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CONCURSOS ABREM
169 VAGAS NO DF

NÃO PERCA ESSA CHANCE

E quem quiser tentar a sorte fora da capital, no país 89 certames
oferecem cerca de 23 mil oportunidades, e com excelentes salários

Tradicional campanha dos Correios está de volta e já recebeu mais de 60 mil
cartas com os pedidos de Natal.E você pode ajudar sem precisar sair de casa.

Que tal provar para uma
criança que Papai Noel existe?
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D i s pa rad a
da inflação
derruba o
va re j o
Vendas têm a maior
queda em setembro
desde o ano 2000 15
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Gilberto Gil
sobe em
outro palco
Cantor e compositor é
eleito para a Academia
Brasileira de Letras 13

Jo r n a l i s m o
político está
de luto

Colunista de Brasília
Cristiana Lôbo, de 64 anos,
morre de câncer 9
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Quatro provas oferecem
169 vagas na capital

CONCURSOS

Em todo o país, são cerca de 23 mil oportunidades de cargos públicos
RAFAELA FELICCIANO/CEDOC

Os salários para as vagas no DF podem chegar a até R$ 21.947,82

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 .
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Seja o Papai
Noel de
alguém!

Os desejos de Natal de crianças
até 10 anos, em situação de vul-
nerabilidade social, já podem co-
meçar a ser enviados aos Cor-
reios onde, todos os anos, milha-
res de ajudantes do Papai Noel
vão buscar as famosas cartinhas.

A campanha começou há
mais de 30 anos, quando empre-
gados da empresa, comovidos
com as cartinhas em caligrafia
recém-aprendida ou transfor-
madas em desenhos coloridos
que chegavam, decidiram tirar
esses sonhos do papel. Somente
nos últimos dez anos mais de 6
milhões de cartinhas já foram
atendidas. Nesta edição, até o
momento, mais de 65 mil cartas
já chegaram. Os pedidos são va-
riados: vão de brinquedos a gê-
neros de primeira necessidade
como cestas básicas e até mes-
mo material escolar.

A professora Fabíola Neves é
uma das ajudantes do bom ve-
lhinho e, todos anos, mobiliza
colegas de trabalho, familiares e
amigos para realizar sonhos de
Natal. “Todo ano muita gente se
compromete a ajudar. Algumas
cartinhas são muito emocio-
nantes. Uma vez, uma menina
de 8 anos disse o sonho dela era
dar à mãe um jogo de xícaras. Na
carta, ela dizia que durante uma
brincadeira quebrou as que ti-
nham em casa e que sua mãe ti-
nha ficado muito triste. Não
tem como não atender a um pe-
dido desses”, lembrou.

Este ano, com o avanço da va-
cinação, a campanha será híbri-
da. O envio e a adoção das cartas
podem ser realizadas pessoal-
mente — nas agências partici-
pantes e nas casas do Papai Noel
montadas pelo país —, e tam-
bém no blog da campanha. As
cartinhas devem ser manuscri-
tas e, depois, fotografadas ou di-
gitalizadas e enviadas ao Blog
Noel da campanha. “É impor-
tante enviar uma imagem níti-
da para que a mensagem possa
ser lida e compreendida pelo Pa-
pai Noel”, orientou a empresa.

CAMPANHA DOS CORREIOS

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

Segundo levantamento realiza-
do ontem, há 89 concursos pú-
blicos abertos no Brasil. Ao to-

do, são aproximadamente 23 mil
vagas espalhadas por todo o país,
que podem ser preenchidas por
pessoas com todos os níveis de es-
colaridade. No Distrito Federal,
quatro processos seletivos ofere-
cem salários que podem chegar a
até 22 mil reais.

Os concurseiros terão um final
de ano com ótimas oportunidades
para a construção de suas carrei-
ras. Das quase 23 mil vagas, as que
oferecem melhores remunerações
são relacionadas ao setor judiciá-
rio. No certame do Tribunal Regio-
nal Federal de Justiça da Terceira
Região (TRF 3º Região), os salários
chegam a até R$ 32 mil. O segundo
com a maior remuneração é o do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
que pagará até R$ 30,4 mil para os
novos funcionários.

No Distrito Federal, quatro pro-
cessos seletivos estão abertos e irão
empregar 169 novos funcionários
nos próximos meses. As remunera-
ç õ e s p o d e m  c h e g a r  a a t é  R $
2 1 . 947 , 8 2 .

Secretaria de Educação
A Secretaria de Educação do Dis-

trito Federal (SEE/DF) abriu, nesta
quarta-feira (10), um processo sele-
tivo simplificado que empregará
30 professores de educação física
que irão atuar temporariamente
no projeto Programa Escola do Es-
porte. As inscrições devem ser fei-
tas até às 18 horas da próxima se-
gunda (15).

Das 30 vagas, 26 são destinadas
para professores, enquanto as ou-

tras quatro serão ocupadas por co-
ordenadores da área de educação
física. Ambos os cargos irão desen-
volver atividades para atender alu-
nos da rede pública de ensino do
Distrito Federal e também para
idosos e pessoas com deficiência.

Para realizar a inscrição, o parti-
cipante deve responder a um for-
mulário disponível  no link:
https://bit.ly/EscolaDoEsporte. Os
candidatos terão a formação e a ex-
periência profissional analisada, e
na próxima fase deverão compare-
cer a uma entrevista com a banca
organizadora do certame, que terá
a duração máxima de 30 minutos.

O Tribunal de Contas da União
(TCU) abriu no dia 1º de novembro,
as inscrições para concurso públi-
co que disponibiliza 20 vagas para
a função de auditor federal de con-
trole externo. O salário inicial é de
R$ 21.947,82 e os cadastros poderão
ser feitos até 20 de novembro.

Os candidatos terão que realizar
o pagamento de uma taxa de R$
180 para concorrer ao certame. A
inscrição deverá ser feita no site da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) no
l i n k  :  h t t p s : / / c o n h e c i m e n-
to.fgv.br/concursos/tcu21 .Poderão
participar do processo seletivo
aqueles que possuírem uma for-
mação superior em qualquer área.

Das 20 vagas, uma será destina-
da a uma pessoa com deficiência,
enquanto cinco serão oferecidas
para aqueles que se autodeclara-
rem negros. As outras 14 serão para
a ampla concorrência.

O concurso público será dividi-
do em duas etapas: a primeira con-
sistirá em uma prova objetiva de
múltipla escolha, que será realiza-
da no dia 13 de março de 2021. Os
que forem aprovados, farão uma
avaliação discursiva no dia 22 de

maio. A segunda etapa consistirá
em uma etapa de formação de ca-
ráter eliminatório, que será realiza-
do exclusivamente em Brasília, pe-
lo Instituto Sezerdello Corrêa.

Fu n p res p - E xe
A Fundação de Previdência Com-

plementar do Servidor Público do
Poder Executivo (Funpresp-Exe)
abriu as inscrições para um con-
curso público que oferece 53 vagas
para analistas de previdência com-
plementar. Os cadastros devem ser
feitos até às 18h da próxima sex-
ta-feira (19) no site do Centro Brasi-
leiro de Pesquisa em Avaliação e Se-
leção de Promoção de Eventos (Ce-
braspe)

As remunerações podem chegar
a até R$ 6.848, sendo permitida
apenas a candidatura de partici-
pantes que possuem uma forma-
ção superior. Ao todo são disponi-
bilizados 10 cargos para as áreas ad-
ministrativa, atuária, auditoria e
controle, comercial, comunicação

e ouvidoria, contábil, investimen-
to, jurídica, previdenciária e tecno-
logia. De acordo com o edital, a jor-
nada de trabalho é de 40 horas se-
manais.

MJSP
As inscrições de um concurso

público do Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP) que ofe-
rece 66 vagas para técnicos especia-
lizados estão abertas até a próxima
quarta-feira (17). A jornada de tra-
balho é de 40 horas semanais, e a
remuneração para o contratado se-
rá de R$ 6.130.

Os concurseiros poderão se can-
didatar para três cargos de técnica
especializada: a de formação e ca-
pacitação, gestão de ativos e parce-
rias e de pesquisa e análise de da-
dos. A banca organizadora do pro-
cesso seletivo é o Centro Brasileiro
de Pesquisa em Avaliação e Seleção
de Promoção de Eventos (Cebras-
pe), e a inscrição deve ser realizada
no site oficial da banca.
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Dia D contará
com 10 postos
móveis e 100
profissionais

LUTA CONTRA A COVID

Objetivo é alcançar 257.717 pessoas
que ainda não iniciaram o ciclo
vacinal com a primeira dose

GEOVANA ALBUQUERQUE/AGÊNCIA SAÚDE DF

Cobertura vacinal ideal é de 95%, segundo secretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero

S A I BA MAIS
ELISA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Em coletiva de imprensa da Se-
c r e t a r i a  d a  S a ú d e  d o  D F
(SES-DF) realizada ontem fo-

ram divulgadas novas informa-
ções sobre o Dia D de vacinação
contra a covid-19, que acontecerá
no dia 20 de novembro, num sába-
do. Serão postos móveis, com 30
viaturas e mais de 100 profissionais
e técnicos para realizar uma busca
ativa fora das unidades de saúde. O
Dia D pretende vacinar cerca de 257
mil pessoas e vai aplicar doses das
9h às 17h.

“É seguro”
Na primeira etapa, estão previs-

tos dez postos a serem instalados
em locais como feiras populares,
que possuem uma grande circula-
ção de pessoas. “A nossa meta é fa-
zer todos tomarem a vacina, sair de
dentro das unidades de saúde e le-
var a população a enxergar esse
momento da vacinação como um
momento importante”, comentou

o secretário de Vigilância à Saúde,
Divino Valero. “Queremos mostrar
que é algo seguro”, comentou ele
sobre a adesão à vacina.

O objetivo do Dia D é alcançar
257.717 pessoas que ainda não ini-
ciaram o ciclo vacinal com a pri-
meira dose ou dose única, e tam-
bém continuar com a aplicação da
segunda dose e das doses de refor-
ço nas Unidades Básicas de Saúde.

I nte r va l os
Os intervalos para receber a vaci-

na continuam os mesmos: a segun-
da dose da Coronavac é aplicada
entre 14 e 28 dias após a primeira
dose. A D2 da vacina Pfizer-BioNTe-
ch e AstraZeneca é aplicada 56 dias
após a primeira dose, ou seja, é im-
portante conferir o cartão de vaci-
na e estar atento às datas.

Locais divulgados em breve
De acordo com a SES, ainda não

se sabe se os postos estarão real-
mente em nove feiras populares e
na Estação Central do Metrô, locali-
zada na Rodoviária do Plano Piloto,

como foi previamente divulgado
pela imprensa. A SES explicou que
os locais estão sendo avaliados mas
que serão confirmados em breve.

“Será um dia festivo. O importan-
te é ter a vacina no braço. Precisa-
mos chegar até 95% de imunização
no DF, porque assim vamos ter
uma cobertura vacinal ideal ”, fina-
lizou Divino Valero. Segundo as in-
formações da pasta, já foram apli-
cadas 4.217.644 doses de vacina ao
todo no DF, porém não é o suficien-
te. Cerca de 80% dos pacientes hos-
pitalizados com covid são pessoas
que não foram imunizadas contra
a doença.

Agentes de saúde e novas
leis

“O DF mantém uma tendência
nacional de queda da transmissibi-
lidade e letalidade, mas não esta-
mos tão bem quanto estávamos
antes da pandemia. Existe também
a preocupação de um novo cenário
pior, mas a gente se prepara para

premeditar as ações que devem ser
feitas. A gente espera que no próxi-
mo mês tenhamos um aumento
dos agentes da saúde”, comentou o
secretário adjunto de Assistência à
Saúde, Fernando Erick Damasceno.
Ele se referia à uma parceria feita
entre a UnB, a FioCruz e outras ins-
tituições, que disponibilizou 60
médicos residentes para atuar no
enfrentamento à pandemia no Dis-
trito Federal.

Citados pelo secretário de Saúde
do DF, General Pafiadache, cinco
projetos de lei foram aprovados pe-
los deputados distritais. Eles são
voltados para a atenção à saúde,
alimentação nutricional, vigilân-
cia, manutenção, insumo e equipa-
mentos. “Nosso propósito é abaste-
cer a rede de saúde. Queremos os
recursos para que em dezembro
possamos começar a abastecer al-
guns postos, mas não tem prazo
ainda. Calculamos entre janeiro, fe-
vereiro e março do ano que vem”,
destacou.

» Segundo os dados da
Secretaria de Saúde do
DF (SES-DF), não foram
registrados óbitos
ocorridos por covid-19 no
DF nas últimas 24h.
Porém foram notificados
146 novos casos da
doença entre quarta (10)
e quinta (11). Os dados do
Boletim Epidemiológico,
feito pela diretoria de
Vigilância Epidemiológica
mostram que, ao todo, já
foram notificados 516.340
casos confirmados de
covid-19 no Distrito
Federal e 10.947 mortes
desde o início da
pa n d e m i a .
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P a ra l i s a ç ã o
de vigilantes
da Saúde
continua

GREVE

Salário não entrou na conta de cerca
de 2 mil funcionários de hospitais da
rede pública do Distrito Federal

D I V U LG A Ç Ã O

Expectativa do
sindicato é que
os trabalhadores
recebam hoje o
sa l á r i o

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

Apenas 144 terceirizados da se-
gurança na rede pública de
saúde da capital federal rece-

beram os salários, conforme afir-
mou o Sindicato dos Vigilantes do
Distrito Federal (Sindesv) ao Jornal
de Brasília. A paralisação dos fun-
cionários da segurança dos hospi-
tais começou na última quarta-fei-
ra (10) e perdurará, segundo a dire-
toria do Sindesv, enquanto o paga-
mento do salário da categoria não
for realizado.

Do total que recebeu o paga-
mento pelos serviços prestados,
102 são do Instituto Hospital de Ba-
se de Brasília, coordenado pelo Ins-
tituto de Gestão Estratégica de Saú-
de (Iges-DF), e 42 da Farmácia Cen-
tral e Parque de Apoio da capital.
Estes últimos receberam o salário
na última quarta-feira (10) à noite,
após o início da paralisação.

À reportagem, a entidade sindi-
cal informou que a ordem bancá-
ria pela Secretaria de Saúde (SES),
órgão que faz os repasses para as

empresas terceirizadas, já teria si-
do feita. Com isso, devido ao adian-
tado da hora ontem, a expectativa
do sindicato é que o pagamento
entre apenas hoje. A pasta havia
afirmado anteriormente, por meio
de nota, que o salário deveria cair
ainda hoje. A média da remunera-
ção é de R$ 2.800.

