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APLICAÇÃO DA DOSE DE
REFORÇO É AMPLIADA

NÃO DEIXE DE SE PROTEGER

A partir de segunda-feira, pessoas acima de 57 anos podem procurar os postos de saúde.
Amanhã, no “Dia D”, GDF espera atender 250 mil brasilienses que não se vacinaram.

Show de beleza ... e de injustiça social
Éllen Oléria é uma das atrações do festival São Batuque, amanhã, no Dia da
Consciência Negra, que lamentará também o alto desemprego entre os negros

RENATA RANGEL @REMRANGELL-144

O mais cruel
retrato da
pa n d e m i a
Em 2020, o número de
óbitos no país cresceu
14,9%, mostra o IBGE

Tra n q u i l i d ad e
para a prova
do Enem
Veja as dicas para não
perder a calma nesta
reta final do exame

D i n os sau ro
de 1 metro
viveu no PR
Esqueleto do B e r t h asau ra
l e o p o l d i n ae foi achado
em Cruzeiro do Oeste
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Concurso para professores
efetivos está por vir

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Previsão é que edital saia ainda este ano e provas aconteçam no início de 2022
RENATO ALVES/ AGÊNCIA BRASÍLIA

Hélvia
Pa ra n ag u á :
“Q u e re m os
realizar o
concurso o
mais breve
possível para
termos novos
p rof i s s i o n a i s
na Educação. A
gente sempre
precisa dessa
re n ovaç ão. ”
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S i n d i va re j i sta
pede fim da
i nte rd i ç ão

A reabertura da avenida W3
Sul aos domingos e feriados em
dezembro próximo foi solicita-
da ao Governo do Distrito Fede-
ral (GDF) pelo Sindicato do Co-
mércio Varejista. O presidente
do Sindivarejista, Edson de Cas-
tro, e o conselheiro Ronilson Be-
zerra foram recebidos pelo se-
cretário de Governo, José Hum-
berto Pires de Araújo, a quem
oficializaram a reivindicação. Pi-
res prometeu levar o tema ao
governador Ibaneis Rocha.

O secretário considerou que a
reivindicação poderá ser atendi-
da quando forem concluídas as
obras de urbanização da aveni-
da.

“A nossa preocupação maior é
a defesa dos comerciantes da
W3 Sul e arredores. Eles se sen-
tem prejudicados desde que a
interdição foi decretada porque
as vendas despencaram mais de
40% não só na avenida, mas tam-
bém nos comércios — s u p e r-
mercados, padarias, bares, res-
taurantes e farmácias — das qua-
dras 300, 100, 200 e 400. Há uma
relação de causa e efeito” d i ss e
Edson de Castro após a reunião.

“Esperamos que o tema seja
tratado com sensibilidade e vi-
são econômica. A avenida é in-
terditada aos domingos e feria-
dos para a prática de esportes,
mas isso pode ser feito no Par-
que da Cidade, no Eixo Rodoviá-
rio e em outras áreas de lazer”,
afirmou o presidente do Sindi-
varejista, ao lado do empresário
Mário Habika, representante
dos supermercados.

O presidente do Sindivarejista
lembrou ter enviado ofício este
mês ao governador e a vários se-
cretários do GDF pedindo o fim
da interdição da avenida e expli-
cando os prejuízos sofridos pelo
comércio em geral. “De z em br o
é o mês que o comércio mais
vende. Esperamos que o gover-
nador seja sensível e determine
o fim da interdição da principal
avenida comercial do Plano Pilo-
to”, finalizou.

W3 SUL

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

Na última terça-feira (16), a se-
cretária de Educação, Hélvia
Paranaguá informou que o

Governo do Distrito Federal (GDF)
está juntando esforços para que o
processo seletivo para professores
efetivos saia no início do próximo
ano. A expectativa é que o edital de-
finitivo seja divulgado até o final
deste ano.

De acordo com a secretária, é de-
sejo do governo local fazer com
que o concurso público seja reali-
zado com rapidez. “Queremos pu-
blicar o edital ainda neste ano para
que a gente possa realizar o con-
curso no início do próximo ano. O
mais breve possível para termos
novos profissionais na Educação. A
gente sempre precisa dessa reno-
vação”, afirmou.

O concurso está autorizado des-
de o dia 8 de março, quando o se-
cretário de Economia, André Cle-
mente, permitiu a publicação de
editais para ingresso nas carreiras
de magistério e assistência à Edu-
cação. Na ocasião, foi estipulado
que o salário inicial dos professo-
res que trabalham 20 horas sema-
nais será de R$ 2.618,57. Já aqueles
que tiverem 40 horas semanais de
exercício poderão receber até R$
5.237,13.

Já a carreira de assistência à edu-
cação é composta pelas funções de
monitor de gestão educacional,
técnico de gestão educacional e
analista de gestão educacional. Os
salários dos cargos estão entre R$
2.068,43 a até R$ 4.223,76.

Até o momento, não foi informa-
do o número de vagas que serão
ofertadas para o processo seletivo
para professores efetivos. Porém,
na edição de 2021 da Lei Orçamen-

tária Anual e da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, estão previstas 2.768
nomeações para a Secretaria de
Educação (SEE/DF). Deste número,
2.007 são para profissionais da edu-
cação básica. Atualmente, há mais
de 26 mil efetivos concursados pela
pasta.

Também na terça-feira (16), o
GDF zerou o cadastro reserva do úl-
timo processo seletivo realizado
em 2016 — fato que possibilitou a
elaboração do futuro certame. Em
três anos, o governo local contra-
tou 3.337 novos servidores para
atuar nas salas de aula da capital .

E x p e c tat i va
Uma das candidatas que aguar-

dam a realização do novo concurso
público é Juliana Andrade, mora-
dora de Samambaia e recém-for-
mada em História pela Universida-
de Federal de Goiás (UFG). Ela veio
morar em Brasília em busca de me-

lhores condições de trabalho na
área docente. “Em Brasília é onde
os professores conseguem os me-
lhores salários e oportunidades de
construir suas carreiras, por isso,
muitos profissionais vêm de fora
para cá”, afirma.

Juliana tem o objetivo de traba-
lhar em uma escola perto de onde
mora, e, para isso, está se preparan-
do para os novos concursos públi-
cos do Distrito Federal desde o iní-
cio do ano, quando se formou. “Eu
estudo todos os dias durante duas
horas. O mais importante é manter
o foco. As pessoas dizem que o con-
curso da Secretaria de Educação é
fácil, mas passam poucas pessoas
comparado ao grande número de
candidatos”, observa.

A goiana agora aguarda os próxi-
mos movimentos da Secretaria de
Educação, e espera que o edital
com a data das provas seja disponi-
bilizado logo. “Vai batendo aquela

ansiedade junto com a sensação de
que nós estudamos pouco. Mas eu
gostaria já começar o próximo ano
com o emprego dos sonhos”, disse
a recém-formada.

A última prova
O último concurso realizado pe-

la Secretaria de Educação do Distri-
to Federal (SEE/DF) foi em 2016,
quando 2.900 oportunidades para
carreiras dos níveis médio, técnico
e superior foram disponibilizadas.
As vagas foram destinadas às fun-
ções de professor da educação bási-
ca, analista, técnico e monitor de
gestão educacional. Duas mil fo-
ram apenas para professores, desti-
nados a candidatos com nível su-
p e r i o r.

Naquele concurso, organizado
pelo Centro Brasileiro De Pesquisa
em Avaliação e Seleção e De Promo-
ção de Eventos (Cebraspe), as remu-
nerações chegaram a até R$ 5 mil.
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Dia D terá 28 pontos
de vacinação

LUTA CONTRA A COVID

UBSs vão funcionar normalmente e
equipes também estarão em feiras

BRENO ESAKI/AGÊNCIA SAÚDE DF

Objetivo da Secretaria de
saúde é vacinar cerca de 250
mil pessoas amanhã

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

O Dia D da vacinação contra a
covid-19 no Distrito Federal,
marcado para amanhã das 9h

às 17h, terá três focos principais. O
primeiro e mais importante é atin-
gir o grupo de brasilienses que ain-
da não se vacinou desde o início da
campanha, com cerca de 250 mil
pessoas. A expectativa é que eles se-
jam encontrados nas feiras popu-
lares das Regiões Administrativas
(RAs) do DF, locais de maior circula-
ção de pessoas nos fins de semana,
segundo conversa da Secretaria de
Saúde (SES) com os administrado-
res das cidades.

Serão 28 pontos de vacinação no
total – 14 espalhados pelo DF para
aplicar a D1, sendo cinco drive-th-
rus, e 15 outros, em Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs), que servirão

tanto para os adolescentes quanto
para os que precisam tomar a D2,
além dos que buscam a também
dose de reforço. A Igreja do Sol Nas-
cente vai atender todos os públicos.
Os locais podem ser consultados no
site do Jornal de Brasília ou nos
meios de comunicação da SES/DF.

As doses disponíveis nas tendas e
drive-thrus montados para a D1 pe-
la pasta serão da Coronavac. Até o
momento, cerca de 90% dos pacien-
tes internados com a covid-19 nos
hospitais públicos e particulares da
capital são pessoas que não inicia-
ram a imunização contra a doença.

Aproximadamente 88,6% da popu-
lação acima de 12 anos do DF tomou
a D1 e cerca de 72,23% se vacinou com
a D2. A expectativa é que até o fim do
mês de novembro, o número de ci-
dadãos que completaram o esque-
ma de imunização seja de mais de
80%. Essa realidade será possível com

o retorno de adolescentes para rece-
beram a segunda dose, já que, a par-
tir da próxima terça-feira (23), com-
pletam-se os 56 dias de intervalo en-
tre as duas aplicações para os adoles-
centes de 12 anos, último grupo a in-
gressar na campanha.

A d o l es c e ntes
Entre os adolescentes, segundo

público que a SES planeja alcançar
com a vacinação amanhã, são
aproximadamente 54 mil que ain-
da não tomaram a primeira dose
contra a covid-19. Esses jovens pre-
cisam procurar as UBSs das RAs pa-
ra receber o imunizante, uma vez
que a vacinação da faixa etária só
pode ser feita com a vacina da Pfi-
zer. Como ela precisa de um manu-
seio mais delicado, não pode ser le-
vada às feiras para a aplicação.

Segunda dose
O terceiro foco da Secretaria nes-

te sábado (20), então, passa a ser da-
queles que ainda não tomaram a
segunda aplicação contra a co-
vid-19. São cerca de 300 mil pessoas

que estão aptas para a D2 e não re-
tornaram aos pontos de vacinação
para completar o ciclo vacinal.

“O dia D é para sairmos de uma
zona de controle [vacinal] apenas
nos postos. Queremos ousar e ir até
onde o povo está. Desmistificar as
fake news e chamar o povo para as
vacinas; fazer o diferente [...] Vamos
trabalhar para superar números e
alcançar um total da população
que nos resgate a importância da
cobertura vacinal. É um momento
de reflexão profunda”, avaliou o
subsecretário de Vigilância à Saú-
de, Divino Valero.

Para simbolizar o Dia D que
acontecerá também em outros cin-
co estados da Federação, o Ministé-
rio da Saúde (MS) fará uma ação em
conjunto com a SES para incentivar
a vacinação na Feira dos Importa-
dos, começando às 9h.

Dose extra para maiores de 57 anos começa segunda
Na próxima semana, após análi-

se de cálculo de doses da SES, será
possível ampliar o público para re-
ceber a dose de reforço da vacina
contra o novo coronavírus. A partir
de segunda-feira (16), aqueles com
idade entre 57 e 59 anos poderão se
dirigir aos postos para buscar a no-
va imunização. São cerca de 98 mil
pessoas no DF.

Apesar de nova recomendação

emitida pelo MS quanto à necessi-
dade de uma segunda dose da vaci-
na Janssen, o DF não possui ne-
nhum frasco da farmacêutica na re-
de de frios. Segundo Divino Valero,
não houve nenhum posiciona-
mento direto por parte do Ministé-
rio sobre quando novas doses che-
garão. Da mesma forma, a SES não
foi informada de quando chegarão
novas remessas para uma maior

ampliação da vacinação de reforço.

F l ex i b i l i zaç ão
De acordo com o governador do

DF, Ibaneis Rocha, a próxima flexibi-
lização quanto ao uso de máscaras
na capital vai depender do avanço
da vacinação, principalmente com
a terceira dose ampliada para os
maiores de 18 anos. “Nos alegra
muito a notícia do Ministério da

Saúde. Temos que esperar essas do-
ses chegarem para avançarmos e
podermos liberar o uso de másca-
ras também nos ambientes fecha-
dos. Tenho muita expectativa e es-
tou muito confiante. O resultado da
vacinação é claro”, afirmou Ibaneis.

“O Dia D está marcado para sába-
do e a gente espera o compareci-
mento das pessoas, tanto aqueles
que não vacinaram com a primeira

dose quanto aqueles que ainda
não tomaram a segunda, para que
a gente possa avançar na liberação
de outras restrições que ainda exis-
tem. [...] Vamos desmontar o Hospi-
tal de Campanha do Gama pelas
baixas internações que estamos
tendo nesses hospitais. Temos que
pensar também na economia de
recursos e cuidar da saúde em ou-
tros aspectos”, acrescentou.

De acordo com o
governador Ibaneis,
a próxima
flexibilização na
capital vai depender
do avanço da
vac i n aç ão,
principalmente com
a terceira dose
ampliada para os
maiores de 18 anos.
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DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Dados da
Codeplan

mostram como
cenário do

mercado de
trabalho reflete a

discriminação e
o preconceito na

s o c i e d ad e
b ra s i l e i ra

Negros são maioria
dos desempregados

As dificuldades
dos jovens e
das mulheres

Dentro da parcela negra, há ainda ou-
tro fator a ser analisado: a desigualdade
de gênero. A mulheres negras, segundo
os dados apresentados por Lucia, corres-
pondem a 38% do total de desemprega-
dos. Dentro desse grupo está Maria Antô-
nia Gomes, de 22 anos. Desempregada há
8 meses, a moradora de Formosa (GO)
conta que, na maioria das vezes que não
consegue uma vaga de trabalho, é por
não ter a “imagem” desejada pela empre-
sa. “Além de ter que provar a minha capa-
cidade profissional o tempo inteiro, tive
que passar por vários julgamentos refe-
rentes a minha imagem”, relatou a jo-
vem que já trabalhou como professora,
secretária e maquiadora.

Tendo que trabalhar gratuitamente
por um tempo, até “p r ov ar ” ser de con-
fiança, Maria Antônia relembra que, em
suas entrevistas de emprego, as pessoas
sempre deixaram claro o desconforto
com relação a sua imagem. “Frequente -
mente escuto ‘essa não é a imagem que
estamos procurando’, mesmo preen-
chendo todos os requisitos profissio-
nais”, compartilhou a desempregada.

Maria comenta ainda que, experiên-
cias como a ela são, constantemente, nar-
radas por amigos próximos que também
são negros. “Meus pais, inclusive, tam-
bém passam por isso. Minha mãe sempre
quis fazer um curso relacionado à saúde,
mas nunca teve oportunidade. Certa vez,
ela comentou isso com uma amiga dela, e
a mesma disse que ela só iria poder fazer
trabalhos na área da limpeza, pois não ti-
nha capacidade intelectual pra passar na
prova do curso”, expôs.

