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DF RECEBEU R$ 40 MI DO
ORÇAMENTO SECRETO

SEM MEDO DE INVESTIR

Ibaneis revela ao JBr que todo o dinheiro das emendas parlamentares, alvo de questionamentos,
foi e está sendo aplicado em obras no DF. Ele defende total transparência com esses gastos.

Um Enem com temas progressistas
Letícia oliveira foi uma das brasilienses que fizeram a prova de ontem. Primeiro dia
do exame teve questões com a música “Admirável Gado Novo” e temas indígenas.

AMANDA KAROLYNE
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Délio Lins e Silva é reeleito
PRESIDÊNCIA DA OAB-DF

Thais Riedel, segunda colocada, disse que cobrará respeito pela classe
VITOR MENDONÇA

Délio recebeu 12.328 votos, mas a sua e as outras quatro chapas concorreram sub judice nesta eleição

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

O advogado Délio Lins e Silva Jú-
nior foi reeleito ontem presi-
dente da seccional da Ordem

dos Advogados do Brasil no Distri-
to Federal (OAB-DF). Délio encabe-
çou a chapa intitulada “Av an ç a
Mais OAB” e recebeu 12.328 votos.
No total, conforme o resultado das
apurações, 38.578 advogados vota-
ram neste pleito, em 14 seções dis-
tribuídas no Plano Piloto e Regiões
Administrativas do DF. Em segun-
do lugar ficou a chapa intitulada
“Você na Ordem”, encabeçada pela
advogada Thais Riedel, que contou
também com o apoio de integran-
tes da equipe do governador do
Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

A eleição foi marcada por trocas
de farpas, acusações diversas e pe-
didos de impugnação de candida-
turas. O presidente reeleito afir-
mou que ficou feliz com o resulta-
do. “Já tínhamos certeza de que
iríamos conseguir a vitória da ad-
vocacia plural, da paridade e da
OAB-DF democrática, o que sempre
pregamos. Durante os três anos
mais difíceis de nossa vida, nós to-
mamos conta da advocacia”, res-
saltou.

Recorde de participantes
O presidente da comissão eleito-

ral da entidade, José Perdiz, consi-
derou as eleições da seccional “um
sucesso” e disse que houve recorde
de participação de eleitores. “F oi
um pleito importante para a demo-
cracia. Agradeço a humanidade e
respeito com o qual todos se porta-
ram. A estreia desse sistema digital
de votação, para nós, foi um desafio
ve nc ido ”, acentuou – re fer ind o- se
ao fato desta ter sido a primeira vez
em 61 anos que a eleição da entida-
de foi realizada de forma virtual.

Délio Lins e Silva recebeu cerca
de 2.500 votos a mais que na elei-
ção de 2018, quando foi eleito com
9.805 votos. Ele é pós-graduado em

Direito Penal, mestre e doutoran-
do em Ciências Jurídico-Criminais.
Sua chapa tem como vice-presi-
dente a advogada Lenda Tariana.
Para secretário-geral foi eleito Pau-
lo Maurício Siqueira; secretária-ge-
ral adjunta, Roberta Queiroz; dire-
tor-tesoureiro, Rafael Martins; dire-
tora de comunicação, Raquel Cân-
dido; diretora de igualdade racial,
Lívia Brito; diretor de prerrogati-
vas, Newton Oliveira e diretor de
tecnologia, Fernando Abdala.

Considerada uma das favoritas
ao lado de Délio, a advogada Thais
Riedel, afirmou que vai continuar
na luta pela Advocacia da OAB-DF. A
chapa dela recebeu 9.192 votos e fi-
cou em segundo lugar. “Fizemos

Ve re d i n h a
terá plantio
de mil mudas

O Parque Ecológico Veredinha,
em Brazlândia começa a receber
hoje, a partir das 9h30, mil mu-
das, marcando o início do XX
Plantio das Águas e do Projeto
Simplesmente Plantar, eventos
voltados para a comemoração do
1º Dia da Consciência Ambiental
de Brasília. A iniciativa contará
com a participação de estudantes
das escolas públicas da região.

O coordenador do Movimen-
to Ecos do Cerrado, Edimir Mo-
reira, também ressalta a impor-
tância conjunta no cuidado
com o meio ambiente e explica
que, desde o ano passado, o
Plantio das Águas “tem como
objetivo homenagear as vítimas
da covid-19”.

Para o agente de unidades de
conservação atuante no Veredi-
nha, Diego Gordinho, a parceria
com o Movimento Ecos tem sido
de extrema importância para os
plantios periódicos nas UCs e
parques.

O Plantio das Águas é uma ini-
ciativa do Movimento Ecos do
Cerrado, em parceria com o Ins-
tituto Brasília Ambiental. A reali-
zação conjunta já ocorre há oito
anos em várias unidades de con-
servação (UCs) administradas
pelo órgão. Só no Parque Veredi-
nha o projeto já resultou no
plantio de mais de 10 mil mudas.
A ação existe desde 2000 e conta-
biliza 180 mil mudas plantadas.

MEIO AMBIENTE

DIVULGAÇÃO/INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL

A ação deste ano homenagará
as vítimas da covid-19

uma campanha limpa, digna, pro-
positiva. Fomos alvo de diversas fa-
ke news, ações descabidas, mas se-
guimos e agradecemos, imensa-
mente, todos os votos. Serei uma
militante ferrenha e cobrarei diu-
turnamente que a atual gestão de-
volva o respeito para a Ordem. Co-
brarei que a OAB-DF esteja presente
na vida das advogadas e dos advo-
gados e que seja um para-choque
para a sociedade”, frisou.

Disputa sub judice
Apesar do resultado das eleições,

ainda será avaliado o registro ofi-
cial das cinco chapas que disputa-
ram o pleito, uma vez que na últi-
ma sexta-feira, o conselheiro fede-

ral da OAB Duílio Piato Júnior, expe-
diu uma liminar suspendendo o
registro da chapa da candidata
Thais Riedel. Ele acatou um recurso
de Délio e determinou que a comis-
são eleitoral da entidade avaliasse
detalhadamente a situação de 15
candidatos que se autodeclararam
negros ou pardos para serem in-
cluídos na cota racial prevista no
edital das eleições.

Mas como outro candidato,
Evandro Pertence, pediu à comis-
são eleitoral que todos os candida-
tos de cotas raciais sejam avaliados
por uma subcomissão de heteroi-
dentificação, as cinco chapas con-
correram sub judice (mediante fu-
tura decisão judicial).