Enquanto isso não acontece, os
funcionários dos Hospitais de Cei-
lândia, Samambaia, Sobradinho,
Brazlândia e Guará não retornarão
ao posto de trabalho. Dos cerca de
2.800 lotados na SES/DF, são pouco
menos de 2.700 funcionários que
não receberam o salário.

“Baixa adesão”
Em nota, a pasta da Saúde infor-

mou ainda que, para suprir a falta
dos profissionais de segurança, o
general Pafiadache, chefe da Secre-
taria, solicitou apoio da Polícia Mi-
litar do DF (PMDF) para reforçar o
esquema de proteção em algumas
unidades. Ela afirma que a adesão à
greve foi baixa nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs) e Hospitais Re-
gionais. Aproximadamente 2 mil

trabalhadores aderiram à greve.
“A Secretaria de Saúde está to-

mando todas as providências pa-
ra realizar o pagamento às empre-
sas de vigilância o mais rapida-
mente possível. Os recursos pro-
venientes da suplementação de
orçamento, aprovada pela Câma-
ra Legislativa na terça-feira (9) já
foram liberados para a SES, que so-
licitou às empresas os empenhos
referentes aos serviços prestados
em agosto e setembro. O mês de
agosto será pago ainda hoje [on-
tem] e setembro segue o fluxo
normal, já que pelo contrato a SES
tem 30 dias para efetivar o paga-
mento”, destacou a pasta.

A reportagem do Jornal de Bra-
sília tentou contato com as empre-

sas responsáveis pelos repasses aos
funcionários, mas não houve res-
posta quanto aos questionamen-
tos feitos até o fechamento desta
edição. São elas: Brasília Segurança
S/A, Ipanema Segurança, Grupo Vi-
san e Aval Segurança. O espaço per-
manece aberto a manifestações.

Esta não é a primeira vez que a
categoria dos vigilantes paralisa
por atraso nos salários. A última
greve foi no mês passado e durou
dois dias. “Acontece quase todo
m ês ”, afirmou o diretor de Comu-
nicação e Imprensa da diretoria do
Sindicato, Gilmar Rodrigues. “É um
desrespeito conosco, que estamos
desde o início da pandemia na li-
nha de frente em hospitais”, pro-
testou.

Jovem é encontra no Ceará
DESAPARECIDA HÁ 6 DIAS

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

Tainá Silva, a menina de 13 anos
que saiu de casa há seis dias para ir
à escola e estava desaparecida, foi
localizada ontem no Ceará.

Tainá estava na casa de um ho-
mem de 34 anos, que dizia ter 15 pa-
ra manter contato com a menina
nas redes sociais. Após o sumiço de
Tainá, ele foi o primeiro a entrar em
contato com a mãe da jovem, Jane
da Silva. Jociel Loureiro, tio da ado-

lescente, conta que o homem che-
gou a perguntar sobre Tainá para
mãe no mesmo dia em que ela ha-
via desaparecido. "Desde o início,
quando eu fiquei sabendo desse ra-
paz, eu fui olhar as redes sociais de-
le, e notei que não havia foto, nem
localização", conta Josiel, que diz
ter suspeitado do homem já neste
momento. O tio contou tudo à Polí-
cia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A PCDF fez buscas através de ima-
gens de câmeras de segurança do
Aeroporto Internacional de Brasí-
lia e da Companhia do Metropoli-
tano do Distrito Federal, e com a
ajuda da Polícia Civil do Ceará, as
investigações levaram até o ho-
mem. Ele foi preso e as investiga-

ções seguem para saber o que mo-
tivou a jovem de 13 anos a entrar
em um avião e chegar ao Ceará.

De acordo com o tio Jociel, a jo-
vem está com semblante abatido
após seis dias desaparecida. A mãe
da jovem diz não vê a hora de reen-
contrar a filha.

A adolescente aguarda liberação
do conselho tutelar para voltar pa-
ra casa. Ela está bem e sob os cuida-
dos da Polícia Civil do Ceará (PCCE),
de acordo com o delegado adjunto
da 32ª Delegacia de Polícia Civil do
Distrito Federal, Fernando Rodri-
gues. “O sucesso da operação se
deu graças à ação integrada entre a
Polícia Civil do Ceará e a PCDF”, res-
salta o delegado.

O homem de 34
anos, que estava
com a jovem Tainá
em casa, no Ceará,
foi preso e as
i nvest i gaç õ es
seguem para saber
o que motivou a
menina de 13 anos
a entrar em um
avião e chegar ao
estado nordestino.

144
terceirizados haviam recebido o
pagamento até ontem, segundo o
Sindicato dos Vigilantes do
Distrito Federal (Sindesv)

2,8 mil
reais é a média da remuneração
da categoria no DF

NÚMEROS
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Número de casórios aumenta
O AMOR ESTÁ NO AR

Na contramão do país, DF tem alta nos casamentos e queda dos divórcios, aponta Codeplan
PAULO H. CARVALHO/ AGÊNCIA BRASÍLIA

Entre 2014 e 2019, o total anual de casamentos ocorridos na capital federal subiu de 18.379 para 20.130

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

O amor está no ar e no quadra-
dinho. Contrariando a média
nacional, o Distrito Federal

tem se mostrado um bom terreno
casamenteiro. Isso é o que aponta a
pesquisa da Companhia de Plane-
jamento do DF (Codeplan), que
mostra que, entre 2014 e 2019, o to-
tal anual de casamentos ocorridos
na capital federal subiu de 18.379
para 20.130. Os valores revelam um
salto de 9,5% nos matrimônios, en-
quanto, no mesmo período, em to-
do país, o que aconteceu foi uma
redução no número de casamen-
tos e aumento de divórcios.

As Estatísticas do Registro Civil,
referentes a 2019 e divulgadas em
dezembro do ano passado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), ilustraram que, no
Brasil, foram registrados cerca 1,02
milhão de casamentos em 2019, cer-
ca de 28,8 mil a menos que em 2018
— uma queda de 2,7%. Essa baixa,
contudo, foi observada em todas as
grandes regiões do país na passa-
gem de 2018 para 2019, provando
uma cada vez menor adesão dos
brasileiros às uniões civis formaliza-
das. O estudo expôs ainda que, fo-
ram concedidos, neste mesmo ano,
em 1ª instância ou por escrituras ex-
trajudiciais, 383,3 mil divórcios.

Em contrapartida, conforme
traz o levantamento da Codeplan,
Brasília não apresentou números
tão altos quanto o resto do país
com relação às separações. Neste
período, os divórcios anuais caí-
ram de 5.913 para 4.653, apresen-
tando uma redução equivalente a
21,5% no DF.

Uniões informais
Em 2019, segundo o levanta-

mento, enquanto 80,2% dos brasi-
lienses que viviam em uniões esta-
vam em matrimônios registrados
em cartório, os outros 19,8% res-
tantes viviam nas chamadas
uniões informais — um casal deci-
de morar junto, porém sem for-
malizar o matrimônio legalmen-
te. É o caso de Daniele Araújo, de 42
anos. Mãe de duas filhas, ambas
frutos de relações informais, ela
conta que não pretende se casar
com o atual parceiro, e que os dois
vivem em acordo e harmonia com
a situação. "Não temos vontade de

casar no cartório porque está dan-
do certo assim, talvez até melhor
do que se envolvessemos burocra-
cias", compartilha. "Estamos a
quase 15 anos juntos e nunca tive-
mos problema com relação a for-
ma que nos relacionamos aqui
dentro de casa. É um casamento,
não deixa de ser".

A moradora de sobradinho que
trabalha como cabeleireira, salien-
ta que a filha mais velha, nascida
na sua primeira união, já construiu
um vínculo afetivo com o atual
companheiro da mãe, e que, inclu-
sive, já o chama de pai. "O pai bioló-
gico dela nunca esteve presente,

então meu parceiro atual foi a figu-
ra e a referência masculina que ela
teve. Ele sempre tratou e cuidou
dela com muito carinho, acompa-
nhou o crescimento dela, então,
sem dúvidas, esse sentimento é re-
cíproco", comenta Daniele.

De acordo com os dados da Co-
deplan, a maioria dos casais nessa
situação são formados por jovens
entre 14 e 24 anos de idade. Esse for-
mato de união era o contexto de
76% dos brasilienses que tinham
entre 14 e 19 anos, e de 62% dos que
se encontravam entre 20 e 24 anos.
A partir dessa idade, o mais co-
mum são os casamentos formais.

C o n d i ç õ es
e c o n ô m i ca s
e idade

Na avaliação da Codeplan,
"uniões consensuais (não registra-
das) são mais frequentes entre os
mais jovens, muito provavelmen-
te, porque a união registrada está
relacionada a condições econômi-
cas mais favoráveis, e que muitos
destes jovens, tendem a registrar a
união algum tempo depois", escre-
veram no levantamento.

Casamentos entre pessoas
do mesmo sexo

Outro aumento também com-
provado pela Companhia de Plane-
jamento, foi no número de casa-
mentos civis entre as pessoas de
mesmo sexo. Em 2014, período em
que o estudo iniciou-se, foram
4.854 oficializações, o equivalente a
0,4% dos matrimônios realizados
naquele ano. Já em 2019, o valor sal-
tou para 9.056 cerimônias, sendo
estas 0,9% do total.

Entre as mulheres, as uniões fo-
ram maiores, totalizando 53%, en-
quanto, entre os homens, foi de
47 % .

No Brasil, também foi registra-
da tendência de aumento nesse
tipo de casamento. A pesquisa do
Instituto Bresileiro de Geografia
e Estatística mostrou que, dos
cerca de 1,02 milhão de casamen-
tos formalizados no país, 9,05
mil foram entre pessoas do mes-
mo sexo. Em 2018, esse valor ba-
teu seu recorde, apresentando
uma alta de 61,7%.
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Congresso aprova projeto que libera
R$ 9,36 bilhões para o Auxílio Brasil

DE OLHO EM 2022

Valor está garantido no Orçamento, mas governo espera aprovação de PEC para turbinar o auxílio
WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

Aprovada na
Câmara, a
PEC dos
P re cató r i os
e n f re nta
res i stê n c i a
por boa parte
do Senado

Se Senado
rejeitar, MP
será editada

Apesar de a Câmara ter aprovado a
proposta que libera mais gastos pú-
blicos, integrantes do governo já
contam com um revés no Senado. Na
avaliação de interlocutores do Palá-
cio do Planalto, a Casa não deve con-
seguir aprovar a PEC dos Precatórios
no prazo para que o Auxílio Brasil de
R$ 400 seja pago já em dezembro.

A Proposta de Emenda Constitu-
cional autoriza o governo a gastar
mais e viabiliza promessas do go-
verno na área social que buscam
dar impulso a Bolsonaro na cam-
panha à reeleição em 2022. A avalia-
ção de articuladores do governo é
que, no cenário atual, o Senado não
deve dar a celeridade necessária à
proposta, como afirma o presiden-
te da Casa,  Rodrigo Pacheco
(PSD-MG). No final de outubro, o
ministro João Roma (Cidadania)
fez um apelo para que o Congresso
aprovasse a medida até a segunda
semana de novembro. Neste mo-
mento, Pacheco nem sequer está
no Brasil - ele participa da COP26
em Glasgow. Portanto, o governo
deixará pronta uma MP (medida
provisória) que abre recursos para
que o valor do Auxílio Brasil em de-
zembro alcance o patamar míni-
mo de R$ 400 por família. Isso deve
ficar fora do teto de gastos.

A ideia é que o Auxílio Brasil, que
já está dentro do Orçamento, seja
usado para pagar o benefício mé-
dio, que vai passar para cerca de R$
210 por mês. A MP daria o valor
complementar para se chegar aos
R$ 400 mensais.

Segundo relatos de senadores à
reportagem, o governo também
pretende usar essa MP como uma
forma de pressionar o plenário a
aprovar a PEC o quanto antes. A es-
tratégia seria usada para conven-
cer principalmente a bancada re-
fratária a flexibilizações que afe-
tem a responsabilidade fiscal.

O argumento usado é que, se o go-
verno tiver de recorrer a uma MP pa-
ra bancar o Auxílio Brasil turbinado,
o mercado financeiro irá ficar mais
volátil, podendo impactar negativa-
mente no câmbio e nos juros.

O Congresso aprovou ontem o
projeto de lei que inclui o Au-
xílio Brasil no plano pluria-

nual do governo e transfere R$ 9,36
bilhões do Bolsa Família para o no-
vo programa social do governo fe-
deral. Em duas sessões subsequen-
tes, primeiro para deputados fede-
rais e em seguida para senadores, a
proposta acabou aprovada em blo-
co nas duas Casas. Todos eles se re-
feriam à abertura de crédito.

A oposição reclamou da votação
das propostas de abertura de crédi-
to, porque a convocação para a ses-
são do Congresso Nacional não
contemplou a votação de vetos do
presidente Jair Bolsonaro. Um dos
vetos que os parlamentares pres-
sionam para derrubar é referente
ao do projeto que garante a distri-
buição gratuita de absorventes pa-
ra estudantes de baixa renda e mu-
lheres em situação de rua.

Segundo o projeto de lei do Con-
gresso, R$ 9,2 bilhões serão destina-
dos à transferência de renda para
pagamento do benefício e R$ 2 mi-
lhões vão ser alocados no aperfei-
çoamento de mecanismos de ges-
tão e disseminação de informações
para o público do Auxílio Brasil.

Outros R$ 93,4 milhões serão dis-
ponibilizados por meio de apoio a
entes federados, através do índice
de gestão descentralizada do Auxí-
lio Brasil.

O Auxílio Brasil foi anunciado no
fim de outubro deste ano pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, em substi-
tuição ao Bolsa Família. Trata-se de
uma das principais apostas do che-
fe do Executivo para rever a queda
de popularidade e ganhar força pa-
ra o ano de 2022, quando buscará a
r e e l e i ç ã o.

O governo federal busca pagar
parcelas de R$ 400 para os benefi-
ciários a partir de dezembro. Para
isso, conta com a aprovação da PEC
dos Precatórios, que dribla o teto

S A I BA MAIS
» A elevação de R$ 30 bilhões no teto de gastos erá usado para turbinar temporariamente, até o fim do ano que vem, o Auxílio Brasil.

» A medida, associada à limitação de precatórios, deve criar uma margem total de R$ 83 bilhões nas contas no ano das eleições. Parte do
dinheiro deve ser deslocado para turbinar emendas parlamentares - recursos direcionados pelos deputados e senadores a obras e projetos
em suas bases.