Para a jovem, cada entrevista é um ciclo
exaustivo de provações. “Os olhares são
cruéis e frios, como se fossem superiores
só por serem brancos”, diz. “Se você é ne-
gro, não importa a sua formação acadê-
mica, pois você não tem capacidade para
desenvolver qualquer trabalho que não
seja na área da limpeza”, completou Ma-
ria Antônia.

A taxa de desemprego, ainda segundo a
pesquisa da Codeplan, se mostrou persis-
tente na faixa etária a qual a moça faz
parte. Jovens entre 18 e 24 anos, e adultos
entre 30 e 39 anos, representavam, jun-
tos, mais da metade dos desempregados
negros no primeiro semestre de 2021, to-
talizando 51,5%, um pouco abaixo do ob-
servado em 2020, também no 1º semestre,
quando essa taxa foi de 54%.

Tempo de procura
Se tratando do tempo de procura, para

esse grupo, os números também diferem.
Comprovando como a busca por empre-
go tem se tornado um desafio no país nos
últimos anos, o levantamento mostra
que, o tempo médio que população de-
sempregada do Distrito Federal passa
buscando ocupação ficou próximo a 54
semanas durante o 1º semestre deste ano.

No 1º semestre de 2021, 61,4% dos desem-
pregados ficaram mais de seis meses pro-
curando por trabalho. Destes, 37,2% per-
maneceram na busca de 6 a 12 meses e
24,2% mais de um ano. Esses percentuais
foram maiores que os levantados nos seis
primeiros meses de 2019, onde foram
30,6% e 23,0%, respectivamente.

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

“O mercado de trabalho reflete
o sistema racializado da so-
ciedade brasileira. Ele é racis-

ta e isso reflete nesses números”, ava-
lia Jean Lima, presidente da Compa-
nhia de Planejamento do Distrito Fe-
deral (Codeplan), sobre os números
divulgados pela empresa nesta ma-
nhã de quinta-feira, que mostram
que a maior parcela dos desempre-
gados do DF são negros. O levanta-
mento faz parte da Pesquisa de Em-
prego e Desemprego (PED), realizada
periodicamente pela entidade e, es-
pecialmente no mês de novembro,
traz o Boletim Populações Negras.

A população negra era, no primei-
ro semestre de 2021, a força de traba-
lho predominante na capital fede-
ral, mas, mesmo assim, ainda repre-
sentam a maior parcela de desem-
pregados. “Os negros são o maior

contingente dos desemprega-
dos, recebem os menores

rendimentos e tem

a mais baixa qualificação”, comentou
o dirigente.

Conforme traz o boletim, a taxa de
participação da população negra de
14 anos ou mais na força de trabalho
do DF era de 67,1%. No mesmo período,
69,3% da população negra estava de-
sempregada. Esses valores, quando
tratando da parcela não negra, fica-
ram em 61% de empregados e 30,7% do
grupo sem emprego.

Os resultados, conforme salienta
Lucia Garcia, do Departamento Inter-
sindical de Estatísticas e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), refletem a
grande necessidade econômica pela
busca de renda e os prejuízos trazidos
a esse grupo — que é maioria na capi-
tal quando se trata de força de traba-
lho.

Através dos números, foi possível
constatar que, no DF, dentre os ne-
gros desempregados, destacaram-se
aqueles trabalhadores com experiên-
cias anteriores. Quando comparado
com o mesmo semestre em 2019, a ta-
xa subiu de 67,9% para 71,2% em 2020, e
para 71,7% em 2021.

Bagagem histórica
Tais valores, de acordo com Lucia,

são reflexo também de uma baga-
gem histórica. “Nossa condição hoje
tem raízes na formação da primeira
força de trabalho do país, que foi pau-
tada no rapto, na tortura e no traba-
lho forçado”, destacou a economista,
citando questões como a forma com
que os negros foram inseridos no

mercado após a abolição e o impe-
dimento destes de terem acesso
ao estudo. “É a questão do telhado
de vidro. Na medida que temos al-

gumas intervenções importan-
tes do ponto de vista da legisla-

ção, como o assalariamento,
por exemplo, nós temos uma

seletividade que tira os ne-
gros das condições me-

lhores”, comentou.
É possível notar esse

efeito quando analisa-
dos os números referentes

ao setor de autônomos. Neste
segmento, onde os rendimentos

são menores, o boletim constata um
maior equilíbrio com relação a quan-
tidade de pessoas negras e não negras
na área. Na condição de assalariado,
por exemplo, foram 3.194 negros con-
tra 5.541 do outro grupo. Atuando co-
mo autônomos, por sua vez, os núme-
ros registrados foram de 1.863 e 2.390,
respectivamente. “Há uma certa per-
versidade. É como se a igualdade só
fosse possível quando temos baixo
bem-estar e baixa qualidade de vida
expressos por baixo rendimento”,
destacou a profissional.

Mulheres são
38% dos
d es e m p regad os .
Maria Antônia
busca trabalho
há 8 meses.

ARQUIVO PESSOAL
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Ibaneis quer
construir
novo hospital

NO GUARÁ, EM 2022

Ideia está em estudo. Também há a
previsão de entrega de 15 UBS. UPA
foi entregue no Riacho Fundo II.

VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

A UPA do
Riacho Fundo II
é a quarta
entregue na
gestão do
emedebista. As
demais, já em
fu n c i o n a m e nto,
ficam no
Paranoá, em
Ceilândia e no
Gama.

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

N
a manhã de ontem, o gover-
nador do Distrito Federal, Iba-
neis Rocha, inaugurou a Uni-

dade de Pronto Atendimento
(UPA) do Riacho Fundo II. Em con-
versa com jornalistas, o mandatá-
rio contou sobre os planos da saú-
de para o próximo ano. “O projeto
para 2022 é chegar a mais 15 Unida-

des Básicas de Saúde (UBS) no DF e
está em estudo dentro do governo
a construção de mais um hospital
na região Centro-Sul, mais especifi-
camente no Guará”, afirmou.

Ibaneis não deu mais informa-
ções sobre o planejamento, mas ci-
tou que sua equipe faz estudos téc-
nicos e financeiros para a constru-
ção do novo hospital. “Hospital de
r ef er ê nc i a”, disse o governador so-
bre o porte da unidade de saúde.

Durante o discurso no evento de

inauguração da UPA, o governador
apontou o Riacho Fundo II como
uma região muito grande para não
ter nenhum equipamento público
de saúde. “Pouquíssimas cidades
do Brasil tem 100 mil habitantes e
nenhum equipamento público. Es-
tamos transformando uma cidade
dormitório em uma cidade mora-
d ia ”, afirmou. Segundo Ibaneis, a
UPA tem capacidade de atender 4
mil pessoas por mês.

A UPA do Riacho Fundo II é a
quarta entregue na gestão do eme-

debista. As demais, já em funciona-
mento, ficam no Paranoá, em Cei-
lândia e no Gama. “Essa é a quarta
que entregamos. Ainda faltam três
que serão em Brazlândia, Vicente
Pires e Planaltina”, disse Ibaneis.

As UPAs são administradas pelo
Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).
Presente no evento, o presidente
do instituto Gislei Morais falou so-
bre a capacidade de atendimento
do equipamento entregue e garan-
tiu que médicos, insumos e profis-

sionais da saúde não faltarão.
O secretário de Saúde do DF, ge-

neral Pafiadache, explicou os pró-
ximos passos na gestão da saúde
na capital. “Tínhamos seis UPAs no
início de 2019, já estamos com dez e
vamos chegar a 13 até final do ano.
Junto com as UPAs, temos as UBSs
que ajudam a fazer a cobertura da
saúde – já estamos em torno de 80%
de cobertura da saúde no DF. […] A
atenção primária é fundamental,
isso vai descomprimir os grandes
hospitais”, finalizou o secretário.
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A garra e o amor das
empreendedoras do DF

DIA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO

Mulheres donas de negócios contam como conseguiram realizar seus sonhos
R E P RO D U Ç Ã O/ I N STA G R A M

Re c é m - c h egad a s
em Brasília,
Candy e Bárbara
comandam o
primeiro delivery
s u ste ntáve l ,
vegano e de
comida japonesa
do DF

S A I BA MAIS
» Quer conhecer mais

m u l h e res
empreendedoras do DF? O
JBr. separou alguns perfis
de negócios comandados
por mulheres:

• Japa Vegana - Alimentação
( @ j a pa _ vega n a )

• Floresta Beachwear -
Moda Praia (@usefloresta)

• Lautha Studio Eyes -
Estética (@lauthaeyes)

• Casinha Café -
A l i m e ntaç ão
( @ ca s i n h aca fe )

• Os Bordados da Victória -
A c es s ó r i os
( @ os b o rd ad os d av i c to r i a )

• Tati Leonardi Makeup -
E stét i ca
( @ tat i l e o n a rd i m a ke u p )

• Brechó Delass - Roupas
( @ o b re c h o d e l a s s )

• Nina Miu - Lingeries
s u ste ntáve i s
(@useninamiu)

• M a r i Tat i - Moda Praia
( @ m a r i tat i b eac hwea r )

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

O Distrito Federal tem 119.147
mulheres empreendedoras,
que representam 1% dos 8,6

milhões de donas de negócio no
Brasil. Comparadas aos homens no
mercado de trabalho, as mulheres
empreendedoras têm maior grau
de escolaridade, 49% delas são che-
fes de domicílio, são mais jovens,
ganham menos, têm a estrutura de
trabalho mais simples e empre-
gam menos. São Paulo e DF são as
cidades que concentram os maio-
res números de mulheres que pos-
suem nível superior, com 40% das
empreendedoras formadas em ca-
da local. É o que mostram os dados
da pesquisa sobre empreendedo-
rismo feminino no Brasil feita pelo
Sebrae.

Para comemorar o Dia do Em-
preendedorismo Feminino, cele-
brado hoje, a reportagem do Jor -
nal de Brasília conversou com al-
gumas empreendedoras que
atuam no Distrito Federal.

P i o n e i ra s
Vinda de São Paulo, a empresa Ja-

pa Vegana é considerada o primei-
ro delivery sustentável e à base de
plantas do mundo, além do pri-
meiro delivery de culinária espe-
cializada japonesa vegana em Bra-
sília. A empresa é comandada por
Candy Saabedra, de 45 anos, e Bar-
bara Burnier, de 40. A jornada das
duas começou três anos atrás em
São Paulo, motivadas pela cons-
ciência ambiental. “A ideia era
abrir um restaurante que fale um
pouco disso, do veganismo, vegeta-
rianismo e também que tivesse
embalagem biodegradável”, apon-
ta Candy.

Ela é formada em Cinema e sua
companheira Bárbara foi transferi-
da para o CCBB de Brasília. Como o

negócio estava indo bem, elas deci-
diram trazer a Japa Vegana para a
capital. E já são quase quatro meses
atuando em Brasília.

Candy comenta que aqui o es-
quema do empreendimento mu-
dou um pouco. “O brasiliense gos-
ta muito da ideia ambiental e de
querer se alimentar melhor, repen-
sando as questões ambientais. Por
isso aqui o molde foi um pouco di-
ferente de São Paulo. Funcionamos
como delivery, mas também como
take away (retirada) com objetivo
de promover encontros e trocar
ideias, porque percebemos que os
brasilienses gostam de conversar
sobre alimentação”.

Candy vê o empreendedorismo
como uma forma de “curar algu-
ma dor”.“Era uma dor minha amar
culinária japonesa, mas ser vegana
a muito tempo e não encontrar
muitas opções”, comenta. Junto de
Bárbara, percebeu que essa era, na

verdade, a dor de muitas pessoas e
que havia público para ajudar na
realização do sonho. De sonho em
sonho, Candy e Bárbara agora divi-
dem também a vida. “A gente so-
nhou juntas com o projeto e aca-
bou casando no meio do cami-
nho”, revela Bárbara.

Candy acredita que neste dia do
empreendedorismo feminino é
importante ouvir as dores das ou-
tras empreendedoras. “Fui para o
Shark Tank Brasil [reality show de
empreendedorismo] porque que-
ria falar sobre as dores e escutar a
das outras. Temos que nos ajudar
umas as outras”, frisa. “Não é fácil
comandar uma empresa e ter que
lidar com vários fornecedores.
Nós mulheres sempre seremos
tidas como ‘fácil de dobrar’. Te-
mos que ser duras nas negocia-
ções e lembrar que não só temos
a empresa pra cuidar, como te-
mos a vida’, desabafa Candy, so-

bre a dupla jornada.
Como mulheres empreendedo-

ras, Candy e Bárbara cuidam da
empresa “com coração de mãe”, no
sentido de dar oportunidade para
pessoas com menos experiência e
oferecer treinamento. “É como ser
mulher na vida, a gente leva a nos-
sa empresa com o coração muito
mais que com a razão”, afirma Bár-
bara.

Além disso, as empresárias se
preocupam em alcançar equida-
de dentro da equipe. No começo
f o i  d i f í c i l  e n c o n t r a r  u m a
“s us h i w om a n ”  — os currículos
e r a m  m a j o r i t a r i a m e n t e  d e
“s us h i ma n s ”. Parar driblar essa
disparidade de oportunidades,
Candy e Bárbara contrataram
um homem para ensinar culiná-
ria para as mulheres. “Ac redi to
que temos de olhar com mais ca-
rinho para esses currículos femi-
ninos”, completa.

Por mais
“pretas no
to p o”

Na esteira da busca por equida-
de e no âmbito do Dia da Consciên-
cia Negra, é importante lembrar
que as mulheres negras vivenciam
uma realidade ainda mais difícil,
onde o preconceito existe não só
pela cor da pele, mas também pelo
gênero. Entretanto, a luta diária de-
las abriu novos espaços e, atual-
mente, algumas já ocupam cargos
de liderança no mercado de traba-
lho e em atividades sociais.

É o caso de Carol Borges. Desde
2007 a produtora e DJ trabalha no
ecossistema da cultura e, hoje, ela
empreende como uma das sócias
dos bares Birosca e Chicão, dois dos
principais vetores culturais loca-
lizados no Conic. As casas são es-
paços de ocupação democrática
e buscam revitalizar, de forma
operante e gradativa, um dos
principais centros de lazer e di-
versão do DF. Além da atuação co-
mo empresária, Carol também é
coordenadora de montagem do
Favela Sounds.

“Eu uso muito a frase ‘pr et os
no topo’. Acho que quando a gen-
te olha ao redor e vê pessoas co-
mo nós em lugares de destaque
isso nos fortalece. Ver seus pares
contrariando as estatísticas, a ló-
gica racista e classista estabeleci-
da, e ocupando espaços majori-
tariamente brancos nos ‘dá um
gás para seguir”, conta a empre-
endedora. Ela também lamenta
por ainda falar de representativi-
dade e não de proporcionalida-
de. “Se eu posso inspirar outras
mulheres e meninas pretas a em-
preender e ocupar espaços, vou
fazer isso. E vou lutar pra que ca-
da vez mais elas tenham oportu-
nidade de crescer e hackear o sis-
tema”, completa a empresária.

Consciência ambiental para crianças
Dona da loja online de roupas de

banho infantil Floresta BeachWear,
Roberta Fernandes, de 44 anos, dei-
xou a atuação como dentista para
empreender no universo infantil.
Segundo ela, a paixão pelo univer-
so da criança e por projetos sociais
ligados à questão ambiental a le-
vou para o empreendedorismo. Ela
pensou numa marca que pudesse
trabalhar com crianças e que tives-
se foco na consciência ambiental.

