que realizou tanto
reuniões de várias comissões téc-
nicas como sessão ordinária.

Do plenário, a CLDF aprovou
em segundo turno o Projeto de
Lei (PL) 2.155/2021, do Executivo,
que altera a legislação do Impos-
to sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS). Na prática,
o texto reduz e unifica a alíquota
das operações de importação de
mercadorias ou bens integrantes
de remessa postal ou de enco-
menda aérea internacional em
18%.

Atualmente, conforme estabe-
lece o texto, as alíquotas variam
de 12% a 35%. O objetivo da pro-
posta, de acordo com o GDF, é fa-

cilitar a apuração/pagamento do
imposto e, como consequência,
tornar mais ágil o processo de
d e s e m b a r a ç o  d e  m e r c a d o-
rias/bens/encomendas transpor-
tadas pela Empresa de Correios e
Telégrafos ou qualquer outra
empresa que atue nesse ramo.
Com a votação, por 16 votos, a
matéria segue agora para sanção
por parte do governador Ibaneis
Rocha.

Já no tocante à compensação
de impostos, os deputados distri-
tais também aprovaram, em pri-
meiro turno, o PL 2.197/2021, do
Executivo, que estabelece que o
aproveitamento de créditos para
compensação do imposto devido
somente será permitido a partir
de 1º de janeiro de 2033 para os ca-
sos previstos em Lei.

Conforme explicou o presiden-
te da Comissão de Economia, Or-
çamento e Finanças (CEOF) da Ca-
sa, deputado Agaciel Maia (PL), a
fixação do novo prazo para a com-
pensação tributária deriva de
adequação a uma Lei Federal.

Na Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara Legislativa,
o colegiado aprovou projeto
que cria salas de apoio à ama-
mentação em órgãos do DF. Se-
gundo o autor da proposta, o
presidente da Casa, deputado
Rafael Prudente (MDB), tais sa-
las são “lugares adequados para
que a servidora e/ou terceiriza-
da retire o leite materno de for-
ma segura durante a sua perma-
nência na repartição”.

Por conta disso, o texto estabe-
lece aos órgãos distritais a obriga-
toriedade de reservarem esses ti-
pos de sala. De acordo com o tex-
to, as servidoras públicas e tercei-
rizadas terão de ter à disposição,

portanto, um espaço adequado
para a extração e armazenagem
de leite materno durante o horá-
rio de expediente, em área apro-
priada e de acordo com os parâ-
metros estabelecidos pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa).

A mesma comissão também
aprovou o PL 1791/2021, que cria o
Banco Comunitário de Cadeiras
de Rodas. De acordo com o autor,
Robério Negreiros (PSD), a propo-
sição “tem a finalidade principal
de auxiliar as pessoas deficientes
permanente ou temporariamen-
te, com mobilidade reduzida, que
necessitem de auxílio para se lo-
comoverem”.

Em agosto, o ministro João Otá-
vio de Noronha, do STJ, determi-
nou a suspensão da investigação
contra Flávio, o policial militar apo-
sentado Fabrício Queiroz, acusado
de operar o esquema no gabinete
do filho do presidente, e outros 15
investigados. A decisão foi dada a
pedido de Queiroz, que é amigo de
Bolsonaro desde a década de 1980 e
foi assessor no gabinete de Flávio
na Assembleia Legis-
lativa do Rio.

Em fevereiro, o STJ
anulou as quebras
de sigilos bancário e
fiscal de Flávio Bolso-
naro no âmbito das
investigações do ca-
s o  d a s  " r a c h a d i-
nhas". Na ocasião,
por maioria de vo-
tos, os ministros da
Quinta Turma iden-
tificaram problemas
de fundamentação
na decisão judicial.

Flávio foi denunciado em no-
vembro de 2020 pela Promotoria
fluminense sob a acusação dos cri-
mes de peculato, lavagem de di-
nheiro e organização criminosa.
Ele nega as acusações.

A investigação sobre as "rachadi-
nhas" foi aberta após relatório do

Conselho de Controle das Ativida-
des Financeiras (Coaf) apontar
uma movimentação atípica de R$
1,2 milhão nas contas do ex-asses-
sor parlamentar Fabrício Queiroz
de janeiro de 2016 a janeiro de
2017.

No julgamento desta terça-feira,
o colegiado bateu o martelo sobre
a impossibilidade de aproveita-
mento das provas colhidas me-
diante autorização do juiz de pri-
meira instância. A análise foi in-
fluenciada pelo sinal verde dado
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) para validar a tese dos “man -
datos cruzados”, usada pela defesa

d o  s e n a d o r,  p e l a
qual um político po-
de manter o foro pri-
vilegiado do cargo
antigo após assumir
um novo posto que
dê direito à prerro-
gativa.

Os ministros João
Otávio de Noronha,
que abriu a diver-
gência em relação ao
relator, Reynaldo
Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel
Ilan Paciornik vota-

ram para anular todas as medidas
autorizadas em primeira instân-
cia. Em seu voto, Noronha disse
que a condução das medidas cau-
telares preparatórias pelo juiz da
27.ª Vara Criminal do Rio foi 'teme-
rária' e 'despida de aparência de re-
g u l a r i d a d e' .

Flávio é
acusado de
liderar uma

o rga n i zaç ão
criminosa para
recolher parte

do salário
de seus

ex- fu n c i o n á r i os .
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ARTICULAÇÕES EM CURSO
O período tem sido de movimentação para novos arranjos políticos e articulações no Distrito Federal por conta das eleições de 2022, principalmente em função do anúncio do

presidente Jair Bolsonaro de que se filiará ao PL. O partido conta, na Câmara Legislativa do DF (CLDF), com os deputados distritais Agaciel Maia e Daniel Donizet ( fotos ) e, no segundo
escalão do governo federal, com a ministra Flávia Arruda (deputada federal l i c e n c i ad a ) .

MYKE SENA

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

Ava l i aç õ es
Agaciel já fez críticas pontuais ao governo federal,

mas não se manifestou sobre a filiação. Donizet
apoia o presidente mas também é vinculado ao
governador Ibaneis Rocha, que é do MDB – pa r t i d o
que trabalha por uma candidatura de terceira via à
Presidência. E Flávia, provável candidata ao Senado,
apesar de manter aparente boa relação com o GDF,
já disse que não tem interesse de integrar como
vice de Ibaneis em algum possível acordo. Reuniões
para avaliação estão em curso.

Pe d et i sta s
No campo das migrações partidárias, dois nomes

que têm futuro incerto são os dos deputados
distritais pedetistas Cláudio Abrantes e Reginaldo
Veras. Abrantes recebeu, na eleição anterior, um
salvo conduto da sigla para, em vez de apoiar o
então governador Rodrigo Rolemberg (que tinha o
aval do PDT), apoiar Ibaneis Rocha. Agora, não se
sabe se com a executiva nacional brigando todos os
dias, ele receberá esse mesmo “passe livre”.

D i s p u tad o
Já Reginaldo Veras, que deu declaração indignado, na última semana,

pelo fato de parte dos deputados federais do PDT ter votado a favor da PEC
dos Precatórios e disse concordar com a posição de Ciro Gomes (que
suspendeu sua pré-candidatura à presidência), já recebeu convites para
migrar para o Psol, PV e PSB. Ele ainda não se manifestou a respeito, mas diz
que só sairá da atual legenda “se acontecer algo muito sério”.

No Solidariedade
O deputado federal Professor Israel (PV), por sua

vez, já decidiu: trocará de partido em breve. Ele se
mantém discreto, mas o Solidariedade confirmou,
ontem, que aguarda só questões burocráticas e de
janela partidária para realizar sua migração do PV
para a legenda.

E st ratég i a
Aos colegas, Israel tem dito que a mudança é

uma questão estratégica por conta da cláusula de
barreiras e de possíveis dificuldades que ele viria a
ter permanecendo no PV, mas sente-se muito bem
acolhido desde o início com a sigla e tem
identificação com a causa ambiental.

Quarta troca
Tido como um dos parlamentares mais atuantes

do DF na Câmara Federal, a princípio, ele é
candidatíssimo à reeleição, mas pode vir a pleitear
algum cargo maior, mais adiante. Israel foi deputado
distrital pelo PDT em 2010, mudou de sigla em 2012
– ocasião em que ajudou a fundar o PEN no DF – e,
em 2013, se transferiu para o PV.

Independência
Também tem chamado a atenção nesses

arranjos, a posição da deputada federal Celina Leão
(PP-AL). Embora integrante do Centrão e apoiadora
da maioria dos projetos enviados pelo governo à
Câmara, ela se posicionou anteriormente contrária
à PEC da reforma administrativa e, mais
recentemente, disse que “Bolsonaro precisa
repensar a forma de tratar as mulheres”.

C o m u n i d ad es
A crítica ao presidente foi por por conta do

veto à distribuição gratuita de absorventes para
mulheres jovens e pobres pelo SUS, já que
Celina é líder da bancada feminina na Casa. A
parlamentar, aliás, não para. Tem percorrido
várias comunidades para encontros e ações
diversas, sobretudo voltadas para Esportes,
área onde atua. No último final de semana
esteve no Riacho Fundo e no Sol Nascente.

Ja n e l a
Em relação ao PTB,

outra que é considerada
de malas prontas para
deixar a legenda é a
deputada distrital
Jaqueline Silva. Ela vem
sendo cortejada por várias
legendas, mas pretende
manter-se quieta e
aguardar o período de
janela partidária para se
d e c i d i r.

I d e nt i d ad e
Uma coisa,

porém, é certa. Há
meses Jaqueline
não tem um bom
contato com os
dirigentes da
executiva da sigla
no DF e pretende
migrar para um
grupo como qual
tenha maior
i d e nt i d ad e.

Fe d e ra i s
No MDB, além de muitos

secretários do GDF que têm
começado a se animar como
possíveis postulantes a uma
candidatura, o partido já tem
dois nomes postos como
candidatos a deputado federal.
São eles o presidente da CLDF,
Rafael Prudente, e o
ex-governador e ex-deputado
federal Tadeu Filipelli.

“C e d o”
Filipelli, entretanto, embora

tenha confirmado que é candidato,
deixou claro que a migração de
legendas e candidaturas em cada
unidade da Federação é normal de
agora até os próximos meses e que
muita coisa pode mudar em meio
aos arranjos que estão sendo
delineados. “Ainda é cedo para
definirmos muita coisa”, disse, em
tom sensato.

R E P RO D U Ç Ã O/ I N STA G R A M
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Em uma vitória do governo Jair
Bolsonaro e de Arthur Lira (PP-AL),
o plenário da Câmara dos Deputa-
dos aprovou na noite de ontem,
em segundo turno, o texto-base da
PEC (proposta de emenda à Consti-
tuição) dos Precatórios. A medida é
prioridade do Executivo para ga-
rantir o pagamento do Auxílio Bra-
sil de R$ 400, de dezembro até o fi-
nal de 2022, ano em que Bolsonaro
deve disputar a reeleição, além de
abrir espaço para outros gastos fe-
derais. Pela proposta, cerca de R$
90 bilhões devem ser liberados pa-
ra despesas no próximo ano.