Vanessa Aquino (re d acao @ g r u p o j b r.c o m )
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Nem chuva fez com que
candidatos se atrasassem

ENEM

Primeiro dia de provas contou com redação sobre direitos e desigualdades
AMANDA KAROLYNE

No Guará, movimentação foi bem tranquila e sem qualquer atraso entre os candidatos, apesar da chuva

B ra s i l i e n s es
começam
a apostar
LUCIANA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

As apostas na Mega da Virada
já começaram e o prêmio esti-
mado neste ano é de R$ 350 mi-
lhões, o maior prêmio da histó-
ria das Loterias da Caixa. O valor
não acumula e ultrapassa os R$
323,2 milhões do ano passado. Se
houver apenas um ganhador na
faixa principal e aplicar todo o
dinheiro na poupança, serão
mais de R$ 1,5 milhão em rendi-
mentos mensais.

O movimento nas lotéricas do
Distrito Federal está começando.
O gerente da Lotérica Nacional,
Everton Guimarães, conta que a
procura está grande pelo prêmio.
Só na manhã seguinte à abertura
das apostas, 100 jogos vendidos.

"As apostas estão sendo co-
mercializadas nas lotéricas e pe-
los aplicativos da Caixa Econô-
mica, por isso a Mega da Virada
virou um mega jogo, mais pes-
soas estão apostando, por isso o
prêmio será o maior de todos
até agora", explicou o gerente.

Nas filas da lotérica, quando des-
cobrem o valor da bolada, as pes-
soas entram no consenso que doa-
riam parte do dinheiro para aju-
dar quem mais precisa. Afinal, os
R$ 350 milhões podem transfor-
mar vidas de muitos brasileiros.

Embora a probabilidade de
ganhar em uma aposta simples
seja de 1 em mais de 50 milhões,
Marcelo Lopes, 44, servidor pú-
blico dos Correios, costuma
apostar com frequência e parti-
cipar dos bolões com os amigos.

O preço da aposta simples,
com seis números, custa R$ 4,50.
Para quem opta por sete núme-
ros, o total é R$ 31,50, e para oito
R$ 126. Aqueles que fazem uma
aposta com sete números têm
probabilidade um pouco maior,
de uma para 7,1 milhões. Jogan-
do oito números, as chances são
de uma para cada 1,7 milhões.
Também é possível realizar os
bolões das lotéricas, que têm
preço mínimo de R$ 10.

Caso ganhe, Marcelo pensa
em investir o dinheiro, pagar dí-
vidas e doar montantes para ins-
tituições de caridade no Brasil.
Entretanto, o servidor não sabe
dizer ao certo o tanto que a vida
pode mudar.

"Não consigo nem imaginar
como seria ganhar essa quanti-
dade. Eu não mudaria tanto
meu estilo de vida, talvez eu
nem pararia de trabalhar. Não
saberia ficar em casa só gastan-
do!", diz, aos risos.

As apostas podem ser realiza-
das em qualquer lotérica e nas
plataformas digitais da Loterias
Caixa: no aplicativo disponível
para iOS e Android e no site lote-
r i a s . c a i x a . g o v. b r.

MEGA DA VIRADA

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

O
ntem foi realizado o primeiro
dia do Exame Nacional do En-
sino Médio 2021. Linguagens,

ciências humanas e redação foram
os conteúdos vistos no primeiro
dia de prova. A tarde de provas teve
movimento moderado, muita chu-
va e não ocorreram atrasos.

Divulgado pelo ministro da edu-
cação Milton Ribeiro, o tema da re-
dação foi “invisibilidade e registro
civil: garantia de acesso à cidada-
nia no Brasil”. Para esse ano, a ver-
são impressa da prova contou com
3.040.871 inscrições registradas pe-
lo Inep (Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira), quanto a digital fo-
ram 68.891.

De acordo com o professor de re-
dação Salvador Borges, do colégio
CCI, o tema deste ano falou sobre os
direitos e o combate às desigualda-
des. "O aluno tem de falar do papel
social do Estado em garantir a rati-
ficação desse direito", explicaou.
"Mas foge um pouco do cenário
atual do país", indica. Para ele é um
tema bom, e a banca avaliadora
quer ver como o aluno disserta so-
bre a importância da cidadania co-
mo um direito inviável. A redação
vale mil pontos na nota de corte.

Vitor Mota, 17 anos, não esperava
o tema da redação, mas conseguiu
dissertar a respeito do tema propos-
to. Ele diz que as questões que ele
conseguiu fazer foram tranquilas.

No Guará, o movimento para a
entrada da prova foi tranquilo e or-
ganizado. A estudante Ana Caroli-
na Martins, 19 anos, ainda está se
decidindo o que quer cursar. Ao ser
perguntada sobre o nervosismo,
ela, mesmo com a preparação para
a prova, ainda está muito nervosa.
"São dois blocos de prova muito
importantes, então vou estar bem
nervosa hoje e semana que vem",
conta. No dia 28 acontecerá o se-
gundo dia de prova.

O estudante Miquéias Pereira
dos Santos, 23, está tranquilo para
o dia de hoje. Ele já cursa medicina,
mas ainda faz o Enem para se man-
ter atualizado. "Estou só brincando
de fazer prova, para não enferrujar
mesmo, a prova tem bastante co-
nhecimento", afirma.

Já o estudante Igor Fernandes, 16,
foi à prova acompanhado da mãe
Jaciara Fernandes, 50. Ele é treinei-
ro, ainda está no segundo ano, mas
acha importante ir treinando. "Pa-
ra pegar o jeito, então estou relati-

vamente tranquilo", finaliza.

Q u estõ es
Na prova de ontem, os alunos se

depararam com temas ligados à
erotização da mulher, racismo e,
inclusive, uma música de Zé Rama-
lho: Admirável Gado Novo’, que
predendia discutir o tema social.
Além da canção, música de Chico
Buarque e Gonzaguinha também
estiveram presentes na prova.

D i f i c u l d ad es
Quem foi fazer a prova, poderia

sair da sala sem o caderno a partir
das 15h30 da tarde. Depois de fazer
a prova na faculdade Unieuro de
Águas Claras, Emilly ravelly, 18,
achou a redação a parte mais com-
plicada. Mas ela diz que como pas-
sou um tempo fazendo testes onli-
ne, isso querendo ou não, acaba
sendo uma ajuda. "Mas é a primei-
ra vez, e a gente se prepara mas não
tem certeza de como é", conta. Ela
está fazendo curso técnico, então
ela acredita estar se antecipando
para o ano que vem vir preparada
na área que ela quer. Segundo a es-
tudante, teve mudança de ideolo-
gia em algumas questões. "Algu-
mas bem explícitas, mas depois da
redação a gente acaba esquecendo
t u d o" .