Roberta se preparou por um ano
para abrir a loja, mas teve a pande-
mia como um desafio a ser supera-
do. Ela começou focada em parce-
rias e pensando em como poderia
impactar as crianças e passar infor-
mações importantes de consciên-
cia ambiental. A embaixadora da
marca de Roberta é a Nina Gomes,
do Instituto Mar Urbano, uma or-
ganização ambiental parceira da
loja. “A pegada da Floresta Bea-

chWear é mais um propósito am-
biental do que comercial”, frisa.

A loja trabalha com peças infantis
de proteção UV50+ para priorizar o
descarte do uso de filtro solar. Os
produtos são reutilizados depois
em um projeto para transformar os
restos de tecido em pochetes.

Roberta tem três filhas e relata os
desafios de conciliar a maternida-
de com o empreendedorismo. Ela
admite que “tudo para as mulhe-

res é mais complicado” e que a ma-
ternidade a inspirou a abrir o negó-
cio, para “ser um exemplo e passar
confiança para as filhas”.

“A questão é conciliar a materni-
dade e o trabalho. É como se tivesse
um sinal amarelo constante e a
mulher precisa estar sempre aten-
ta”, comenta Roberta. Ela acredita
que mesmo com todos os desafios,
as mulheres no geral têm “mais gás
para trabalhar”.
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Mudanças na Floresta Nacional
SENADO

Projeto amplia espaços de conservação e promove regularização de colônias agrícolas instaladas
VITOR MENDONCA/JORNAL DE BRASÍLIA

Proposta aprovada no Senado prevê a desafetação de 1.907 hectares da Flona para regularização fundiária

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

O plenário do Senado aprovou
nesta quinta-feira relatório da
senadora Leila Barros (Cida-

dania-DF) ao PL 4.379/2020, que faz
alterações na Floresta Nacional de
Brasília (Flona) para fins de regula-
rização fundiária e amplia espaços
de conservação no Distrito Federal.
A matéria segue, agora, para a Câ-
mara dos Deputados.

O PL prevê a desafetação de
1.907 hectares da Flona para
regularização fundiária.
Em contrapartida, para
que não haja retroces-
so ambiental e dimi-
nuição de áreas prote-
gidas, determina que
4.585 hectares de áreas
não protegidas atual-
mente sejam transformados
em unidades de conservação.

Desse total, 400 hectares serão
incorporados à Floresta Nacional
de Brasília, também chamada de
Água Mineral. A mudança é consi-
derada necessária porque, quando
foi criada, a Flona de Brasília abran-
geu áreas de colônias agrícolas já
estabelecidas pelo GDF. Segundo a
senadora, a existência desses as-
sentamentos dificultou a imple-
mentação das ações de conserva-
ção nos locais.

“A situação criou obstáculos tan-
to para a consolidação da unidade
de conservação como para a garan-
tia das condições mínimas de de-

senvolvimento social e econômico
das 40 mil pessoas que hoje resi-
dem nos assentamentos 26 de Se-
tembro e Maranata”, explicou.

O PL tem como autor o senador
Izalci Lucas (PSDB-DF). Estabelece
ainda, que o restante das áreas a se-
rem transformadas em unidades
de conservação seja somado à Re-
serva Ambiental de Contagem, uni-
dade de conservação que passará a
ser classificada como Parque Na-
cional de Contagem. Com essa in-

corporação, o Parque será criado
com uma área total de

7.679 hectares que pode-
rão ser utilizados para
pesquisas científicas,
desenvolvimento de
atividades de educa-
ção e interpretação

ambiental e turismo
e c o l ó g i c o.

A situação da Floresta Na-
cional de Brasília já foi discutida
em três audiências públicas pro-
movidas no Congresso Nacional,
que resultaram na criação de um
grupo de trabalho interinstitucio-
nal, em 2015, para avaliar a situação
da floresta. As conclusões desse
grupo foram de importância da de-
safetação, em razão de tal área não
possuir, predominantemente, co-
bertura florestal de espécies nati-
vas nem atributos que possibili-
tem o uso múltiplo sustentável dos
recursos florestais e a pesquisa
científica, com ênfase em métodos
para exploração sustentável de flo-
restas nativas.

CLDF discute loteria
A Câmara Legislativa do Distrito

Federal (CLDF) realizou audiência
pública para debater o Projeto de
Lei (PL) 2312/2021, do Executivo, que
dispõe sobre a instalação de um
Serviço Público de Loteria no DF. A
matéria prevê que a Secretaria de
Economia ofereça o serviço de for-
ma direta ou indireta, nos termos
da Lei Federal nº 8.987/1995 – qu e
dispõe sobre o regime de conces-
são e permissão da prestação de
serviços públicos previsto na Cons-
t i t u i ç ã o.

O texto considera jogo lotérico
“toda operação, jogo ou aposta,
que envolva sorteio, concurso de
prognósticos numéricos, concurso
de prognósticos específicos, con-
curso de prognósticos esportivos e
loteria instantânea exclusiva (Lo-
t e x )”. Além do registro de aposta

ou premiação instantânea, realiza-
do por meio físico ou virtual, para
obtenção de prêmio em dinheiro
ou em bens de outra natureza.

O deputado distrital Roosevelt
Vilela (PSB), autor do requerimen-
to para a audiência, explicou sobre
a tramitação do projeto na Casa e
afirmou que acredita na contribui-
ção que a proposta trará para a eco-
nomia do DF. “O reforço no orça-
mento do Distrito Federal é notó-
rio, mas é necessário discutirmos o
tema sob outras perspectivas”, des-
tacou.

Os deputados distritais também
debateram ontem ações para fortale-
cimento das entidades carnavalescas
diante da dúvida que ainda existe se
haverá ou não carnaval no DF em
2022. O deputado Fábio Felix (Psol)
disse que é preciso discutir a festa.

40
MIL PESSOAS RESIDEM

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

E st ratég i ca
Segundo a parlamentar, a manutenção

dos dados e informações da população,
das empresas e do país pelas duas
empresas públicas é estratégica. “E s s es
dados são importantes demais para
ficarem nas mãos de empresas que
visam apenas, ou principalmente, o
l u c ro”, afirmou ela.

Au d i to r i a
Conforme a Coluna já divulgou anteriormente, a senadora Leila

Barros (Cidadania-DF) apresentou requerimento pedindo ao TCU
auditoria no INEP. O requerimento foi aprovado pelo Senado e
agora a Corte terá de averiguar a capacidade da autarquia para
elaborar e aplicar o Enem e o Enade, bem como as sucessivas
crises lá observadas.

G rav i d ad e
De acordo com a

senadora, “o Inep já está no
quinto presidente em menos
de três anos de governo”.
“Além disso, houve uma
redução no orçamento do
instituto e tivemos as
manifestações de servidores
denunciando assédio e
interferência política na
elaboração das provas. São
fatos graves e que devem ser
a p u rad os”, acrescentou.

D es d o b ra m e ntos
A reação dos senadores à

crise do Inep deve ter mais
desdobramentos. A
Comissão de Educação da
Casa pode instalar uma
subcomissão para
acompanhar a situação do
órgão de perto. O colegiado
poderá convocar, outra vez,
para esclarecimentos, o
ministro da Educação, Milton
Ribeiro, o presidente do Inep,
Rodrigo Dupas, e servidores.

I n sat i sfaç ão
Falando ainda no Inep, o deputado federal Professor Israel

(PV-DF), que tem atuação intensa na área de Educação, não ficou
satisfeito com as informações dadas até hoje, pelo presidente do
instituto, Danilo Dupas, sobre a crise da entidade.

Assédio
“Ele não conseguiu responder a questões importantes

colocadas por nós parlamentares e estamos recebendo
documentos comprobatórios por parte das associações de
servidores que demonstram a situação de assédio institucional”,
afirmou Israel.

Rotat i v i d ad e
Danilo Dupas é o quinto nome a assumir a presidência do Inep

desde o início do atual governo. Na avaliação do deputado, essa
rotatividade de gestores é nociva para a entidade. “Já se vão cinco
presidentes do Inep. Não há política pública que se consolide em
meio a tanta instabilidade”, criticou.

A c o m pa n h a m e nto
Líder do governo na Câmara Legislativa do DF (CLDF), o deputado distrital Her m eto

(MDB) tem acompanhado todos os processos da obra de duplicação da via que liga o
Guará ao Núcleo Bandeirante. O objetivo é reformular o sistema viário neste t re c h o,
onde passam aproximadamente 12 mil veículos por dia.

I m p o r tâ n c i a
Um dos grandes apoiadores da obra, pela qual trabalhou, ele afirmou que tal

duplicação será importante para a comunidade. “É um projeto muito aguardado, que vai
melhorar significativamente a vida de quem trafega por lá, diminuído o tempo para a
travessia deste trecho em horários de pico”, destacou.

H o m e n age m
O deputado Claudio Abrantes (PDT)

homenageou esta semana a vítima de
feminicídio Letícia Curado, morta em 2019
que estaria completando agora 29 anos.

Ele leu, durante sessão da CLDF, uma
carta da mãe de Letícia, Kenia Souza, e
destacou a importância desse tipo de
crime ser combatido com firmeza.

“Câncer ”
“A lembrança da Letícia deve continuar

nos inspirando a lutar contra esse câncer
da sociedade que é o feminicídio. Ela tinha
um futuro muito promissor”, disse. “Esse
assassinato nos envergonha a todos”,
ressaltou também o deputado Roosevelt
Vilela (PSB), que é primo em segundo grau
da vítima.

C r í t i ca
A deputada distrital

Arlete Sampaio (PT) fez uma
crítica dura na última
quarta-feira (17) sobre o
comportamento de alguns
veículos de Imprensa à
cobertura da viagem do
ex-presidente Lula à Europa.

E stad i sta
Arlete afirmou que Lula foi

recebido como estadista em
vários países, com especial
destaque para a França, onde
além de ter sido elogiado e
saudado pela prefeita de Paris,
teve uma conversa longa com o
presidente Macron.

O m i s são
“Pergunto-me às vezes para que

serve a Imprensa, se não para nos
informar. O que temos visto são
alguns veículos que tentam
manipular a opinião pública omitindo
essa viagem”, reclamou ela. Em
tempo: o Jornal de Brasília d i v u l go u
as andanças de Lula.
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A L E RTA
A deputada federal Erika Kokay

( P T- D F / foto ) é favorável a que dados da
população brasileira sejam guardados
por empresas públicas. Em vídeo que
gravou para a campanha “Salve Seus
Dad os”, ela alertou para os riscos de
privatização da Dataprev e do Serpro e
ressaltou a questão da ética no uso das
informações dos cidadãos.
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Moro e seu conselheiro de peso
NADA DE POSTO IPIRANGA

Ex-ministro e presidenciável busca se consolidar como a opção da elite econômica na 3ª via
WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pastore: “É importante que se dê uma correta dimensão de qual é o tamanho do Estado na econ o m i a”

Na busca por se consolidar co-
mo uma opção da elite econô-
mica no cenário da disputa

presidencial do ano que vem, o
ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Se-
gurança Pública Sérgio Moro apre-
sentou uma credencial importan-
te. Moro anunciou na madrugada
de quarta-feira que a discussão so-
bre os rumos da economia baliza
suas conversas e que tem o ex-pre-
sidente do Banco Central Affonso
Celso Pastore como um de seus
conselheiros.

Ao citar publicamente o nome
do economista, um dos mais res-
peitados do país, em entrevista ao
programa Conversa com Bial -
quando admitiu pela primeira vez
que pretende mesmo disputar a
Presidência da República em 2022 -,
Moro indicou a diretriz econômica
que quer adotar em sua candidatu-
ra como parte do esforço para
atrair outras forças do centro polí-
t i c o.

Nas conversas que manteve nos
últimos meses com líderes políti-
cos, economistas e empresários, o
ex-juiz símbolo da Operação Lava Ja-
to foi questionado sobre temas
além da agenda anticorrupção. Des-
de então, para ancorar sua candida-
tura como uma alternativa concre-
ta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e ao presidente Jair Bolsona-
ro, ele tenta arregimentar para seu
projeto outros nomes como o do
ex-governador do Espírito Santo
Paulo Hartung e o também ex-presi-

dente do BC Arminio Fraga.
Os dois economistas lideravam

um movimento para fazer do apre-
sentador Luciano Huck candidato
ao Planalto no ano que vem. Com
Huck fora do páreo, seriam atores
de um programa econômico foca-
do na responsabilidade fiscal e
combate à pobreza. Apesar da in-
terlocução, eles não deram sinais
de associação ao projeto do ex-juiz.

Para quem acompanha de perto
essas articulações, Moro marcou
"um gol de placa" ao citar Pastore.
"É um dos melhores nomes do
país", disse o ex-juiz. Colunista do
jornal O Estado de S.Paulo, o econo-
mista é hoje um dos líderes do Cen-
tro de Debate de Política Públicas
(CDPP), grupo de estudos formado
por alguns dos nomes mais impor-
tantes de áreas como economia e
direito que se dedica a discutir e
elaborar pesquisas sobre os princi-
pais desafios do país. Entre seus in-
tegrantes estão referências como
os economistas Ilan Goldfajn, Ed-
mar Bacha, Eduardo Giannetti,
Luiz Stuhlberger, Pedro Malan, Per-
sio Arida, o próprio Arminio, entre
outros.

M a n i festos
O CDPP esteve no centro de críti-

cas profundas ao governo Bolsona-
ro neste ano, ao capitanear dois
manifestos - um cobrando provi-
dências contra a crise sanitária im-
posta pela pandemia do coronaví-
rus e outro em defesa da democra-

Por que o sr. topou ajudar Mo-
ro na candidatura à Presidência
em 2022?

Moro, tanto quanto Eduardo Lei-
te, (João) Doria, (Luiz Henrique)
Mandetta e outros, está tentando
construir uma terceira via que não
é nem o PT e nem Bolsonaro. A
ideia é ter um mapa sobre que tipo
de contribuição se pode dar numa
discussão na qual cada um desses
pode ser o candidato. Moro julga
que haja discussões muito bem fei-
tas sobre o tipo de país que precisa-
ria mudar do ponto de vista de re-
tomada do crescimento econômi-
co e distribuição de renda. É natu-
ral que procure economista. Eu o
conheço há muito tempo, desde
quando Cristina (a economista
Maria Cristina Pinotti), minha es-
posa, escreveu o livro sobre Lava Ja-
to e Mãos Limpas. O que ele quer de
mim é uma contribuição do cam-
po econômico para ver se essa ter-
ceira via se torna viável.

Por que o sr. avalia que Moro
seria o candidato ideal?

Quando ele resolveu entrar para
a política, começou a fazer contato
comigo. Tivemos uma série de reu-
niões iniciais. Meu relacionamento
com Moro é saber se ele concorda
como meu ponto de vista e seu
concordo com a visão que ele tem
de como conduzir o Brasil. Esse é
um projeto que me agrada. Houve
absoluta concordância de como
transformar o Brasil. Evidente-
mente, não se consegue fazer isso
tudo sozinho. Outras pessoas vão
colaborar. O importante não são as
pessoas, mas os temas.