O texto foi aprovado por 323 a 172
votos, 15 a mais do que o mínimo
necessário para mudanças na
Constituição, 308. Após a votação
dos chamados destaques – tentati -
vas de mudanças no texto –, a medi-
da segue para análise do Senado,
onde deve encontrar mais dificul-
dades, segundo avaliação do pró-
prio Bolsonaro.

Apesar de perder apoio na ban-
cada do oposicionista PDT entre o
primeiro e o segundo turnos, o go-
verno e o presidente da Câmara
conseguiram ampliar a base de
apoio à PEC nesta terça. Entre ou-
tras estratégias, patrocinaram
uma operação que envolveu distri-
buição de R$ 1,4 bilhão em emen-
das parlamentares nas últimas

duas semanas. Para isso, foram
usadas as emendas do relator do
Orçamento, cuja distribuição
atende apenas a critérios políticos
e que foram suspensas nesta terça
pela maioria dos ministros do STF.
Essas emendas são controladas e
distribuídas na Câmara por Lira,
com aval da ala política do gover-
no Bolsonaro.

A ofensiva ampliou a base de
apoio entre deputados aliados
que não votaram no primeiro tur-
no, em partidos como o DEM,
PSDB, PP, PSL e Republicanos. Ou-
tra parte da estratégia foi garantir
votos de deputados que estão fora
de Brasília, por meio de uma ma-
nobra adotada por Lira que flexi-
bilizou as regras de retorno às vo-
tações presenciais.

Até a publicação desta reporta-
gem, o governo havia sofrido ape-
nas uma derrota. O revés, no en-
tanto, não afetou os pilares da pro-
posta. Os deputados retiraram dis-
positivo que desobrigava o Execu-
tivo a pedir autorização específica
ao Congresso para descumprir a
regra de ouro, que impede que o
governo se endivide para pagar
despesas correntes, como salários
e aposentadorias. O texto foi ex-
cluído por 303 a 167 –precisava de
pelo menos 308 votos para ser
m a n t i d o.

O Supremo Tribunal Federal
(STF) formou maioria nesta
terça-feira para manter a de-

cisão da ministra Rosa Weber de
proibir o pagamento das emen-
das de relator a deputados e sena-
dores. Esses recursos eram mane-
jados por governistas com apoio
do Palácio do Planalto às vésperas
de votações importantes para o
E x e c u t i v o.

A decisão do STF tem potencial
para desencadear uma crise e opor
o Supremo ao Legislativo e ao Exe-
cutivo. Os ministros Luís Roberto
Barroso, Edson Fachin, Cármen Lú-
cia, Ricardo Lewandowski e Alexan-
dre de Moraes votaram para man-
ter a decisão de Rosa Weber.

O ministro Gilmar Mendes foi o
único a divergir até o momento.
Ele votou para manter a execução
das emendas, mas afirmou que, pa-
ra isso, seria necessária a adoção de
providências "para que sejam pu-
blicizadas as decisões das pastas
ministeriais no que se refere ao
acolhimento ou à rejeição das soli-
citações feitas pelos membros do
Congresso Nacional".

O julgamento ocorre no plenário
virtual e os demais magistrados po-
dem incluir seus votos no sistema
até as 23h59 de hoje. Os ministros
que já votaram também têm até es-
ta data para mudar de posição, mas
é incomum que isso aconteça.

Julgamento do mérito
Além disso, há a possibilidade de

algum magistrado pedir vista
(mais tempo para analisar o caso) e
interromper o julgamento. Nesse
caso, seguiria valendo a decisão in-
dividual de Rosa Weber. Outra hi-
pótese é um ministro pedir desta-
que para tirar a análise do tema do
ambiente virtual e retomá-la no
plenário presencial, o que também
não teria poder para derrubar a efi-
cácia da ordem judicial da relatora.

Pela maioria formada até o mo-
mento, a execução dessas emendas
deverá ser suspensa "integral e ime-
diatamente". Além disso, o Con-
gresso deverá dar "ampla publici-
dade, em plataforma centralizada

"O CONTROLE DE
LEGALIDADE E DA
FINALIDADE DOS
COMPORTAMENTOS E
GASTOS DOS RECURSOS
PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NÃO PODE SER
ESCAMOTEADO NEM
ESVAZIADO PELA
SOMBRA A IMPEDIR A
GARANTIA DA
TRANSPARÊNCIA NA
GESTÃO PÚBLICA."
CÁRMEN LÚCIA, ministra do STF

S A I BA MAIS
» Minutos após o STF formar maioria de 6 a 0 para suspender o pagamento de emendas de

relator a parlamentares, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chamou aliados e disse
a eles que se preparem para a guerra, segundo relato de deputados à reportagem. Irritado com
a determinação da Corte, Lira indicou que pode encampar ideia defendida por aliados, de
pautar projetos que possam vir a retaliar o Supremo. Segundo líderes do Centrão, a decisão do
STF configura a interferência de um Poder no outro, o que não pode ser tolerado, na avaliação
deles. Este foi, inclusive, um dos argumentos usados por Lira em conversas com ministros do
Supremo nesta semana num esforço para evitar que o tribunal mantivesse o bloqueio ao
pagamento de emendas de relator a parlamentares. Apesar da primeira reação do presidente
da Câmara, interlocutores do governo pretendem atuar como bombeiros e evitar uma nova
crise institucional. A justificativa é que o Planalto conseguiria aprovar a PEC dos Precatórios,
o que ocorreu.

de acesso públicos", a todos os do-
cumentos relacionados à distribui-
ção dessas verbas em 2020 e 2021.

A decisão afirma que os repasses
deverão ser suspensos até que o STF
julgue o mérito da ação do PSOL
que está em discussão. No julga-
mento em curso, está em debate a
concessão de ordem liminar (pro-
visória) sobre o tema. Ainda não há
data para análise do mérito do pro-
c e s s o.

Os seis ministros que já se posi-
cionaram concordaram com a tese
de Rosa Weber de que não há trans-
parência nos repasses dessas
emendas e, por isso, elas violam os
princípios constitucionais da "le-
galidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência". As
emendas de relator representa-
vam a principal moeda de troca do
governo em votações importantes
no Congresso.

NELSON JR./SCO/STF

A decisão do Supremo Tribunal Federal tem potencial para desencadear uma crise e opor o Supremo ao Legislativo e ao Executivo

Câmara aprova PEC que
garante o Auxílio Brasil

Contra o orçamento secreto
PLENÁRIO VIRTUAL

STF forma maioria para suspender emendas e pode abrir crise com Congresso e Pl a n a l to
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S A I BA MAIS
» Antes de definir a entrada no

PL, Bolsonaro também
negociava para se filiar ao
Progressistas, do ministro da
Casa Civil, Ciro Nogueira. Em
meio a indefinição, o
vice-presidente da Câmara ,
Marcelo Ramos (PL-AM),
chegou a afirmar que torcia
para o outro partido conseguir
filiar Bolsonaro. Apesar de ser
uma legenda um pouco maior e
com mais capilaridade que o PL,
o partido de Ciro tem mais
ligações com o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do
que o PL, com alianças com
petistas na Bahia e em
Pe r n a m b u c o.

» Em Alagoas, o PL compõe o
governo estadual com o
ex-deputado Maurício
Quintella, que é secretário de
Infraestrutura de Renan Filho
(MDB-AL). O governador é filho
do senador Renan Calheiros
(MDB-AL), ex-presidente do
Senado e relator da CPI da
Covid. Renan elaborou parecer
recomendando o indiciamento
de Bolsonaro por crimes
cometidos durante a pandemia
e, mais de uma vez, classificou o
presidente como "genocida".

Bolsonaro reage a possíveis críticas
por ter anunciado sua filiação ao PL

JÁ É 2022

“Quer que eu converse com o PSOL?”, indaga o presidente sobre ida para o partido do Centrão

Com a filiação praticamente
acertada para o PL de Valde-
mar da Costa Neto, o presiden-

te Jair Bolsonaro (sem partido) ten-
tou ontem rebater eventuais críti-
cas à sua ida para o partido do Cen-
trão - grupo de partidos ao qual o
mandatário pertenceu por mais de
20 anos, mas ganhou a eleição em
2018 com discurso contrário. "Pes-
soal critica: 'Ah, o cara está conver-
sando com o Centrão'. Quer que eu
converse com o PSOL, com o PC do
B, que não Centrão?", questionou o
presidente, em entrevista ao portal
bolsonarista Jornal Cidade Online.

"Se você tirar o centrão, tem a es-
querda. Para onde é que eu vou?
Tem que ter um partido, se eu qui-
ser disputar as eleições do ano que
vem", prosseguiu.

Na entrevista, o presidente não
cita o PL expressamente, mas na se-
gunda-feira disse estar 99% fechado
com a legenda. O partido era aliado
do ex-presidente Lula. No mensa-
lão, seu dirigente, Valdemar da
Costa Neto, foi condenado e preso.
Bolsonaro lembrou ainda que ele
próprio foi filiado ao PP, outro par-
tido do Centrão com o qual vinha
negociando até o momento. "Eu fui
do Centrão", disse.

A filiação não está completa-
mente acertada, mas o presidente
disse a apoiadores ontem que deve
decidir nesta semana. Haverá uma
reunião entre Valdemar e Bolsona-
ro nesta quarta-feira para acertar
alguns palanques regionais, se-
gundo o próprio presidente disse a
apoiadores nesta manhã.

Uma eventual filiação de Bolso-
naro e seus aliados ao partido con-
solida ainda mais a mudança de
postura do presidente. Durante as
eleições, era crítico do "toma lá, dá
cá" que dizia ser feito pelo Centrão,
grupo de partidos que hoje dá sus-
tentação ao seu governo.

O general Augusto Heleno (GSI),

EVARISTO SÁ/AFP

Bolsonaro: "Se você tirar o Centrão, tem a esquerda. Para onde é que eu vou? Tem que ter um partido”

Partido tem aliança até com PT

Moro busca
alianças em
várias frentes

Prestes a se filiar ao Podemos, o
ex-ministro da Justiça Sérgio Moro
já atua nos bastidores para formar
um grupo político próprio que dê
sustentação à sua potencial candi-
datura ao Palácio do Planalto. Afas-
tado do debate nacional desde que
deixou o governo e foi atuar em
uma empresa de consultoria nos
Estados Unidos, Moro procura in-
terlocução em várias frentes simul-
tâneas para se destacar no conges-
tionado campo da terceira via.