Já no UniCeub, Kamilly Cristine,

18, não achou tão difícil o tema da
redação desse ano. "Mas o fato do
Enem ter muitas questões com tex-
tos muito longos torna a prova co-
mo um todo mais difícil", afirma.
Ela acredita que a maioria das pes-
soas achou o tema longe do espera-
do. "Foi algo que eu nunca tinha
pensado", conta. Algumas questões
eram diferentes, mas para ela não
mudou muito de outras provas
que viu. Kamilly quer fazer o curso
de direito, e está mais preparada
para os conteúdos da semana que
vem.

Letícia Oliveira, 18, quer cursar
odontologia. Ela achou o tema
tranquilo para elaborar uma boa
redação. De acordo com ela, na ou-
tra semana os conteúdos apertam
mais. Ela pretende usar os dias que
antecedem o segundo dia de prova
para revisar. "Estava focada em ou-
tras coisas e não revisei muito para
hoje, mas para semana que vem eu
preciso", afirma.

O último dia de prova acontece
domingo, 28, e os conteúdos apli-
cados são de Matemática, Códigos
e Suas Tecnologias, e Ciências da
Natureza e Suas Tecnologias. Cada
disciplina possui 45 questões.

S A I BA MAIS
» Além da prova presencial,

algumas pessoas do Distrito
Federal também realizaram o
certame na modalidade virtual.

» É o caso de Patrícia e Silva, de
28 anos. Ele já é formada em
pedagogia, mas agora busca
uma nova graduação em
fo n oau d i o l og i a .

» Em questões de linguagem ela
acredita que foi bem. Ela fez a
prova na versão digital, e diz ser
a mesma coisa da versão
i m p re n sa .  

» Apesar de ser digital, os
candidatos tiveram que se
deslocar para os locais de prova
que foram definidos pelo Inep,
para evitar qualquer
possibilidade de fraude.

» De acordo com o Ministério da
Educação, ao todo, foram
101.100 vagas para a versão em
computador em todo o Brasil.

» Leia mais sobre o Enem na
página 10
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Nada de obrigatoriedade
da vacina na capital

PA N D E M I A

Ibaneis descartou passaporte vacinal no DF. Dia D teve só 11 mil aplicações.
GABRIEL DOS SANTOS

Em Planaltina,
as filas foram
curtas, com
p o u ca s
p es s oa s
buscando a
aplicação da
primeira ou
segunda dose
do imunizante
contra a
c ov i d - 1 9

G ove r n ad o r
e m p o l gad o
com visita
HYLDA CAVALCANTI
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A comitiva que avalia as três ci-
dades brasileiras que podem se-
diar o Web Summit – considera -
do o maior evento de tecnologia
e inovação do mundo – progra -
mado para 2023, fez ontem uma
visita técnica a vários locais para
conhecer melhor Brasília. A capi-
tal do país concorre como possí-
vel sede ao lado de Porto Alegre
(RS) e Rio de Janeiro (RJ).

Segundo o governador Iba-
neis Rocha, que recebeu o grupo
para um almoço, logo depois,
em sua residência, o Governo do
Distrito Federal tem especial in-
teresse na conferência, que será
custeada com investimentos da
ordem de 5 milhões de euros e
tem expectativa de retorno de
30 milhões de euros para o local
onde for sediada.

“Assim que soubemos que o
grupo organizador pretendia
realizar o próximo Web Summit
no Brasil reunimos as informa-
ções necessárias e viajamos até
Portugal para falar com eles e
mostrar nossa intenção em rece-
bê-los. As reuniões e visitas técni-
cas estão em curso e nos resta
aguardar o resultado dessa ava-
liação, que também está sendo
feita nas outras cidades”, disse o
g o v e r n a d o r.

De acordo com o CEO da Web
Summit, Patrick Cosgrave, eles
estão visitando pontos da cidade
com capacidade para abrigar a
conferência, como o Centro de
Convenções Ulysses Guimarães,
o Ginásio Nilson Nelson, o pavi-
lhão de exposições do Parque da
Cidade e o Centro Internacional
de Convenções, dentre outros.
“Ficamos impressionados com o
desenho da cidade, sua arquite-
tura e planejamento”, afirmou
Cosgrave. Eles também visita-
ram o Parque Tecnológico de
Brasília (Biotic), na Granja do
Torto, onde participaram de um
encontro com empreendedores
de star tups, que apresentaram
seus modelos de negócios em
e x e c u ç ã o.

Primeiro semestre
A Web Summit (originalmente

Dublin Web Summit) é realizada
anualmente desde 2009, sempre
num período entre quatro e cinco
dias. A empresa foi fundada por
Paddy Cosgrave, David Kelly e Dai-
re Hickey e tem como foco o deba-
te sobre tecnologia da internet. Os
participantes vão desde os maio-
res investidores do mundo até pe-
quenas empresas de base tecnoló-
gica. Por conta disso, o evento con-
tém uma mistura de CEOs e fun-
dadores de start-ups em conjunto
com parcerias da indústria de tec-
nologia global.

VITOR MENDONÇA, GABRIEL DE
SOUZA E GEOVANA BISPO
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Mesmo diante do baixo nú-
mero de vacinados em com-
paração ao esperado para o

Dia D de imunização, a obrigatorie-
dade de vacina contra a covid-19
não é uma opção na capital federal.
A informação foi confirmada ao
Jornal de Brasília pelo governa-
dor do Distrito Federal, Ibaneis Ro-
cha, na noite deste sábado (20),
após a divulgação dos dados de va-
cinação da data em questão.

No Dia D, o todo, foram 11.881 va-
cinas aplicadas, sendo 2.004 para
D1, 7.142 para D2 e 2.734 para dose
de reforço. Também houve vacina-
ção contra a gripe influenza nos
pontos montados e planejados pe-
la Secretaria de Saúde. Ainda que a
pasta tivesse uma expectativa de
público maior, o subsecretário de
Vigilância à Saúde, Divino Valero,
afirmou à reportagem que consi-
dera a quantidade vacinada neste
último sábado como “r a z o áv e l ”.

“Considero que foram 11 mil can-
didatos a menos a serem interna-
dos. Nesta ótica, não foi tão ruim –
até porque trabalhamos menos de
50% das cidades do DF. [...] Por fim de
semana, nos postos do DF, às vezes
não chegamos a mil vacinados. [...]
Foi um ensaio geral. A ideia é melho-
rarmos e tentarmos buscar aumen-
tar a margem”, destacou Valero.