Quais são os temas principais?
Será preciso um arcabouço ma-

croeconômico para refazer a res-
ponsabilidade fiscal do país. São ne-
cessárias condições para que se pos-
sa criar um programa que retome o
desenvolvimento econômico e me-
lhore a distribuição de renda dentro
do país. Na promoção do desenvol-
vimento econômico há um conjun-
to de coisas que é preciso fazer. Preci-
samos de reformas tributárias de
bens e serviços e do Imposto de Ren-

ENTREVISTA/ Affonso Celso Pastore

cia e das eleições livres.
"É uma sinalização ao mercado e

outras alas sobre como será o posi-
cionamento econômico dele", ava-
liou Graziella Testa, professora da
Escola de Políticas Públicas e Ges-
tão Governamental da Fundação
Getulio Vargas. "Moro tem uma
projeção muito importante na
agenda anticorrupção. É o terceiro
candidato com mais força hoje, tal-
vez. Quando ele passa a ser candi-
dato, efetivamente, ele precisa de
uma pauta positiva. Não só pautas

negativas sustentam uma campa-
nha política."

Durante a entrevista na TV, Moro
foi enfático ao dizer que se sente
preparado para disputar a Presi-
dência da República em 2022 "Es-
tou pronto para liderar esse proje-
to consistente com o povo brasilei-
ro. Se o povo brasileiro tiver essa
confiança, o projeto segue adian-
te", declarou.

"Se havia uma dúvida se ele dis-
putaria o Senado ou a Presidência
da República, com a construção de

uma equipe de governo, é uma si-
nalização bastante forte que o pro-
jeto presidencial vem de maneira
muito clara e evidente", afirmou
Rodrigo Prando, cientista político
da Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie. "Ele (Pastore) é um intelec-
tual, aquele que parte para um de-
bate público. Nessa condição, ele se
defronta com os problemas do País
e se posiciona a favor a democracia.
Na sinalização que Moro faz, Pasto-
re aparece como um contraponto
a Paulo Guedes."

da, criar as condições para abrir a
economia brasileira ao setor exter-
no. É importante que se dê uma cor-
reta dimensão de qual é o tamanho
do Estado na economia. Eu quero
gastar um tempo discutindo isso.

O sr. não pode virar o Posto
Ipiranga de Moro?

Eu não tenho nenhuma preten-
são de ser Posto Ipiranga de nin-
guém. O que eu tenho feito com o
ministro Moro é expor minhas
ideias e ouvir os contrapontos. Des-

culpa, eu não vou falar em nome
dele. Ele vai falar em nome dele. Eu
não tenho nenhum engajamento
de dar repostas por ele. O que me
anima é que ele está disposto a me
ouvir. Eu vou dizer o seguinte: ele
tem uma noção muito clara dos
problemas econômicos e é capaz
de colocar perguntas inteligentes
que encaminhem a discussão para
respostas que façam sentido. É
uma coisa muito diferente de uma
relação de economista com al-
guém que não entende nada e não

quer entrar na discussão.

O combate à pobreza será
uma questão central?

Nós estávamos começando a
melhorar esse problema e fizemos
o Bolsa Família, que ataca um peda-
ço da pobreza e condiciona a trans-
ferência de renda para que a crian-
ça vá para escola. Mas o país voltou
para trás nesse campo. A pandemia
provocou um efeito muito grande
deixando uma quantidade de pes-
soas desassistidas.
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Namoro com Lula provoca
mal-estar em aliados de Alckmin

BALÃO DE ENSAIO

Segundo avaliação, proximação com petista prejudicaria até a candidatura ao governo de SP

A aproximação proposta por PT
e PSB a Geraldo Alckmin, suge-
rindo que o ainda tucano po-

deria ser o vice de Luiz Inácio Lula da
Silva em 2022, está gerando insatisfa-
ção entre os aliados potenciais do
ex-governador paulista. Há dois ti-
pos de irritação na praça. Primeiro,
há um incômodo nas hostes dos
dois partidos que podem dar guari-
da a esse projeto, o PSD e o União Bra-
sil (fusão DEM-PSL em curso), com a
indefinição de Alckmin. A todos seus
interlocutores, ele diz que "está para
decidir" seu futuro em breve.

Segundo, entre aqueles que acre-
ditam que o fato de Alckmin não ter
rejeitado com um agradecimento a
piscadela de Lula possa ter reper-
cussões eleitorais negativas caso ele
dispute o governo de São Paulo. Na
semana retrasada, emergiu o balão
de ensaio da aliança Lula-Alckmin.
Ele foi gestado por dois interessa-
dos em tirar Alckmin do páreo em
São Paulo, seu aliado Márcio França
(PSB) e o rival Fernando Haddad
(PT), que juntaram o ex-presidente e
o ex-governador na conversa.

Fiel a seu estilo, o ainda tucano
não rejeitou o namoro. Isso impac-
tou o grupo já inquieto com a pro-
telação de Alckmin e teve dois efei-
tos imediatos. O PSD, partido do
qual ele estava mais próximo para
se filiar, avisou que não terá candi-
dato a governador em São Paulo se
Alckmin aceitar ser vice do Lula. Is-
so afeta França e Haddad, ambos à
espera do apoio da sigla.

Neste caso, o foco do partido de

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Alckmin preferiu não rejeitar de imediato a aliança com Lula

Gilberto Kassab será a candidatura
ao Planalto de Rodrigo Pacheco
(MG), o presidente do Senado, e o
pleito pelo Senado do apresenta-
dor José Luiz Datena. No PSD, a
ideia eventual de ter Alckmin filia-
do e na vice de Lula é descartada,
pois reduziria o poder de barganha
da sigla no segundo turno.

De todo modo, a legenda ainda
trabalha com um cenário em que a
chapa paulista será composta por
Alckmin e França, que foi seu vice
de 2015 a 2018, quando assumiu o
governo e acabou derrotado nas
eleições por João Doria (PSDB).

Já no União Brasil, a metade PSL
da criatura tem se mostrado cada
vez mais refratária a Alckmin, pre-
ferindo manter o apoio a Doria no
estado. O temor de não controlar a
sigla e, principalmente, recursos
dos fundos partidário e eleitoral,
foi o que evitou a filiação do ex-go-
vernador até aqui.

O plano de Alckmin após a sub-
mersão posterior à sua humilha-
ção nas urnas em 2018, quando
amealhou a pior votação presiden-
cial da história do PSDB, era voltar a
disputar o governo paulista, que
ocupou de forma mais ou menos
ininterrupta por duas décadas. Só
que o atual governador tinha ou-
tros planos. Visando seu projeto
presidencial em 2022, ele elegeu-se
com o compromisso de entregar o
governo para o vice, Rodrigo Gar-
cia, então no DEM - partido que fi-
caria amarrado ao roteiro, num ar-
ranjo que incluía o MDB.

S A I BA MAIS
» A reportagem colheu um

exemplo anedótico do
mal-estar antigo entre
Alckmin e Hadad em um
almoço com políticos
próximos de Alckmin em um
tradicional reduto da elite
paulistana, nesta semana. O
dono do lugar aproximou-se
dos comensais e, após
mesuras, cobrou duramente
aqueles aliados sobre "a
traição do Geraldo com o
PT".

» Outros, contudo, dão de
ombros e dizem que o
desgaste é pontual, desde
que o namoro fique onde
está. Eles avaliam que o balão
de ensaio, contudo, ganhou
voo o suficiente para dar
tempo a Alckmin para tomar
sua decisão.

Com "sangue nos olhos"
Mas a estratégia de João Dória não

deu muito certo quando o DEM im-
plodiu, no começo deste ano, com a
derrota do grupo de Rodrigo Maia
na disputa da Câmara dos Deputa-
dos para Arthur Maia (PP-AL), um
dos cônsules do centrão.

Doria operou um rearranjo, fi-
liando Garcia ao PSDB para lhe ga-
rantir a legenda em 2022. Maia tor-
nou-se secretário de seu governo e
tem sido instrumental no mapea-
mento e conversão de deputados
tucanos arredios ao governador
paulista nas prévias presidenciais
do PSDB, marcadas para domingo.

Com isso, o espaço de Alckmin
tornou-se exíguo na sigla que aju-
dou a fundar. Isso, nas palavras de
aliados, o deixou com um inusual
"sangue nos olhos" - tanto que co-
meteu o que é visto até por eles co-
mo um erro político, que foi cre-

denciar-se para votar nas prévias,
só para atormentar Doria.

O canto de sereia petista surge
nesse contexto. Alguns aliados de
Alckmin dizem que o impacto po-
tencial no eleitorado paulista, de
extração antipetista em sua maio-
ria, poderá ser grande se ele dispu-
tar o Palácio dos Bandeirantes.

Até antigas críticas de Alckmin ao
PT, sigla contra a qual o tucano dis-
putou a Presidência em 2006 (Lula) e
2018 (Haddad) estão circulando para
relembrar o passado da relação.

Na campanha de 2018, por exem-
plo, o tucano disse no Twitter ao ri-
val na corrida presidencial: "Caro
Fernando Haddad, não é o meu
partido que é comandado de den-
tro de um presídio. Nem minha
campanha foi lançada na porta de
penitenciária. Em São Paulo, bandi-
do pega cana dura."
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NA SUA CONTA
Os custos de bilhetes aéreos e

hospedagem dos 13 deputados federais
que participaram da COP26, em
Glasgow, entre 31 de outubro e 12 de
novembro, somaram mais de R$ 309 mil.
Tudo bancado com dinheiro público.
Nessa conta ainda não entraram as
despesas com alimentações – eles já
apresentam notas fiscais das refeições
em hotéis e restaurantes à Mesa da
Câmara. Embarcaram Carla Zambelli
( PS L- S P/ foto ), Carlos Veras (PT-PE),
José Airton (PT-CE), Gaguim (DEM-TO),
Zé Silva (Solidariedade-MG),
João Carlos Bacelar (PL-BA),
Zé Rocha (PL-BA), Paulo Bengtson
(PTB-PA), Aliel Machado (PSB-PR),
Arthur Maia (DEM-BA),
Joenia Wapichana (Rede-RR),
NiltoTatto (PT-SP), Rodrigo Agostinho
(PSB-SP) – que ficou 8 dias.

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ciro: “Moro usou a magistratura
para sua ambição desmedida"

Moro foi juiz incompetente, diz Ciro
AO ATAQUE

O ex-ministro e presidenciável
Ciro Gomes (PDT) disse ontem que
o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro
(Podemos) não tem vivência para
ser candidato à Presidência da Re-
pública e demonstrou ser um ma-
gistrado "incompetente" por, se-
gundo ele, "garantir a impunida-
de" do ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva (PT). Em entrevista à
CNN, Ciro questionou quais são as
propostas do ex-juiz da Lava Jato e a
compreensão que ele tem do "dra-
ma social brasileiro", citando o de-
semprego e inflação.

Moro se filiou ao Podemos na se-
mana passada e, em entrevista ao
programa Conversa com Bial, da
TV Globo, disse se sentir preparado
para assumir a liderança do proje-

to de governo. Em junho deste ano,
o Supremo Tribunal Federal (STF)
declarou que Moro foi parcial ao
julgar Lula no processo do tríplex
do Guarujá (SP). No dia 8 de março,
o ministro Edson Fachin anulou to-
das as condenações de Lula senten-
ciadas por Moro na Justiça Federal
do Paraná. Com a decisão, o petista
voltou a ser elegível e apto a se can-
didatar a presidente em 2022. O ca-
so foi levado ao plenário do STF, no
dia 15 de abril, e a declaração de in-
competência de Moro foi confir-
mada por 8 votos a 3.

Para o pedetista, Moro "garantiu
a impunidade" de Lula e de pessoas
que integraram seu governo "por-
que trocou os pés pelas mãos e, ao
invés de ser um juiz severo e equili-

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

brado, foi um politiqueiro que
usou a magistratura para sua am-
bição desmedida".

Uma pesquisa eleitoral da Genial
Investimentos e Quaest Consulto-
ria divulgada na semana passada
apontou que Lula lidera a disputa
para as eleições de 2022, seguido
pelo presidente Jair Bolsonaro
(sem partido). Já Moro apareceu
em terceiro lugar, empatado com
C i r o.

Durante a entrevista, Ciro tam-
bém comentou o fato de o ex-presi-
dente do BC (Banco Central) Affon-
so Celso Pastore ser o conselheiro
de Moro sobre assuntos econômi-
cos. Apesar de ter elogiado o econo-
mista, classificando-o como uma
"pessoa estimável e respeitável", Ci-

ro lembrou que ele foi presidente
do BC ainda durante a ditadura mi-
litar, no governo Figueiredo.

"É menos do mesmo, é uma coisa
absolutamente chocante que uma
pessoa que não entende nada traga
um homem do banco, um homem
do sistema financeiro. O Brasil pre-
cisa desesperadamente discutir
uma mudança do modelo econô-
mico", disse o pedetista, acrescen-
tando ter uma equipe de "600 sá-
bios" que o auxiliam sobre as diver-
sas questões envolvendo o país.

Em entrevista ao jornal O Estado
de S.Paulo publicada ontem, Pasto-
re disse que não vai ser "posto Ipi-
ranga" - uma referência ao apelido
que Bolsonaro deu ao ministro da
Economia, Paulo Guedes - de Moro.

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

Seu dinheiro voa
Só em diárias o grupo gastou R$ 156

mil. As passagens também custaram
caro: R$ 137.923,30. Outros R$ 16 mil
foram para o “adicional de embarque e
d es e m ba rq u e”.

12 dias
Com exceção de Agostinho, que ficou

oito diárias, todos os outros ficaram 12
dias na cidade escocesa, segundo
informações via Lei de Acesso à
Informação à Coluna.

Tem mai$
A reportagem ainda não conseguiu

os dados da comitiva do Senado, que
foram solicitados via Lei de Acesso à
I n fo r m aç ão.

Cerco ao
Pad re

A Polícia Federal pediu
na quarta-feira a prisão
do Pe. Robson Pereira, o
líder religioso do
Santuário Pai Eterno, em
Trindade (GO). A
informação foi
confirmada à Coluna
pelo advogado de defesa,
Cléber Lopes, de Brasília.

Nas mãos
Lopes questinou o

pedido na PF no Superior
Tribunal de Justiça, ao
relator do processo,
ministro Benedito
Gonçalves. Mas até ontem
não impetrou habeas
corpus preventivo. E o
ministro não se decidira
pela prisão ou
não-acolhimento do pedido.

Cestinha dos bilhões
Fontes da Coluna informam que o padre já sumiu de Goiânia

desde ontem de manhã, ciente do cerco da PF. Pe. Robson,
conhecido nacionalmente pelo trabalho no Santuário e na TV, é alvo
desde ano passado de investigação sobre suspeita de um esquema
bilionário de lavagem de dinheiro de doações, por anos.

Alerta ignorado
Antes da segunda onda da pandemia de

covid-19, que ceifou a vida de mais de 600 mil
brasileiros até agora, a Fundação Oswaldo
Cruz emitiu alertas sobre a “tendência de
retomada do crescimento no número de
novos casos”. As projeções científicas foram
ignoradas e a onda avassaladora se espalhou
pelo Brasil após as festas de fim de ano.

Novo alerta
Agora, a Fiocruz reforça a preocupação

com o cenário agravante na Europa. “A
doença ainda representa um grande
d esa f i o”, sublinha o boletim: “Os
indicadores de distanciamento físico
mostram que no Brasil, desde julho, o
índice se encontra abaixo de zero. A
população tem circulado nas ruas de forma
mais intensa do que antes”.

Rachadinha & sabatina
Chegou ao Conselho de Ética do Senado pedido para que o

presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-AP), seja
investigado pelas denúncias de “rac h ad i n h a”. A petição foi
protocolada pelo advogado Arthur Hermógenes. O PTB
também ingressou com representação por ele segurar a
sabatina do indicado ao STF André Mendonça.