O ex-juiz tenta arregimentar
apoio nas bases "lavajatistas", in-
cluindo grupos que lideraram as
manifestações pelo impeachment
da ex-presidente Dilma Rousseff
(PT), como o Vem Pra Rua e o Movi-
mento Brasil Livre (MBL).

Com a saída do apresentador Lu-
ciano Huck da disputa presiden-
cial, o ex-ministro quer explorar a
condição de possível "outsider" da
eleição. Moro tenta construir pon-
tes com economistas e teve conver-
sas com quadros que eram próxi-
mos ao apresentador da TV Globo,
como Armínio Fraga. O objetivo é
expandir sua narrativa para além
do combate à corrupção e fazer
uma sinalização ao mercado. Ou-
tro nome que está no radar de Mo-
ro é o de Persio Arida.

Agenda insuficiente
"Neste processo, uma das coisas

que eu defendo é que não tem que
t e r n e n h u m v e t o a  n e n h u m
pré-candidato, a nenhuma força
política que queira trabalhar pela
unidade. Se ele procurar, claro, va-
mos dialogar", disse o presidente
do Cidadania, Roberto Freire. Na
semana passada, Moro esteve com
o presidenciável do partido, o sena-
dor Alessandro Vieira (SE).

Freire era um dos interlocutores
próximos de Huck. Assim como
Moro, Vieira é identificado com a
pauta do combate à corrupção, o
que facilitaria uma eventual com-
posição. Mas, apesar da disposição
ao diálogo, Freire faz ponderações
sobre a candidatura de Moro. "A
agenda dele tem um certo peso na
sociedade, a questão da luta contra
a corrupção. Mas não é suficiente
para representar (o país). Os pro-
blemas brasileiros são muito
maiores do que isso, embora isso (a
corrupção) seja um problema. Ele é
um grande eleitor, mas não sei se
será um grande candidato."

na campanha de 2018, cantou: "Se
gritar pega Centrão, não fica um,
meu irmão".

O PL e o PP ocupam as principais
cadeiras no Palácio do Planalto: Ca-
sa Civil, com Ciro Nogueira, e Secre-
taria de Governo, com Flávia
Arruda.

No cercadinho do Palácio do Al-
vorada, o chefe do Executivo foi
questionado sobre para qual parti-
do iria. Bolsonaro disse que deve se
decidir nesta semana, e aproveitou
para já se blindar de eventuais críti-
cas. "Todos os partidos têm proble-
mas. Eu não consegui fazer o meu,
porque a burocracia cresceu muito
e foi impossível ter um partido",
disse o presidente. "Não queiram
tudo, que o partido não é meu. Tem

uma outra pessoa lá que fez o acor-
do comigo e nós temos que alinhar
nossos objetivos, só isso", afirmou,
sem citar Valdemar da Costa Neto.

O presidente completa, no próxi-
mo dia 19, dois anos sem legenda,
desde quando deixou o PSL, parti-
do pelo qual se elegeu. A expectati-
va de aliados é de que, com a filia-
ção, Bolsonaro leve ao menos 20
deputados para o PL, na janela par-
tidária, no ano que vem. Em 2018, o
PSL elegeu 52 deputados.

A demora do presidente em es-
colher um partido foi motivo de
crítica de apoiadores e aliados, que
esperam a decisão para poder se fi-
liar a uma legenda. Enquanto isso,
a maioria dos palanques estaduais
já estão organizados.

Com a decisão do presidente Jair
Bolsonaro de se filiar ao PL, inte-
grantes do partido condicionam a
permanência na legenda a uma au-
tonomia para manter alianças re-
gionais. Em estados do Nordeste, o
partido tem acordos fechados para
compor com governadores de opo-
sição ao governo, inclusive do PT.
No Norte, como é o caso do vice-pre-
sidente da Câmara, Marcelo Ramos
(PL-AM), também há desconforto.

O deputado federal Fabio Abreu
(PL-PI) disse que "com certeza" sai
da sigla se ele não tiver autonomia

para apoiar o grupo do governador
Wellington Dias (PT-PI), que pre-
tende lançar a candidatura do seu
secretário de Fazenda, Rafael Fon-
teles (PT), para ser seu sucessor.

Abreu, que é ex-secretário de Se-
gurança Pública de Dias, declarou
que o presidente nacional do parti-
do, Valdemar Costa Neto, firmou
um compromisso de manter o ar-
ranjo feito no Piauí. "A autonomia já
está bem clara na conversa que tive
com presidente do partido, conti-
nuar na aliança com o governador
do Piauí que é do PT", disse o depu-

tado. "(A permanência no partido)
poderá mudar se nós do PL no Piauí
não tivermos nossa autonomia."
Após Costa Neto e Bolsonaro confir-
marem a filiação, planejada para
acontecer no próximo dia 22, Mar-
celo Ramos também expôs sua insa-
tisfação, mas evitou dizer se vai se
desfiliar. "Todos sabem que não é
uma situação cômoda para mim e,
no momento oportuno, irei me
pronunciar", afirmou ele, que, mes-
mo com seu partido integrando a
base aliada do Palácio do Planalto,
tem feito duras críticas ao governo.
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LEGISLATIVO X JUDICIÁRIO
Existe hoje um “ativismo político do Judiciário”. É o que diz o líder do

governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR/foto ). Mas
a base de apoio ao governo de Jair Bolsonaro está firme para as votações
nas comissões e no plenário da Casa, garante ele à Coluna. O deputado
pontua que, independentemente de qual partido o presidente Bolsonaro irá
se filiar, “no momento, o importante é não perder o apoio dos partidos que
não forem escolhidos para filiação”. Mesmo que entre no PL, a base está
mantida forte no Congresso, acreditam os palacianos. A conferir.

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

R E P RO D U Ç Ã O/ I N STA G R A M

Iris estava em tratamento contra
um AVC desde o dia 6 de agosto

Iris Rezende morre aos 87 anos
LUTO NA POLÍTICA

Governador de Goiás em dois
mandatos (1983-1986 e 1991-1994) e
político histórico, Iris Rezende
(MDB) morreu no início da madru-
gada de ontem, aos 87 anos, no
Hospital Vila Nova Star, em São Pau-
lo. A informação foi confirmada pe-
la assessoria do político. Ele estava
em tratamento contra um Aciden-
te Vascular Cerebral (AVC) desde o
dia 6 de agosto. No mesmo mês, foi
transferido de Goiânia para a capi-
tal paulista para ser tratado com a
cardiologista intensivista Ludhmi-
la Hajjar. No sábado foi intubado
por causa de uma infecção.

O corpo foi velado no Palácio das
Esmeraldas, em Goiânia. O enterro
ocorreu no cemitério Santana,
também na capital de Goiás.

Advogado e agropecuarista, Re-
zende nasceu em Cristianópolis, ci-
dade de três mil habitantes ao lado
da capital goiana e terra natal tam-
bém da cantora Marília Mendonça,
morta aos 26 anos em acidente de
avião na sexta-feira.

Ele começou a carreira política
como vereador de Goiânia, em
1959. Foi prefeito da capital de 1966
a 1969, quando foi cassado pela di-
tadura militar, de 2005 a 2010 (dois
mandatos) e de 2017 a 2020. Além
de governador de Goiás, foi sena-
dor, deputado estadual e ministro
nos governos Sarney (Agricultura)
e Fernando Henrique Cardoso (Jus-
tiça).

Na juventude, foi líder estudan-
til e presidente do Grêmio Literário

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

Castro Alves da Escola Técnica de
Campinas, Goiânia. Em 2020, no fi-
nal do quarto e último mandato
como prefeito de Goiânia, o políti-
co anunciou a aposentadoria da vi-
da pública e se ausentou da campa-
nha eleitoral. Ele havia sido eleito
51 anos depois de vencer pela pri-
meira vez a disputa da Prefeitura
de Goiânia. Rezende deixa a mu-
lher, Iris Araújo Rezende, e os filhos
Cristiano, Ana Paula e Adriana.

O governador de Goiás, Ronaldo
Caiado (Democratas), decretou lu-
to oficial pela morte do medebista.
"Deixou um dos maiores legados
na política do Brasil", disse. "Deixou
escola, fez muitos discípulos, tem
uma multidão de apaixonados que
hoje sentem, choram a sua parti-

d a" .
Uma das marcas de Rezende era

a realização de mutirões para cons-
trução de casas populares. Caiado
lembrou disso ao falar sobre o lega-
do do político. "Eu o cito com fre-
quência depois que assumi o Exe-
cutivo, quando me deparo com au-
xiliares dizendo que têm dificulda-
des para atingir metas: imaginem
um governante no começo da dé-
cada de 1980 construir mil casas
em apenas um dia!", disse.

Em Goiânia, o prefeito Rogério
da Cruz (Republicanos) decretou
ponto facultativo nesta terça para
que os servidores municipais pos-
sam participar da despedida a Re-
zende. "Nossa linda Goiânia deve
muito ao trabalho de Iris".

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

A l vo
Barros é alvo do Conselho de Ética – acusado de tráfico de influência na

compra da vacina Covaxin. O relator, deputado Cezinha (PSD-SP), votou
pelo arquivamento.

Pu n i ç ão
A possível punição dos 15 deputados que votaram a favor da

PEC dos Precatórios ganha força no PDT. O presidente, Carlos
Lupi, pressionou deputados para que recuassem no 2º turno.

Porta é serventia
Aos que mantiveram a posição favorável à PEC

que viabiliza o Auxílio Brasil, a Executiva vai cuidar
de seus futuros: um convite a deixar o PDT.

Você nunca vai...
As causas da queda dos serviços do Facebook, que

causou transtornos para usuários e prejuízos para
empresas, são mantidas sob sigilo pelo Ministério da

Justiça e pela empresa. Após a pane, em 4 de outubro, a
Secretaria Nacional do Consumidor do MJ notificou o

grupo para prestar esclarecimentos no prazo de 10 dias.

...saber por que
A resposta do Facebook só chegou no último dia 27. A
Coluna solicitou acesso aos esclarecimentos e a Senacon
respondeu: “Estão com acesso restrito porque (...)
constam informações do modelo de negócio (segredo
industrial) o que atrai a restrição fundamentada no art. 195,
inciso XIX da lei 9.279/1996”. Facebook não se pronunciou.

Enrolação oficial
Enquanto o procurador-geral da República, Augusto Aras,

mantém em “ba n h o - m a r i a” a análise das conclusões da CPI da
Pandemia do Senado, a Procuradoria da República do Estado
de São Paulo cita os trabalhos da comissão em um inquérito
civil público aberto para investigar a postura das principais
redes sociais e aplicativos de mensagem no Brasil no
enfrentamento às fake news e à violência digital.

Inbox judicial
As empresas responsáveis pelo Whatsapp, Telegram,

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube terão que
esclarecer como estão atuando contra práticas
organizadas de desinformação que colocam em risco a
saúde da população.