» A decisão, que teve o aval do governo e do ministro Paulo Guedes (Economia), levou a um pedido coletivo de demissão de quatro
secretários responsáveis por comandar a área que controla o cofre do governo, a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento.

Governo quer pagar parcelas de R$ 400 para
os beneficiários do Auxílio Brasil a partir de
dezembro. Para isso, conta com a aprovação
da PEC dos Precatórios, que abre espaço de
R$ 50 bilhões apenas para o programa.

dos gastos e abre espaço de até R$
91,6 bilhões - sendo R$ 50 bilhões
apenas para o programa. A PEC vai
começar a sua tramitação no Sena-
do, mas parlamentares já adian-
tam que vão buscar reduzir esse es-
paço no orçamento.

C ré d i tos
A economia no Orçamento do

Bolsa Família foi gerada pela li-

beração dos chamados créditos
extraordinários durante a pan-
demia de covid-19. Os instrumen-
tos não fazem parte do Orçamen-
to e são permitidos pela Consti-
tuição em casos de imprevisibili-
dade e urgência. Como os crédi-
tos extraordinários foram emiti-
dos para pagar o auxílio emer-
gencial, e os pagamentos substi-
tuem o Bolsa Família na maior

parte dos casos, foi aberto um es-
paço no Orçamento.

O Auxílio Brasil é considerado
peça chave no projeto de reeleição
de Bolsonaro. O objetivo do Planal-
to é que todas as famílias contem-
pladas recebam no mínimo R$ 400
até dezembro de 2022.

Para acomodar o aumento das
despesas no próximo ano, o go-
verno propôs uma manobra que
dribla o teto de gastos. O objetivo
da proposta é abrir um espaço
orçamentário por meio de uma
mudança na forma de corrigir
anualmente a regra fiscal. A par-
tir da alteração, será criado espa-
ço nas contas do governo em
2022, com uma elevação de R$ 30
bilhões no teto.
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Apreensão também
no GDF

A saída do
ministro Onix
Lorenzoni (foto) do
Ministério do
Trabalho e
Previdência, embora
anunciada como
temporária, deixou
apreensivos alguns
técnicos e
sub-secretários de pastas no GDF que já trabalharam com
ele, com quem têm bom trânsito. A preocupação se dá por
conta do temperamento do ministro, que apesar de já ter
sido líder por várias vezes e articulador político do governo
Bolsonaro, é tido como estourado.

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

A resta s
Principalmente, depois da

versão que correu no final da
tarde de ontem que ele tinha
voltado para a Câmara para
tentar amenizar arestas na
Comissão Mista de Orçamento
(CMO) – que discute adaptações
na peça orçamentária para 2022
depois da decisão do STF que
considerou as emendas de
relator inconstitucionais.

“C a l í g u l a”
“Pôr Onix como

bombeiro é a mesma
coisa de enviar Calígula
para a Câmara”, chegou
a dizer um
ex-parlamentar do DF,
que completou: “No
primeiro tempo ele é
ótimo. No final do jogo
a coisa costuma
pegar ”.

Briga interna
Integrantes da executiva do PTB

no Distrito Federal demonstraram
preocupação, ontem, com a briga
interna do partido em nível
nacional que se reflete
diretamente em Brasília, uma vez
que a atual presidência da
executiva do DF tem sido sempre
indicada sob a orientação de
Roberto Jefferson.

Dissidência
Jefferson foi afastado

quarta-feira (10) da
presidência da sigla por
180 dias pelo ministro
Alexandre de Moraes, do
STF, em atendimento a
pedido feito ao Supremo
por deputados de uma
ala dissidente da
l ege n d a .

C o m a n d os
Nos últimos tempos, o

comando do PTB por aqui saiu
da deputada distrital Jaqueline
Silva para Fadi Faraj, dele para o
advogado Paulo Fernando (do
movimento Pró-Vida), voltou para
Faraj e, mais recentemente, foi
entregue ao deputado distrital
João Gomes. Muitas trocas para
tão pouco período.

Novos cargos
Chegou com toda força à sede

do TRF 1 e aos tribunais
superiores – STF, TST, STM e TSE –
o debate sobre as indicações para
os novos cargos de
desembargadores que serão
criados para os TRFs de todo o
país, depois da aprovação de
projeto sobre o tema esta semana
pelo Congresso.

E x p e c tat i va
No mundo jurídico, assim

como no meio político em
Brasília, é grande a expectativa
em torno da sanção da lei que
amplia o número de magistrados
dos cinco Tribunais Regionais
Federais (TRFs). Isto porque
serão nada menos que 75 vagas
a mais, no total.

A r t i c u l aç õ es
Segundo integrantes do

Judiciário, articulações já estão
sendo feitas em reservado e vários
juízes têm sido vistos por aqui
com frequência, para audiências
com políticos e ocupantes de
cargos de 2º escalão no Planalto
em busca de um desses espaços.

C o nt rá r i o
O senador José Antônio Reguffe

(Podemos-DF) engrossou o coro dos
parlamentares que fez questão de
anunciar voto contrário à PEC dos
Precatórios, mal a matéria foi
encaminhada para o Senado, após
votação em dois turnos pela Câmara.

“C a l ote”
Na opinião de Reguffe, o texto

“institucionaliza o calote no Brasil” ao
estabelecer novas regras e, com isso,
dificultar o pagamento de precatórios
(dívidas do poder público com pessoas
físicas e jurídicas, decorrentes de
decisão judicial).

A l te r n at i va
“Poderiam ser tirados recursos para pagar o Auxílio Brasil dessas emendas de

relator ao orçamento da União, as chamadas RP9, do orçamento secreto. Não
estou nem falando dos recursos das emendas individuais. Se juntassem as
emendas de relator com emendas coletivas de bancada, poderíamos custear o
p rog ra m a”, destacou.

I n q u i eta
Falando em PEC dos Precatórios,

quem não parou quieta na quarta-feira
(10) com a votação da proposta na
Câmara dos Deputados foi a ministra da
Secretaria de Governo da Presidência da
República, a deputada federal licenciada
pelo DF Flávia Arruda (PL).

P res e n c i a l m e nte
Flávia fez questão de ir até o

Congresso acompanhar a sessão
presencialmente e conversar com
muitos parlamentares e
lideranças. Ficou até o final e
ainda saiu agradecendo um a um
pela votação.

Armário
A deputada distrital Arlete

Sampaio (PT) foi mais uma petista a
criticar, tanto na CLDF quanto nas
redes sociais, a postura do ex-juiz
Sergio Moro e a sua filiação, na
última quarta-feira (10), ao Podemos.
“Ele saiu do armário”, frisou.

Pa rc i a l i d ad e
Segundo a parlamentar, Moro

sempre foi parcial em suas decisões e
aspirou uma vaga no STF desde o
início. “Agora, deixa claro o que
sempre fez: política! Será bom porque
o povo saberá quem é, um ex-juiz
pa rc i a l ”, destacou.

C r i st i a n a
Chamou muita atenção de políticos e

jornalistas em atuação no Distrito
Federal o falecimento da jornalista

Cristiana Lôbo, que por anos foi repórter
e colunista política do Jornal de Brasília

e era muito querida entre os pares.

Fa l ta
Profissional das mais completas,
Cristiana fará falta no jornalismo
brasileiro. A coluna e os colegas da
redação se solidarizam com o seu
esposo, Murilo, filhos, netos e
demais familiares.

RODRIGUES-POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL



Jornal de BrasíliaBrasília, sexta-feira, 12 de novembro de 20218 POLÍTICA

Bolsonaro
responde a
at a q u e s

REAÇÃO A SERGIO MORO

Presidente diz que seu ex-ministro da
Justiça “não aprendeu nada” d u ra nte
o período em que esteve no governo

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

O ministro do Trabalho e Previ-
dência Social Onix Lorenzoni
(DEM-RS) foi exonerado na tarde de
ontem, a pedido, e retornou para o
cargo de deputado federal, do qual
estava licenciado. Sua assessoria ar-
gumentou que ele precisou voltar
ao Congresso como parlamentar
provisoriamente para tratar do an-
damento das emendas orçamentá-
rias de sua autoria no Orçamento
Geral da União (OGU) com vistas a
2022 - em plena tramitação. As in-
formações são de que ele ficará fo-
ra do Executivo por entre dois a 10
dias, quando reassumirá o minis-
t é r i o.

No começo, se especulou se não
há algo a mais por trás da saída e se
não é o caso de ele ficar permanen-
temente na Câmara depois de al-
gum atrito com outros ministros.
Mas as apurações feitas junto ao Pa-
lácio do Planalto são de que, além
de o governo estar preocupado
com a destinação das emendas do
OGU, o agora ex-ministro também
terá a missão de ajudar a base alia-

da nas medidas a serem estudadas
para adaptação da peça orçamen-
tária. Uma vez que tais mudanças
serão necessárias, com saída de cir-
culação das emendas de relator -
depois que o STF considerou este ti-
po de emenda inconstitucional.

Não é a primeira vez que Onix
deixa o ministério para retornar às
atividades parlamentares nesse
governo. Ele já fez isso durante a vo-
tação da Reforma da Previdência,
em 2019, e na votação para a presi-
dência da Câmara, em fevereiro
passado. É considerado “coringa”
da atual gestão pelo presidente Jair
B o l s o n a r o.

O parlamentar começou no go-
verno ocupando o cargo de minis-
tro-chefe da Casa Civil. Depois foi
para o Ministério da Cidadania e,
mais recentemente, para a pasta
do Trabalho e Previdência des-
membrada do Ministério da Eco-
nomia. Segundo informações do
Portal da Transparência divulga-
das pelo UOL, ele empenhou este
ano cerca de R$ 15,7 milhões em
emendas. Onix tem como objetivo
se candidar a governador do Rio
Grande do Sul.

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) disse ontem
que o ex-ministro Sergio Mo-

ro, filiado um dia antes ao Pode-
mos, não sabe o que é ser presiden-
te nem ministro. O ex-juiz da Lava
Jato comandou o Ministério da Jus-
tiça até abril de 2020, quando dei-
xou o governo sob a alegação de in-
terferência do mandatário no co-
mando da Polícia Federal.

Moro, que sempre disse que não
entraria para a política, é cotado co-
mo candidato da chamada "terceira
via" ao Planalto, contra Bolsonaro e
o ex-presidente Lula, os dois primei-
ros posicionados à frente nas pes-
quisas. "Não aprendeu nada, não
aprendeu nada. Um ano e quatro
meses ali [no ministério], não sabe
o que é ser presidente nem ser mi-

nistro", disse a apoiadores no cerca-
dinho do Palácio do Alvorada.

"Vocês gostaram do discurso li-
do pelo cara ontem? Eu assisti por-
que foi meu ministro, né. Leu o dis-
curso, com dois telepromter lá".

O discurso de Moro na cerimô-
nia de ingresso ao Podemos teve
tom de candidato à Presidência.
Nele, defendeu o legado da Lava Ja-
to e atacou Bolsonaro. A respeito
do chefe do Executivo, o ex-minis-
tro disse que sofreu boicote do go-
verno e que não teve apoio para o
combate à corrupção.

"Quando vi meu trabalho boico-
tado e quando foi quebrada a pro-
messa de que o governo combate-
ria a corrupção, sem proteger
quem quer que seja, continuar co-
mo ministro seria apenas uma far-

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

B o l s o n a ro
sobre Moro:
"Não aprendeu
nada, não
aprendeu nada.
Um ano e
quatro meses
ali [no
ministério], não
sabe o que é
ser presidente
nem ser
m i n i st ro. "

sa", disse Moro.
Nas redes sociais, o ex-aliado foi

chamado por apoiadores do presi-
dente de "traíra". Eles também res-
gataram vídeos antigos em que
Moro afirmava que não entraria
para a política.

As acusações do ex-ministro a
Bolsonaro levaram à abertura de
inquérito na PF. Na semana passa-
da, o presidente admitiu ter solici-
tado trocas no comando da organi-
zação, mas disse que Moro condi-
cionou as mudanças à sua indica-
ção para uma vaga no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). A defesa de Mo-
ro nega a alegação.

O ex-juiz também defendeu em
seu discurso na filiação o legado da
Lava Jato e atacou Lula, que conde-
nou e prendeu na operação, inter-

rompendo sua candidatura ao Pla-
nalto em 2018. "Chega de corrup-
ção, chega de mensalão, chega de
petrolão, chega de rachadinha,
chega de orçamento secreto. Che-
ga de querer levar vantagem em
tudo e enganar o povo brasileiro",
discursou Moro para um auditório
com cerca de 700 pessoas.

O petista ficou preso por 580 dias
em Curitiba, a mando de Moro. Foi
solto após o STF mudar o entendi-
mento sobre prisão após segunda
instância (só pode ocorrer após o
fim dos recursos).

Neste ano, Moro teve ainda uma
dura derrota no Supremo. A Corte,
depois de anular as condenações
contra Lula nas ações de Curitiba,
julgou o ex-juix imparcial na con-
dução do processo.

Auxiliares de
B o l s o n a ro
acreditam que a
entrada de Moro
na corrida eleitoral
terá impacto na
terceira via, mas
não veem força
política suficiente
para romper a
p o l a r i zaç ão.

Ônix deixa ministério
e volta para a Câmara

PARA ACOMPANHAR EMENDAS
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Cristiana Lôbo morre
aos 64 anos de câncer

LUTO NO JORNALISMO

Comentarista era
muito admirada
por suas análises
na TV do cenário
político brasileiro

R E P RO D U Ç Ã O/G LO B O N E W S

Cristiana enfrentava um câncer e contraiu pneumonia recentemente

A jornalista e colunista de polí-
tica da GloboNews Cristiana
Lôbo morreu ontem, em São

Paulo, em decorrência de um qua-
dro de saúde que envolvia trata-
mento contra um câncer e uma
pneumonia contraída recente-
mente, informou a emissora. Ela ti-
nha 64 anos e estava internada no
hospital Albert Einstein.

Cristiana se tratava havia alguns
anos de mieloma múltiplo, um ti-
po de câncer de sangue que atinge
pessoas com mais de 50 anos.

A jornalista iniciou a carreira em
Goiânia e, em Brasília, trabalhou
nas coberturas de saúde e educa-
ção, mas foi na área política que te-
ve seu maior destaque, inicialmen-
te nos jornais O Globo e O Estado de
S. Paulo.