ES P L A N A D E I R A
• # Paulo Markun palestra dia 29 sobre "A verdade do

suicídio do Reitor Cancellier", no 4º Congresso Confies -
2021. # 17ª edição do Invitational Golf Cup Instituto
Ronald McDonald acontece hoje em SP, e arrecada
recursos para crianças e adolescentes com câncer. #
Pravaler vence Prêmio Revelação em Finanças 2021,
promovido pelo IBEF-SP. # Frazão Leilões promove dia
29 leilão de 13 imóveis do Itaú Unibanco. # Banco
Mercantil do Brasil registra lucro líquido acumulado de
R$ 140 milhões no 3º trimestre de 2021.

NILSON BASTIAN/CÂMARA DOS DEPUTADOS
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OPINIÃO.
Anestesia
Remédio pra dormir e pra

acordar, remédio pra sorrir e
pra chorar, remédio pra fo-

car e pra dispersar. Remédio pra
ter disposição, treinar e mais um
pra relaxar. Remédio até para o es-
tômago suportar o excesso de re-
médios. Parece brincadeira, mas
não é. Sabemos que a vida real em
absolutamente nada se parece
com aquelas imagens de pôr do
sol e afirmações positivas que são
tão comuns nas redes sociais.
Muitas vezes, diante da falta de
entendimento e de ferramentas
para lidar com as frustrações, re-
corremos aos medicamentos co-
mo forma de anestesia.

É comum ouvirmos de alguns:
“o milagre do rivotril”, ao se referi-
rem a medicamentos que alteram
o humor, o estado de espírito e a
percepção da vida, como auxílio
para lidarem com a realidade, com
os desafios e com as cobranças nas
rotinas familiares e profissionais.

O que, numa análise ainda bem
superficial, pode não parecer um
problema grave, afinal, notaram
como fulano anda tão feliz e ple-
no ultimamente? Não se abala
com mais nada que acontece! Co-
mo não sou profissional da área
de saúde, falta-me base teórica pa-
ra avaliar o uso de medicamentos

que amenizam as tristezas do dia
a dia. Mas, como um observador,
curioso e “pi ta qu ei ro ”, eu me ar-
risco a sugerir aqui uma pequena
reflexão sobre pontos específi-
cos.

Penso que, se for tomado sob li-
vre demanda, sem o acompanha-
mento profissional, o medica-
mento perde a função primária
de amenizar um estado crítico,
até que consigamos lidar adequa-
damente com a situação.

Além disso, quando optamos
por nos anestesiar para a realida-
de, maquiamos a realidade à nos-
sa volta e nos habituamos a uma
rotina sem emoções negativas,
usando tal artifício como forma
perfeita para lidar ou não com
certas circunstâncias do nosso
dia a dia.

E aí é que mora o perigo, por-
que nossa vida, e em especial as
decisões mais importantes que
tomamos, são resultado dos
aprendizados obtidos nas adver-
sidades que precisamos atraves-
sar. Certa eu vez ouvi que para ser
campeão, é necessário perder al-
gumas partidas antes.

CLAYTON PAIVA, falador nato.
Aquela receita médica indecifrável
Instagram: @ c l ay to n pa i va

Inep
Devagar tudo vai desmoronan-
do!

MARIA HELENA SCAFUTTO, PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA Vem aí
uma auditoria no Inep

C ov i d
Já pensou essa situação e mais de

500 blocos inscritos para o carna-
val incluindo artistas famosos?

CELMA WEIGERT CRUZ, PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA C ov i d :
90% dos internados são não
vac i n ad os

Empatia I
Parabéns a vocês policiais, que

Deus abençoe todos vocês com es-
sa grande atitude.

IRACI XAVIER PELO FACEBOOK SOBRE
A MATÉRIA Menina pede guaraná e
chinelo em carta de Natal e é
surpreendida por policiais

Empatia II
Que lindo! Graças a Deus pela vi-

da desse policial e sua família e a fa-
mília dessa menina. Deus usa pes-
soas para ajudar pessoas.

ALDINEA DUCARMO, PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Menina pede
guaraná e chinelo em carta de Natal
e é surpreendida por policiais

C o m é rc i o
Empresários nenhum, vai ver a

cor do meu dinheiro, enquanto es-
se desgoverno estiver no comando
do país, gastar só o mínimo neces-
sário, depois das eleições de 22 eu
volto a comprar, inclusive trocar
meu carro.

ELIANA HONORATO PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Confiança do
comércio cai 1,3% em novembro, diz
CNC; recuo é o 3º consecutivo

M o ro
Moro, a tua vingança será malig-

na, quando atingir o seu objetivo,
unir seus parsas, o que não te falta,
aí mostra quem é o marreco de Ma-
ringá,

SANTOS ROCHA PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Moro busca se
consolidar como opção da elite
econômica na 3ª via em 2022

A cara do governo
Coisas chocantes demais para

serem vistas – eis aí um tema
narrativo que já rendeu boas

histórias. No romance Filme No-
turno, de Marina Marisha Pessl
(Intrínseca), por exemplo, um ci-
neasta maldito produz filmes tão
sinistros que muitas pessoas, de-
pois de assisti-los, ficam loucas e
deprimidas, esmagadas pelo
trauma da experiência macabra.

Já o livro Graça Infinita, de Da-
vid Foster Wallace (Cia das Letras),
gira em torno de uma peça fílmi-
ca hipnotizante ao ponto de levar
os espectadores à inanição e à
morte, tipo um crack audiovi-
sual, digamos.

O negócio é tão forte que orga-
nizações terroristas pretendem
usá-lo como arma de guerra. As-
sistiu, pirou. No quesito coisas
chocantes demais para serem li-
das, não há como não lembrar do
lançamento de Sofrimentos do
Jovem Werther, em 1774, evento
que motivou uma famosa onda
de suicídios. Inspirados pelo ges-
to extremo do protagonista, mui-
tos leitores fizeram o que ele fez:
se mataram.

Crianças e adolescentes são
particularmente sugestionáveis
nesse sentido, não por acaso há
tanta e legítima preocupação
com o que andam vendo na inter-
net. Como tudo o que é ruim sem-
pre pode piorar, ainda tem essa:
após a demissão em massa de 37
servidores do Inep, o presidente
declarou que a prova do Enem co-
meça a ter “a cara do governo.”

Imagina a cena: toca o sinal. Mi-
lhões de estudantes devidamente
instalados em seus locais de pro-
va abrem o lacre ao mesmo tem-
po, passam os olhos pelas primei-
ras questões e... de repente come-
çam a tremer e babar, soltam gri-
tos demenciais, reviram os olhos,
mordem a língua e são fustigados
por violentos acessos de apople-
xia.

Danos cerebrais irreparáveis.
Coma. Vida vegetativa. De todas
as ameaças feitas até agora, a de
consequências mais virtualmen-
te aterrorizantes e potencialmen-
te danosas para a juventude do
país. Um perigo!

ANDRÉ CUNHA, es c r i to r

C o n c h avo?
É inaceitável que ESCLARECI-

DOS profissionais de mídia que
a c o m p a n h a m e  v i a g e m d o
ex-presidente Lula pela Europa,
omitam deliberadamente seu
comprovadíssimo envolvimento
em gravíssimas ocorrências de
c o r r u p ç ã o.

Como se não bastasse, tra-
tam-no como se fora um grande
estadista. Ora senhores, tenham o
mínimo de compostura, para
não dizer, vergonha na cara. Só
para dizer o mínimo !

JOSÉ MARQUES, Tatuapé, SP

O rç a m e nto
Quem, em sã consciência, e

com moral ilibada, iria querer
manter em segredo o destino dos
bilhões de reais do dinheiro pú-
blico, do chamado Orçamento Se-
creto, destinados, pelo governo
Bolsonaro, às chamadas Emen-
das do Relator?

Ora, a Câmara dos Deputados,
claro! Pois, no Brasil, democracia
é um conceito bem relativizado,
se tomarmos a sua definição clás-
sica pelo mundo afora, dando
conta de que se trataria do poder

político do povo, ou da maioria
da população.

Sim, no Brasil, o poder politico
democrático(democrático?) se
concentra em alguns grupos de
poder e em meia dúzia de “meda -
lh õe s”, ou seja, democracia, no
Brasil, não é o que deveria ser, mas
é o que alguns fazem que ela seja.
E Maquiavel continua, assim,
oportuno, atualizado e com ma-
quiavélica inveja do modelo bra-
sileiro de democracia.

MARCELO GOMES JORGE FERES,
Tijuca, RJ

Fu tu ro
Pensando lá adiante, a tendên-

cia do regime de água potável
limpa tende a reduzir, e quem a
detiver em condições ideais terá
um valiosíssimo produto.

Hoje o agronegócio é a nossa
locomotiva, no futuro, se correta-
mente preservada, será a água.
Mas é necessário estarmos atento
à preservação. O quanto estamos
dispostos a investir neste futuro
de que nós mesmos não desfruta-
remos? Fica a reflexão para o fim
de semana!

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES,
Vila Velha, ES

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

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

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

ca r ta s @ g r u p o j b r.c o mCARTAS PARA A REDAÇÃO:
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3,1
MILHÕES VÃO FAZER

A PROVA DO ENEM

VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

Para entrar nas
salas do
certame é
n e c es sá r i o
estar com o
documento de
identificação e,
este ano,
máscaras de
p rote ç ão
contra a covid
continuam na
lista de itens
o b r i gató r i os

Hábitos que
fazem a
d i fe re n ç a

Uma rotina de alimentação leve
e de boas noites de sono também
ajudam o candidato a ficar mais
tranquilo na hora do exame. Com
isso, consegue-se equilibrar mi-
nhas emoções quando durmo
bem, fico tranquilo, quando consi-
go ter uma alimentação equilibra-
da, regularizo os hormônios que
me trazem sensação do prazer, vou
estar mais preparado para gatilhos
que possam me irritar, trazer im-
paciência”, diz Alessandra.

Ritual de prova
Segundo o coordenador geral do

vestibular do colégio e curso Ze-
roHum, José Tavares, é importante
que os estudantes tenham um ri-
tual de prova, ou seja, que separem
na véspera todo o material neces-
sário, como duas canetas esfereo-
gráficas, documento de identida-
de, máscara, lanche e água. No dia
do exame, colocar uma roupa con-
fortável. “Se ele tiver um ritual de
prova, ele consegue ficar mais tran-
quilo”, diz.

O Enem será aplicado nos dias 21
e 28 de novembro para mais de 3
milhões de estudantes em todo o
país, tanto na versão impressa
quanto na digital. No primeiro dia
de prova, os participantes farão as
provas de linguagens, ciências hu-
manas e redação. No segundo, ma-
temática e ciências da natureza.

O exame é usado para ingressar
no ensino superior público pelo
Sistema de Seleção Unificada (Si-
su), para concorrer a bolsas de es-
tudo pelo Programa Universidade
para Todos (ProUni) e para partici-
par do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). Os resultados
também podem ser usados para
ingressar em instituições de ensi-
no portuguesas que têm convênio
com o Inep.

Este ano, 3,1 milhões de estudan-
tes vão participar do exame. As pro-
vas acontecem em duas etapas, dia
21 e dia 28 de novembro. Os portões
abrem sempre às 12h e se fecham às
13h. Os estudantes terão até as 19h
para entregar o cartão de respostas
e a folha de redação preenchida.
Não esqueça os itens obrigatórios
para a prova: documento de identi-
ficação com foto, máscara e caneta
esferográfica preta, com tubo
transparente.

Na hora da prova, saiba
lidar com o nervosismo
Exame é porta de entrada para a universidade. Confira dicas para a reta final.

ENEM 2021

Primeiro, pare tudo que estiver
fazendo. Depois, sente-se em
um local silencioso. Preste

atenção na respiração. Inspire em
quatro segundos, segure o ar por
dois segundos e solte o ar em qua-
tro segundos. Repita essa respira-
ção algumas vezes. Preste atenção
em cada parte do corpo, começan-
do pelo dedo do pé, e, devagar, vá
subindo até o topo da cabeça. Pen-
se que cada parte está relaxando.
Por fim, imagine uma luz dourada
envolvendo todo o corpo.

Quem ensina o exercício, que po-
de durar 5 minutos, é a diretora da
escola Teia Multicultural, Georgya
Correa. O objetivo é acalmar e com-
pensar as emoções. Algo essencial
na reta final para o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), que co-
meça a ser aplicado no próximo
d o m i n g o.

“Tem momentos que os estudan-
tes estão mais descompensados,
com ansiedade e nervosismo. É sa-
bido que quando a pessoa está ner-
vosa e mais agitada, a parte intelec-
tual dela está menos conectada. Ela
está mais no lugar das emoções
fortes. Consegue pensar e racioci-
nar menos. Trazer esse estado de
calma [é importante] para conse-
guir conectar com o que precisa,
que é o racional, no momento do
exame”, diz Georgya.

S E RV I Ç O

Dicas para uma boa
p rova
DURMA BEM
• Ter uma boa noite de sono ao

menos nos 2 dias que
antecedem a prova é essencial
para o bom desempenho

H I D R AT E - S E
• Água, inclusive durante a

realização da prova, além de
ajudar a revigorar o corpo,
permite uma melhor
c o n c e nt raç ão

ALIMENTE-SE BEM
• Faça refeições leves no dia

anterior e no dia da prova.
Prepare alimentos para
consumir durante a realização
das provas, caso a fome aperte.

QUANDO PEGAR A PROVA,
RESPIRE FUNDO E FOLHEIE O
CADERNO COM CALMA, PARA
CONFERIR A QUANTIDADE DE
QUESTÕES. SEPARE 5 MINUTOS
PARA MENTALIZAR COISAS
BOAS, ACALMAR A MENTE E SÓ
DEPOIS COMECE A PROVA.

Aulas de yoga, meditação e
mindfulness - prática que, de for-
ma simplificada, visa despertar um
estado de atenção e consciência
plena do momento presente - fa-
zem parte do currículo da Teia Mul-
ticultural desde a infância. “Para
aprender a se autorregular e se
equilibrar precisa ter ferramentas
e estratégias”, explica a diretora.

Georgya conta que os exercícios
com os alunos seguiram mesmo
em meio a pandemia, nas aulas re-
motas.

A prática que ela descreveu pode
ser feita tanto em momentos de
nervosismo, em intervalos de estu-
dos, antes de começar a prova do
Enem e até mesmo antes de dor-
mir, para acalmar a mente e o cor-
po. Outra dica é, antes de começar
o exercício, beber água e comer um
pedaço de chocolate, para o corpo
entender que foi alimentado e hi-
dratado e, assim, sair do estado de
n e r v o s i s m o.

Em setembro, enquete realizada
pelo Fundo das Nações Unidas pa-
ra a Infância (Unicef) com 4 mil
adolescentes de 15 a 19 anos de todo
o Brasil sobre saúde mental na
pandemia e acolhimento psicoló-
gico mostrou que 72% dos respon-
dentes sentiram necessidade de
pedir ajuda em relação ao bem-es-
tar físico e mental durante a qua-

rentena. Ainda assim, 41% não re-
correram a ninguém.

Fazer o que gosta
Segundo a psicóloga e neuropsi-

copedagoga Alessandra Augusto,
não é preciso se assustar, pois ter
um pouco de ansiedade, mão gela-
da, frio na barriga, antes de um exa-
me como Enem é normal. “Vo u
sentar, fazer uma respiração mais
longa e começar a prova”, orienta.