Segundo ele, cerca de 94% dos in-
ternados nos últimos dez dias não
receberam nenhuma dose da vaci-
na. Amanhã, terça-feira (23), a SES
planeja fazer uma reunião com os
administradores do DF para discu-
tir maiores detalhes do que aconte-

ceu durante o Dia D e ainda tratar
do que pode ser feito para melhorar
em próximas ações – que acontece-
rão em breve e em outras regiões,
de acordo com o subsecretário.

“O que precisamos é diversificar
a atividade e buscar implementa-
ções. É certo que quem ainda não
foi ao posto, não foi porque não
quis. Temos que continuar com es-
se trabalho de formiga e continuar
insistindo. Se as pessoas querem
mais liberdade e flexibilidade, é
preciso que elas entendam que é
preciso se vacinar. O que não pode-
mos perder é a esperança. Nosso fo-
co é 100% vacinado e vamos correr
atrás desse ideal”, finalizou Valero.

Falta de prioridade
Na Policlínica de Planaltina, logo

nos primeiros minutos da abertu-
ra do atendimento, uma fila com
cerca de 70 pessoas foi formada pa-
ra receber as dosagens. Também
no início da manhã, um veículo cir-
culou pelas ruas do bairro da Vila
Buritis, próximo à Policlínica da ci-
dade, para realizar um chamamen-
to aos populares para se vacina-
rem.

A diarista Maria de Lourdes, de
46 anos, foi uma das primeiras a
chegar no local. Moradora da cida-
de, ela recebeu a segunda dose
após dois meses de atraso. "Tinha
muita coisa para fazer lá em casa, e
o posto de saúde sempre ficava
muito longe de onde eu moro", re-
lata. "Agora, eu me sinto mais pro-
tegida e sei que a aflição por essa
doença vai acabar".

Novas doses da Janssen para o reforço
Outra moradora que aproveitou

para ir à Policlínica foi a empresá-
ria Cássia Sousa, de 42 anos, que le-
vou o filho Vitor, de 15, para receber
a primeira dose da vacina. Vitor era
um dos 56 mil adolescentes brasi-
lienses que ainda não haviam rece-
bido a primeira dose. De acordo
com Cássia, o motivo para o adia-
mento foi motivado por "não se
tratar de algo importante".

"A gente não correu para vacinar
ele porque os adolescentes não pos-
suem consequências tão graves
quanto os adultos", explica a empre-
sária. O interesse para que este pú-
blico seja vacinado é pelo fato desta

população se movimentar em gran-
de proporção nas ruas e nas escolas.

Recentemente, foram recebidas
pelo Ministério da Saúde cerca de
duas milhões de doses da Janssen
para a aplicação única de reforço.
“Estamos em processo de liberação
e análise de qualidade da Anvisa.
Assim que liberar, enviaremos para
os estados e municípios do Brasil”,
explicou Rodrigo Cruz, secretário
Executivo do Ministério da Saúde.
Com a farmacêutica estaduniden-
se, o País vacinou cerca de 5 mi-
lhões de pessoas.

Para que seja possível a amplia-
ção vacinal da dose única, desta vez

com a de reforço, a previsão é que
cheguem ainda mais três milhões
de doses da Janssen entre a última
semana de novembro e primeira
de dezembro, cobrindo, portanto,
quase a totalidade de pessoas que
se vacinaram com a vacina na pri-
meira fase de imunização.

Com grande parte da população
do País vacinada com as duas doses
contra a covid-19, Rodrigo avalia
que o momento é de tranquilida-
de, mas também de cautela. “Se m
dúvida ficamos com um maior fô-
lego para tratar de outras questões
ordinárias da Saúde. Mas não pode-
mos baixar a guarda. Vemos o que

está acontecendo em outros países
da Europa, com recorde de casos,
então os pegamos como exemplo
para não baixar a guarda”, disse.

“Vamos monitorar o que está
acontecendo, mas o cenário é mais
tranquilo do que já tivemos, com
certeza”, avaliou o secretário exe-
cutivo. Atualmente, as taxas de
contaminação e mortes pelo novo
coronavírus no Brasil têm dimi-
nuído – no Distrito Federal, o índice
R(t) de transmissibilidade do vírus
está em 0,72. Quando menor que 1,
a tendência é que a pandemia aca-
be, segundo referências da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS).

Cerca de 94% dos
internados nos últims
dez dias não
receberam nenhuma
dose de quaisquer
das vacinas. SES irá
encontrar com os
ad m i n i st rad o res
regionais para traçar
balanço do Dia D
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A n t i - i n f l a m at ó r i o
e protetor solar

CIÊNCIA

Pequi, o fruto queridinho do cerrado, é aproveitado por
cientistas de forma criativa, sustentável e saudável

R E P RO D U Ç Ã O

Além da alimentação, o óleo de pequi já é utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos

A SAÍDA É
PARA DENTRO

Pausas, repouso, quietude. Estas palavras são parte estruturante
da geração dos diversos tipos de saúde que nos compõem. E...
mais do que palavras, mudanças de hábitos são necessárias. De
que hábito estou falando? Do de se apaziguar, criar hiatos de
serenidade mesmo na tempestade.

Segundo dados da pesquisa da Associação Internacional de
Gestão do Estresse (International Stress Management Association
- Isma) a síndrome de “b u r n o u t” atinge 32% de trabalhadoras e
trabalhadores em nosso país, equivalente a 33 milhões de pessoas.
O “b u r n o u t”, que pode ser confundido com ansiedade e depressão,
é caracterizado como uma síndrome ocupacional, que pode
acarretar em sentimentos de exaustão ou esgotamento de
energia, baixa concentração, aumento do distanciamento mental
do próprio trabalho, sentimentos de negativismo ou cinismo
relacionados a ele, bem como redução da eficácia profissional.
Para diagnosticar a síndrome de burnout, a pessoa especializada
em saúde — psicoterapeutas ou psiquiatras — ge ra l m e nte
identifica os três principais sintomas (exaustão, menor
identificação com o trabalho e sensação da redução de
capacidade profissional) e procura saber se estão relacionados ao
t ra ba l h o.

Independente da síndrome de burnout ser definida pelo alto
nível de estresse relacionado ao trabalho, eu gostaria aqui de falar
de algo amplo e complementar a qualquer tratamento de saúde (o
qual deve ser acompanhado por pessoas qualificadas na área).

Uma pesquisa como a da Isma evidencia o que nós sentimos no
cotidiano, seja no trânsito, em filas, nas redes digitais: Há algo de
“n i t rog l i c e r í n i c o” em nosso reino. Estamos à flor da pele, reagimos
como pólvora, ninguém ouve ninguém, fadiga generalizada.