Desde 1997 na GloboNews, o ca-
nal de notícias 24 horas do Grupo
Globo, ela integrou o time de fren-
te da emissora na apuração dos
bastidores e na análise do mundo
político, integrando a equipe de co-
mentaristas do Jornal das Dez.

Ela também comandou por anos
o programa de análise Fatos e Ver-
sões, em que conversava sobre temas
de relevância da política e da econo-
mia com jornalistas convidados.

Em uma rede social, o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afir-

mou que a jornalista era uma pro-
fissional com quem "todos nós gos-
távamos de conversar". "Que ouvia,
ouvia e ouvia. Mas falava, falava e
falava. Analisava tudo em um úni-
co café. Antecedia os fatos, antece-
dia as crises. Via a notícia antes
mesmo dela existir", escreveu. "Não
quero hoje fazer uma nota formal.
Apenas expressar todo meu respei-
to e admiração."

O ministro da Economia, Paulo
Guedes, lamentou a perda da jor-
nalista em nota publicada pela pas-
ta. "Além de gostar dela, eu aprecia-
va o seu trabalho. Sua isenção, inte-
ligência e perspicácia foram exem-
plos de bom jornalismo", afirmou.

A pasta afirma que a jornalista
cobriu com competência e serieda-

de muitos temas do Ministério da
Economia, "desempenhando com
excelência o seu papel de levar in-
formação e análise apurada para a
sociedade brasileira".

Além de políticos, vários jorna-
listas, muitos deles colegas e admi-
radores de Cristiana Lôbo, presta-
ram homenagens nas redes so-
ciais.

"A Cristiana era amiga, carinho-
sa, generosa, abria as portas a todos
os jovens jornalistas que chega-
vam a Brasília. Ensinava, pegava na
mão, dava conselhos e nos divertia.
Uma baita jornalista, referência pa-
ra a profissão. Hoje é um dia muito
triste. Ela fará muita falta", afirma
Leandro Colon, diretor da sucursal
de Brasília da Folha de S.Paulo.

Vereadoras brigam no
banheiro da Câmara

BARRACO EM SP

A comissão de ética do Novo de-
cidiu suspender liminarmente as
filiações das vereadoras Cris Mon-
teiro e Janaína Lima, que acu-
sam-se de troca de agressões no
banheiro da Câmara Municipal
de SP nesta quarta-feira. O diretó-
rio paulistano do Novo apresen-
tou o pedido de suspensão, que
foi aceito pela comissão. Luis Buc-
ciarelli, presidente do diretório,
diz que a solicitação foi feita devi-
do à gravidade dos fatos e à reper-
cussão que tiveram.

"O partido não corrobora ne-
nhum ato de violência. Outras
providências poderão ser adota-
das após o esclarecimento dos fa-
tos, dentro das instâncias partidá-
rias adequadas", diz nota do No-
vo, que afirma que a suspensão
durará pelo período de apuração
do ocorrido. A suspensão refe-
re-se ao vínculo das vereadoras ao
Novo, e não aos mandatos delas
na Câmara.

As duas vereadoras registra-
ram boletins de ocorrência on-
tem. Vídeos mostram que as duas
começaram a discutir ainda no
plenário da Câmara na noite da
quarta-feira e seguiram para o ba-

nheiro onde Janaina teria tenta-
do enforcar Cris Monteiro, segun-
do o relato levado pela última pa-
ra a polícia.

"Fui agarrada, jogada no chão e
segurada pelo pescoço. Tive mi-
nha peruca arrancada e pisotea-
da [Cris tem alopecia]. Quando
caí no chão do banheiro da Câma-
ra o barulho foi tão ensurdecedor
que a GCM teve que arrombar a
porta e me resgatar aos prantos
do chão!", escreveu a vereadora
nas redes sociais. O motivo da bri-
ga, segundo informado, foi por
um desentendimento pelo tem-
po de fala que cada uma teria.

Procurada, Janaína Lima não
respondeu em um primeiro mo-
mento aos contatos da reporta-
gem. Após a publicação, a assesso-
ria da vereadora disse que Janaína
Lima agiu em "legítima defesa do
início ao fim" e que também re-
gistrou um boletim de ocorrên-
cia contra a colega.

"Desde o primeiro minuto agi
em legítima defesa e as provas
disso já estão com a polícia, onde
o caso deve ser tratado", publicou
Janaína. (Camila Mattoso, da Folha-
press)

R E P RO D U Ç Ã O/ I N STA G R A M

Vereadora Cris Monteiro mostrou hematomas nas redes sociais
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A nova caravana
de Lula pela Europa

POLÍTICA LÁ FORA

Líder petista iniciou ontem agenda
internacional pela Europa para
mostrar que “outro Brasil é possível”

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO

Lula agendou diversos compromissos durante sua viagem por quatro países euro p e u s

O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva deu início ontem a
uma agenda internacional de

encontros com lideranças políticas
em quatro países europeus. Na Ale-
manha, Bélgica, França e Espanha,
o petista terá compromissos e
manterá diálogos para mostrar
que "outro Brasil é possível. E va-
mos lembrar o mundo disso", se-
gundo informou em publicação
nas redes sociais.

De acordo com a agenda divul-
gada pelo ex-chefe do Executivo, te-
ve início ontem na Alemanha. Na
capital, Berlim, Lula se reuniu com
Martin Schulz, ex-líder do Partido
Social-Democrata (SPD) da Alema-
nha e ex-presidente do Parlamento
Europeu.

Seguindo viagem, na Bélgica, o
petista deve marcar presença em
debate no Parlamento Europeu e
terá reuniões com os líderes so-
cial-democratas. Na França, o
ex-presidente vai participar de con-
ferência sobre o Brasil no Instituto
de Estudos Políticos de Paris (Scien-
ces Po). No dia 17, Lula receberá o
prêmio Coragem Política 2021, con-
cedido pela revista Politique Inter-
nationale por sua gestão. Ainda em
Paris, planeja se reunir com a pre-
feita Anne Hidalgo. Na última para-
da da viagem, o ex-presidente deve
participar de uma conferência na
Espanha, além de se reunir com li-
deranças políticas.

Provável concorrente de Jair Bol-

sonaro nas eleições de 2022, Lula
mantém críticas ao chefe do Execu-
tivo em relação à credibilidade in-
ternacional do país. Ao destacar o
contraste de sua postura à de Bol-
sonaro, Lula enfatiza a importân-
cia de erguer boas relações com ou-
tras nações.

No último encontro do G-20, em
Roma, a participação de Bolsonaro
foi marcada por poucos encontros
com outros chefes de Estado. Isola-
do, o presidente não participou de
um passeio de líderes do G-20, do
qual foi divulgada uma foto dos re-
presentantes de outros países jo-
gando moedas na Fontana de Trevi,
tradicional ponto turístico na capi-
tal italiana.

Enquanto Lula faz seu périplo
pela Europa, no Brasil o PSOL acre-
dita que o petista não conseguirá
ampliar seu arco de alianças para
além da esquerda em 2022. Alguns
dos aliados, com a campanha de

2002 em mente, defendem um
candidato da centro-direita.

A frase que tem sido utilizada no
partido é a de que a aliança não de-
ve "passar do PSB", que seria uma
espécie de última fronteira na es-
querda.

A possibilidade de que Geraldo
Alckmin (de saída do PSDB) seja o
vice de Lula em uma chapa PT-PSB
ainda não foi debatida a fundo no
PSOL, cujas lideranças acreditam
que a ideia não deve prosperar e,
por isso, não preocupa no momen-
t o.

Em sua passagem pelo governo
de São Paulo, Alckmin teve relação
tensa com movimentos de luta por
moradia, dos quais o PSOL é próxi-
mo no estado. Em 2012, a reintegra-
ção de posse da comunidade do Pi-
nheirinho, em São José dos Cam-
pos, ficou marcada por denúncia
de violências perpretradas por po-
liciais militares contra os morado-
res.

Sobre as eleições de 2022, a leitu-
ra no PSOL é a de que os partidos de
centro-direita e de direita já têm
seus candidatos presidenciais ou
estarão com Bolsonaro.

PP, PL e Republicanos provavel-
mente estarão com o atual presi-
dente. União Brasil, PSD e PSDB pre-
tendem lançar candidatos pró-
prios.

O PSOL tende a abrir mão de sua
candidatura para apoiar Lula, mas
a definição só se dará na conferên-
cia eleitoral do partido em 2022.

As lideranças do partido têm di-
to que a concretização da aliança
dependerá do programa proposto
pelo PT e das demais relações parti-
dárias firmadas.

Provável concorrente
de Jair Bolsonaro nas
eleições de 2022, Lula
mantém críticas ao
chefe do Executivo
em relação à
c re d i b i l i d ad e
internacional do país.
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PT PROVA DO VENENO
O Partido dos Trabalhadores está provando do veneno da impunidade que escorreu pelas mãos da

presidente Dilma Rousseff e pairou no decreto de indulto aos mensaleiros que ela assinou antes de
deixar a presidência. Ao perdoar o mensaleiro Valdemar da Costa Neto (foto ), dono do PR – hoje de novo
Partido Liberal –, com indulto confirmado pelo STF, Dilma abriu caminho para que ele, absolvido dos
crimes, pudesse retomar o comando do partido e fazê-lo crescer. O PL hoje é o principal aliado do
presidente Jair Bolsonaro, com centenas de prefeitos e forte bancada no Congresso. Bolsonaro é o
principal rival de Lula da Silva (PT), que já contou com Valdemar e Ciro Nogueira (Progressistas) ao seu
lado. Hoje a dupla está com Bolonsaro dentro do Palácio.

DIDA SAMPAIO/ESTADAO

E S P L A N A DA Leandro Mazzini
re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b rCom apoio de Walmor Parente e Carolina Freitas

Foi e
vo l to u

Valdemar foi
condenado a 7
anos e 10 meses
de prisão por
c o r r u p ç ão
passiva e
lavagem de
dinheiro, em
2013. Cumpriu
dois anos e meio
da pena. E foi
indultado em
2016.

Moro & morar
Há uma frase-slogan circulando

entre “m o r i sta s” – assim já chamados
os apoiadores de Sergio Moro –
como mote para sua eventual
campanha: “Moro no Palácio’.

Acredite se quiser
A “ca rad u r i c e” é tanta no gabinete

do senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP) que teve proposta de
rachadinha até no acerto dos
direitos de uma demitida que o
denunciou.

Agenda presidencial..
A fila de autoridades portuguesas interessadas em

conhecer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), mostra o quanto o pré-candidato já chamou
atenção na Terra Mãe. Ele aterrissou em Lisboa para
prestigiar seminário da faculdade IDP dia 15, e mal
chegou ao hotel, já havia pedidos de agenda até do
presidente Marcelo Rabelo.

..Na Terra Mãe
Além de Rabelo – com quem Pacheco se reúne no

domingo – o senador já se reuniu com o ex-primeiro
ministro Pedro Passos, com o ministro da Ciência e

Educação, Manuel Heitor. E com o presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Moro excluído
Advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Kufa excluiu a

apresentação que o ex-ministro e agora presidenciável Sergio Moro
fez para “Cibercrimes e seus reflexos no Direito brasileiro”, o livro que
ela escreveu em parceria com os colegas Alessandro Gonçalves
Barreto e Marcelo Mesquita Silva.

Para refletir
Essa notícia é a cara do Brasil: uma carreta com milhares de livros

tombou ontem em São Pedro do Avaí (MG). A carga não foi saqueada.
Se fosse de cervejas...

Queimando
a língua

Deputados do PSL da ala
bolsonarista não escondem
constrangimento com a
iminente filiação do
mandatário ao PL, partido com
histórico de visitas de
camburões. Isso porque foram
eleitos na onda de 2018 que
pregava o combate à
corrupção, defesa da Lava Jato
e ética na política.

R ac h a
Hoje, a bancada do PSL soma

53 deputados. Destes, 20 são
fidelíssimos ao presidente, mas
ainda estão em dúvida e
avaliam cenários nos estados
antes de eventual embarque no
PL. O PSL rachou em 2019 após
a desfiliação de Bolsonaro. Uma
ala seguiu alinhada ao
presidente e outra ao deputado
Luciano Bivar (PE), presidente
da sigla.

B o l s o l ão
A decisão do STF que suspendeu as emendas de relator,

conhecidas como “orçamento secreto”, reacendeu o movimento
da oposição para tentar instalar a “CPI do Bolsolão”, proposta há
seis meses pelo PSOL na Câmara. O objetivo da comissão,
segundo o partido, é apurar o uso político de recursos públicos
pelo governo Bolsonaro.

Bolsolão 2
Para que a CPI seja instalada, são necessárias 171 assinaturas.

Até o momento, foram coletadas pouco mais de 60. O
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes aliados ao
Planalto atuam para barrar a CPI.
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OPINIÃO.
Obri
A conexão na palma da mão

tem revolucionado a forma
de nos comunicarmos, dan-

do mais agilidade e nos abrindo
várias possibilidades. No entanto,
esse movimento provoca em nos-
sa sociedade uma falsa necessida-
de de que as coisas devem ser res-
pondidas imediatamente. Como
quando uma pessoa chega num
ponto de encontro combinado e,
sem esperar sequer um segundo,
envia uma mensagem de “já che-
gou?” para a outra.

Pouco tempo atrás não era as-
sim. A gente chegava e aguarda-
va o outro. Nesse cenário de
pressa nas respostas, muitas pa-
lavras foram encurtadas. Entra-
ram em nosso vocabulário sen-
tenças como: PFV, PQ, VC, TLVZ,
BLZ, e OBRI.

O que passa despercebido é
que, num momento em que nos-
sa dinâmica de vida torna tudo à
nossa volta um gatilho para a an-
siedade, alimentar voluntaria-
mente mais um deles é bastante
desnecessário. Criar uma falsa ur-
gência, o que pode parecer bobei-
ra e só linguagem da net, contri-
bui, significativamente, para a re-
plicação dos comportamentos
ansiosos nas demais vertentes da

vida. Ou seja, nada mais pode es-
perar, todas as respostas preci-
sam ser agora!

Não só isso, o encurtamento
da comunicação pode represen-
tar, também, um descolamento
do momento agora. Uma tenta-
tiva de fazê-lo passar mais de-
pressa. Com isso, os demais mo-
mentos da nossa vida são encur-
tados, vividos na velocidade de
2x, recurso que vem sendo cada
dia mais usado para áudios e ví-
deos em nossas plataformas di-
gitais.

Nossa vida, que já é curta, tem
sido exageradamente apressa-
da, quando devia ser apreciada.