L i v ro $
O mercado livreiro teve

uma melhora e vai fechar
2021 no azul. E forte. Segundo
a IPCMaps, especializada em
potencial de consumo, na
categoria de livros e material
escolar o valor deve chegar a
R$ 34,3 bilhões faturados até
d eze m b ro.

Livro$ 2
Só no 1º semestre de 2021,

mais de 28 milhões de livros
foram vendidos no Brasil, um
salto de 48,5% em relação
aos 18,9 milhões de
exemplares vendidos no
mesmo período de 2020, de
acordo com o 7º Painel do
Varejo de Livros no Brasil.PT do Frete

O plano do PT para pavimentar a candidatura do ex-presidente
Lula em 2022 passa pela tentativa de atrair o apoio e os votos de
setores que elegeram Jair Bolsonaro, em 2018, como evangélicos
e caminhoneiros. A presidente do partido, deputada Gleisi
Hoffmann (PT-PR), protocolou uma PEC que propõe um valor
mínimo para o frete rodoviário, principal reivindicação dos
caminhoneiros que ensaiaram nova greve, sem adesão.

Reza de dois lados
A estratégia de reaproximação do PT com

evangélicos tem à frente a deputada Benedita
da Silva (PT-RJ) e o ex-ministro Gilberto
Carvalho, dos governos de Lula e Dilma. São
eles que intermediam os encontros de Lula
da Silva com bispos e pastores, mesmo com
os declarados “b o l s o n a r i sta s”.

ES P L A N A D E I R A
• Lecadô promove até dia 30 “Festival do

C o c o” em todas 41 lojas da rede.
• Porks prepara lançamento dia 13 de unidade

em Praia Grande (SP).
• Brechó beneficiente do Hcor arrecada

fundos para cirurgias intrauterinas em
gesta ntes .

• ZeeDog inaugurou ZeeDog Temple (SP),
espaç queo representa DNA criativo e
inovador da marca.

• Mostra gratuita de artesanato piauiense
acontece até dia15 no CRAB.
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Orçamento secreto
Até 1987, quando o Brasil apre-

sentava elevados desequilí-
brios fiscais, o governo fede-

ral executava três orçamentos
distintos. Dois deles, o fiscal pro-
priamente dito e o das empresas
estatais, eram previamente apro-
vados pelo Congresso Nacional.

Mas o terceiro, chamado de or-
çamento monetário, que englo-
bava operações de fomento do se-
tor público à agricultura e expor-
tação e rolagem da dívida exter-
na, por exemplo, não constava da
Lei Orçamentária Anual e, portan-
to, não passava pelo crivo da so-
ciedade. E como o próprio nome
diz, despesas eram financiadas
com emissão de moeda “na veia”.

A partir de diagnóstico realiza-
do por técnicos do governo entre
1985 e 1987, foi realizada uma am-
pla reorganização orçamentária
do governo federal, no âmbito da
qual foi criada a Secretaria do Te-
souro Nacional, extinta a famosa
Conta Movimento que financiava
o orçamento monetário e conso-
lidados numa única peça aqueles
três orçamentos.

Desde 1988, em que pesem al-
guns pontos fora da curva, conhe-
cidos como “pedaladas fiscais” e
“contabilidade criativa”, temos
convivido com processos orça-

mentários transparentes e devi-
damente submetidos e aprova-
dos pelo Congresso Nacional.
Aqueles pontos fora da curva fo-
ram tentativas de aumentar os
gastos públicos, num arroubo
populista, sem a capacidade fiscal
para bancá-los.

Agora, com o “orçamento secre-
to”, temos dois novos pontos fora
da curva agindo simultaneamen-
te para aumentar os gastos públi-
cos, também de forma populista.
O primeiro é a necessidade de fu-
rar o teto dos gastos num contex-
to de escassez de recursos e o se-
gundo é a falta de transparência.

Na verdade, o orçamento em si
não é secreto, pois passa pela
aprovação do Congresso Nacio-
nal. Mas sua execução sim, tor-
nando o processo obscuro. São os
pontos fora da curva que minam
a credibilidade da política fiscal e
que impactam negativamente a
qualidade de vida das pessoas,
notadamente as de mais baixa
renda, com o aumento da infla-
ção e do desemprego. Já vimos is-
to no passado e estamos vendo de
novo agora.

ROBERTO FIGUEIREDO, E x- S e c retá r i o
do Tesouro Nacional e atual Chefe
de Gabinete da SOG/SP

P rof i s s i o n a l
Brasil não é para amadores, nem

os tubarões aliviam para os grin-
gos.

FEHJÃO PEREZ, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Turista francês leva
mordida de tubarão quando nadava
em praia de Ubatuba

M a m ãe
Bolsonaro é uma verdadeira

mãe para os corruptos, 3 anos e ne-
nhum político corrupto preso ou
sequer sendo investigado.

MARCEL ROMEIRO, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Frente denuncia
desinteresse do governo Bolsonaro
com Comitê de Combate à Tortura

N ego c i ata s
Nosso País não pode mais ser

submetido a interesses obscuros,
esse orçamento secreto é a mate-
rialização das negociatas e dos pro-
jetos particulares de cada um de-
les! Apesar do discurso anti-cor-
rupção, estamos revendo o filme
do “M e n s al ã o ”. A diferença é que
agora é ainda mais escancarado, es-
tamos todos assistindo sem fazer
nada.

FABIO ABARKA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Cidade governada
por pai de Lira vai receber R$ 3,8
milhões de orçamento secreto

Olha o golpe
O golpe tá aí, cai quem quer. Só

muda os deputados.

MARCO TOME, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Bolsonaro critica
julgamento no STF do ‘O rç a m e nto
s e c reto’ e vê interferência

Reaç õ es
Não adianta dizer que ninguém

ficou triste com a morte dessa
grande mulher chamada Marília
Mendonça. O Brasil todo ficou cho-
cado e triste, penas temos reações
diferentes, uns estão chorando até
hoje e outros superam mais rápi-
do. Não podemos julgar os senti-
mentos dos outros.

RUBENS PEREIRA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Não fui só eu que
achei estranha a presença de Naiara
Azevedo na homenagem do
D o m i n gão?

Direito das mulheres
Denunciar é a atitude mais efi-

caz para combater o assédio
sexual e outras violências

contra as mulheres. Não é fácil de-
nunciar o agressor, porque cada
caso envolve muitas circunstân-
cias. Mas quando a mulher reage,
faz valer seu direito ao respeito, à
inviolabilidade do seu corpo e à
cidadania.

No Brasil, é alarmante o núme-
ro de mulheres assassinadas, es-
pancadas e estupradas. Pesquisa
do Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública/Datafolha revelou que
17 milhões de mulheres (24,4%)
sofreram violência física, psíqui-
ca ou sexual em 2020.

Mas está aumentando o núme-
ro de mulheres denunciando
seus agressores. Denúncias que
podem até mudar o jogo político,
como no caso do governador de
Nova York, Andrew Cuomo, acu-
sado de assédio sexual. Ele teve
que renunciar, e foi substituído
pela vice, Kathy Hochul, a primei-
ra a governar esse estado.

O que faremos com essas agres-
sões? Poderíamos utilizar o parla-
mento para elaborar políticas pú-

blicas que protejam as mulheres.
Mas enfrentamos o predomínio
masculino nos espaços políticos.
A mulher é cerceada no parla-
mento. Há uma prática de inter-
romper nossa fala, como ocorre
quando uma mulher discursa em
tom enfático e é rotulada de ner-
vosa, reduzindo seu discurso a
“descontroles femininos”.

Portanto, causa indignação ver
a movimentação na Câmara dos
Deputados para alterar a Lei de
Cotas de Gênero. Querem reduzir
de 30% para 10% a exigência de
candidaturas femininas nas elei-
ções. O justo é avançar em direção
à paridade de direitos no parla-
mento, porque as mulheres cons-
tituem 52,5% do eleitorado, mas
ocupam 16% da Câmara dos Verea-
dores, 15,3% das Assembleias, 15%
da Câmara 12,9% do Senado.

Denunciar é um ato político ca-
paz de gerar a cultura do respeito
às mulheres.

JULIANA BRIZOLA D e p u tad a
Estadual (PDT/RS), graduada em
Direito e Mestra em Ciências
Criminais

Hienas
Em festa o zoológico de Brasí-

lia, com o nascimento de dois fi-
lhotes de onça-pintada. O público
votou para escolher nomes. Ami-
gos-da-onça despejaram votos
em figuras manjadas. Pilantras
tentam estragar a votação. Con-
fundiram os bichos. Imaginavam
que era para batizar duas hienas
nascidas no mesmo zoo.

Nesse sentido, apareceram vo-
tos para Arthur Lira, Valdemar
Costa Neto, Bolsonaro, Eduardo,
Flávio e Carlos, Davi Alcolumbre,
Ony Larenzony, Marcelo Queiro-
ga, Eduardo Pazuello, Cid Noguei-
ra, Eduardo Girão e Marcos Rogé-
rio. Perderam tempo. As onças
nasceram com pedigree de boa
família.

VICENTE LIMONGI NETTO Brasília, DF

A l c o l u m b re
Para uma comissão de consti-

tuição e justiça, seja lá de onde for,
a formação mínima a ser requeri-
da de seus participantes deveria
ser de advogados.

Li a folha corrida do senador
que a preside e verifiquei que o
mesmo nem curso superior tem.

Diz a mídia que o mesmo é mas-
cate ou camelô no território do
Amapá. O que podemos esperar
então? Simplesmente nada. Sou-
be que ele foi presidente do sena-
do. Que baixo nível tem esta casa
legislativa.

IRIA DE SÁ DODDE, Barra, RJ

Bolsonarismo
A nova direita reacionária e fas-

cista usa discurso variado de
transgressão em cada país, se dis-
tingue da tradicional. Prega a
existência de uma conspiração
internacional que opõe liberdade
ao comunismo, totalitarismo. Ne-
ga a ciência e a cultura.

Ela captura frustrações, ressen-
timentos do modelo capitalista,
se coloca na defesa da família
(aborto, casamento gay, droga).
Condena imigrante que retira
e m p r e g o.

No Brasil, o bolsonarismo ocu-
pou o espaço, numa ditadura mi-
litar camuflada. Oposição precisa
unir forças divergentes, sem me-
do. O inimigo é poderoso, extra-
pola Brasil. No dia 15/11, fora Bolso-
naro!

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ,
Copacabana, RJ

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

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

As charges, artigos e comentários publicados nesta página são
a opinião de seus autores. E não refletem necessariamente a
opinião deste jornal
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Cinco estados não
têm mortes em 24h

C O R O N AV Í R U S
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Já são mais de
120 milhões de
pessoas com
es q u e m a
vac i n a l
completo no
Brasil. Assim, o
país já tem
73,28% da
população com
a 1ª dose e
57,08% dos
brasileiros com
es q u e m a
vac i n a l
c o m p l eto.