Longe de querer revelar a fórmula mágica para a solução do
estresse coletivo, gostaria de (re)apresentar um velho e conhecido
caminho de autogestão: introspecção. Esta antiga palavra já
compôs o famoso caminho do meio, aquele que se propõe a
equilibrar uma tendência ao vitimismo — nos fazemos de coitadas
e coitados perante as dificuldades — ou também a de deixar de
lado a postura de se sentir em guerra, lutando contra tudo e todo
m u n d o.

Comportamentos impulsivos fazem parte de nossa
humanidade, bem como o leque de emoções, das mais vis às mais
sublimes. Atualmente temos acesso a todo o tipo de informações
que podem ativá-los “n” vezes ao dia. A perda de estabilidade
emocional faz parte de nossa vida diária.

Exercitar a introspecção pode ser uma espécie de vetor de
geração de saúde, que viria de encontro a diversos clamores de
uma sociedade com altíssimos índices de estresse. Basicamente,
introspecção é o ato pelo qual uma pessoa observa os conteúdos
de seus próprios estados mentais, procurando tomar consciência
deles. Ela não nos garante a compreensão absoluta de nossas
instâncias de alma, porém, pode nos ajudar a induzir algo em
extinção: pausar, criar hiatos de tempo entre ação e reação, entre
deslizar por miríades de “p ost s” que ativam o cérebro de qualquer
jeito, sem ao menos sabermos se são “fa ke”, ou não. Pausas de
a pa z i g u a m e nto.

A introspecção contemporânea poderia ter algo de ancestral: a
pessoa cria tempo de vida para respirar, passear – de preferência
em algum lugar calmo, recheado de silêncios naturais como o
farfalhar das folhas ao vento, pássaros cantando, quem sabe o luxo
de alguma cachoeirinha cercada de verde por todos os lados –
saindo temporariamente de sua corredeira desenfreada. Porque
ela faria isso? Por que ela investiria em silêncio e solitude? Porque
sim. Porque é bom. É bom ter a capacidade de apaziguar
turbilhões emocionais, dar trégua ao tiroteio que se tornou uma
sessão de mídia digital, ou ao hábito de substituir a vida real pela
do celular. Esta realidade veio para ficar. Precisamos de outras.

Novos tempos, velhas ideias, necessidades eternas de paz,
centramento, e equilíbrio de balanças internas.

OLHAR PSI
Adriana Kortlandt

Muitos cosméticos são produ-
zidos a partir de maté-
rias-primas naturais, que es-

tão disponíveis a baixo custo e sem
agredir o meio ambiente e ainda
ajudam a movimentar a economia
e ajudar pequenos produtores.

É o caso do pequi, muito utiliza-
do na culinária no cerrado brasilei-
ro, principalmente pela população
de Goiás. Além da alimentação, o
óleo de pequi, extraído da polpa e
da amêndoa do fruto, já é utilizado
na indústria farmacêutica e de cos-
méticos. Mas o que sobra do pequi
após esse processo, equivalente a
90% do fruto, geralmente é descar-
tado, gerando um desperdício de
centenas de toneladas por ano.

Isso, no entanto, pode mudar.
Pesquisadores da unidade de Assis
da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), encontraram uma forma

criativa, sustentável e barata de
aproveitar essa matéria-prima na-
tural. Em estudos que começaram
em 2016, os cientistas desenvolve-
ram dois novos produtos a partir
dos resíduos da fruta: um creme
anti-inflamatório e um protetor so-
lar com propriedades antioxidan-
tes, capazes de retardar o envelhe-

cimento da pele.
A professora da Unesp em Assis,

Lucinéia dos Santos, cita as vanta-
gens dessa descoberta e destaca be-
nefícios que o aproveitamento das
sobras do pequi vai proporcionar.
Segundo ela, além dos benefícios
no campo da cosmética, a econo-
mia social das famílias que depen-
dem do fruto também pode me-
lhorar com o aproveitamento des-
se material de forma sustentável.

Ainda segundo a pesquisadora,
os produtos desenvolvidos com o
resíduo do fruto apresentaram re-
sultados promissores em testes far-
macológicos.

As novidades já foram patentea-
das pela Agência Unesp de Inova-
ção e aguardam aprovação da
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) para serem comer-
cializadas.

Os produtos
desenvolvidos com o
resíduo do fruto
a p res e nta ra m
res u l tad os
promissores em
te ste s
fa r m ac o l ó g i c os .
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POLÍTICA.
Vexame nas prévias do PSDB
NEM DORIA, NEM LEITE

Problema em aplicativo obriga o partido a suspender escolha do candidato à Pres i d ê n c i a
DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

João Doria e
Eduardo Leite
encerraram o
dia sem
ter o que
c o m e m o ra r.
Tucanos terão
que fazer nova
eleição para
ver quem
disputará o
Planalto no
ano que vem.

O PSDB decidiu neste domingo
suspender as prévias presiden-
ciais entre os governadores

João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS)
por causa dos problemas apresen-
tados pelo aplicativo de votação. O
partido não definiu quando a vota-
ção será retomada – há impasse so-
bre isso entre os concorrentes. Até
lá, a sigla afirma que manterá os vo-
tos deste domingo lacrados.

Para tentar uma solução, os can-
didatos, incluindo Arthur Virgílio
(AM), discutiram, em reunião com
a direção do PSDB ao longo da tar-
de, adiar ou prorrogar as prévias. A
reunião foi proposta pela campa-
nha gaúcha.

O problema agravou a briga entre
as campanhas de Leite e de Doria. A
avaliação geral é de que as dificulda-
des no aplicativo prejudicaram a
imagem do PSDB – as prévias, inicia-
tiva inovadora, se tornaram um ve-
xame colocado na conta da direção
nacional, que bancou a ferramenta.

O aplicativo custou cerca de R$
1,3 milhão ao PSDB, mas os custos
das prévias são maiores – incluem a
realização de evento em Brasília,
ontem, e a verba para cada campa-
nha, que foi de mais de R$ 1 milhão.
Sem contar as passagens e hospe-
dagens para que prefeitos de todo
o Brasil viessem à capital federal.

Segundo a reportagem apurou,
um dos problemas com a ferra-
menta foi a compra em quantida-
de insuficiente de licenças de uso
de um software para reconheci-
mento facial. A votação pelo aplica-
tivo se destina aos filiados sem
mandato e vereadores. A votação
presencial por meio de urnas ele-
trônicas, que ocorreu em Brasília
até as 15h, foi voltada apenas a pre-
feitos e vices, governadores e vices,
deputados federais, senadores e
ex-presidentes do PSDB.