Se, no entanto, já nessa reta final,
o nervosismo for grande e vier
acompanhado de sintomas como
taquicardia, dor no peito, angústia,
o ideal é procurar um profissional
de saúde para obter as orientações
necessárias. “Procurar profissional
antes, conversar com um profissio-
nal de saúde mental. [Precisamos]
tirar o estigma de procurar um psi-
quiatra”, diz.

Para a reta final de preparação
para o Enem, Alessandra também
dá algumas dicas que podem aju-
dar no nervosismo. De acordo com
ela, o ideal um dia antes da prova é
relaxar e fazer algo que se gosta e
deixar os estudos um pouco de la-
do. “Não adianta intensificar os es-
tudos na semana anterior ou al-
guns dias antes, isso só aumenta a
angústia e a ansiedade, trazendo a
sensação de que está faltando algu-
ma coisa”.
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Total de mortes aumentou
14,9 % com covid em 2020

PA N D E M I A

A elevação em 2020, comparado a 2019, foi maior na faixa de 60 a 74 anos
ANDRE COELHO / AFP

Em 2020, a pandemia vitimou mais de 194 mil pessoas no Brasil e o número atual já passa de 612 mil mortes

D i n os sau ro
raro é
d es c o b e r to

Pesquisadores apresentaram
nesta quinta-feira a descrição de
uma nova espécie de dinossau-
ro, batizada de Berthasaura leo-
poldinae. De porte pequeno,
com aproximadamente 1 metro
de comprimento, viveu no pe-
ríodo Cretáceo, onde hoje está
situado o município de Cruzei-
ro do Oeste, noroeste do Paraná.
O artigo dos pesquisadores do
Museu Nacional da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), do Instituto Alberto Luiz
Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisa de Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (Coppe/UFRJ) e do Centro
Paleontológico da Universidade
do Contestado - Celempao (Ma-
fra, SC) foi publicado ontem na
revista científica Nature.

O esqueleto de Berthasaura
leopoldinae foi encontrado em
escavações conduzidas pela
equipe de paleontólogos do
Centro Paleontológico da Uni-
versidade do Contestado e do
Museu Nacional, em um corte
de estrada rural em Cruzeiro do
Oeste.

Berthasaura leopoldinae re-
presenta um dos esqueletos
mais completos desses répteis
descobertos no Brasil

Na última década, dezenas de
fósseis foram coletados nessa re-
gião- Museu Nacional

"Na última década, dezenas
de fósseis foram coletados nessa
região, o que levou à descrição
de novas espécies, particular-
mente de pterossauros. Essa no-
va descoberta de um dinossau-
ro, o segundo da região, mostra
a importância daquele sítio fos-
silífero que chamamos de Cemi-
tério dos pterossauros", disse o
geólogo do Celempao, Luiz
Weinschütz, que coordenou as
e s c av a ç õ e s .

"Os materiais fósseis são mui-
to bem preservados e, por isso,
têm fornecido várias informa-
ções importantes a respeito des-
se ecossistema que representa
um oásis no meio de um deserto
do Cretáceo", afirmou o pesqui-
sador Everton Wilner, também
do Celempao. A idade dos depó-
sitos ainda é incerta, devendo se
situar entre 70 e 80 milhões de
anos.

A maioria dos dinossauros en-
contrados no Brasil podem ser
divididos em dois grandes gru-
pos: os saurópodes e os terópo-
des. Berthasaura é um terópode
pertencente aos abelissaurí-
deos, importantes componen-
tes das faunas do hemisfério sul
no período Cretáceo, disse o di-
retor do Museu Nacional, Ale-
xander Kellner, que participou
de algumas escavações em Cru-
zeiro do Oeste e é um dos auto-
res do artigo.

CIÊNCIA

O total de mortes no Brasil em
2020, primeiro ano da pande-
mia de covid-19, cresceu 14,9 %

em relação ao constatado em 2019.
De 1,5 milhão de pessoas que per-
deram a vida, ao menos 12,9% delas
foram vitimadas pelo novo corona-
vírus, considerando os 194.976 óbi-
tos pela doença contabilizados pe-
lo consórcio de veículos de im-
prensa, de março a 31 de dezem-
b r o.

Os dados fazem parte da pesqui-
sa anual Estatística de Registros Ci-
vis 2020, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), divul-
gados nesta quinta-feira, com base
em informações de cartórios, tabe-
lionatos e varas. O aumento do nú-
mero de mortes no país vinha em
ascensão de anos anteriores, mas
não de forma tão pronunciada. De
2018 para 2019, foi de 2,6%, e entre
2017 e 2018, a variação foi de 0,7%. A
taxa do ano passado teve a maior
variação desde 1984, segundo texto
do IBGE, mas o instituto afirma que
havia maior subnotificação de óbi-
tos naquela década.

O crescimento em 2020, sempre
em comparação a 2019, ocorreu so-
bretudo na faixa de 60 a 74 anos:
21,1%. Entre 30 a 44, chegou a 15,2%,
de 45 a 59, 18% e, de 75 a 89, 13,8%.

Já entre aqueles que têm entre 15
a 19 anos, o crescimento na morta-
lidade foi de 7,9%. Em contraposi-
ção, houve queda no número de
morte de crianças e adolescentes
com até 14 anos, 15,1% menor em re-
lação ao ano anterior.

A taxa negativa para quem tem
até 14 anos (com declive de 15,1%) foi
puxada, em parte, pelo número
mais baixo de nascimentos -quan-
to menos brasileiros nascem em
um período, maior a chance de a
taxa de mortalidade diminuir, o
que foi considerado em texto de
apresentação do estudo.

S A I BA MAIS
» Os maiores aumentos do

número de mortes foram no
Norte (25,9%) e no
Centro-Oeste (20,4%). O
Nordeste (16,8%) também teve
alta superior à média do país
(14,9). Sudeste (14,3%) e Sul
vieram a seguir (7,5%). O
Amazonas teve o maior
aumento entre os estados:
31,9%, frente à alta de 4,7%,
entre 2018 e 2019. A seguir,
vieram Pará (27,9) e Mato
Grosso (27,0%).

» No grupo de 15-59 anos, essas
regiões também se destacaram:
a Centro-Oeste com a maior
alta (19,1%) e a Sul com a menor
(8,2%). Na população acima de
60 anos, os maiores aumentos
ocorreram entre os homens, em
percentuais muito acima ao
observado entre 2018 e 2019,
com destaque para a região
Norte (35,6%), com percentuais
de 39,9% e 30,1% para os
homens e mulheres,
respectivamente. As menores
foram no Sul (8,1%), de 10,5% e
5,6%, para homens e mulheres.

A queda no número de registro
de nascimentos -total de 2.678.992
no ano- foi de 4,7%. Assim sendo,
também diminuiu a mortalidade
de recém-nascidos, com declínio
de 13,9% para quem tinha menos de
1 anos. O total de 2.678.992 se refere
a crianças nascidas em 2020 e re-
gistradas até o 1º trimestre de 2021,
sendo que aproximadamente 2%
correspondem a pessoas nascidas
em anos anteriores e que, muitas
vezes, não sabem dizer em que ano
nasceram.

Segundo o estudo, a declaração
de emergência em saúde pública
de importância nacional (Espin) e
a adoção de medidas restritivas pa-

ra contenção do cororonavírus, in-
cluino restrições de horários no
serviço público, "impôs mudanças
no funcionamento dos cartórios
em todo o território nacional no
p e r í o d o" .

O texto prossegue afirmando
que tais mudanças podem ter con-
tribuído para a diminuição expres-
siva na realização de registros de
nascimento no mês de março do
ano passado e a postergação dos re-
gistros para junho e julho, "meses
em que apresentaram sinais de re-
tomada na realização de registros
de nascimentos ainda que em pa-
tamares inferiores à média dos úl-
timos cinco anos".

Número de casamentos recuou
Também caiu o número de casa-

mentos registrados em cartório. O
total foi de 757.179, o que representa
uma queda de 26,1% em relação a
2019. Uma reportagem do Ag or a
mostrou que essa tendência pros-
seguiu especialmente no início de
2021, em boa parte causada pelas
restrições impostas pelos protoco-
los de controle da pandemia no
país, entre elas a realização de fes-
tas. Os casamentos civis entre pes-
soas do mesmo sexo, depois da alta
extraordinária de 61,7% em 2018, re-
gistraram queda de 4,9% em 2019

(9.056) e de 29,0% em 2020 (6.433).
Foi a maior queda percentual dos
casamentos da série. Os matrimô-
nios entre cônjuges femininos
re-presentam 60,1% dos registros
com essa composição conjugal em
2020.

Violência
O mesmo estudo também traz

dados de mortes por razões não na-
turais, dando destaque para uma
população que tem se tornado ca-
da vez mais vulnerável. Entre ho-
mens com idade entre 20 e 24 anos,

houve aumento de 9,6%, com um
total de 12.932 óbitos causados por
acidentes no trânsito, homicídios e
outras razões que desconsideram
as doenças.

Ainda sobre o registro de óbitos,
Amazonas e Pará são os estados
com as maiores variações para ci-
ma nas taxas de mortalidade, o pri-
meiro com elevação de 32% em re-
lação a 2019, e o segundo, de 28%.

Minas Gerais (crescimento de
7,9%) e Rio Grande do Sul (4%), apre-
sentam os índices mais baixos da
lista com todos os estados.
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SOLIDARIEDADE: UM
CAMINHO PARA A PAZ

A Paz desarmada jamais resultará apenas dos acordos políticos;
todavia, igualmente, de uma profunda sublimação do espírito
religioso. Como grandes feitos muitas vezes têm suas raízes em
iniciativas simples, mas práticas e verdadeiras - de gente que, com
toda a coragem, partiu da teoria para a ação, utilizando a força da
autoridade de seus atos universalmente reconhecidos -, valhamo-nos
deste ensinamento de Abraão Lincoln (1809-1865): “Quando pratico o
Bem, sinto-me bem; quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis
a minha religião”. Ora, ninguém nunca poderá chamar o
velho Abe de incréu.

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

FOTO: RAICE CABRAL-LESELLIER

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

Experiência única
Uma grande novidade acaba de chegar na capital: o Gin Trevo Raro, criado pelas amigas, as paulistas

Thaís Freitas e Jeane Resende, e a mineira Flávia Amorim (no centro da foto), que adotaram Brasília
como cidade do coração. A bebida, preparada com o DNA da cana-de-açúcar, será lançada em badalado
evento no Imperador Hall, às 20h.

Wrilene e Limongi
Com o carinho das filhas, netos e genros, Wrilene

e Vicente Limongi Netto (foto) celebram amanhã
suas Bodas de Ouro. No domingo, mais alegrias para
o casal, quando Limongi completa 77 anos de idade.

Com saúde, altivo,
perseverante, amando a

família, os
amigos e feliz
pelas luzes de
Deus!

M é r i to
Reconhecida nacionalmente por

sua trajetória como
empreendedora e
investidora-anjo no Brasil,
Camila Farani (foto) será
homenageada às 9h, pela
Câmara Federal, em sessão
solene comemorativa ao Dia
Mundial do
Empreendedorismo Feminino,
celebrado nesta sexta-feira.
Ela foi eleita pela Bloomberg
Línea uma das 500 pessoas

mais influentes da
América Latina em

2021, e a única
mulher a ser
re c o n h e c i d a
como melhor
I nvest i d o ra-A n j o
no Startup Awards
em 2016 e 2018.

Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos e Domingos
Meirelles (foto), um dos organizadores do Vinhos de
Portugal, evento na etapa Brasília que movimentou o
Windsor Plaza. Agora segue para Goiânia e BH

Destino gastronômico
Rouen ganha o selo “cidade criativa e gastronômica” da Unesco. A

cidadezinha medieval da Normandia torna-se
assim o único lugar na França a fazer parte da
seleta rede de 295 cidades, em cerca de 90
países, reconhecidas pela criatividade no
setor gastronômico. Voilà um ótimo destino
de férias: além de cultural e gourmet, Rouen
tem políticas concretas de resposta aos
objetivos da Unesco que incluem igualdade
de gênero no setor de hotéis e restaurantes,
educação para “c o m e r- b e m”, cooperação
Norte-Sul e promoção de atores da
gastronomia local.

Treasury em Bordeaux
A Treasury Wine Estates, que possui entre outras a famosa Penfolds, acaba

de adquirir três propriedades em Bordeaux, no Médoc. O Cru Bourgeois
Exceptionnel Château Belle-Vue (14,99 ha), Château Gironville (5,23 ha),
Château Bolaire (7 ha) e a marca Petit Verdot by BV pertencem agora ao grupo
australiano. A conquista de Bordeaux pela Treasury Wine Estates teve início em
2019 com a aquisição do Château Cambon La Pelouse e faz parte da estratégia
de crescimento global do grupo, também presente nos Estados Unidos.

70 anos do
Beaujolais Nouveau
Como todos os anos, na terceira

quinta-feira do mês, o Beaujolais
Nouveau chega às mesas de vários
países ao redor do mundo. Cerca de 40
milhões de garrafas são vendidas a cada
ano. Os japoneses são os que mais
apreciam este vinho frutado feito a partir
da uva Gamay, seguidos dos americanos
e alemães. Esses são os três principais
importadores do néctar do francês.
Neste ano é festejado o 70º aniversário
da chegada oficial do Beaujolais
Nouveau. A date representa o fim da
guerra, em 13 de novembro de 1951, a
França aboliu a lei que fixava a date de
venda dos vinhos para controlar o
reabastecimento de vinhos para os
exércitos. A guerra acabou e Beaujolais
Nouveau chegou para ficar.

As receitas de Escoffier
A plataforma online da Biblioteca Nacional Francesa,

Gallica, dá água na boca… Dentro das comemorações do
175º aniversário do chef francês Auguste Escoffier, está
disponível para o grande publico a digitalização das
receitas do pai da cozinha moderna. Dentre as receitas
mais conhecidas está “fraises à la Sarah Bernhardt”, em
homanagem a atriz, mas também os menus servidos no
prestigioso Carlton em Londres no início do século XX. O
Museu Escoffier de Arte Culinária disponibilizou esses
cadernos de receitas, de grande valor patrimonial, à
Gallica quem podem ser lidos no site www.gallica.bnf.fr/.

FOTO: COPIA DE TELA GALLICA
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O presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), afirmou nesta
quinta-feira não ver espaço no

texto da proposta de emenda à
Constituição (PEC) dos Precatórios
aprovado pelos deputados para
conceder aumento salarial a servi-
dores federais, como afirmou o
presidente Jair Bolsonaro. Ao final
de reunião de líderes partidários
realizada nesta quinta, o deputado
disse não ver essa folga orçamentá-
ria. "Eu absolutamente não vi esse
espaço, não conheço esse espaço,
os números que foram apresenta-
dos pela Economia para a Câmara
dos Deputados não estavam pre-
vendo a concessão desse aumen-
to", afirmou.

"Eu penso que aquele portfólio
de custos que foi amplamente di-
vulgado para a imprensa, [que] ele
possa ser honrado para que a gente
tenha a fidedignidade de o que foi
acertado nas discussões de plená-
rio ser mantido na votação da PEC",
continuou. "Eu não me lembro pe-
lo menos, a não ser que esteja erra-
do, que tenha algum tipo de espa-
ço para dar aumento a funcioná-
rios naquela proporção da abertu-
ra do espaço orçamentário."

Em Manama, capital do Bahrein,
onde participou de evento empre-
sarial, Bolsonaro afirmou que pre-
tendia usar uma parte da folga fis-
cal gerada pela eventual aprovação
da PEC para conceder o reajuste.