Neste mundo tão digital, em
que eventos importantes foram
totalmente levados para os gru-
pos virtuais, estamos todos co-
nectados, mas, ao mesmo tem-
po,necessitados de conexões hu-
manas. Talvez, fazer um esforço
para abreviar somente o que ne-
cessite de abreviações, torne a
nossa rotina mais leve e, quem
sabe, nos ajude a diminuir a
p r e s s ã o.

CLAYTON PAIVA, falador nato.Obri
por vc ler isu. Instagram:
@ c l ay to n pa i va

Cenas do próximo
ca p í tu l o

Mistério é com quem ela foi para
o Ceará. Fazer o que sem consenti-
mento dos responsáveis? Vamos
esperar as próximas cenas do que
realmente aconteceu. Esperamos
que falem a verdade.

TAÍ PEREIRA, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA Desaparecida há 6 dias,
adolescente do DF é encontrada no
C ea rá

H e ró i
Esse aí só não virou pauta da se-

mana por conta do fatídico aciden-
te com a Marília Mendonça. Se não
fosse isso, ele estaria em todos os si-
tes, posando como herói.

CLÁUDIO TAKEINO, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Marinho conta
que, após facada, Michele pediu
para ele imitar Bolsonaro:
‘I n ac re d i táve l ’

História triste
O mais triste dessa história, que

envergonha a Deus, é o diabo des-
truindo famílias, o sobrinho fazer
isso com o tio, irmão do pai dele.

KLEBER SANTOS, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Mulher decepa
pênis de homem que a forçava a
fazer sexo com ele

Ladrão pobre
A humanidade está morrendo.

Com este tipo de choque, só piora o
tratamento. Manda eles fazer isso
com os presos ricos. O que esperar
de um país que o povo aplaude o
traficante e ladrão rico e chuta o la-
drão pobre?

MARCO AMARAL DE CARVALHO, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA P res os
são mantidos sentados nus em
pátio de presídio de Minas

E l egâ n c i a
Elegância era seu nome, mesmo

discordando de algumas opiniões.
Excelente jornalista, ela tinha uma
maneira toda peculiar de se ex-
pressar, nunca se exaltava. Lamen-
t áv e l .

SEBASTIÃO BORDIGNON, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA M o r re,
em São Paulo, a jornalista Cristiana
Lô b o

A p**** toda
O s primeiros versos do hit

Cheguei, lançado pela can-
tora Ludmilla em 2017, são

contagiantes: “Cheguei chegan-
do bagunçando a zorra toda / e
que se dane eu quero mais é que
se exploda.” A versão proibidão,
lançada pouco depois na inter-
net, no entanto, é mais contagian-
te ainda, transmite quase um sen-
timento de euforia: “Cheguei che-
gando bagunçando a porra toda /
e que se dane eu quero mais é que
se foda.” Mistura de desplante
com despeito e desforra. Liberta-
dor!

É bem conhecido o efeito tera-
pêutico da palavra chula e seu lu-
gar cativo no acervo lexical de to-
da língua. Claro que o palavrão
cai bem em certos contextos e
não em outros. Ao “cen sura r” a
própria letra no clipe oficial, a
cantora estava sem dúvida pen-
sando em alcançar um público
maior. O infantil, por exemplo. E,
diz o senso comum, não se deve
expor os pequenos a esse tipo de
c o n t e ú d o.

Na imprensa, cada veículo tem
o seu código de conduta. Há os
que chegam a imprimir asteris-

cos sobre os caracteres obsce-
nos, como p**** e f***. Parecem
aquelas tarjas que apareciam so-
bre seios e genitálias nos filmes
de antigamente.

A tendência da língua é se mo-
dernizar, não tem jeito. O prefei-
to do Rio, Eduardo Paes, captou a
tendência. Em evento recente,
quando assinava um decreto
que libera rodas de samba em
espaços públicos da cidade, proi-
bidas desde o começo da pande-
mia, soltou essa: “Tá liberada a
porra toda.”

Uma fala franca, espontânea,
bem carioca, nada ofensiva, que
renderia uma tese de doutorado
em psicanálise sobre libido re-
primida. Depois de quase dois
anos estrangulado, o setor cultu-
ral respira. Se alguém dissesse, lá
atrás, que as rodas de samba fica-
riam proibidas por todo esse
tempo, ninguém acreditaria. Ro-
das de samba! No Rio de Janei-
ro!

Na verdade, Paes pegou até le-
ve. Faltou completar. Você sabe
c o m o.

ANDRÉ CUNHA, es c r i to r

Violência
É fato! A violência so cresce

em Brasilia! Não temos polícia
nas ruas...Detran só aparece
em blitz...limpeza e manuten-
ção das vias e áreas verdes não
são feitas...A limpeza e varrição
é péssima e o SLU não fiscaliza e
não cobra da empresa que re-
cebe centenas de milhões. .
Aqui na Asa Sul, na 711 e 713 sul
onde passo todos os dias o lixo
se acumula nas áreas verdes.
Não existe manutenção nas
áreas verdes e o mato alto colo-
ca em risco quem passa nesses
locais. Nem lixeira tem na cida-
de. O GDF é incapaz de colocar
simples lixeiras na cidade! Ina-
creditável ante a alta carga de
impostos que pagamos!

ELAINE MARIA SANTOS,
Brasília, DF

Querer é poder?
Claro que o Brasil tem jeito, e

mudar só depende de nós, e nós
‘P O D EM O S ’, é tudo uma questão
de fazer a escolha certa nas elei-
ções de 2022 !

ELEONOR SAMARA,
São Paulo, SP

A bs u rd o
Em plena pandemia, os medi-

camentos tiveram aumentos au-
torizados de mais dee 10%. Ino-
portuno! Escândalo! O MP deve
observar que a tabela de preços
autorizadas pela Anvisa está su-
perdimensionada. Quando existe
concorrência, os medicamentos
são vendidos com descontos de
até 80% do preço autorizado. Al-
guma coisa está errada!

Não é dificil de descobrir e mo-
ralizar o setor. Medicamentos que
não precisam de receitas são ven-
didos livremente e com preços
elevados. Uma simples cartela de
analgésico chega a custar até 20
reais! É necessário que se libere a
venda desses medicamentos e hi-
per e supermercados para que os
preços praticados caiam...Se far-
mácias podem vender leite, refri-
gerantes, e isto é salutar pois au-
menta a concorrência, por que
supermercados e outros pontos
comer ciais não podem vender
medicamentos simples? Esta na
hora do Congresso deixar o lobby
dos laboratórios e pensarem no
povo...Mas a Anvisa ja deveria ter
feito isso!!!!!

ELIO CAMPOS, Brasília, DF

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
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SIG trecho 1 - Lote 765 - Brasília - DF - CEP 70610-400.
Inclua nome completo, endereço e identidade

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

ca r ta s @ g r u p o j b r.c o mCARTAS PARA A REDAÇÃO:



BRASIL.
Jornal de Brasília Brasília, sexta-feira, 12 de novembro de 2021 13

Anvisa analisa nova
vacina de dose única

OUTRA CHINESA

A Convidecia utiliza uma tecnologia
semelhante à da vacina da
AstraZeneca, já aplicada no Brasil

O laboratório brasileiro Biomm
apresentou à Agência Nacinal
de Vigilância Sanitária (Anvi-

sa) pedido de uso emergencial da
vacina Convidecia, desenvolvida
pela empresa chinesa CanSino con-
tra a covid-19. A empresa tem acor-
do para importar e produzir no
Brasil a vacina aplicada em dose
única. O processo chegou à agência
na segunda-feira , mas a área técni-
ca abriu a análise na quarta.

"As primeiras 24 horas são dedi-
cadas a uma triagem do processo
para verificar se os documentos ne-
cessários estão disponíveis. Se hou-
ver informações importantes fal-
tando, a agência pode solicitar as
informações adicionais ao labora-
tório", disse a Anvisa, em nota.

Depois deste período de tria-
gem, que se encerraria nesta quin-
ta-feira, a agência tem sete dias
úteis para emitir parecer sobre o
uso emergencial. O prazo é suspen-
so quando a Anvisa pede "exigência
técnica", ou seja, quando há neces-
sidade de alguma informação adi-
cional ao laboratório.

Os cinco diretores da Anvisa de-
cidem em reunião colegiada se li-
beram ou não o uso emergencial
das vacinas da covid-19. A Convide-
cia, vacina da CanSino, utiliza um
adenovírus para ensinar o sistema

MYKE SENA/MS

asdf

Gilberto Gil é eleito
para a Academia
Brasileira de Letras

I M O RTA L

Artista foi
ministro da

cultura do
gove r n o

Lula e
ac u m u l a

vá r i a s
c o m p os i ç õ es

de sucesso

imune humano a identificar e
combater a covid, algo semelhante
ao visto na Covishield, vacina da As-
traZeneca/Oxford já em uso no Bra-
sil. O imunizante deve ser conser-
vado em geladeira comum, de 2 °C
a 8°C, o que costuma facilitar a lo-
gística.

Em 24 de fevereiro, a CanSino di-
vulgou que a vacina tem eficácia
superior a 65% contra todos os ca-
sos sintomáticos da doença. Em
maio, a empresa Belcher, do Para-
ná, apresentou pedido de uso
emergencial da vacina da Cansino.
Mas o processo na Anvisa foi encer-
rado após o laboratório chinês
romper o acordo com a então re-
presentante no Brasil, que estava
na mira CPI da Covid.

Em junho, o Ministério da Saúde
chegou a encaminhar acordo para
compra da vacina da CanSino, por
meio da Belcher. A ideia era adqui-
rir 60 milhões de doses a US$ 17 a
unidade, mas a compra não avan-
çou. Os imunizantes Coronavac e o
modelo desenvolvido pela Janssen
têm aval para uso emergencial no
Brasil.

Já as vacinas desenvolvidas pela
AstraZeneca, e fabricada no Brasil
pela Fiocruz, e da Pfizer possuem
registro definitivo da agência sani-
tária.

Análise passa
por equipe de
es p e c i a l i sta s

Para dar aval de uso emergen-
cial, a Anvisa avalia se os benefícios
do imunizante superam riscos e in-
certezas. Este tipo de autorização é
provisório e destinado principal-
mente para aplicação das doses no
SUS. Apesar de a análise ser mais rá-
pida, a agência só libera o produto
que considera seguro.

"A análise do pedido de uso
emergencial é feita por uma equi-
pe multidisciplinar que envolve es-
pecialistas das áreas de registro,
monitoramento e inspeção. A equi-
pe vem atuando de forma integra-
da, com as ações otimizadas e
acompanhadas pela comissão que
envolve três diretorias da agência",
disse a Anvisa.

A agência avalia dados sobre efi-
cácia, segurança e qualidade dos
imunizantes. Também considera
os processos de fabricação. Em al-
guns casos, utiliza-se as análises já
feitas por agências sanitárias de
outros países. A análise do pedido
de uso emergencial é feita por uma
equipe multidisciplinar que envol-
ve especialistas das áreas de regis-
tro, monitoramento e inspeção. A
equipe vem atuando de forma in-
tegrada, com as ações otimizadas e
acompanhadas pela comissão que
envolve três diretorias da Agência.

Escolhas históricas

O cantor e compositor Gilberto
Gil, de 79 anos, foi eleito na tarde
desta quinta-feira o mais novo
imortal da Academia Brasileira
de Letras. Ele venceu uma disputa
com o poeta Salgado Maranhão e
o escritor Ricardo Daudt.

Ministro da Cultura de 2003 a
2008, durante o governo Lula, Gil
é um dos principais expoentes do
movimento tropicalista, respon-
sável por uma revolução na músi-
ca e na estética brasileira a partir
dos anos 1960.

Escreveu canções fundamen-
tais como "Aquele Abraço", "Refa-
zenda", "Domingo no Parque" e "A
Novidade", além de outras cente-
nas, cujos versos foram compila-
dos no volume "Todas as Letras",
editado em 1996 com organiza-
ção de Carlos Rennó.

Mas a verdade é que Gil dispen-
sa apresentações. A escolha de
uma das figuras mais conhecidas
da cultura brasileira para ocupar
a cadeira deixada pelo jornalista
Murilo Melo Filho, na semana se-

guinte à eleição da atriz Fernanda
Montenegro, sugere que a Acade-
mia Brasileira de Letras esteja pas-
sando por uma mudança signifi-
cativa.

Afinal, uma instituição acusa-
da com frequência de se encaste-
lar numa torre de marfim agora
acolhe nomes de vasta populari-
dade, que se tornaram célebres
em áreas alheias à literatura -os li-
vros de autoria de Fernanda e Gil
soam incidentais na escolha de
seus nomes. Será que a Academia
quer estender os braços a um pú-
blico maior?

Presidente da entidade há qua-
tro mandatos, o escritor Marco
Lucchesi diz que ignorar a visibili-
dade desses nomes é "negar o ób-
vio", mas que suas eleições não
são motivadas por isso, e sim pela
"compreensão de um senso mais
amplo da cultura. A Academia ab-
sorveu o conceito antropológico
de cultura, no qual a literatura é
um capítulo essencial, mas não
exclusivo”, diz o presidente.

As eleições são passos impor-
tantes para maior representativi-
dade na Casa de Machado de As-
sis, escritor negro que a fundou.
Gil é a segunda pessoa negra en-
tre os 37 imortais. Fernanda é a
nona mulher a sentar numa ca-
deira da ABL, em 124 anos.

Segundo a professora Maria Ar-
minda Arruda, da Universidade
de São Paulo, a Academia Brasilei-
ra de Letras sempre foi um espaço
"cioso de suas tradições" e refletia
"todo um campo da cultura en-
tendido como dominantemente
masculino". "O Brasil sempre teve
escritoras, mas a aparição delas
na Academia é muito posterior."

A primeira eleita foi Rachel de

Queiroz, em 1977, ano em que a
proibição de candidaturas femi-
ninas caiu. Lucchesi de pronto
afirma desejar que "a ABL seja
mais próxima do IBGE". "Ou seja,
que espelhe toda a diversidade da
nação. Não como um favor, mas
como um enriquecimento neces-
s á r i o. "

Esse elogio à diversidade é dis-
sonante com a última grande po-
lêmica que envolveu a institui-
ção. Há três anos, a candidatura
da escritora Conceição Evaristo,
que seria a primeira mulher ne-
gra na Academia, não foi para a
frente a despeito de um sonoro
movimento de apoio nas redes
sociais. Teve apenas um voto.

GERARD GIAUME/DIVULGAÇÃO
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O BOM TESOURO
A guerra, antes de explodir no mundo, cresce no interior das

criaturas, razão pela qual Jesus declarou em Seu Evangelho, segundo
Lucas, 6:45: “O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e
o mau do mau tesouro tira o mal; porque fala a boca do que está cheio
o coração”.