Em nota solicitando a reunião, o
deputado federal Lucas Redecker
(RS), presidente do diretório esta-

dual, afirmou que o encontro bus-
cava "avaliar as condições e a evolu-
ção da votação, e decidir as provi-
dências a serem adotadas para ga-
rantir a legitimidade do processo
eleitoral, tendo em vista os conhe-
cidos problemas no aplicativo."

Inicialmente, o horário para vo-
tar seria de 7h às 15h, mas precisou
ser ampliado para 18h para distri-
buir o fluxo, após a ferramenta co-
meçar a travar no país.

O uso do aplicativo foi definido
pelo PSDB mesmo após as campa-
nhas de Doria e Leite apontarem fa-
lhas e fragilidades. O partido apos-
tou na correção desses problemas
até a votação. Os diretórios de São
Paulo, aliado a Doria, e do Rio Gran-
de do Sul e Minas Gerais, aliados a

Leite, emitiram notas reclamando
do processo de votação.

Em nota, Marco Vinholi, presi-
dente estadual do PSDB-SP, e Fer-
nando Alfredo, presidente munici-
pal do PSDB-SP, disseram que, das
8h às 12h, o aplicativo apresentava
instabilidade, "o que tem impossi-
bilitado os filiados de votarem".

"Somente em São Paulo são cerca
de 26 mil (62% do total) credenciados
que, neste momento, não conse-
guem acesso ao voto", diz em nota.

"O diretório estadual do PSDB de
São Paulo já requereu providências
e aguarda que o sistema de votação
seja retomado o mais brevemente
possível, evitando assim um pre-
juízo enorme para o filiado exercer
o seu direito ao voto."

S A I BA MAIS
» O aplicativo demanda dupla autenticação para a votação, com foto para

reconhecimento facial e verificação via SMS. A trava acontecia no momento do
reconhecimento facial. A ferramenta foi desenvolvida pela Fundação de Apoio à
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) e foi auditada pela empresa de
segurança cibernética Kryptus, que acompanharam a votação neste domingo. Além
disso, consultores do PSDB e de cada uma das três campanhas monitoraram os dad os
do aplicativo em tempo real. O acompanhamento foi elaborado com a ideia de dar mais
segurança ao processo, mas dirigentes do partido reconhecem que a ferramenta não
estava totalmente pronta e pode haver riscos. Ao todo, 44,7 mil tucanos (cerca de 3% do
1,3 milhão de filiados) se inscreveram para a votação indireta, em que cada grupo
representa 25%: filiados; prefeitos e vices; vereadores e deputados estaduais;
deputados federais, senadores, governadores e vices, ex-presidentes do PSDB e o atual.

Clima tenso em Brasília
A votação presencial, em Brasília,

também ocorreu em clima de ten-
são. Auxiliares de Leite e de Doria se
concentraram em torno da cabine
destinada a parlamentares para
acompanhar . Deputados que ori-
ginalmente optaram por votar pe-
lo aplicativo acabaram compare-
cendo ao evento para votar presen-
cialmente e garantir seu voto, uma
vez que a ferramenta era in-
v i áv e l .

Essa estratégia gerou
confusão e possibilida-
de de que os deputa-
dos votassem duas ve-
zes, pelo aplicativo e
pela urna.

Em um arranjo de últi-
ma hora, os deputados que
chegaram para votar foram sen-
do autorizados, um a um, a deposi-
tar seu voto na urna mediante aval
das duas campanhas rivais – e sua
opção de voto no aplicativo seria
anulada.

Por isso, a possibilidade de erros
e judicialização foi crescente. Parla-
mentares pró-Leite e parlamenta-
res pró-Doria passaram a ressaltar
as vulnerabilidades da votação.

Houve uma briga quando a de-
putada federal Mara Rocha (AC)

chegou para a votação e precisou
da autorização. A deputada afir-
mou ser bolsonarista e que estaria
de mudança para o PL, mas que vo-
taria em Leite.

Diante da resistência da equipe
do governador paulista em autori-
zar o voto da deputada, ela afirmou
que houve tentativa de comprar
seu voto para Doria. "Eu vou dizer

quem quis comprar meu vo-
to. Eu tenho mensagens

aqui. Se não deixarem
eu votar, eu vou dizer
quem me ofereceu di-
nheiro para votar no
Doria. Vou votar se-

não vou jogar merda
no ventilador", gritou.
Antes do adiamento, pe-

la manhã, o presidente do
PSDB, Bruno Araújo, havia minimi-
zado os problemas. "Se o aplicativo
está sendo demandado, é porque
há envolvimento", disse, ao chegar
ao centro de convenções Ulysses
Guimarães. Ele afirmou ainda não
descartar que o processo de vota-
ção acabe judicializado pelo perde-
dor, embora diga não esperar isso.
"A equipe está buscando calibrar
não só o fluxo, mas a segurança do
sistema", afirmou.

4 4 ,7
MIL TUCANOS SE

INSCREVERAM PARA
V O TA R
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ENTREVISTA IBANEIS ROCHA

Na semana passada o deputado
distrital Rodrigo Delmasso
(Republicanos) disse que se
Bolsonaro se filiar ao partido vai
achar ótimo, mas que se a
discussão entrar no campo local,
eles estarão fechados com o
senhor para honrar compromisso
que possuem. Como avalia essas
declaraçõe s?

É uma via de mão dupla, eles es-
tão fechados comigo e eu também
estou fechado com eles.

Mas temos três legendas que
podem vir a filiar o presidente Jair
Bolsonaro nos próximos dias – PL ,
PP e Republicanos – e as três têm
acento no seu governo. Já o seu
partido, o MDB, caminha para ter
uma candidatura própria. Como
será possível conciliar isso?

O que posso dizer é que essas três
legendas fazem parte do meu go-
verno e estaremos juntos em2022,

eles comigo e eu com os represen-
tantes desses partidos. Se o candi-
dato deles for Bolsonaro, então
apoiarei Bolsonaro também. Sobre
o MDB, todos sabemos que consiste
num partido muito maleável, com
várias correntes pelo país. Não vejo
empecilhos no caso de ser apresen-
tada uma candidatura própria eu
ter de seguir o caminho dos meus
aliados aqui no Distrito Federal.

Como o senhor avalia essa
candidatura do ex-juiz e
ex-ministro Sergio Moro à
presidência? Ele pode vir a ser um
opositor ferrenho de Bolsonaro?

Ele poderia ter sido, se tivesse se
candidatado em 2018. Em 2022,
acho que não. Tanto ele como al-
gum nome apresentado como ter-
ceira via não acho que possa em-
polgar o eleitorado. Mas é de co-
nhecimento público que não gosto
do Moro, sempre discordei da posi-

ção dele. Já está comprovado que a
operação Lava Jato foi totalmente
equivocada e cheia de erros.