"A inflação chegou a dois dígitos.
Conversei com o [ministro da Eco-
nomia] Paulo Guedes, e em passan-
do a PEC dos Precatórios, tem que
ter um pequeno espaço para dar al-

S A I BA
» O presidente da Câmara, Arthur

Lira (PP-AL) afirmou que o
senador Rodrigo
Pacheco(PSD-MG), presidente
do Senado, está mantendo
conversas para resolver a
questão e disse que a
alternativa é que as emendas de
relator se transformem em
emendas discricionárias.

» "Aí governo federal vai pagar a
quem quiser, quando quiser,
quanto quiser e de acordo como
quiser sem nenhum tipo se
fiscalização de que quer
fiscalizar", afirmou.

» "Eu penso que o bom senso vai
imperar, nós não temos nenhum
motivo para não ter
transparência. O que se faz hoje
e em 2020 foi feito obedecendo
uma lei aprovada no plenário do
Congresso Nacional e na
comissão de orçamento. Sem
celeumas, com tranquilidade, o
presidente do Congresso
Nacional vai cumprir seu papel
e, na próxima semana, eu penso
que nós podemos ter posições
conjuntas, convergentes, das
duas Casas, sobre esse tema."

Guedes diz
que alta é
favo ráve l

O ministro Paulo Guedes
(Economia) afirmou, nesta
quinta-feira, que o dólar está aci-
ma do patamar de equilíbrio
por conta de brigas e barulho
político. Ele afirmou, porém,
que esse cenário pode favorecer
investimentos no país. Em even-
to promovido pela Secretaria de
Política Econômica da pasta,
Guedes disse que o país tem
mais de R$ 500 bilhões em inves-
timentos contratados para os
próximos anos e tem novos
acertos em andamento.

O ministro argumentou ain-
da que, no passado, o dólar era
desvalorizado artificialmente
no país, o que criava um risco
aos investimentos estrangeiros.
Isso porque, para ele, havia a
chance de retorno do câmbio ao
patamar de equilíbrio, gerando
perda aos investidores de longo
prazo. "Agora o dólar foi lá em ci-
ma por causa desse barulho po-
lítico, incerteza, briga, confusão.
Os fundamentos econômicos
estão sólidos, estão aí os gatilhos
fiscais, os marcos regulatórios, o
Banco Central (BC) independen-
te, o déficit em queda", disse.

"Os fundamentos estão aí e o
dólar está lá em cima ainda por
causa da barulheira infernal.
Não tem problema, quem en-
trar agora [para investir no país]
tem uma margem adicional de
ganho. Além do que vai ganhar
no projeto em si, está entrando
com um dólar favorável, que es-
tá acima da taxa de equilíbrio",
completou.

Na apresentação, o ministro
defendeu a autonomia do Ban-
co Central e ressaltou que pela
primeira vez um governo dispu-
tará a reeleição sob as regras da
independência formal da auto-
ridade monetária. Guedes, em
seguida, acusou governos ante-
riores de se beneficiarem de in-
terferências feitas sobre o BC.

"O Banco Central ajudou a re-
eleger o Fernando Henrique
Cardoso (FHH), custou US$ 50 bi-
lhões, US$ 60 bilhões, e logo de-
pois da eleição soltou o câmbio,
deixou flutuar. [...] Também Dil-
ma foi auxiliada na reeleição
por um BC que ficou correndo
atrás da curva o tempo inteiro",
disse.

Nesta quinta-feira, o dólar su-
biu 0,77%, a R$ 5,5690. A moeda
americana teve a quarta alta
consecutiva e, desde a última
quinta, já avançou 3,05%. O Ibo-
vespa, índice de referência do
mercado acionário do país, caiu
0,51%, a 102.426 pontos.

DÓLAR

Lira diz não ver espaço
para reajuste de servidor

PEC DOS PRECATÓRIOS

Bolsonaro havia cogitado aumento se a proposta for aprovada no Congresso

gum reajuste. Não é o que eles [ser-
vidores] merecem, mas é o que nós
podemos dar", afirmou.

"Por causa da inflação, os servi-
dores estão há dois anos sem rea-
juste. Com a questão da pandemia,
isso [aumento] até se justifica, por-
que muita gente perdeu o empre-
go ou teve até seu salário reduzi-
do." Apesar das declarações do pre-
sidente, técnicos do Ministério da
Economia alertam que a medida
exigirá corte de despesas em ou-
tras áreas e apontam uma série de
travas legais que devem limitar es-

ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Arthur Lira também considera que a reforma administrativa deve ser votada em breve

se aumento salarial.
Na quarta, o secretário de Políti-

ca Econômica, Adolfo Sachsida,
afirmou que o espaço orçamentá-
rio a ser gerado em 2022 pela PEC
dos Precatórios para elevar salários
de servidores vai tirar recursos de
outras políticas públicas. Lira se
reuniu mais cedo com o presiden-
te do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), e com o relator da PEC no
Senado, Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE). O deputado disse que o
clima para votação da proposta na
Casa vizinha era "muito positivo."

Votação da reforma administrativa
"Houve muitas sugestões, como

é normal, mas penso que alguns
ajustes ali propostos possam ainda
mais aprimorar a PEC. E vamos es-
perar o resultado. Deve ser na CCJ
[comissão de Constituição e Justi-
ça] na semana que vem e no plená-
rio no dia 30. Daqui para lá, traba-
lhar para que ocorra votação tran-
quila e que possam ser preserva-
dos pontos importantes", disse o
deputado Arthur Lira(PP-AL).

Ele afirmou esperar que o texto
da Câmara seja mantido em 95%,
96%. "Acho que a Câmara já traba-

lhou muito este ano, já votou mui-
tas matérias difíceis e espero não
ter mais uma vez esse trabalho no
plenário. Mas, se tiver, nós temos
que estar prontos para terminar a
votação dessa PEC, que é importan-
te."

O presidente da Câmara voltou a
defender que a reforma adminis-
trativa está pronta para ser votada
pelo plenário dos deputados, mas
ressaltou que isso depende de es-
forço do governo. "Ela está pronta
para plenário a qualquer momen-
to, mas ela só virá a plenário quan-

do houver mais ou menos conver-
gência de forças para que se torne
possível, sem nenhum tipo de aço-
damento com relação à discussão
no plenário", afirmou.

Lira comentou ainda o projeto
de resolução para dar mais trans-
parência às emendas de relator e
afirmou que há uma convergência
com o Senado sobre o tema. "Não
pode um projeto de resolução co-
mum às duas Casas, de Câmara e
Senado, para alterar uma resolu-
ção comum às duas Casas, não ser
c o nv e r g e n t e . "
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Alemanha em meio à 4ª onda
COVID-19

País passa a recomendar aplicação de 3ª dose para todos os adultos e aumenta rest r i ç õ es
CHRISTOF STACHE/AFP

Pela primeira vez, desde o início da pandemia, a Alemanha ultrapassa a marca de 60 mil novos casos diários

O comitê consultivo de vacinas
da Alemanha, conhecido co-
mo Stiko, recomendou ontem

a terceira dose da vacina contra a
covid-19 para todas as pessoas com
mais de 18 anos. A medida respon-
de à nova onda da pandemia no
país, que assistiu ao número de no-
vos casos da doença bater recorde
nesta quarta. A primeira-ministra
Angela Merkel descreveu a situa-
ção como "dramática".

As doses de reforço devem ser
administradas com uma vacina de
RNA mensageiro (mRNA), como
são as da Pfizer e da Moderna, e so-
mente seis meses após ter sido to-
mada a segunda dose, detalhou o
comitê. Ainda segundo o colegia-
do, uma redução do intervalo para
cinco meses pode ser considerada
em casos individuais.

O Bundestag (Câmara dos Depu-
tados alemã) deve votar novas pro-
postas de medidas restritivas para
conter o avanço do coronavírus.
Entre as restrições, estão a obriga-
ção de comprovante de vacinação
ou teste negativo para acessar o
transporte público e os postos de
t r a b a l h o.

O país ultrapassou a marca de 60
mil novos casos diários pela pri-
meira vez desde o início da pande-
mia. O número, já preocupante, é
considerado subnotificado por es-
pecialistas. Lothar Wieler, chefe do
Instituto Robert Koch, voltado pa-
ra o controle de doenças no país,
afirmou que a situação da pande-
mia nunca foi tão séria como agora
e que o número real de casos deve
ser o dobro ou mesmo o triplo do
que é registrado oficialmente, se-
gundo informações da emissora
alemã Deutsche Welle.

Pouco mais de 67% da população
do país está com esquema vacinal
completo, e, desde o início da crise
sanitária, 98,5 mil mortes por Co-
vid foram registradas.

Com a menor taxa de vacinação
e o maior índice de infecção do
país, a Saxônia, no leste da Alema-
nha, está considerando impor um
lockdown parcial, com proibição
de espetáculos de teatro, shows,
bares e festas, além de impedir pú-
blico em jogos de futebol.

Reduto do partido da extrema
direita Alternativa para a Alema-
nha (AfD), manifestantes antivaci-
na protestaram na Saxônia contra
os lockdowns. Uma pesquisa do
Instituto Forsa apontou que meta-
de dos não vacinados votou na AfD
nas últimas eleições federais.

"A coalizão está pronta para im-

por uma clara e dura quebra de on-
da", disse Michael Kretschmer, che-
fe do governo da região, ao parla-
mento nacional, de acordo com o
Bild. Os detalhes das novas restri-
ções serão acertados esta semana,
disse.

Crise
A atual onda de covid-19 na Euro-

pa chega em um momento difícil
na Alemanha, com a primeira-mi-
nistra Angela Merkel atuando co-
mo interina enquanto três outros
partidos negociam para formar
um novo governo após a eleição de
setembro. Parcela dos conservado-
res próximos de Merkel pressiona
para que o governo federal tome
medidas mais duras, como a exten-
são do estado de emergência, que
permite que o governo feche esco-
las e faça lockdowns sem consultar
o parlamento.

Em Freising, um hospital trans-
feriu um paciente com covid-19 pa-
ra outra instituição no norte da Itá-
lia por falta de leitos, medida inédi-
ta na Alemanha desde o início da
pandemia –nos 18 meses de crise da
doença, os hospitais alemães fo-
ram regularmente solicitados a
cuidar de pacientes de países euro-
peus sobrecarregados.

S A I BA MAIS
» Com uma taxa de incidência de

550 infecções por 100.000
habitantes em sete dias, a
Baviera é uma das regiões mais
afetadas por essa onda da
doença.

» A possibilidade de novas
restrições na Alemanha vem na
mesma semana em que a
Áustria impôs um lockdown
para os não vacinados, que
poderão sair de casa apenas
para atividades essenciais.

» Com 971,5 casos por 100 mil
habitantes nos últimos sete
dias, o país tem uma das taxas
de infecções mais altas do
c o nt i n e nte.

Aumento de restrições
Países em que as medidas po-

dem ser tomadas de forma centra-
lizada, como Bélgica, Irlanda, Sué-
cia, Dinamarca, Eslováquia e Repú-
blica Tcheca, anunciaram novas
restrições nesta quarta, juntan-
do-se à Estônia e à Holanda, pionei-
ras na reação ao novo avanço da
pandemia. A Áustria determinou
restrições aos não vacinados: eles
só podem sair de casa por motivos
essenciais, sob pena de pagarem
multa de 1.450 euros ( R$ 9.000).
Nesta quara, o país bateu recorde
no número de infecções.

A tendência de alta no contágio
na Europa não é nova, mas está fi-
cando mais preocupante, segundo
entidades de saúde. Na semana de
8 a 14 de novembro, o continente
completou a quinta semana conse-
cutiva de aumento, impulsionado
pela maior circulação de pessoas,
pela chegada do frio —que aumen-
ta a concentração em locais fecha-
dos— e pela dificuldade em elevar a
porcentagem de população vaci-
nada.

I m u n i zaç ão
A taxa devacinação é de 65% en-

tre os austríacos, 58% entre os tche-
cos e 44% entre os eslovacos. Na Bél-
gica, são 75%. Resultados muitoa-
baixo do recomendado para redu-
zir a circulação do vírus, que é
de90%. De acordo com a OMS, o nú-
mero de casos semanais saltou em
8% em relação aos sete dias anterio-
res. A preocupação cresceu ainda
porque agora também o número
de mortes está crescendo: foram 5%
mais óbitos na semana encerrada
no último domingo, em relação à
a n t e r i o r.

"Todos os sinais de alarme são
vermelhos", disse Alexander De
Croo, premiê da Bélgica, que a par-
tir do dia 20 vai reimpor o trabalho
remoto quatro dias por semana, o
uso obrigatório de máscara a par-
tir dos 10 anos de idade e o distan-
ciamento físico compulsório.

Segundo o ministro da Saúde
belga, Frank Vandenbroucke, o
país vive "uma explosão de infec-
ções". De acordo com o governo
belga, o número de leitos hospita-
lares ocupados dobrou em 15 dias.
"Se não levarmos as medidas a sé-
rio, não chegaremos ao fim disso",
afirmou Vandenbroucke.



Jornal de BrasíliaBrasília, sexta-feira, 19 de novembro de 202118

Verdão com força máxima
PA L M E I R A S

O elenco do Palmeiras voltou aos
treinamentos, na manhã de on-
tem, após a derrota no clássico
diante do São Paulo, por 2 a 0, na
noite anterior, no Allianz Parque.
Mais do que o duelo com o Fortale-
za, amanhã, no Ceará, pela rodada
34 do Campeonato Brasileiro, a
preocupação maior do técnico
Abel Ferreira é preparar a equipe
para a final da Copa Libertadores,
dia 27, em Montevidéu, no Uru-

guai, diante do Flamengo.
O treinador contou com a pre-

sença do zagueiro Gustavo Gómez
e o lateral-esquerdo Piquerez, que
estavam com as seleções do Para-
guai e Uruguai, respectivamente,
para a disputa das Eliminatórias
Sul-Americanas para a Copa do
Mundo do Catar. Ambos foram des-
falques contra Atlético-GO, Flumi-
nense e São Paulo. Os dois estão
confirmados para a partida de

amanhã.
O volante Felipe Melo e os ata-

cantes Dudu e Deyverson, ausentes
no clássico por causa de suspensão,
ficam novamente à disposição da
comissão técnica. Um time prová-
vel para o duelo com o Fortaleza
poderá formar com: Weverton;
Marcos Rocha, Gustavo Gómez,
Luan e Piquerez; Felipe Melo (Dani-
lo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gus-
tavo Scarpa, Dudu e Rony.

Para por fim
ao jejum de
v i tó r i a s

O Vasco faz seu último jogo
em São Januário nesta tempo-
rada às 19h de hoje, contra o Re-
mo, já sem chances de acesso,
mas pressionado a encerrar
um jejum de vitórias e se des-
pedir com dignidade da atual
edição da Série B do Brasileiro.

A equipe cruzmaltina não
vence desde o dia 16 de outu-
bro, quando fez 2 a 1 sobre o Co-
ritiba, então líder da competi-
ção. Desde então, a esperança
pela volta à Série A deu lugar a
frustração com uma série de
seis jogos sem ganhar, com
quatro derrotas e dois empa-
tes no período.

O jejum, acompanhado da
confirmação de permanência
na segunda divisão, resultou
nas saídas de Fernando Diniz e
Alexandre Pássaro.