Falta de
remédio já
dura 6 meses

?Remédio utilizado contra
leucemia, o dasatinibe perma-
nece em falta em alguns estados
brasileiros, que dizem aguardar
o repasse do Ministério da Saú-
de. O fármaco apresenta proble-
mas de abastecimento desde o
segundo trimestre deste ano.

O medicamento é utilizado
para tratar a leucemia mieloide
crônica, doença que causa o au-
mento de glóbulos brancos no
sangue, afirma Angelo Maioli-
no, médico hematologista e co-
ordenador do Comitê de Acesso
a Medicamentos da Associação
Brasileira de Hematologia, He-
moterapia e Terapia Celular
(ABHH).

A distribuição pública do me-
dicamento é centralizada pelo
Ministério da Saúde, que o im-
porta e o repassa para as secreta-
rias de Saúde dos estados. De-
pois disso, cabe a elas entregá-lo
aos hospitais regionais, para
que os usuários cadastrados
possam realizar a quimiotera-
pia oral.

A escassez do dasatinibe na
versão de 20 mg é registrada
desde o segundo trimestre des-
te ano, conforme nota técnica
do Ministério da Saúde de 8 de
setembro. O cenário piorou no
terceiro trimestre, quando não
houve distribuição na versão de
20 mg e a de 100 mg ficou com
pendências.

Em 23 de agosto, a pasta fir-
mou um contrato de aquisição
com a farmacêutica Bristol
Myers Squibb. A empresa infor-
mou que a importação do remé-
dio, processo que envolve uma
solicitação do ministério à
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), só foi autori-
zada em 1º de outubro.

Esse atraso fez com que o fár-
maco só chegasse ao almoxari-
fado do ministério em 19 de ou-
tubro. A previsão para início das
entregas, segundo a pasta, seria
no dia 22 daquele mês. No en-
tanto, alguns estados reportam
que, até agora, não receberam o
f á r m a c o.

A Secretaria de Saúde de Mato
Grosso do Sul afirmou que
"aguarda informações do Minis-
tério da Saúde". Procurado para
comentar os atrasos, o Ministé-
rio da Saúde respondeu, após a
publicação da reportagem, que
"recebeu mais uma remessa do
Dasatinibe ontem, em quanti-
dade suficiente para os estados,
e está agendando as entregas do
medicamento nas Secretarias
Estaduais de Saúde (SES)”.

LEUCEMIA

Crise pode
atrasar o
S ae b

Os problemas de gestão no
Inep, órgão do Ministério da
Educação, já provocaram atraso
na distribuição das provas do
Saeb (a avaliação federal da edu-
cação básica) às escolas públicas
do país. A aplicação estava mar-
cada para começar nesta segun-
da, mas ao menos sete estados
ainda não receberam os exa-
mes.

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep) sofre um desmonte inédi-
to no governo de Jair Bolsonaro.
Na segunda, 33 servidores pedi-
ram exoneração dos cargos ci-
tando a "fragilidade técnica e ad-
ministrativa da atual gestão" do
órgão, que é também responsá-
vel pelo Enem.

Alguns dos demissionários
eram responsáveis pela fiscali-
zação da aplicação do Enem e do
Saeb, o que já levantava preocu-
pação por possíveis impactos. O
Saeb é a principal avaliação da
educação básica brasileira e ti-
nha a aplicação prevista para
acontecer entre 8 de novembro
e 10 de dezembro para 6,8 mi-
lhões de alunos de escolas públi-
cas do país. No entanto, alguns
estados receberam a informa-
ção de que as provas podem ser
entregues somente em 22 de no-
v e m b r o.

Levantamento do jornal Fo l h a
de S.Paulo identificou que Ceará,
Espírito Santo, Maranhão, Paraí-
ba, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte e Sergipe ainda não rece-
beram as provas. As informa-
ções sobre o atraso estão desen-
contradas. Na Paraíba, por
exemplo, até esta terça só havia
sido entregue o material de qua-
tro municípios. No Ceará, ape-
nas municípios do interior rece-
beram as provas –a capital ainda
aguarda a chegada. Para o Rio de
Janeiro, a previsão informada
era de recebimento entre os dias
12 e 13 de novembro.

EDUCAÇÃO

Vídeo mostra momentos
do resgate da aeronave

MARÍLIA MENDONÇA

Um vídeo divulgado pela Polícia
Militar de Minas Gerais mostra a
tensão da chegada dos primeiros
policiais ao local do acidente com o
avião que matou a cantora Marília
Mendonça e outras quatro pessoas
na última sexta-feira, em Piedade
de Caratinga, região leste de Minas
Gerais.

A gravação mostra o momento
em que um dos integrantes do gru-
po da PM no local conta ter tido
contato visual, ao que parece por
uma fresta no aparelho, com al-
guém que está dentro do avião.

As imagens começam a ser feitas

por volta das 16h e mostram os po-
liciais tentando operação com cor-
das. Um diz que é preciso "puxar
para o seco".

A aeronave caiu nas pedras que
ficam próximas a uma cachoeira.
Antes de cair, o aparelho se chocou
contra fiação de linha de transmis-
são da Cemig, de acordo com a em-
presa. Além da cantora Marília
Mendonça morreram com o aci-
dente o tio e assessor da artista, Abi-
cieli Silveira Dias Filho, o produtor
Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo
Martins de Medeiros e o copiloto
Tarcísio Pessoa Viana.

O Brasil registrou 214 mortes
por Covid e 12.104 casos da
doença, nesta terça-feira. Com

isso, o país chegou a 609.816 vidas
perdidas pela Covid e a 21.896.084
pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2
desde o início da pandemia.Cinco
estados não registraram mortes
por covid. Foram eles: Acre, Amapá,
Roraima, Santa Catarina e Sergipe.
Na segunda, eram oito, inclusive
São Paulo, o que ocorreu pela pri-
meira vez na pandemia. A média
móvel de mortes teve uma redução
de 30% em relação ao dado de duas
semanas atrás e agora é de 243 óbi-
tos por dia.Já a média de casos está
em estabilidade, ou seja, sem varia-

ções superiores a 15%.
Os dados do país, coletados até

20h, são fruto de colaboração entre
Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S.
Paulo, Extra, O Globo e G1 para reu-
nir e divulgar os números relativos
à pandemia do novo coronavírus.
Os dados da vacinação contra a co-
vid-19, também coletados pelo con-
sórcio, foram atualizados em 24 es-
tados e no Distrito Federal. O Brasil
registrou 1.832.829 doses de vaci-
nas contra covid-19, nesta terça.

De acordo com dados das secre-
tarias estaduais de Saúde, foram
263.721 primeiras doses e 1.154.874
segundas. Também foram registra-
das 51.858 doses únicas e 362.376

doses de reforço.Devido a uma ins-
tabilidade no sistema do Ministé-
rio da Saúde, Alagoas e Mato Gros-
so apresentam dados de primeira
dose negativos, respectivamente
-78.868 e -77.189.Para doses únicas,
também houve registros negativos
no Ceará (-1.165), em Minas Gerais
(-1.165) e no Mato Grosso (-2).Ao to-
do, 156.324.440 pessoas receberam
pelo menos a primeira dose de
uma vacina contra a covid no Brasil
–117.140.575 delas já receberam a se-
gunda dose do imunizante. Soma-
das as doses únicas da vacina da
Janssen contra a covid, já são
121.764.779 pessoas com esquema
vacinal completo no país.
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ANALU I Z A PINHEIRO
Goiânia em Dia

PASSAGEM LIVRE
Portas são imprescindíveis em qualquer projeto e edificação. Portas

trancadas são interessantes para proteção de quem está dentro e para
impedir algo que bravateie fora venha adentrar. O problema é quando
nos deparamos com portas fechadas.

Sejam físicas, emocionais ou de oportunidades. Algumas vezes a
vida cria impedimentos e dificuldades difíceis de
superar. Quando nada parece andar, temos uma
esperança no Cristo que disse “Eu sou a porta”.
Somente creia, pois esta porta estará sempre aberta e
a passagem livre.

Mensagem do Pastor
Ricardo Espindola

FOTO: GLENIO DETTMAR

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

@ l i ad i n o ra h

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

Coletiva de…
Com o intuito de abordar as

inaugurações natalinas, suas novas
operações e ações de Black Friday, o JK
Shopping realiza amanhã, às 12h, no
Outback, sua 1ª Coletiva de Imprensa.

…I m p re n sa
No mesmo dia o Casapark promove

almoço de apresentação de sua Instalação
de Natal criada pelo talentoso artista visual

Alê Jordão. Será às 12h30, na Casa Baco.

Sabe tudo
Excelente a entrevista do ex-ministro da

Fazenda, o economista Maílson da
Nóbrega, no programa Direto ao Ponto,
comandado por Augusto Nunes, toda
segunda às 21h30, na Jovem Pan.

P i ntu ra s
O Centro Cultural da Câmara dos

Deputados apresenta a exposição
Toninho de Souza - 52 anos de artes. A
mostra, em cartaz na Galeria Décimo no
Anexo IV, segue até 20 de dezembro.

4 Hábitos
Fundada por Ana Maria Arsky (foto),

arquiteta e especialista em reabilitação
urbana sustentável, a 4 Hábitos Para
Mudar o Mundo, competindo com
empresas de 22 Estados brasileiros, foi
escolhida pela Amcham Arena como uma
das seis melhores e mais inovadoras
startups atuantes no território nacional
durante a temporada 2021. A empresa
brasiliense - ambientalmente responsável
e economicamente rentável -, é referência
no descarte e no reaproveitamento
adequado de resíduos corporativos.

Novo menu
Quando o chef Marco

Espinoza (foto) anuncia que vai
apresentar o novo cardápio
do Taypá, cria-se uma
enorme expectativa para
os amantes da alta
gastronomia. O premiado
restaurante peruano
sempre surpreende pelos
pratos muito bem
elaborados, temperos
inusitados e sabores
surpreendentes. O
lançamento será no dia 16 de
n ove m b ro !

Q u e re r…
HOJE SERGIO MORO FILIA-SE AO PODEMOS.

VAMOS VER QUEM PODE MAIS!

Sunset GPS
A GPS celebra 10 anos de sucesso às 18h, em badalado sunset

no Lounge One. Festa com petit four by Renata La Porta Buffet e
regada a vinhos e espumantes da Vinícola Aurora. Para adoçar a
noite, as maravilhas do chef Gracco Magalhães.

Está no DNA
As belas e queridas irmãs, Lucinha Valente,

diretora da Clínica São Matheus, e Jussara Valente
Procópio (foto) empresária, não compartilham
apenas os mesmos genitores. São mulheres
elegantes que fazem e acontecem na sociedade e
sabem dividir o resultado de suas carreiras de
sucesso com o próximo. Elas aguardam a volta
segura à normalidade para dar o ar de suas graças
nos mais badalados acontecimentos da cidade,
onde atraem todas as atenções.