O que o senhor acha da PEC dos
Precatórios, que está em votação
no Congresso Nacional?

É um erro muito grande tentar
parcelar o pagamento desses pa-

péis. O governo federal vai usar os
recursos para cobrir um santo des-
cobrindo outro. Um governo precisa
viver de credibilidade. Negociam
com o Congresso, aprovam a pro-
posta e deixam de pagar várias pes-
soas. E nos anos seguintes, como é
que fica? A dívida continuará lá.

E o orçamento secreto? O que
acha dessas emendas, as
chamadas RP9?

Tudo o que é secreto é ruim. O fato
de existirememendas de relator eu
considero normal, o problema é es-
sas emendas não serem publiciza-
das. Posso te dizer que aqui recebe-
mos emendas do orçamento secre-
to, de cerca de R$ 40 milhões. Só
que se você quiser eu posso divul-
gar onde cada centavo foi ou está
sendo aplicado. O grande problema

não são as emendas. Éo fatodenão
se tornar pública a discricionarie-
dade dessa ferramenta legislativa.

O Congresso aprovou a criação de
mais um Tribunal Regional
Federal, o TRF6, e 75 novas vagas
de desembargadores federais.
Todos a serem indicados pelo
presidente da República. Não é
poder demais dado ao Executivo?

Não vejo a questão dessa forma,
não. O TRF da 6ª Região é uma
grande necessidade porque o TRF1,
que é sediado aqui em Brasília,
compreende 13 estados e mais o DF
e vive assoberbado de processos.
Até o aumento de desembargado-
res é uma coisa necessária também.
Não acho que isso vá impactar
muito em alguma relação política
do Executivo com o Judiciário. As
indicações serão feitas e, em pouco
tempo, normalizadas nesses tribu-
nais. E são tribunais que precisam,
de fato, de mais magistrados.

Um projeto de lei do Executivo do
DF que tem causado muita
polêmica é a LUOS – Lei de Uso e
Ocupação do Solo – ao ponto de
na Câmara Distrital (CLDF) se
cogitar adiar a votação para 2022.
O que o senhor acha disso?

A LUOS é muito importante para o
Distrito Federal, tanto por parte do
GDF como do empresariado e da po-
pulação. O projeto que foi enviado
para a Câmara foi muito bem discu-
tido e elaborado, mas eu entendo
que os parlamentares têm o direito
de avaliar todos os itens e fazer as
adaptações que julgarem necessá-
rias. O que não pode acontecer é dei-
xarem de aprovar a matéria, pois
quanto mais atraso, mais prejudicial
será a falta dessa legislação para
Brasília e Regiões Administrativas.

“Posso dizer onde apliquei cada
centavo do orçamento secreto”
HYLDA CAVALCANTI
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Na contramão da maioria dos políticos que falam, mas fazem tudo pa-
ra evitar que sejam publicizadas as emendas de relator – as chamadas
RP9, que ficaram conhecidas como “orçamento secreto do governo

federal” – o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que não vê
problema nestas emendas e que elas são importantes para as unidades da
Federação. O que considera errado é o fato de não serem discricionadas so-
bre quantos recursos são destinados para quais unidades e para bancar
quais obras e programas. Ibaneis admitiu que o Distrito Federal recebeu,
este ano, cerca de R$ 40 milhões em emendas RP9, e disse que tal verba foi
bem usada e importante para a realização de melhorias em Brasília e Re-
giões Administrativas. “A diferença é que eu posso dizer, a qualquer hora,
todos os programas e obras que foram ou estão sendo custeados pelo GDF
com esses recursos e para onde foi todo o dinheiro”, afirmou.

Candidatíssimo à reeleição, o governador disse ainda, nessa entrevista
exclusiva ao Jornal de Brasília, que é recíproco o apoio que tem recebido
de legendas apoiadoras do seu governo (caso do Republicanos e outras si-
glas) e que sua chapa em 2022 atuará em conjunto (“eles do meu lado e eu
ao lado deles”), numa aliança por uma candidatura presidencial, depen-
dendo do que for definido. Manifestou-se ainda sobre a PEC dos Precató-
rios, a candidatura de Sergio Moro e o aumento do número de desembar-
gadores federais no país.

“É DE CONHECIMENTO
PÚBLICO QUE NÃO
GOSTO DO MORO,
SEMPRE DISCORDEI DA
POSIÇÃO DELE. JÁ ESTÁ
COMPROVADO QUE A
OPERAÇÃO LAVA JATO
FOI TOTALMENTE
EQUIVOCADA E CHEIA
DE ERROS”.

Ministério da Saúde pode perder R$ 2,9 bi
EMENDAS DE RELATOR

O Ministério da Saúde ainda tem
R$ 2,9 bilhões a serem empenha-
dos referentes a emendas de rela-
tor, que ficaram conhecidas pelo
código RP 9. Esse valor será perdi-
do, ou seja, não virará investimen-
to na área, caso não seja executado
até o fim do ano.

No entanto, a execução desse ti-
po de emendas foi suspensa pelo

Supremo Tribunal Federal, que co-
bra mais transparência na tramita-
ção. Os R$ 2,9 bilhões representam
38% dos R$ 7,5 bilhões em emendas
RP9 da pasta de Marcelo Queiroga.

Dos R$ 4,6 bilhões já empenha-
dos, R$ 3,4 bilhões foram pagos. De-
putados que criticam a decisão do
STF argumentam que seria possí-
vel aprimorar a transparência sem

gerar desassistência com bloqueio
das execuções.

Em seu voto contrário à suspen-
são, Gilmar Mendes apresentou ar-
gumento similar. O ministro argu-
mentou que suspender a execução
dos pagamentos seria "mais preju-
dicial aos bens jurídicos tutelados
do que o próprio estado de incons-
titucionalidade subjacente ao ma-

nuseio das emendas do relator".
O tema foi discutido na sexta-fei-

ra (19) em reunião do Conselho Na-
cional de Saúde, órgão vinculado
ao Ministério da Saúde e responsá-
vel por fiscalizar políticas do setor.

"[A Saúde] precisa de financia-
mento próprio e não de favor de
político, para que ela seja usada de
barganha pelo parlamento ou

quem quer que seja", afirmou Moy-
ses Toniolo, conselheiro.