Sendo assim, façamos brotar na Terra a Paz que habita as Almas
serenas. Poético?! Certamente, porém leal, porquanto real. É o dever
de quem diz poesia, mesmo quando por meio de prosa. Wilfred Owen
(1893-1918), jovem pensador inglês morto nos dias finais da
Primeira Guerra Mundial, escreveu: “Tudo que um poeta
pode realizar, hoje, é advertir. É por isso que os
verdadeiros devem ser sinceros”.

Mensagem de José de Paiva Netto, jornalista,
radialista, escritor e diretor-presidente da LBV

RAICE CABRAL
Nossa correspondente na França
instagram: @mytastytravel

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

D I P LO M Á T I C AS

» Sérgio Eugênio de Risios Bath será embaixador do Brasil na
Arábia Saudita e, cumulativamente, na República do Iêmen.

» Maria Luisa Escorel de Moraes vai chefiar missão na Suécia e,
paralelamente, na Letônia.

» Flávio Soares Damico será representante especial do Brasil
junto à Conferência do Desarmamento em Genebra.

» Nelson Antonio Tabajara de Oliveira assumirá o posto de
embaixador na Áustria.

» Susan Kleebank está de malas prontas para servir na
representação brasileira na Hungria

» Quem irá comandar a nossa Embaixada em Belize é o diplomata
Agemar de Mendonça Sanctos.

Bodas de Diamante
Maria Cândida e Gerson Monteiro Guimarães (foto)

celebram amanhã 60 anos de feliz união, nível de total
consolidação do casamento. Para comemorar tão
importante data seus filhos, Simone, Sibele, Raquel e
Sérgio Guimarães convidam para solene
eucaristia em Ação de Graças no Santuário
Nossa Senhora de Fátima, às 18h30. O casal
receberá os cumprimentos em elegante
recepção no Clube Naval. Cerimonial de
Tiago Corrêa.

Au tó g ra fos
O livro “e-Código: como a

tecnologia nos levará sem corpo
para a vida sem fim”, do escritor
brasiliense Everardo Leitão,
conhecido por everardobr, será
lançado às 19h, na Livraria Leitura
do Pátio Brasil.

Dia festivo
O pioneiro Paulo

Galego (foto)
comemora aniversário
neste sábado em
almoço en-petit-comité
organizado pela bela
filha, Juliana Galego,
em sua residência.

Queen
Chegou a vez de Brasília receber o show “Queen

Celebration in Concert”, que une o rock e a música
erudita. Espetáculo em única apresentação, no
Ulysses Guimarães em 5 de dezembro.

Happy hour
Pablo Perini, um dos diretores da vinícola Casa

Perini, convida para evento exclusivo, das 18h às 21h,
no Sallva, no qual vai apresentar em primeira mão os
produtos que a marca está lançando no mercado.

O mundo terá
menos vinho

Em 2021, a queda da produção mundial de
vinho está estimada em 4% face a 2020, um
ano que também foi difícil com um volume de
produção abaixo da média. A previsão da
Organização Internacional da Vinha e do
Vinho (OIV) é de 250 milhões de hectolitros
de vinho. A causa dessa redução está ligada
às condições climáticas que afetaram
negativamente a Itália (-9%), Espanha (-14%) e
França (-27%), os três principais países
produtores (45% da produção mundial).

Recorde na
América Latina

O ano de 2021 não foi ruim para todos
os vinhedos… Os do hemisfério sul
bateram o recorde de produção de 59
milhões de hectolitros (+ 19%). O Chile
teve a maior produção de vinho dos
últimos 20 anos, com 13,4 milhões de
hectolitros (+ 30%). A Argentina produziu
12,5 milhões de hectolitros (+ 16%). E o
Brasil deu um salto de 60% com 3,6
milhões de hectolitros produzidos.

Hospices de Beaune
O famoso leilão de vinhos dos Hospices de Beaune,

organizando pela Sotheby’s, verá sua 161ª edição no dia 21 de
novembro. Neste ano, 349 pièces (228 L) e 5 feuillettes (114 L) de
vinhos serão vendidos em benefício de hospitais da região de
Borgonha. O ponto forte do leilão será a venda da pièce de
charité, um Corton Renardes Grand Cru 2021 (foto) envelhecido
em um barril excepcional feito de carvalho da Borgonha, da
floresta de Cîteaux localizada perto da prestigiosa abadia de
mesmo nome. A venda dessa pièce excepcional será em
benefício de ONGs que trabalham no combate à violência
contra as mulheres e do Instituto Curie, especializado na
pesquisa contra o câncer de mama. Os lances poderão ser
dados online a parir das 18h30, hora de Brasília. Foto: Sotheby’s

Vinhos Outsiders
O famoso crítico de vinhos Jean-Marc Quarin e o

publicitário Fabrice Leger organizam nos dias 19 e 20
de novembro a 8ª edição do Salão dos Outsiders, no
chiquérrimo Pavillon Ledoyen. Uma seleção de 30 crus
de Bordeaux poderá ser degustada no evento. Um
jantar inaugural assinado pelo chef multi estrelado
Yannick Alléno será harmonizado com vinhos
excepcionais. Outro ponto forte do Salão será o tasting
workshop de Petit Cheval (2016 e 2018), Cheval des
Andes (2017 e 2018), Quinault l’Enclos (2015 e 2016) e
Cheval Blanc (2011, 2014 e 2018). Uma viagem gustativa
excepcional! Os bastidores do evento podem ser vistos
na live Instagram @mytastytravel. Na foto, Fabrice
Leger ladeado pelo casal, Stephane e Raice Lesellier.
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Inflação derruba vendas
do varejo, aponta IBGE

CONSUMO

Impacto da escalada de preços foi mais intenso do que o esperado
FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Em comparação com setembro de 2020, auge da pandemia, a queda registrada foi de 5,5%

Governo vai
i s e nta r
quem doar

Pressionado pela fome e pela
inflação, o presidente Jair Bolso-
naro anunciou nesta quinta-fei-
ra, um programa de doação de
alimentos por empresas, tendo
isenção de ICMS como contra-
partida. Não há restrição nas
doações, mas o programa deve
ter, em sua maioria, aqueles ali-
mentos que estão próximos da
data de vencimento.

Isso ocorre porque as empre-
sas deixam de pagar tributo so-
bre a logística na incineração de
produtos que não podem mais
ser consumidos,  podendo
doá-los, sem pagar ICMS, antes
da data-limite.

O programa Comida no Prato
funciona como espécie de plata-
forma, ligando empresas inte-
ressadas e instituições de ban-
cos de alimentos. O anúncio
contou com a presença do presi-
dente Jair Bolsonaro, ministros
e o presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guimarães.

Apesar de o anúncio ter sido
realizado no Planalto, a isenção
do tributo é estadual. Ela está
em vigor desde 8 de julho. Até
outubro, segundo o governo,
mais de R$ 42 milhões em valor
de alimentos já foram doados
com a medida.

Um levantamento da Rede
Brasileira de Pesquisa em Sobe-
rania e Segurança Alimentar e
Nutricional (Rede Penssan)
mostrou, em dezembro de
2020, que mais da metade dos
brasileiros (55%) sofriam de al-
gum tipo de isenção alimentar
(grave, moderada ou leve).

O inquérito, conduzido pelas
pesquisadoras que validaram
no país a Escala Brasileira de Se-
gurança Alimentar usada pelo
IBGE, procurou dar sequência a
levantamentos do órgão estatal,
feitos a cada quatro anos, como
anexo da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (Pnad) e
Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares (POF).

Além disso, a um ano da elei-
ção, Bolsonaro enfrenta dificul-
dades com a alta na inflação,
que pressiona o preço dos ali-
mentos. O IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo) de outubro, divulgado na
quarta-feira (10), subiu 1,25%, aci-
ma das projeções do mercado.

A taxa é a maior para outubro
desde 2022, segundo o IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). Com o resultado, a
inflação acumulada em 12 me-
ses permanece acima de dois dí-
gitos, alcançando 10,67%.

ALIMENTOS

Em mais um sinal de dificulda-
des na economia, o volume de
vendas do varejo brasileiro vol-

tou a cair em setembro, com baixa
de 1,3% na comparação com agosto,
informou nesta quinta-feira, o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). É o segundo recuo
do comércio em sequência e o
maior para o nono mês do ano na
série histórica, iniciada em 2000.

O resultado negativo vem em
um contexto de escalada da infla-
ção, alta dos custos de operação
das empresas e queda no poder de
compra da população. O comércio
também ficou no vermelho frente
a setembro de 2020. Nesse caso, a
queda foi de 5,5%, calcula o IBGE.

Analistas projetavam baixas me-
nos intensas. Conforme pesquisa
da agência Reuters, as expectativas
eram de recuos de 0,6% na compa-
ração mensal e de 4,25% sobre um
ano antes. Cristiano Santos, geren-
te da pesquisa do IBGE, afirmou
que a inflação elevada é o fenôme-
no mais importante para explicar a
queda do varejo em setembro.

O desempenho do setor ainda é
abalado por restrições de acesso a
crédito e renda fragilizada dos tra-
balhadores, lembrou o técnico.

"Na margem, o principal fenô-
meno é a inflação", disse Santos.

Com o resultado de setembro, o
comércio voltou a ficar abaixo do
patamar pré-pandemia.

Agora, está em nível 0,4% inferior
ao de fevereiro de 2020. Em agosto
de 2021, o setor estava 0,9% acima
do pré-crise. Entre as oito ativida-

des pesquisadas pelo IBGE, seis ti-
veram taxas negativas em setem-
bro. As quedas mais intensas fo-
ram de equipamentos e material
para escritório, informática e co-
municação (-3,6%), móveis e eletro-
domésticos (-3,5%) e combustíveis e
lubrificantes (-2,6%).

Segundo o IBGE, o segmento
com o maior peso na formação da
taxa de setembro foi hipermerca-
dos, supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo. O ramo
caiu 1,5%. Duas atividades, por ou-
tro lado, apresentaram estabilida-
de ou leve avanço. São as seguintes:
livros, jornais, revistas e papelaria
(0%) e artigos farmacêuticos, médi-

Após a divulgação
dos números, a
C o n fe d e raç ão
Nacional do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo
(CNC) cortou de
4,6% para 3,6% a
projeção de alta
nas vendas do
varejo em 2021. Em
relatório, a
entidade também
destacou que o
setor é afetado
pela elevação dos
p re ç os .

cos, ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos (0,1%).

No acumulado de 12 meses, o
Brasil registra inflação de dois dígi-
tos. Até outubro, dado mais recen-
te, o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) acumu-
lou alta de 10,67%. É a maior desde
janeiro de 2016 (10,71%). Conforme
Santos, a escalada inflacionária é
percebida com mais força em ativi-
dades do comércio como combus-
tíveis e lubrificantes e hipermerca-
dos, supermercados e produtos ali-
mentícios. Nos últimos meses, o
avanço do petróleo e do dólar tem
pressionado itens como gasolina e
óleo diesel no Brasil.

Fatores que levaram à queda
A alta do dólar tem impacto sig-

nificativo sobre o setor de alimen-
tos. além da valorização das com-
modities no mercado agrícola e
das perdas em lavouras geradas pe-
lo clima adverso. Mesmo com o de-
sempenho de setembro, o varejo
ainda acumula alta de 3,8% no ano
de 2021. Em 12 meses, o avanço é de
3,9%. A série de dados do comércio
tem sido marcada por fortes revi-
sões ao longo da pandemia. Não foi
diferente desta vez. Além de divul-
gar o resultado de setembro, o IBGE
atualizou números anteriores.

A queda de agosto, por exemplo,

ficou maior com a revisão, passan-
do de 3,1% para 4,3%. Segundo o ins-
tituto, a crise da covid-19 trouxe
muita volatilidade para as estatísti-
cas e, por isso, provoca revisões
constantes e de grande amplitude.

É importante destacar também
oimpacto negativo das restrições
no orçamento das famílias. Isso
ocorre no momento em que o se-
tor poderia estar em uma situação
mais confortável devido à queda
nas medidas de isolamento impos-
tas pela pandemia.

Para a Confederação Nacional do
Comércio, as restrições orçamentá-

rias da população, associadas ao
quase esgotamento da capacidade
de endividamento, deverão fazer
com que o fluxo de consumidores
no varejo contribua cada vez me-
nos para o avanço das vendas nos
próximos meses. Na visão da enti-
dade, o cenário para 2022 é desafia-
dor por conta de fatores como a
pressão de custos.

O IBGE também apontou, nesta
quinta, que o comércio varejista
ampliado —inclui veículos, motos
e peças e material de construção—
teve queda de 1,1% nas vendas, em
setembro, ante agosto.
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Fre d e r i k
Willem de
Klerk dividiu o
Nobel da Paz
com Nelson
Mandela, em
1993, pelo
trabalho que
levou ao fim do
apartheid na
África do Sul

Morre Frederik de Klerk, aos
85 anos, na África do Sul

LIDER DO MOVIMENTO CONTRA O APARTHEID

Ex-presidente foi o último homem
branco chefe de Estado no país e
governou de 1989 a 1994

D i tad o r
a m eaç a
cortar gás

O ditador da Belarus, Aleksan-
dr Lukachenko, ameaçou, nesta
quinta-feira, cortar o forneci-
mento do gás russo que passa
pelo território de seu país em di-
reção ao mercado europeu. O lí-
der fez sua ameaça em uma reu-
nião com ministros para discu-
tir a crise com a Polônia, sua vizi-
nha que o acusa de forçar a pas-
sagem de refugiados atraídos de
países como o Iraque e o Afega-
nistão. Varsóvia diz que Luka-
chenko trabalha sob as ordens
do russo Vladimir Putin.

"Nós aquecemos a Europa, e
eles ainda nos ameaçam com o
fechamento de fronteiras. E que
tal se nós cortássemos o gás na-
tural para eles? Então eu reco-
mendaria às lideranças da Polô-
nia, da Lituânia e de outros po-
vos sem cérebro para pensar an-
tes de falar", disse.

Dos 5 principais gasodutos
que levam o produto russo para
a Europa, onde Moscou domina
40% do mercado, 1 passa pela Be-
larus: o Iamal-Aurora Boreal,
que desemboca justamente na
Polônia. Ele tem capacidade pa-
ra enviar 84 bilhões de metros
cúbicos anuais de gás, ou 27% do
total à disposição da Rússia.