Agora sob o comando interi-
no do auxiliar Fábio Cortez, o ti-
me já passa por reformulação e
tenta juntar os cacos a dois jo-
gos de terminar o ano.

"Tivemos três dias complica-
dos dentro do CT, com dispen-
sas de profissionais e jogado-
res abalados em relação a isso.
Mas conseguimos reverter a
chave e mostrar a importância
de terminar bem a competi-
ção e de forma honrosa", disse
Cortez na última segunda (15),
após empate em 2 a 2 com o Vi-
la Nova.

Brusque
O Superior Tribunal de Justiça

Desportiva retirou a pena de
perda de 3 pontos do Brusque
por ato racista praticado por
um conselheiro contra o meia
Celsinho, do Londrina, em uma
partida da Série B.

Com isso, o time catarinense
sai da zona da degola.

SÉRIE B

Luta para recuperar os
lesionados para a final

L I B E RTA D O R E S

Arrascaeta e Pedro são dúvidas, enquanto Rodrigo Caio e BH não jogarão

THIAGO HENRIQUE DE MORAIS
t h i ago. m o ra i s @ g r u p o j b r.c o m

A vitória do Flamengo por 1 x 0
sobre o Corinthians, na últi-
ma quarta-feira, deixou o tor-

cedor rubro-negro empolgado.
Também pudera. São três partidas
seguidas sem derrotas e sem sofrer
gols, além de uma boa atuação.
Contudo, os problemas com lesões
seguem atormentando o técnico
Renato Gaúcho. Isso a 8 dias da fi-
nal da Libertadores, no próximo sá-
bado, dia 27, contra o Palmeiras,
em Montevidéu.

Autor do único gol da partida,
Bruno Henrique deixou os mais de
48 mil torcedores que foram ao
Maracanã e toda restante da torci-
da que acompanhava o jogo preo-
cupado. Antes do gol, após uma fi-
nalização, o jogador sentiu um in-
comodo no joelho. Ele chegou a ser
atendido por duas vezes pelo de-
partamento médico e só não foi
substituído porque o Renato já ha-
via feito as cinco mudanças. Na in-
sistência, ele permaneceu em cam-
po e, minutos depois, marcou o gol
que selou a vitória rubro-negra.

Ontem no início da tarde, o ata-
cante passou por exames de ima-
gem e não foi diagnosticada ne-
nhuma lesão na região. O proble-
ma é uma tendinite, que será trata-
da até o dia 27 de novembro.

Desta maneira, o jogador ficará
vetado das partidas contra Interna-
cional, amanhã, e contra o Grêmio,
na terça-feira, ambos jogos em Por-

GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Bruno Henrique marcou o gol da vitória sobre o Corinthians, mas sentiu
dores no joelho durante o segundo tempo. Exame não detectou lesão.

to Alegre.
Quem também deverá ficar fora

destes jogos é Rodrigo Caio. Com
um edema na panturrilha, o defen-
sor até poderia retornar, mas devi-
do ao histórico de lesões do atleta,
a ideia é evitar que o problema se
agrave às vésperas de uma partida
tão importante para o clube na

temporada. Assim, Renato Gaúcho
deve optar com uma zaga com
Gustavo Henrique e David Luiz. Is-
so sem levar em consideração que
David Luiz também não seja pou-
pado. Léo Pereira e Bruno Viana são
outras opções para a zaga, sendo
que o primeiro não poderá jogar a
final da Libertadores, suspenso.

Outros dois jogadores ainda es-
tão no departamento médico e
têm suas presenças na final como
incertas. Pedro fez uma artrosco-
pia no joelho no início do mês, mas
ainda não começou a transição de

recondicionamento físico. Situa-
ção parecida com a de Arrascaeta.
Contudo, a situação do uruguaio é
ainda mais grave, já que a recupe-
ração não tem sido na velocidade
inicialmente esperada.

Arrascaeta começou a transição
para o campo, mas ainda é dúvida
para a final. O jogador sofreu uma
lesão de grau 2 na coxa há 43 dias,
enquanto estava com o Uruguai
pelas Eliminatórias Sul-America-
nas. Desde então, está no departa-
mento médico lutando contra o
tempo para estar apto para a final.

4
JOGADORES ESTÃO
EM RECUPERAÇÃO

CESAR GRECO/ PALMEIRAS

Abel Ferreira
deve usar time

c o m p l eto
contra o

Fo r ta l eza ,
amanhã, no

C a m p e o n ato
B ra s i l e i ro
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Homenagem
aos heróis
negros

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Grupo Cultural Azulim apresenta,
no sábado, espetáculo com música,
dança e artes plásticas

D I V U LG A Ç Ã O

Espetáculo leva diversidade artística aos palcos do Espaço Cultural Renato Russo

No Dia da Consciência Negra, a
arte vai dar o tom de homena-
gens a personalidades como

Carolina Maria de Jesus, Zumbi dos
Palmares, Luís Gama, James Brown
e Nelson Mandela. O Tributo aos
Heróis Negros, espetáculo de múl-
tiplas linguagens que acontece no
sábado (20/11), apresenta o resulta-
do do Azulim para Todos, progra-
ma de capacitação que envolve
música, dança e artes plásticas. So-
bem ao palco do Espaço Cultural
Renato Russo, a partir das 18h30,
Lio MC e Iran (Liberdade Condicio-
nal RAP), Cléo Street, Luiz Fernando
(B.Boy Testa), Lapixa, Darley César,
Mestre Minhoca e Paulinho Bran-
co. O projeto Azulim para todos
conta com patrocínio por meio de
convênio com a Fundação Cultural
Palmares, da Secretaria Especial de
Cultura, do Ministério do Turismo.

"O Hip Hop é um dos poucos mo-
vimentos culturais que traz em sua
essência a atuação social, e isso traz
uma validação muito grande dessa
cultura, sobretudo nas camadas
sociais menos favorecidas. Consta-
tamos ainda, sobretudo na atuali-
dade, a grande penetração do mo-
vimento Hip Hop, nos meios de co-
municação, no cinema, nas gran-
des bienais de arte, ou seja, o movi-
mento atingiu maturidade é cada
vez mais reconhecida como movi-
mento artístico afrodescendente",
observou o presidente do grupo
Cultural Azulim, Iranildo Moreira.

Iranildo não esconde a satisfa-
ção de remontar esse espetáculo
com um formato de jogo de cena e
de apresentá-lo presencialmente
no Espaço Cultural da 508 Sul. "É
muito gratificante poder mostrar
o resultado das oficinas gratuitas
de linguagens do Hip Hop que cul-
minou na montagem do 'Tributo
aos Heróis Negros'. Em tempos de
pandemia, é muito bom, nós de So-
bradinho 2, conseguirmos desen-
volver projetos sociais para a pro-

moção social e desenvolvimento
comunitário", ressalta o artista.

O "Tributo aos heróis negros" é
um espetáculo de múltiplas lin-
guagens que homenageia Carolina
Maria de Jesus, Zumbi dos Palma-
res, Luís Gama, James Brown e Nel-
son Mandela. Esse espetáculo foi
premiado pela Brazil Foundation
em 2011.

O Grupo Azulim tem na baga-
gem a experiência de quase 30
anos de atuação nesse segmento e
o orgulho de ter realizado e/ou par-
ticipado dos maiores eventos do
Hip Hop no Distrito Federal, dentre
eles seis edições do Rap Chistmas,
ruas de lazer comunitárias nas sa-
télites do Distrito Federal, duas edi-
ções do Desafio de B.Boys 2vs2 (o
maior festival de Breakdance do
DF), dentre outros.

RENATA RANGEL

Larissa Umaita é uma das atrações do festival, que será exibido no canal da Rosa dos Ventos

Festival de
c u l tu ra s
t rad i c i o n a i s

No Mês da Consciência Negra, de
20 a 23 de novembro, a partir das
19h, o Instituto Rosa dos Ventos
apresenta, em seu canal Youtube, o
São Batuque 2021.

Composto por quatro episódios
de diferentes temáticas, o evento
traz representantes de segmentos
da arte negra brasileira, como cine-
ma, dança, literatura e gastrono-
mia, além de encontros musicais
inéditos.

A cantora Éllen Oléria, uma das
atrações do festival, representante
da diversidade presente no São Ba-
tuque, fala sobre raízes e ancestra-
lidade: “não tem como dialogar so-
bre identidade sem mencionar
cultura afrodiaspórica. Essa nossa
latinidade, aquilo que nos conecta
com os povos originários das Amé-
ricas é das riquezas mais bonitas. O
povo preto, nesse fluxo de quilom-
bo, nessa organização com outro
tipo de hierarquia, essas tecnolo-
gias pretas de ajuntamento, que
multiplica o saber em vez de ani-
quilar, isso é tão poderoso e tão
nosso. Tanto que se alguém tentar
se desconectar dessas tecnologias
do afeto, ela não conseguirá”.

O Tributo aos heróis negros é um
espetáculo de múltiplas linguagens que
homenageia Carolina Maria de Jesus,
Zumbi dos Palmares, Luís Gama, James
Brown e Nelson Mandela.
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Mulheres
protagonistas

da arte
VANESSA AQUINO
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O
protagonismo feminino é o fio condutor do Projeto Operárias das Artes.
A programação diversificada evidencia produções culturais de artistas
mulheres como Ana Cañas, Georgia W. Alô, Ediá, Emília Monteiro, Hayn-

na e os Verdes, Jirlene Pascoal, DJ Raquel, entre outras, num total de 16 apre-
sentações que transitam pela música e performances teatrais. Com exibição
gratuita, no sábado e no domingo (20 e 21/11), em formato online. Ao Jornal de
Brasília, a cantora Ana Cañas falou sobre a importância do projeto para trans-
formar a realidade das mulheres que ainda são preteridas nesse meio.

MARCUS STEINMEYER

ENTREVISTA ANA CAÑAS

“MULHERES NO

MUNDO DA

MÚSICA AINDA

SÃO PRETERIDAS

E VER ESSA

R E A L I DA D E

MUDAR AOS

POUCOS É

EMOCIONANTE E

I M P O RTA N T E ”

Como você define o projeto
Operárias das artes?

É um projeto lindo de arte,
cultura e música que traz em-
poderamento feminino uma
vez que conta com um line-up
100% feminino - interseccional e
diverso. Mulheres no mundo da
música ainda são preteridas e
ver essa realidade mudar aos
poucos é emocionante e impor-
t a n t í s s i m o.

Hoje, como você compre-
ende e espaço feminino na
cultura? É um espaço delimi-
tado ou há possibilidades de
expansão?

Ainda é delimitado (é só repa-
rar no line-up de qualquer festi-
val do país). Mas a equidade co-
meça a aparecer em alguns de-
les e isso é revolucionário. O
projeto "Operárias das Artes"
abre lindos caminhos para mu-
danças nesse cenário.

É possível/viável empreen-
der no meio artístico, no
atual contexto político e eco-
nômico?

No atual contexto, é bem difí-
cil empreender na arte e na cul-
tura. Infelizmente, importantes
projetos de incentivo foram ex-
tintos - num contexto pandêmi-
co e de extrema vulnarabilida-
de social.

A arte possui um poder trans

formador (cognitivo e afetivo) e
também nos estrutura enquan-
to identidade idiossincrática
perante o mundo.

Quais os valores que você
busca inserir no seu fazer ar-
tístico?

Liberdade, igualdade e poe-
sia. A poesia nos alicerça, trans-
forma e liberta. Através dela, al-
çamos vôos metafísicos que
dão sentido à jornada humana,
tão plural e bela. Celebrar a vida
através da poesia que nos habi-
ta é o caminho mais bonito que
c o n h e ç o.

S E RV I Ç O

Operárias da Arte
20/11 E 21/11

• A partir das 15h

• Exibição gratuita no canal
de Youtube e Facebook do
p ro j eto.

• O Projeto Operária das
Artes será realizado por
meio de um Termo de
Fomento da Secretaria de
Estado de Cultura e
Economia Criativa, do GDF.

• A atração contará com
intérpretes em LIBRAS em
TODAS as apresentações

• As apresentações são
g ratu i ta s .
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CLASSIFICADOS&E D I TA I S (61) 99637-6993
c l a s s i f i cad os @ g r u p o j b r.c o m
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G A Z E TA DA S O RT E c l a s s i f i cad os @ j o r n a l d e b ra s i l i a .c o m . b r
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CÉSAR REBOUÇAS

VEZES TRÊS
Alvo de comemorações por ocasião de

seus aniversários, as amigas Caroline Collor e
Isabela Lira ganharam mais uma

homenagem. Desta vez das best friends
Marcela Villas-Boas, Anna Luísa Drummond e
Soninha Lim. O trio preparou um fim de tarde

animado na casa de Marcela, no Lago Sul,
para festejar Caroline, Isabela e também

Beatriz Araújo, aniversariante do mês. O DJ
Filipe Alencar colocou todas para dançar.

AS HOMENAGEADAS Beatriz Araújo, Isabela Lira e Caroline Collor entre as anfitriãs Soninha
Lim, Marcela Villas-Boas e Anna Luísa Drummond

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

Economia...
A Universidade Católica de Brasília, a

Secretaria de Turismo do Distrito Federal e
a Fecomércio-DF firmaram parceria para
realizar um importante estudo que
identifica a estrutura da economia criativa
no Distrito Federal, em ramos como artes,
literatura, design, arquitetura, publicidade e
todo o mercado de criatividade do estado. 

. . .c r i at i va
Em cerimônia para convidados, o reitor

da UCB, Ricardo Callegari, o presidente da
Fecomércio, José Aparecido Freire, e o

presidente da Câmara de Economia Criativa
do DF, Pedro Affonso Franco, se reuniram

no Brasília Palace para oficializar o início do
trabalho de pesquisa. O encontro foi

conduzido pelo professor Alexandre Kieling.

Au l ão
O Instituto Santa Marta de Ensino e

Pesquisa (ISMEP), realizará, nos dias 20 e 27
deste mês, um aulão presencial gratuito
(Pré-Med), com conteúdo bastante
relevante para os estudantes na reta final
do Enem 2021. Para os que estiverem
interessados, basta colher maiores
informações pelo Instagram @premeddf ou
pelo WhatsApp (61) 9 9649-3250.

Festa . . .
O cerimonial César

Serra enviou um
comunicado para os

convidados da festa de
casamento do conde

Alejandro Zichy-Thyssen
com a empresária

Michella Marys (o casal já
está casado no civil).
A comemoração que

seria neste mês no
Copacabana Palace, no

Rio, foi transferida para a
mesma data, só que do

ano que vem.

. . . ad i ad a
Como parte dos
convidados de Alejandro
viria do exterior, entre
familiares e amigos de
longa data, e com a
pandemia que ainda vem
causando muita
preocupação em alguns
países da Europa, o casal
achou melhor adiar a
recepção para o dia 25 de
novembro de 2022. Os
salões do Copacabana
Palace foram escolhidos
para o evento.

Mudanças
De acordo com uma pesquisa do Google Trends Brasil,

termos como "Exercícios para fazer em casa" e "ansiedade"
foram muito procurados durante o início da pandemia.
Demonstração de como o período mudou a vida de todos, em
especial para os que faziam atividades físicas em academias e
ao ar livre e precisou se adaptar em casa.

Q u a re nta
A influenciadora digital Denise Gebrim promete

comemorar a sua chegada aos 40 anos em grande estilo. A
festa está marcada para o próximo dia 27, no Setor de
Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Para celebrar a data em
clima de paz e de agradecimento, a aniversariante está
sugerindo o branco para o dress code das convidadas.