Rota de delícias
Parecia improvável, mas é realidade. O município de Cocalzinho tem uma vinícola de uvas

europeias. São 12 mil pés de syrah, barbera e tempranillo, num cenário que lembra filme
italiano. Para transformar a façanha em atração turística, a cidade se juntou a Pirenópolis e
Corumbá de Goiás para a criação da Rota das Uvas, Queijos e Vinhos da região dos
Pireneus, que também abriga a Queijaria Alpina. Em breve, parada obrigatória de todos que
visitam esse pedaço privilegiado do Cerrado.

Das arábias
Agropecuarista e empresário dos mais robustos, Otacílio

Ramalho e sua mulher, empresária do ramo moveleiro, Ângela
Thiago, curtiram férias em Dubai, nos Emirados Árabes, onde se
hospedaram num luxuoso hotel 7 estrelas. Aproveitaram tudo o
que a cidade tem a oferecer, como a experiência no top sky do
imponente edifício Burj Khalifa, passeio de quadriciclo nas
dunas vermelhas e cruzeiro com jantar 5 estrelas na Marina de
Dubai. Voltaram extasiados com a riqueza do lugar.

Ba i a n i d ad e
Arquiteta das mais solicitadas por conta de seus projetos

funcionais, Cláudia de Oliveira e o marido, empresário João Almiri,
cumpriram temporada de pé na areia com o amigos nas
paradisíacas praias de Arraial D´Ajuda, na Bahia. Para celebrar a
vida, brindaram na chegada com Perrier Jouet e se deliciaram com
fartos pratos de frutos do mar, elegendo a lagosta a melhor pedida.

E xe m p l o
c o road o

Calou-se a voz, mas
permanece o exemplo. A
cantora Marília
Mendonça tinha idade
de menina, voz de grande
mulher e ações de ser
humano completo. Foi
ela a primeira artista a
realizar uma live solidária
no início da pandemia,
arrecadando quase meio
milhão de reais. Morreu
p re c o c e m e nte
comovendo multidões
de admiradores.
Mereceu sua fama de
rainha, que cantou a
“s of rê n c i a”, mas deu sua
contribuição para
amenizar sofrimentos.
Ave Marília!

ORIENTE MÉDIO
O presidente Jair Bolsonaro (foto) desembarca nos

Emirados Árabes neste sábado. A agenda no domingo será
intensa na maior feira aeronáutica do mundo, a Dubai

Airshow. Na EXPO, participará do Dia do Brasil na
segunda-feira, além de seminário para atração e

promoção de investimentos, ainda no dia 15 pela
manhã. Dias 16 e 17 o presidente visitará o

Bahrein e depois o Catar, 17 e 18. O chefe da
Nação segue com numerosa comitiva
ministerial, nomes ainda a confirmar.

O construtor de Goiás
O país perdeu ontem o grande Iris Rezende (foto), um dos

maiores legados da política nacional. Aos 87 anos e com mais de
60 dedicados à vida pública, foi vereador,
deputado estadual, prefeito de Goiânia,
governador de Goiás, senador e ministro da
Agricultura no governo Sarney e da Justiça
no de FHC. Exemplo de homem público

dedicado à boa gestão, com luta
árdua e defesa incansável em prol

do desenvolvimento do estado
de Goiás e da capital goiana.

FOTO DE FABRÍCIO RODRIGUES
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Governo estuda criação de
um fundo para conter alta

COMBUSTÍVEIS

A ideia consiste em utilizar até 71% do total do arrecadado com o tributos

ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

Ministro de
Minas e
Energia, Bento
A l b u q u e rq u e,
explica que
i n i c i at i va
usaria parte da
receita que a
União arrecada
dos impostos
sobre o
combustível e
segurar preços

O ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, disse nes-
ta terça-feira que o governo es-

tuda criar um "colchão tributário"
e uma reserva estabilizadora de
preços para conter a alta no preço
dos combustíveis. Albuquerque fez
a afirmação durante audiência na
Comissão de Infraestrutura do Se-
nado, mas não explicou como as
medidas funcionariam nem quan-
do seriam anunciadas. Ele ainda
destacou que a redução de tributos
para resolver o problema depende-
rá de compensações.

"Alguns tributos já foram reduzi-
dos, outros estão em análise, tem
que haver compensação. O colchão
tributário, que é uma medida que
pode permitir, ao longo do tempo,
que essas variações dos preços do
petróleo e também dos combustí-
veis sejam compensadas de algu-
ma forma. É uma reserva estabili-
zadora de preço, que seria uma re-
serva de capital que pudesse ser
aplicada quando houvesse uma vo-
latilidade muito grande", infor-
mou o ministro.

Na última semana, o preço da ga-
solina subiu novamente 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 nacional, o
combustível foi vendido a R$ 6,710
por litro, alta de 2,2%, ainda com re-
passes do último reajuste promo-
vido pela Petrobras, de 7%, no fim
de outubro. O valor é um novo re-
corde desde que a ANP começou a
compilar os preços dos combustí-
veis no país, em 2002.

O preço do diesel também teve
alta e tem sido vendido, em média,
por R$ 5,339 por litro. O valor é 2,4%
superior ao praticado na semana
anterior. O ministro atribui os au-
mentos constantes à alta do petró-
leo e à desvalorização cambial.

"Os investimentos em petróleo e
gás no mundo, nos últimos três
anos, caíram 40%. E agora nós te-
mos uma crise de oferta e deman-
da. A demanda é maior que a ofer-
ta, daí o aumento", concluiu.

Uma das soluções defendidas
por técnicos do governo para resol-
ver a crise é a criação de um fundo
de compensação abastecido com
recursos da Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico
(Cide).

A ideia é destinar até 71% do total
dos recursos arrecadados com o

tributo para esse fundo. A diferen-
ça (29%) precisa ser transferida,
obrigatoriamente, para estados e
municípios. Em 2020, a Cide arre-
cadou R$ 1,5 bilhão. Assim, o per-
centual estimado pelo governo ge-
raria até R$ 1,1 bilhão para compen-
sar os preços. Atualmente, esse di-
nheiro vem custeando principal-
mente obras do Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) em estradas, além de
projetos da Receita Federal por
meio do Fundo de Desenvolvimen-
to e Administração da Arrecadação
e Fiscalização (Fundaf), que tem co-
mo objetivo principal alterar a es-
trutura de arrecadação do fisco.

No Congresso, a Câmara apro-
vou um projeto que muda a regra
sobre o ICMS (imposto estadual) de
combustíveis e prevê que o tributo
seja aplicado sobre o valor médio
dos últimos dois anos para bara-
tear o preço da gasolina. A propos-
ta, porém, enfrenta resistência de
governadores e está parada no Se-
nado. Nas próximas semanas, o
presidente da Casa, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), deve se reunir com re-
presentantes da Petrobras e dos es-
tados para tentar construir uma
saída.

Juros pagos
chegaram a
R$ 230 bi

No primeiro semestre de 2021,
em um cenário ainda bastante
marcado pelos estragos provo-
cados pela pandemia, o gasto
das famílias brasileiras com o
pagamento de juros alcançou a
marca de R$ 233,5 bilhões. É o
que apontou estudo da Federa-
ção do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP).

Segundo o trabalho, os juros
ocupam a segunda posição en-
tre os itens de maiores despesas
dos brasileiros, atrás apenas do
gasto com aluguel, e superando
os custos totais com educação,
serviços de saúde e vestuário ao
ano. Para dar uma dimensão do
montante comprometido para
fazer frente às cobranças de ju-
ros, o estudo da federação das
indústrias de São Paulo aponta
que o valor corresponde a cerca
de 14 vezes os R$ 16,8 bilhões de-
sembolsados via o pagamento
do auxílio emergencial na pri-
meira metade deste ano. Ou ain-
da, a aproximadamente 73%, se
comparado com os R$ 320,3 bi-
lhões pagos de auxílio emergen-
cial ao longo de todo o ano pas-
s a d o.

"Os recursos que vieram para
aumentar a massa de rendi-
mentos das famílias e estimular
a economia foram bastante
comprometidos com o paga-
mento de juros, que foram cana-
lizados para o sistema financei-
ro", aponta o estudo conduzido
por Altamiro Carvalho, assessor
econômico da FecomercioSP.

As projeções apontam ainda
que o valor cresceu 7,25% de ja-
neiro a junho deste ano, na com-
paração com os R$ 217,7 bilhões
na primeira metade de 2020.

O juro médio efetivo à pessoa
física indicado pelo estudo foi
de 2,94% ao mês, ou 19% no inter-
valo do primeiro semestre de
2021. Em igual período de 2020,
a taxa mensal foi de 3,28%, che-
gando a 21,4% no acumulado do
p e r í o d o.

A pequena redução nas taxas,
no entanto, não representa alí-
vio, uma vez que ocorreram
avanço da inflação e queda no
rendimento. O IPCA, índice ofi-
cial de inflação, teve alta de 0,10%
no primeiro semestre do ano
passado. Neste ano, a alta acele-
rou para 3,77% no mesmo perío-
do. O rendimento médio real do
trabalho, por sua vez, nos tri-
mestres encerrados em junho,
ficou em R$ 2.735 no ano passa-
do e caiu para R$ 2.554 neste
a n o.

E N D I V I DA M E N T O

S A I BA MAIS
» O preço da gasolina subiu

novamente 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
Biocombustíveis (ANP)
encontrou o maior valor.

» Na média nacional, o
combustível foi vendido a R$
6,710 por litro, alta de 2,2%,
ainda com repasses do último
reajuste promovido pela
Petrobras, 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,
chegando a R$ 5,339 por litro,
na média nacional.
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Câmara aprova impeachment
CHILE

Ação contra o presidente Sebastián Piñera está ligada a possível conflito de interesses
ESTEBAN FELIX/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Sebastián Piñera é acusado de envolvimento ilícito na venda de propriedades privadas e de uma mineradora

A Câmara dos Deputados do
Chile aprovou, ontem, a aber-
tura de processo de impeach-

ment contra o presidente Sebas-
tián Piñera. A ação está ligada à apa-
rição do mandatário nos chama-
dos Pandora Papers, em um caso
de possível conflito de interesses
envolvendo a venda de uma em-
presa ligada à família dele.

Na votação, após uma maratona
de discursos, 78 deputados se posi-
cionaram a favor da abertura de
processo, enquanto 67 foram con-
tra e 3 se abstiveram. Eram necessá-
rios justamente 78 votos.

Aprovado na Câmara, o pedido
de impeachment passa agora a ser
discutido no Senado. Piñera, que
tem mandato até março de 2022 - o
primeiro turno da eleição está
marcado para o próximo dia 21- só
perde o posto caso o afastamento
seja determinado pela câmara al-
ta.