A ameaça é especialmente di-
rigida aos europeus às vésperas
do inverno e no contexto da cri-
se de abastecimento do produ-
to, segunda principal matriz
energética do continente, que
levou ao aumento de preços e à
acusação de que a gigante russa
Gazprom estava represando o
f o r n e c i m e n t o.

A reação do ditador também é
direcionada à ameaça da UE
(União Europeia) de aplicar
mais uma rodada de sanções a
pelo menos 30 indivíduos e or-
ganizações belarussas.

O país já sofre punições devi-
do à repressão que o ditador
aplicou à oposição após vencer
mais uma eleição de fachada,
em agosto do ano passado. A lí-
der opositora Svetlana Tikha-
novskaia, exilada na Lituânia,
disse à agência France Presse
que a UE não deveria negociar
com Minsk.

Lukachenko também falou
sobre provocação de tropas po-
lonesas sobre soldados belarus-
sos na região de fronteira em
que estão cerca de 4.000 dos 15
mil refugiados ora em seu país.
Não há provas disso, mas a ten-
são é clara, com ambos os países
reforçando suas posições.

A Polônia é membro tanto da
UE quanto da Otan.

BELARUS X EUROPA

Ú ltimo presidente branco da
África do Sul, Frederik Willem
de Klerk morreu ontem, aos

85 anos, em decorrência de um me-
sotelioma, tipo de câncer que atin-
ge o tecido que envolve os pul-
mões. A doença havia sido sido
diagnosticada em março.

Segundo um comunicado da
fundação que leva o seu nome, De
Klerk morreu em casa, na Cidade
do Cabo, uma das capitais da África
do Sul. Deixa a esposa, Elita, e os fi-
lhos Jan e Susan.

O ex-presidente foi o último ho-
mem branco chefe de Estado no
país e governou de 1989 a 1994,
quando o partido de Nelson Man-
dela assumiu o poder. Ambos divi-
diram o Nobel da Paz em 1993, pelo
trabalho que levou ao fim do apar-
theid, regime de segregação racial
que durou quase 50 anos na África
do Sul.

Apesar da honraria recebida, o
papel de De Klerk na transição para
a democracia é alvo de diversas
contestações no país. Parte da po-
pulação negra sul-africana o repro-
vava por ter sido incapaz de conter
a violência política nos anos turbu-
lentos que antecederam as eleições
de 1994. Os brancos mais conserva-
dores e radicais, por sua vez, o viam

Em sua
au to b i og ra f i a ,
Frederik de
Klerk descreve
como seus
primeiros meses
no poder
c o i n c i d i ra m
com o colapso
da União
Soviética e a
d es i nteg raç ão
do comunismo
na Europa
O r i e nta l

como um traidor das causas nacio-
nalistas e supremacistas.

Sem nunca ter escondido o pas-
sado racista -ele chegou a fazer par-
te de uma sociedade secreta que
defendia a supremacia branca-, De
Klerk surpreendeu os sul-africanos
quando, em 1993, pediu desculpas
pelo apartheid. "Não era a nossa in-
tenção privar as pessoas de seus di-
reitos e causar miséria, mas a se-
gregação e o apartheid levaram
exatamente a isso, e eu o lamento
profundamente", afirmou, à épo-
ca.

A transição de servo do regime
racista a um dos responsáveis pelo
seu fim ocorreu também devido a
pressões e sanções internacionais.
A metamorfose lhe rendeu compa-
rações com o líder soviético
Mikhail Gorbatchov: ambos eram
homens que alcançaram o auge do
poder antes de mudarem ou des-
montarem os sistemas dos quais
foram símbolos por décadas.

Em sua autobiografia, De Klerk
descreve como seus primeiros me-
ses no poder coincidiram com o co-
lapso da União Soviética e a desin-
tegração do comunismo na Euro-
pa Oriental. "Em poucos meses,
uma de nossas principais preocu-
pações estratégicas se foi", escre-

veu. À época, uma suposta ameaça
comunista assombrava os sul-afri-
canos brancos e era usada como
pretexto para algumas das ações
do regime.

Com o fim dessa suposta amea-
ça, contou De Klerk, "uma janela se
abriu repentinamente, criando
uma oportunidade para uma abor-
dagem muito mais aventureira do
que se imaginava anteriormente".

O Muro de Berlim caíra havia
menos de três meses quando ele
discursou no Parlamento, em feve-
reiro de 1990, encerrando o perío-
do de banimento do Congresso Na-
cional Africano (CNA) -partido que
hoje governa o país- e anunciando
a libertação de Mandela, líder da le-
genda, depois de 27 anos na pri-
s ã o.

De Klerk manteve a decisão em
segredo de quase todos os minis-
tros do gabinete, temendo que, se
ela vazasse, provocaria uma reação
dos brancos de direita, causando
novas turbulências políticas no
país.

Em 2006, durante a comemora-
ção do 70º aniversário do ex-presi-
dente, Mandela relembrou o episó-
dio e o elogiou por dar um salto em
direção ao desconhecido. "Você de-
monstrou uma coragem que pou-
cos tiveram em circunstâncias se-
melhantes", disse.

Descendente de africâners (colo-
nizadores de origem holandesa),
De Klerk nasceu em Joanesburgo,
em 18 de março de 1936.
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Medalhistas olímpicos
entre os candidatos

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO

Rebeca, Rayssa e Ítalo estão entre finalistas do prêmio do Comitê Olímpico
LIONEL BONAVENTURE / AFP

Rayssa Leal, medalhista de prata em Tóquio, é uma das candidatas
entre as mulheres. Ela é a mais jovem candidata a concorrer a melhor
atleta do ano pelo Cômite Olímpico Brasileiro

Oposição quer destituir presidente
VASCO DA GAMA

Um clima de terra arrasada. As-
sim se encontra o Vasco após mais
uma derrota vexatória, desta vez
para o Vitória, na quarta-feira (10),
que sepultou de vez as chances de
acesso à Série A.

Calada e sem se manifestar pu-
blicamente, a diretoria sofre uma
forte pressão da torcida e de conse-
lheiros por uma reformulação
completa do departamento de fu-
tebol enquanto grupos de oposi-
ção articulam um processo de des-
tituição do presidente Jorge Salga-
do, que está em seu primeiro ano
de mandato.

O diretor-executivo Alexandre

Pássaro sofre fortes críticas pela
montagem do elenco e sua saída
foi confirmada ontem a noite. Ape-
sar do apoio de Salgado, o jovem di-
rigente já não goza mais de prestí-
gio junto à maioria dos integrantes
da diretoria e também foi bastante
xingado pelos torcedores nos últi-
mos jogos.

Uma mudança na estrutura do
setor já é dada como certa com a
chegada de novos profissionais. A
indefinição sobre outros membros
compondo o futuro organograma
da pasta.

Do plantel, a grande maioria dos
jogadores em fim de contrato não

Grito será
na hora
c e r ta

A manutenção da vantagem
de 10 pontos sobre o Palmeiras
no Brasileirão, com somente se-
te rodadas para disputar, au-
menta a euforia do torcedor
atleticano em voltar a gritar "é
campeão". Após 50 anos, o clube
está muito perto do feito e até o
comedido técnico Cuca admite
que "o título está encaminha-
do." Timidamente, contudo, pe-
de calma.

Nas contas do treinador, 75
pontos são suficientes para a
conquista. O time soma 68 e ain-
da tem três compromissos ca-
seiros: Juventude, Fluminense e
Red Bull Bragantino. Basta, por-
tanto, seguir fazendo o dever de
casa bem feito - são 13 vitórias se-
guidas em Belo Horizonte pelo
Brasileirão e 40 na temporada.

"Lógico que o título está en-
caminhado. Nós também so-
mos realistas, está encaminha-
do, mas ainda não é", enfatiza o
treinador. "Então, é como eu já
falei antes, esperou tanto tem-
po, vamos esperar mais um
pouco. A gente grita na hora
certa", cobra.

O treinador foi bastante ova-
cionado após a vitória por 3 a 0
sobre o Corinthians e festejou
como um menino, correndo de
um lado para o outro após fazer
o sinal da cruz e se benzer. De-
pois da frustração de perder a fi-
nal da Libertadores com o San-
tos, no começo do ano, agora ele
tenta se conter prestes a con-
quistar um novo grande título.

"Faltam sete jornadas, o Pal-
meiras está dez pontos atrás,
faltam 21 pontos. O Flamengo
fica oito atrás se vencer os dois
jogos atrasados. Tem confronto
direto. Pode ter certeza que no
dia que acontecer eu falo ‘a
gente é campeão’. Mas falta um
pouco. ", diz.

AT L É T I C O - M G

Cinco campeões olímpicos são
os finalistas do Prêmio Brasil
Olímpico de 2021, que será en-

tregue pelo COB no dia 7 de dezem-
bro em Aracaju (SE).

No masculino concorrem Ítalo
Ferreira, Isaquias Queiroz e Hebert
Conceição. No feminino, Rebeca
Andrade, Ana Marcela Cunha e
Rayssa Leal, skatista que foi prata
em Tóquio. Todos os demais ganha-
ram medalha de ouro.

Os finalistas foram definidos a
partir da votação de um colégio
eleitoral formado por jornalistas,
dirigentes, membros da Comissão
de Atletas do COB, patrocinadores,
ex-atletas e personalidades do es-
porte. Os vencedores já estão apon-
tados, mas só serão conhecidos na
cerimônia do mês que vem.

Dos atletas que seguem na dis-
puta pelo prêmio de "Atleta do
Ano", dois já venceram o prêmio.
Isaquias Queiroz foi o escolhido no
masculino em 2015, 2016 e 2018, e
está buscando o quarto troféu. Em
2019, o vencedor foi o ginasta Ar-
thur Nory.

No feminino, Ana Marcela Cu-
nha venceu em 2015 e 2018. A últi-
ma escolhida foi Bia Ferreira, em
2019, uma vez que o evento não foi
realizado no ano passado.

Agora, a disputa entre as mulhe-
res conta com três atletas que obti-
veram enormes resultados em 2021.

Rebeca Andrade ganhou um ouro e
uma prata na Olimpíada e repetiu a
dobradinha no Mundial, onde só
não conquistou mais medalhas
porque não disputou o solo.

Ana Marcela Cunha enfim ga-
nhou seu ouro olímpico, consa-
grando-se como uma das maiores
da história das águas abertas, en-
quanto Rayssa Leal foi prata em Tó-
quio e está dominando o circuito
mundial de street.

No masculino, os três finalistas fo-
ram campeões olímpicod. Hebert
Souza, com um nocaute na final olím-
pica do boxe. Isaquias Queiroz com
enorme folga sobre todos os outros
concorrentes em sua prova na canoa-
gem. E Ítalo Ferreira na estreia do sur-
fe como modalidade olímpica.

Também nesta quinta-feira (11) o
COB anunciou os vencedores do
Prêmio Brasil Olímpico em cada
modalidade. Neste caso, as confe-
derações indicaram três finalistas e
os votantes ficavam restritos a es-
colher um desses três nomes.

Bronze em Tóquio, Alison dos
Santos venceu no atletismo, apesar
da concorrência de Thiago Braz,
também medalhista. No judô a es-
colhida foi Mayra Aguiar, enquanto
Bruno Fratus venceu na natação. No
vôlei, a atleta do ano é Fernanda Ga-
ray, enquanto Richarlison ganhou
no futebol e Clarissa no basquete.

Demétrio Vecchioli, da FolhaPres

PEDRO SOUZA / ATLÉTICO-MG

Atlético-MG venceu mais uma
e está próximo do título

deverá permanecer. A continuida-
de do técnico Fernando Diniz está
descartada. Já a renovação do ata-
cante Germán Cano, que tem pro-
postas, é prioridade

Na política, grupos que integra-
ram a base de apoio do ex-presi-
dente Eurico Miranda e do ex-can-
didato Leven Siano nas últimas
eleições agora articulam um pro-
cesso de recolhimento de assina-
turas de sócios com direito a voto
para que seja convocada umaAs-
sembleia Geral Extraordinária
com o intuito de colocar em vota-
ção a destituição do presidente
da Diretoria Administrativa, Jor-

ge Salgado.
A iniciativa quer ainda destituir

os presidentes dos Conselhos Fis-
cal e Deliberativo, além dos conse-
lheiros eleitos. Um formulário on-
line e presencial já está disponível
para as assinaturas bem como
uma carta justificando os motivos
desta movimentação política.

Em nota oficial emitida na últi-
ma segunda (8), a assessoria de im-
prensa do Vasco informou que a Di-
retoria Administrativa só irá se ma-
nifestar publicamente ao término
da Série B, em que ainda restam
três rodadas, nas quais a equipe
cumprirá tabela.
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Exposição digital inédita é
dedicada a capital do Brasil

ARTE E HISTÓRIA

“Brasília: Um Sonho Construído”
reúne mais de 4 mil imagens
históricas e 200 obras de arte

JOANA FRANÇA/ INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DISTRITO FEDERAL

Com a
c o l a b o raç ão
das pesquisas
do Arquivo
Público do
D i st r i to
Federal, foram
d i s p o n i b i l i zad os
d o c u m e ntos ,
fotografias e
v í d e os ,
ve rd ad e i ra s
p re c i os i d ad es
históricas e
inéditas, na
plataforma do
G o og l e

C e r ve j a
a r tesa n a l
e música
MAYRA DIAS
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Brasília receberá, pela primei-
ra vez, evento que reúne as prin-
cipais cervejas artesanais da ca-
pital. Nos dias 13 e 14 de novem-
bro, no estacionamento do Fun-
ções Múltiplas, em Planaltina, 16
das principais marcas brasilien-
ses estarão expostas e disponí-
veis para vendas. Para o idealiza-
dor do Artesanal Beer Festival
Brasília, Gamaniel Silva, o en-
contro acontece em um mo-
mento estratégico para a região,
ao fortalecer um mercado que
sinaliza recuperação econômi-
ca da cadeia produtiva. Diante
de tal contexto, parte da progra-
mação será dedicada a rodadas
de negócios entre empresários,
fornecedores e outros atores
que almejam confluências de
acordos e ampliação do merca-
do. "A principal motivação da
criação desse evento, é tentar fa-
zer com que a cerveja artesanal
tenha um nicho específico",
compartilha o curador.

Gamaniel Silva, que conta ter
adentrado o universo cervejei-
ro, de fato, em 2019, quando pas-
sou a consumir e experimentar
vários rótulos de cervejas im-
portadas, assim como entender
e pesquisar sobre seus proces-
sos de produção, acredita que o
público do DF seja forte o sufi-
ciente para receber bem a festi-
vidade. "O pessoal daqui conso-
me muita cerveja artesanal,
principalmente depois dessa
pandemia", argumenta.

Como uma boa cerveja mere-
ce um acompanhamento à altu-
ra, o evento contará com uma
grande variedade de produtos
na praça de alimentação, que
vão desde petiscos e caldos a
hambúrgueres e carnes defu-
madas. Gamaniel ressalta ainda,
que haverá um espaço para fa-
zer tatuagens e uma barbearia à
disposição do público, além de
atrações musicais. "Estamos nos
preparando para organizar um
festival que faça as pessoas que-
rerem voltar nos próximos
anos", garante o gestor.

Devido à pandemia da co-
vid-19, a entrada será limitada a
1.500 pessoas por dia, mediante
ingresso retirado no Sympla e
doação de 1 Kg de alimento no
momento da chegada. Os pro-
dutos arrecadados serão doados
a duas entidades que realizam
trabalhos sociais com popula-
ções que, de alguma forma, so-
freram com a crise sanitária.

P L A N A LT I N A

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

Em homenagem à capital do
país, o Google Arts & Culture
lançou ontem, em entrevista

coletiva à imprensa, a mostra digi-
tal “Brasília: Um Sonho Construí-
do” em parceria com 19 institui-
ções locais, entre elas, o Museu Na-
cional da República e o Arquivo Pú-
blico do Distrito Federal. A coleção
online apresenta um passeio imer-
sivo pelo passado e presente da ci-
dade, por meio de 100 exposições
virtuais com 4 mil imagens históri-
cas e 200 obras de arte digitaliza-
das, além de disponibilizar tours
virtuais em 360° pelos principais
museus da cidade e recursos edu-
cativos para professores.

Pelas linhas urbanísticas, a mi-
gração de vários brasileiros e a
união em torno de um sonho leva-
ram Brasília a ser escolhida como a
primeira cidade da América Latina
a ter uma exposição própria. A ca-
pital do Brasil representa todos os

aspectos valorizados pelo Google
Arts & Culture, por ser uma cidade
nova e planejada, pensada para o
no futuro.

Da excêntrica arquitetura e his-
tórias por trás da construção da ci-
dade, é possível explorar a coleção
a partir de três capítulos: História,
Arquitetura e Cultura. O público
têm acesso livre à exposição per-
m a n e n t e  p o r  m e i o d o s i t e
http://g.co/explorebrasilia. Assim é
possível que qualquer pessoa de
qualquer país possa conhecer a ci-
dade. Todavia, a difusão da arte co-
mo um bem que deve ser preserva-
do e democratizado, é uma das
principais motivações da iniciati-
va. “Lançar este projeto reforça nos-
so objetivo que é dar acesso à arte e
à cultura para todos, em todos os
lugares, e de ser um parceiro de
inovação para o setor cultural, ofe-
recendo tecnologia para ajudar a
compartilhar e preservar obras e
criar experiências culturais emo-
c io n an t es ”, explica Luisella Mazza,
diretora do Google Arts & Culture.

S A I BA MAIS
» A experiência também propõe

uma viagem ao interior dos
museus, cujo trabalho é
preservar a arte e o patrimônio
da cidade e do Brasil, do Museu
Nacional da República à
Fundação Athos Bulcão.

» É possível conhecer 5 artistas
brasileiros, com obras expostas
no acervo de arte de Brasília,
além das mais de 200 obras de
artes foram capturadas em
ultra resolução.

» Na mostra, é possível fazer um
passeio de observação de
pássaros e ainda a da
diversidade de sapos que
habitam o cerrado.

M ost ra
poética e
i n ovad o ra

Com a colaboração das pesqui-
sas do Arquivo Público do Distri-
to Federal, foram disponibiliza-
dos documentos, fotografias e ví-
deos, verdadeiras preciosidades
históricas e inéditas, na platafor-
ma do Google. Destaca-se as his-
tórias dos candangos, que são
contadas a partir das cartas en-
viadas às famílias, com relatos
emocionantes sobre os dias em
que Brasília saía do papel e se tor-
nava realidade. Durante o lança-
mento, Valeria Gasparotti, geren-
te de produto do Google Arts &
Culture, maravilhou-se com o re-
sultado: “ver onde tudo come-
çou, no papel e caneta, nos plane-
jamentos de Lúcio Costa, é im-
pressionante ter acesso a este ma-
terial histórico inédito”.

Na seção “A mente por trás da ci-
dade”, a vida e a obra de Niemeyer
são destrinchadas ano após ano, da
concepção de suas principais
ideias ao encontro histórico com
Lúcio Costa e Athos Bulcão.
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CANAL1.
POSTURA VERDADEIRA DA
JORNALISTA LILIAN RIBEIRO
EMOCIONOU A TODOS

Por aqui, muitas vezes já foram criticados certos exageros, que, vez
por outra, são cometidos em determinados programas ou telejornais.

Mas algumas atitudes, no sentido inverso, também devem ser
merecidamente reconhecidas e destacadas, como foi o gesto da
jornalista Lilian Ribeiro, no “GloboNews em Pauta”, da GloboNews. Em
atenção ao seu telespectador, ela comunicou estar passando por um
tratamento de câncer.

Até certa insistência, alguns floreiam ou forçam na informalidade.
Lilian, da parte dela, foi direta, simples e respeitosa.

Posturas como esta aproximam o jornalista do espectador na
medida certa. E se ela, a Lilian, em tantas outras ocasiões, chamou
atenção para sua competência, agora colocou todos ao seu lado,
torcendo pelo mais breve retorno.

I N STA G R A M

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

BAT E R E BAT E
» Marco Aurélio Souza, do

esporte da Globo, tem
excelente olhar para as
coisas pitorescas que
acontecem no futebol...

» ... Dentro e fora do campo.
Faz sempre um trabalho
i nte res sa nte.

» Rafinha Bastos será o
primeiro convidado da nova
temporada de
"Questionário Mionzera",
entrevistas exclusivas que
Marcos Mion faz no
Yo uTu b e. . .

» ... Estreia nesta próxima
terça, 19h...

» ... Na fila nomes como
Aretuza Lovi, Ana Clara

Lima, Christian Figueiredo,
Péricles, Chay Suede, Jerry
Smith e Paola Carosella.

» Band inteirinha a partir de
hoje no autódromo de
Interlagos, para treinos e
prova da Fórmula 1...

» ... Jornalismo e esporte
mobilizados. Entretenimento
pegando carona.

» Faleceu, ontem, em São
Paulo, Luiz de França Leite,
sócio-fundador da TV Asa
Branca, afiliada da Globo
em Caruaru, município de
Pernambuco, por problemas
p u l m o n a res .

» Zezé Motta será a
entrevistada do "Roda

Viva", segunda-feira, na
Cultura. Entre outros, Joyce
Ribeiro e Taís Araújo na
ba n cad a .

» Cumprindo temporada de
sucesso no Teatro Alfa, em
São Paulo, o espetáculo
“C u ra”, da companhia de
dança Deborah Colker, abriu
sessão extra neste sábado.

» A partir do dia 16, o Star+
terá a estreia da série “Man
in the Arena”, com Tom
B rad y. . .

» ... Uma produção que
aborda a lendária carreira
construída pelo atleta da
NFL, que acumula sete
títulos do Super Bowl em 21
te m p o rad a s .

Formas diferentes
Sobre o interesse da Netflix em se aproximar do SBT e

até alugar alguns dos seus estúdios, vale colocar que
essas empresas têm maneiras diferentes de proceder.

A começar pelos exames de saúde, que são exigidos
d i a r i a m e nte.

Por outra
A Netflix tem por norma trabalhar

sempre de uma forma bem independente.
Camarins e refeitórios, por exemplo, só

dela. Não sei se isso o SBT poderá
ofe re c e r.

Números 1
O site cupomvalido reuniu

dados da Statista e JustWatch
sobre os serviços de streaming no
Brasil e divulgou informações
interessantes. O Brasil é o segundo
país que mais consome filmes e
séries online no mundo, perdendo
apenas para os Estados Unidos.
Em terceiro, está o Reino Unido.

Números 2
No ranking das cinco

plataformas mais usadas no Brasil
estão, respectivamente: Netflix
(31%), Amazon Prime (24%),
Disney+ (12%), Globoplay (8%) e
HBO Max (7%). E os três gêneros
mais consumidos no país são
Drama (47,8%), Ação / Aventura
(18,3%) e Comédia (16%).

F l ag ra
Homero Salles, nome

conhecido da TV, passou a
circular com certa
frequência pelos corredores
da Jovem Pan. Isso desde a
semana passada. Ninguém
ainda fala qual é a dele. E
nem ele. Mas que tem coisa,
certeza que tem.

Na laje
“Festa na Laje” é o tema da festa desta semana, ou da noite de hoje, em “A Fazenda 13”, na Record.
A live musical será com o grupo “Menos é Mais”.

Tro ca
Na segunda-feira, 23h, vai ao ar um

episódio especial de "Espelho", no
Canal Brasil.

Lázaro Ramos passa o bastão de
apresentador para Flávia Oliveira e
ocupa a cadeira de entrevistado para
falar da sua estreia como diretor de
cinema em "Medida Provisória".

Humor
Estreia nesta sexta, no Amazon

Prime Video, o filme "Detetive
Madeinusa", estrelado por
Tirullipa e Whindersson Nunes.

A comédia dirigida por Rodrigo
Van Der Put ainda traz as
participações especiais de GKay,
Pabllo Vittar, Alok e Gretchen.

Novos tempos
Num desses dias, Valdo Cruz apareceu na GloboNews atacando um bom

e velho marmitex na hora do almoço. Em outros tempos isso dava
demissão. Rua na hora.

Caso do Fernando Vannucci, no “Esporte Espetacular” comendo uma
bolachinha. Ou biscoito?

Não custa
Diego Lugano, ídolo são-paulino,

contratado da ESPN, tem
participado de alguns programas,
mas só que providências, no caso
dele, precisam ser tomadas.

Ou legendar ou contratar
urgentemente os serviços de um
fonoaudiólogo. Toda TV tem. Essa
semana até deixou o narrador João
Guilherme sem graça.

A propósito
A atriz portuguesa Maria de

Medeiros deu entrevista ao Pedro
Bial, em seu programa de quarta
para quinta.

Talentosa, sempre um alguém de
grandes trabalhos, agora como
Blanche em “Verdades Secretas 2”,
chama muita atenção pelo
“português brasileiro” dela.
Impressionante. E ela mora lá.

M u i to
t r i ste

Ontem foi um dia
que o jornalismo todo
trabalhou no sacrifício.

A morte da Cristiana
Lôbo, anunciada pela
manhã,
independentemente de
nome da TV, jornal,
rádio ou portal, mexeu
com o coração de
todos. Palavras
fa l ta ra m .

C´est fini
O Globoplay começou a gravar

um documentário em homenagem a
Gilberto Braga, morto em outubro. A
proposta é registrar depoimentos de
amigos, parentes, atores e diretores
que trabalharam com o autor.

Lucélia Santos, protagonista de
“Escrava Isaura”, foi a primeira a
gravar. Malu Mader e Gloria Pires
também estão na extensa lista.
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TELMO XIMENES

Noite fina
A Cartier e a Grifith organizam um super evento

de lançamento da grife francesa de relógios e
objetos de luxo na capital. A empresária Tatiana
Mauriz está na organização do encontro, que
promete reunir convidados especiais. A Galeria Karla
Osório, no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago
Sul, foi o local escolhido para o evento.

MARCELOC H AV E S @ m a rc e l o c h aves s

@ c o l u n a m a rc e l o c h aves

m a rc e l o c h aves @ g r u p o j b r.c o m

A GERENTE de Marketing do Brasília Shopping, Renata Monnerat, e o superintendente do mall, Gilberto Azevedo, no
almoço de lançamento do Natal 2021 do shopping

A n i ve rsá r i o
O empresário e presidente da Associação Comercial

e Industrial de Palmas, no Tocantins, Joseph Madeira,
comemora na intimidade da família e dos amigos mais
próximos a chegada de seu aniversário, no próximo dia
15. A data também será celebrada ao lado da esposa,
Adriana Rodrigues, que trocou de idade no último dia 9.

Pés s i m a . . .
Triste a população brasileira
alcançar os 13,5 milhões de
desempregados durante a

pandemia. Mais triste ainda: os
brasileiros que estão sem

emprego ainda serem vítimas
de golpe. De acordo com o

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), uma nova

tendência está afetando
aqueles que estão em busca...

. . . rea l i d ad e

...de uma oportunidade para
trabalhar: os anúncios falsos e
golpes por meios de vagas de
trabalho. Uma pesquisa
produzida pela Heach Recursos
Humanos, com 800 candidatos,
feita para entender essa
prevalência e tendência, revelou
que três em cada quatro
trabalhadores já responderam a
esse tipo de anúncio no Brasil.

Triste adeus
A coluna se solidariza com

a família da jornalista
Cristiana Lôbo, que faleceu
ontem após perder a batalha
para o câncer. Com uma
trajetória brilhante, Cristiana
atuava há anos na Globo e na
GloboNews. A advogada
Carla Lôbo, sobrinha da
jornalista, disse à coluna que
a perda está sendo muito
sentida por toda a família,
natural de Goiânia.

O ministro Augusto Heleno recebeu ontem a visita do advogado
Estenio Campelo em seu gabinete, no Palácio do Planalto

Mudanças…
O governo brasileiro saudou o

anúncio, na Conferência sobre
Mudança do Clima de Glasgow,
Escócia (COP-26), da criação do
mais novo grupo negociador
sobre mudança do clima, que
será integrado por Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai. O
anúncio foi feito ontem, dia 11, em
reunião dos Ministros do Meio
Ambiente dos quatro países.

…c l i m át i ca s
Essa é a primeira vez que os

quatro integrantes do
MERCOSUL unem esforços em

favor da busca de soluções
comuns e efetivas para o

problema da mudança do clima.
Os quatro países compartilham

valores e interesses comuns,
como atesta a ampla

coordenação que mantêm no
âmbito do MERCOSUL, marco da

integração regional.

Dia especial
A sexta-feira será especial para a jornalista Bertha

Pellegrino, que completa mais um ano de vida. Querida
nos circuitos político, diplomático e social da capital,
ela celebra a vida na intimidade da família. Quem
também troca de idade hoje é Ilda Peliz, que
desenvolve um aplaudido trabalho no Hospital da
Criança, e a jornalista Charlotte Vilela.

ARQUIVO PESSOAL