Para isso, seriam necessários vo-
tos de dois terços dos parlamenta-
res, ou seja 29 dos 43 senadores. Ho-
je, porém, a possibilidade de uma
nova derrota é pequena, já que, na
Casa, a aliança governista tem
maioria. Caso ele seja realmente le-
vado a deixar o cargo, quem assu-
me até o fim do mandato é Rodrigo
Delgado, hoje ministro do Interior.

Pesquisa do Instituto Ipsos divul-
gada na última semana mostrou
que 60% dos chilenos se dizem fa-
voráveis ao impeachment do presi-
dente. De acordo com o relatório
mais recente do Instituto Cadem,
Piñera tem 15% de aprovação popu-

lar - a rejeição tem impactado tam-
bém o candidato governista à su-
cessão, Sebastián Sichel, hoje em
quarto lugar nas pesquisas.

A sessão na Câmara nesta segun-
da (8) foi marcada por grande es-
forço da oposição para esticar ao
máximo as discussões. Mais preci-
samente, até a madrugada desta
terça. Isso porque um parlamentar
crítico a Piñera, Giorgio Jackson,
cumpria quarentena depois de ter
tido contato com uma pessoa in-
fectada com o coronavírus e só po-
deria sair de casa após a meia-noi-
te.

Com votos contados um a um de
ambos os lados, a presença de Jack-
son era considerada fundamental
pela oposição. Como parte da es-
tratégia, o socialista Jaime Naranjo
chegou ao Congresso na manhã de
segunda carregando uma pasta
com 1.300 folhas de papel. Ele dis-
cursou por 15 horas, fazendo pau-
sas apenas para ir ao banheiro, de
forma a prolongar a sessão e per-
mitir a presença do colega quaren-
t e n a d o.

O texto acusatório aprovado na
Câmara, apresentado pela oposi-
ção no começo de outubro, trata da
"violação do princípio de probida-
de e do comprometimento grave
da honra da nação".

O processo contra Piñera teve
início após divulgação dos Pando-
ra Papers. A investigação revelou
que o mandatário teria realizado
uma operação com conflito de in-
teresses envolvendo conta offshore
nas Ilhas Virgens Britânicas.

Venda de mineradora
A venda da mineradora Domin-

ga, que pertencia à família do atual
chefe do Executivo, foi fechada em
2010, ano em que Piñera também
ocupava a Presidência do Chile. Se-
gundo a apuração jornalística, o
comprador, amigo próximo do po-
lítico, exigiu que não fosse criada
uma área ambiental na zona de
operação da empresa, o que atra-
palharia a exploração de minério
na região.

A transação, que movimentou
US$ 152 milhões (R$ 838 milhões), se-
ria dividida em três parcelas, sendo
que a última apenas seria liberada
caso não fosse estabelecida a área de
proteção, requerida por ativistas. Na
época, o governo acabou não deli-
mitando a área como zona verde, e o
pagamento, portanto, teria sido

confirmado. O Ministério Público
chileno também investiga o caso.

Defesa por escrito
O mandatário apresentou sua

defesa por escrito, na semana pas-
sada, na qual afirmou que entre-
gou seus negócios a um fideico-
misso em 2009. Na realidade, Piñe-
ra foi dissociando-se de algumas de
suas empresas só depois de críticas
e acusações reveladas pela impren-
sa a partir do início de seu primeiro
m a n d a t o.

Ainda assim, o presidente afirma
que o caso revelado pelos Pandora
Papers não está entre eles. A con-
cretização da venda da minerado-
ra, porém, segundo a investigação
jornalística, ocorreu nove meses
depois da posse.
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Taça das Favelas de volta
4ª EDIÇÃO NO DF

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

A Taça das Favelas busca dar opor-
tunidade no futebol aos jovens ta-
lentos das periferias e comunida-
des. O evento é realizado pela Cen-
tral Única das Favelas do Distrito Fe-
deral (CUFA-DF) em parceria com a
Secretaria de Estado de Esporte e La-
zer do DF (SELDF). Na 4ª edição, os jo-
gos acontecem entre a partir deste
fim de semana e vai até dezembro
no campo de futebol do Sesi Tagua-
tinga, com adolescentes de 14 a 17
anos organizados em 48 times, sen-
do 32 masculinos e 16 femininos.

Por estar presente em várias ca-
pitais do Brasil, o Taça das Favelas é
considerado o maior campeonato
de futebol de favelas do mundo. O
projeto tem como objetivo promo-
ver a igualdade social e possibilitar
a democratização do esporte, com
incentivo à identidade nacional,
traz visibilidade e empoderamen-
to para garotos e garotas apaixona-
dos pelo futebol.

O presidente da CUFA-DF, Bruno
Kesseler, acredita no impacto posi-
tivo do futebol na vida dos adoles-
centes. "A Taça das Favelas vai mui-
to além de um campeonato, o que
pretendemos com esse projeto é
possibilitar a democratização do
esporte, trazendo saúde, identida-
de nacional e principalmente, em-
poderamento para esses garotos e
garotas que sonham em entrar pa-

ra esse mercado. Sabemos que o fu-
tebol é uma paixão nacional, por is-
so, sabemos a capacidade de mobi-
lização que esse esporte tem na vi-
da de muitos jovens”, afirma ele.

No total, são de 32 regiões admi-
nistrativas mais carentes do DF e
do Entorno, como por exemplo, Sol
Nascente, Vila Telebrasília e Águas
Lindas (GO), cada um dos 32 times
representa sua localidade.

BRUNO BATISTA/ DIVULGAÇÃO

Último evento aconteceu antes da pandemia, em 2019. Neste ano, só deve rolar público na decisão.

S A I BA MAIS
» O lançamento do Taça das Favelas 2021 aconteceu na noite da

segunda-feira (8) no Congresso Técnico, que orientou o público
sobre a dinâmica, regras e formatos da competição.

» Em 2021, mesmo com o avanço da vacinação no DF, a
organização do evento optou por não liberar as arquibancadas
ao público, como medida de prevenção da covid-19, mas
estudam a entrada de torcedores na final. Os jogos podem ser
acompanhados no canal do YouTube da Cufa-DF

Sete jogos
pela 31ª
ro d ad a

A 31ª rodada do Brasileiro terá
a maioria de suas partidas hoje a
noite. A principal delas será en-
tre Atlético-MG e Corinthians,
no qual o clube mineiro pode fi-
car mais próximo do título na-
cional. O jogo será às 19h.

"Se pudermos repetir o mes-
mo resultado do primeiro tur-
no, que é a vitória, será muito
importante para a gente. Claro,
levando em consideração que
vamos enfrentar um grande ti-
me, que é o Corinthians, que
tem grandes jogadores, é um ti-
me muito difícil de ser batido",
enfatizou Hulk sobre a vitória
por 2 a 1 no primeiro turno.

O Palmeiras, por sua vez, enca-
ra o Atlético-GO, às 20h30. O clu-
be é o vice-líder do Brasileiro e
está embalado rumo à final da
Libertadores. Uma vitória e um
tropeço do Galo pode diminuir
a vantagem para 7 pontos.

A rodada, entretanto, começa
às 18h30, com Athletico-PR e Cea-
rá. Ambos os clubes buscam se
afastar da zona de rebaixamen-
to. Meia hora depois, o Santos
enfrenta o Bragantino, na Baixa-
da Santista. O Peixe é o primeiro
time fora do Z4, enquanto o ri-
val de hoje à noite joga

Às 21h30, outras três partidas:
Fortaleza e São Paulo; Sport x
América-MG; e Juventude e In-
ternacional. Amanhã, Flamengo
e Bahia encerram a rodada.

BRASILEIRÃO

Queda de rendimento preocupa
FLAMENGO

As críticas contra a arbitragem
do trio comandado por Denis Se-
rafim soam legítimas, os desfal-
ques provocados pelas mais diver-
sas razões são um ponto a ser con-
siderado, o calendário é um vilão
conhecido, mas o declínio do Fla-
mengo assusta e acende o sinal de
alerta no clube a 17 dias da final
contra o Palmeiras.

Diante da lanterna Chape-
coense, o time cumpriu mais uma
atuação aquém do esperado. A
desorganização de um time que
ficou marcado por dominar os ad-
versários com apetite pelo con-
trole do jogo deixa claro que a
equipe precisa de soluções rápi-
das a curto prazo.

Para piorar o quadro, nomes
como Everton Ribeiro, Gabigol e
Bruno Henrique estão longe do
ponto ideal, cabendo ao antes cri-

ticado Michael dar um tempero
diferente para uma equipe previ-
sível e que depende cada vez
mais de contra-ataques para ferir
os adversários.

"A gente está devendo bastante,

mas vamos melhorar. Dia 27 (final
da Libertadores) é um jogo atípico,
vai ser um Flamengo totalmente
diferente", disse Renato, sem en-
trar em detalhes sobre a volta dos
j ogad o res .

ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO

Renato Gaúcho admite que o time não vem jogando bem

Paquetá comemora
o seu “ano perfeito”

SELEÇÃO BRASILEIRA

Ganhando cada vez mais a con-
fiança do técnico Tite, o meia Lu-
cas Paquetá não escondeu a ale-
gria pela grande fase que vive tan-
to na seleção brasileira quanto no
Lyon. O jogador de 24 anos cele-
brou o "maravilhoso" 2021 que faz
em campo e também revelou que
Neymar o ajudou com um em-
purrãozinho em seu crescimento
na seleção.

"Fico feliz pelo que estou viven-
do. Me dediquei e trabalhei bas-
tante para viver momentos como
esse. Para mim, 2021 está sendo
maravilhoso. Espero continuar
fazendo o meu melhor, sendo fe-
liz dentro de campo. E, na seleção,
buscando meu espaço, porque
muitas coisas podem acontecer, a
disputa é muito grande. Sei que
preciso continuar me dedicando

para ter cada vez mais oportuni-
dades", disse o meia, em coletiva.

Neste ano, Paquetá se tornou
um dos principais armadores da
seleção, ao lado de Neymar. Na
França, vem brilhando a cada jo-
go do Lyon. Cérebro do time, par-
ticipa de cada jogada decisiva da
equipe tanto no Campeonato
Francês quanto na Liga Europa.
Ele deve ser titular no jogo de
amanhã contra a Colômbia, pelas
Eliminatórias da Copa do Mundo.
O jogo será em São Paulo, às
21h30.

"Acredito que, para chegar nes-
te momento, cada situação que
vivi valeu a pena. A passagem pelo
Milan, na Itália, foi um aprendiza-
do. Me deu mais caixa, experiên-
cia para encarar as agora as adver-
sidades de forma diferente.”



Jornal de Brasília Brasília, quarta-feira, 10 de novembro de 2021 17

Futuro é tema da 5ª Conferência
de Cultura do Distrito Federal

P Ó S - PA N D E M I A

Objetivo é reunir consumidores e fazedores de arte para discutir agenda

TONY WINSTON/AGÊNCIA BRASÍLIA

O público da
Conferência de
Cultura é toda
a comunidade
cultural, que
c o nte m p l a
desde o
usuário da
cultura, o
c i d ad ão
comum, até os
fazedores de
cultura e os
gesto res
p ú b l i c os

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

C
om a pandemia e os impactos
trazidos por ela em diversas
áreas, fazer questionamentos

sobre o futuro se tornou um hábito
involuntário. Muitos setores en-
frentaram dificuldades e a cultura,
sem dúvidas, foi um dos que mais
precisou se reinventar. Pensando,
justamente, em qual será o destino
da agenda cultural do DF no cená-
rio pós-crise, a Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do Distrito
Federal (Secec-DF), junto com o
Conselho de Cultura do Distrito Fe-
deral (CCDF) irão promover a 5ª
Conferência de Cultura. O evento,
que tem por tema “A Cultura no
Pós-Covid, acontecerá em duas fa-
ses: a pré-conferência, de 12 a 19 de
novembro; e a conferência, de 3 a 5
de dezembro.

"O objetivo é estabelecer diretri-
zes e orientações para elaboração
ou aperfeiçoamento dos Planos de
Cultura. O DF já tem um Plano Dis-
trital, que, por ocasião das confe-
rências, é atualizado e aprimora-

do", explica a presidente do Conse-
lho de Cultura do Distrito Federal,
Beth Fernandes. Totalmente onli-
ne, o evento tem parceria com a Or-
ganização da Sociedade Civil (OSC),
Luta Pela Vida. A conferência visa
reunir o maior número possível de
profissionais que, diariamente, es-
tão envolvidos com o fomento da
cultura brasiliense, como artistas,
produtores, empresários, repre-
sentantes de governo e a comuni-
dade, além do Conselho de Cultura
do DF, responsável por estabelecer
os eixos de discussão.

Diante de um momento especial
para a humanidade, em que se bus-
ca novos caminhos de expressão e
convivência, e no qual a Cultura é
fundamental, Beth relembra que a
capital não promove conferências
distritais de cultura desde 2015. No
plano federal, também, não são
realizadas há algum tempo. "Nor-
malmente, o responsável por tra-
zê-las, era o Ministério da Cultura. A
partir da marcação da Conferência
Nacional de Cultura, os estados e
municípios realizavam suas confe-
rências para trazer subsídios para

o nacional. "A Cultura no pós-Covid
transcende discussões sobre eco-
nomia, sobre o dia a dia das pes-
soas. É um tema que perpassa pela
mudança bastante radical que está
ocorrendo no mundo todo depois
da pandemia da Covid-19", argu-
menta a gestora.

As Conferências de Cultura são
um instrumento em que a socieda-
de civil participa, junto com o Go-
verno, da elaboração de diretrizes
para os Planos de Cultura dos mu-
nicípios, estados, Distrito Federal e
do nacional e, por esse motivo, tra-
tam-se de eventos extremamente
necessários. "Tais encontros são
importantes pois fazem, a partir da
definição temática, um diagnósti-
co do que estamos vivendo e apon-
tam o que é desejado para o futuro.
Temos propostas para os próximos
dois ou três anos, pelo menos, de
como é a cultura que desejamos
para o DF", revelou a dirigente.

O público da Conferência de Cul-
tura, conforme salienta a presiden-
te, é toda a comunidade cultural,
que contempla desde o usuário da
cultura, o cidadão comum, até os

fazedores de cultura e os gestores
públicos. Sem esquecer, evidente-
mente, dos conselheiros regionais
e dos conselheiros do Distrito Fede-
ral, que são instâncias de participa-
ção social na gestão cultural do DF.
"Como não se realiza a Conferência
no DF desde 2015, e esta é a primei-
ra vez que se faz no modelo virtual,
nossa expectativa é que tenha uma
grande adesão. Serão realizadas oi-
to pré-conferências, englobando
todas as regiões administrativas
abrigadas em oito macrorregiões,
conforme está a nossa geopolítica
no DF", expõe a presidente do Con-
s e l h o.

Entre outros objetivos da 5ª Con-
ferência de Cultura do DF, estão a
busca pela valorização da diversi-
dade de gênero, raça e social, o for-
talecimento de políticas públicas
voltadas à cultura, investimentos
no Sistema de Arte e Cultura do Dis-
trito Federal, entre outros tópicos.
"Houve mudança nas relações, nos
modos de expressão e no fazer e no
receber cultural. Esse setor tem um
papel fundamental nesse novo
mundo, pós-covid", declara Beth.

Experiência
que veio com
a pandemia

Para o cantor e compositor Thia-
go Freesom, que estará presente no
encontro, o setor cultural e do en-
tretenimento foi um dos que mais
sofreram impacto desde o ano pas-
sado, momento em que a crise sa-
nitária se instaurou. "Ela congelou,
paralisou os trabalhos, e mudou o
cenário", diz. "Temos que discutir,
ver qual foi o prejuízo e o que pode-
mos melhorar. Há famílias que de-
pendem desse setor para se ali-
mentar e ter uma condição de auto
sustento, no mínimo, agradável",
comenta, destacando a importân-
cia do evento.

Aos 33 anos, o artista pretende
ajudar os demais presentes com to-
da sua experiência na pandemia.
"Por incrível que pareça, como ar-
tista, consegui crescer minhas re-
des sociais e meus streamings a
ponto de gerar uma renda e fazer
um portfólio grande", compartilha
o cantor e compositor Thiago Free-
som, que é morador do Park Way.
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CÉSAR REBOUÇAS

E n c o nt ro
Candidata à presidência da OAB/DF,  a

advogada Thais Maria Riedel promove hoje
um happy hour voltado para mulheres
advogadas. O encontro marcado para 19h
acontecerá na Tramontini Advocacia, no
Lago Sul. Esposa dedicada, mãe exemplar,
amiga dos amigos e profissional séria e 
talentosa, Thais vem fazendo a diferença
em sua área de atuação. 

AS ADVOGADAS Carla Lobo e Ana Paula Guimarães, que completa hoje mais um ano de vida

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

Lu to  
A coluna se solidariza com a empresária

Cristina Argello pelo falecimento de sua mãe,
dona Claudete Lanzillotti Varandas, sogra do
ex-senador Gim Argello. O sepultamento
ocorreu no cemitério Campo da Esperança. A
missa do sétimo dia está marcada para hoje, às
19h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro em Taguatinga Centro.

A p rovad o
O Brasil assumiu, ontem, a presidência da

Conferência-Geral da UNESCO, órgão máximo
da Organização, por mandato de dois anos
(2021-2023). A candidatura do delegado
permanente do Brasil junto à UNESCO,
embaixador brasileiro Santiago Mourão, foi
apresentada pelo Grupo de Países
Latino-Americanos e Caribenhos e aprovada
por aclamação pelos países-membros.

Pa l c o
Um dos maiores

bailarinos brasileiros de
todos os tempos, Ismael
Ivo (1955-2021), será
homenageado pela São
Paulo Escola de Teatro, em
cinco encontros online até
o dia 13 deste mês, com
temáticas diversas do
universo da dança, de terça
a sexta-feira, às 19h, e no
sábado, às 11h, no YouTube
da instituição cultural.
Homenagem justa e mais
que merecida.

S eg re d o
A decoradora Valéria

Leão Bittar comemora no
dia 1º de dezembro a
chegada de mais um
aniversário na presença da
família e de inúmeras
amigas. Os save the date
da comemoração já
começaram a ser enviados.
O local da festa está sendo
guardado a sete chaves.
Falando em Valéria, ela
recebe hoje para um
almoço de lançamento de
uma coleção de joias.

N ata l
Também no dia 1º de dezembro, só que à noite, o

colecionador de arte Amador Outerelo será o anfitrião.
Ele receberá para um jantar de Natal com sua famosa
mesa de jantar decorada de acordo com o tema. Entre os
convidados confirmados estão a ex-primeira-dama
Karina Curi, a escritora Isabella Carpaneda e a
empresária Ana Maria Cunha Campos. 

B 'd ay
A quarta-feira promete ser intensa,

com muitos cumprimentos,
mensagens e felicitações para os
aniversariantes do dia: cirurgião
plástico Carlos Augusto Carpaneda,
socialite Geiza Alckmin, advogado
Rafael Feitosa, publicitária Karine Lima,
advogada Anna Claudia Coelho,
executiva Rose Melo e o jornalista e
publicitário André Procópio Franco. 

C a sa m e nto. . .
Os casais inscritos no próximo

Casamento Comunitário realizam
mais uma etapa antes da cerimônia:

a escolha dos trajes. As noivas
fazem a prova dos vestidos amanhã,

e no dia seguinte, sexta-feira (12),
será a vez dos noivos escolherem os

ternos. Ambos serão atendidos a
partir das 9h, no Museu da

República, pela equipe da Secretaria
de Justiça e Cidadania.

. . .c o m u n i tá r i o
A secretaria é a responsável pela
organização do evento, e terá
apoio do Senac, que fará os ajustes
necessários nas roupas. Tanto os
vestidos quanto os ternos fazem
parte do acervo da Sejus. O dia do
"sim" será 28 e, desta vez, atenderá
50 casais hipossuficientes do DF. O
Casamento Comunitário é uma
ação para a promoção da
cidadania e da inclusão social.

C o nt ra . . .
As organizações de sociedade civil

que compõem a campanha Omissão
Não é Política Pública (ONPP)
entregam, hoje, às 8h, ao Ministério
Público Federal (MPF), uma petição
popular com mais de 34 mil
assinaturas exigindo que o
procurador-geral da República,
Augusto Aras, não deixe impunes os
possíveis crimes apontados pela CPI
da Covid no Senado.

...a parede
A mobilização em Brasília contará

com a presença de familiares de
vítimas da covid-19 que deram seus
relatos para os vídeos da campanha

Omissão Não é Política Pública. Antes
da entrega simbólica das assinaturas,
todos os integrantes da ação estarão

reunidos para coletiva de imprensa,
marcada para às 8h, no edifício da
Procuradoria Geral da República.

O aniversariante, advogado Wesley Lacerda, entre o casal amigo Ana Maria e
Rodrigo Martins em almoço festivo no Verona Ristorante

D i p l o m át i ca s
O embaixador da Alemanha no Brasil, H e i ko

Thoms (foto ), recebeu cerca de 45 jornalistas da
área internacional, ontem, para um almoço na

embaixada. A data de 9 de novembro celebra o
aniversário da queda do muro de Berlim. Em seu

discurso Heiko enfatizou a importância da
cooperação entre Brasil e Alemanha e das cerca de

1.000 empresas alemãs instaladas hoje no Brasil.

JP RODRIGUES

ELIANNE LOIN