"Numa situação em que a gente
tem milhares de pessoas ainda com
covid, sequelados pela doença e sem
condições de acessar o sistema por-
que os serviços não foram executa-
dos, isso responde pela desassistên-
cia", disse Suely Barrios, conselheira.
(Camila Mattoso, da Folhapress)
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POLÍTICA.
DESCULPA ECO

Centenas de autoridades do Brasil – governadores, senadores, deputados, prefeitos etc –
desembarcaram em Glasgow e lá ficaram por uma semana ou mais, mesmo sem saber nada da
COP26. Raros foram os cientistas na comitiva oficial de 466 pessoas do Brasil. Houve
representantes de entidades civis e empresários que pagaram suas viagens. Mas o cidadão cobriu
a conta da grande maioria. Entre eles, os governadores do Amazonas, Pará e Pernambuco, com
respectivas damas. O Brasil não ficou sozinho na vergonha do turismo estatal. Burkina Faso, um
dos menores países da África, pagou a ida de 109 pessoas. A Bulgária, um dos exemplos de
preservação na Europa, enviou apenas 12.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

MTST faz novo almoço com camarão
VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?

Após alvoroço político nas redes
sociais, o Movimento dos Trabalha-
dores Sem Teto (MTST) organizou,
na tarde deste domingo, um novo
almoço com camarão seco doado

por apoiadores para moradores da
ocupação Carolina Maria de Jesus,
no bairro Jardim Iguatemi, na zona
leste de São Paulo. O ingrediente re-
percutiu nas últimas semanas,

S A I BA MAIS
» O almoço de ontem foi

organizado pela chef Bel Coelho
e por Beatriz de Sousa, dona do
restaurante Acarajazz, que doou
as refeições do último evento no
local. Todos os ingredientes,
incluindo o camarão seco, foram
doados por apoiadores, entre
eles, quitandas, instituições,
restaurantes e chefs como Alex
Ata l a .

» A foto de Wagner Moura,
publicada nas redes sociais por
Boulos, mostrava o diretor de
"Marighella" comendo, em uma
marmita plástica, um prato da
culinária afro-brasileira que
incluía camarão seco. Em
seguida, o filho do presidente e
deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP) publicou em
seu Twitter uma crítica ao
movimento por servir camarão
ao que chamou de "elite do
pa r t i d o" .

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

Mistério na Sacristia
Até ontem à noite (a não ser que saia a

operação hoje) seguia o mistério sobre o pedido
de prisão pela PF do Pe. Robson (foto ), do
Santuário Pai Eterno em Trindade (GO).

Va zo u
A investigação no STJ está sob segredo, mas o

pedido da PF “va zo u ” no sistema de notificação
para quem acompanha o processo – como para
o advogado, Cleber Lopes.

Canta aí!
O Art. 40 da Lei 5.700 de 1971 determina que

ninguém poderá ser admitido no serviço público
sem que demonstre conhecimento do Hino
Nacional. Acredita no teste? Eu não.

Refúgios 1
O Brasil continua sendo a porta da

esperança para milhares de refugiados de
diferentes países, de 76 nacionalidades, em
especial para venezuelanos e cubanos. Nos
últimos cinco anos mais de 50 mil pessoas
conseguiram status, segundo dados do
Comitê Nacional para os Refugiados à
Coluna. Desde 2017, são 53.155 autorizações.

Este ano
Em 2021 a Venezuela segue na frente

com 1.814 pessoas reconhecidas,
depois vem Síria (19), República
Democrática do Congo (18) Cuba (255) e
Paquistão (19). Não tão a frente - para
surpresa - está o Afeganistão (03).

Carro leito
A situação é crítica para os fiscais

de estradas da ANTT. Áudios
mostram a instatisfação. Reclamam
do baixo valor da diária (R$ 200) para
cobrir hospedagem e refeições. Há
dias, um servidor dormiu na viatura e
avisou que vai à Justiça. A ANTT
informa que o valor é padrão no
governo e decidido pelo Ministério
da Economia.

Pra gaveta
Das 25 petições de impeachment

de ministros do STF no Senado, 12
são contra Alexandre de Moraes,
relator dos inquéritos que cercam
Bolsonaro. Aguardam parecer numa
gaveta da Advocacia do Senado. O
ministro Luís Roberto Barroso, alvo
da ira de quem questiona a
segurança das urnas, tem nas costas
quatro pedidos.

Assédio
O Ministério da Educação e Inep dificultam o acesso às denúncias – de

intimidação, assédio, perseguição – feitas pelos servidores que deixaram os
cargos no órgão às vésperas do ENEM. O conteúdo das denúncias foi
solicitado pela Coluna há dias, mas tanto a pasta quanto o órgão não
responderam até o fechamento desta edição.

L i tt l e
Holanda

Com a CPI das ONGs
da Amazônia ganhando
força no Senado, sumiu
do ar o site Opção Verde,
entidade criada por
holandeses, que compra
florestas desde 2008 na
região da rica Coari (AM),
com grandes reservas de
gás no subsolo.

1.200 km² !
A Coluna teve acesso a documentos

que podem chegar à PF. Uma ativista
holandesa tem em seu nome escrituras de
área de 26 km x 86 km (1.200 km²). Outro
‘o n ge i ro’ holandês é do setor de energia.
Eles contrataram uma advogada
trabalhista em Manaus para lobby no
Senado, mas ela pulou fora. Nos informes
do grupo para ambientalistas, a ONG
sugeria que o objetivo é preservar a
floresta, orientar e “controlar ” os nativos...

ES P L A N A D E I R A
• # 1º Festival de Música - Musicais Bar da Redonda acontece de 17 a

19 de dezembro, em Icapuí (CE). # Bait Incorporações, em parceria
com Loft e Nomah, promove dia 23 masterclass online sobre ativos
imobiliários. # Mandaliti é o escritório líder no The Legal 500 Latin
America 2022. # Thiago Gomide, presidente da Rádio Roquette
Pinto, será o Embaixador de Turismo do RJ em 2022.

Refúgios 2
Ao contrário de 2019 e 2020, em que o

Brasil reconheceu 21.541 e 26.653 pessoas
respectivamente, este ano foram
somente 2.244 cidadãos com status até
agosto. Desde 2017, conseguiram o status
48.475 venezuelanos, seguidos da Síria
(2.060), República Democrática do Congo
(648), Cuba (471) e Paquistão (246).

após circular uma foto que mostra
o ator e cineasta Wagner Moura co-
mendo uma marmita que tinha ca-
marão servida em evento organi-
zado pelo MTST na ocupação, no úl-
timo dia 12.

"O trabalhador precisa se ali-
mentar e tem direito de comer ca-
marão, e não só camarão, mas car-
ne, bife, o que quiser", diz Claudia
Garcez, coordenadora estadual e
organizadora da ocupação. "Esse
pensamento de que pobre tem que
ir pra fila do osso é genocida."

Membro da coordenação nacio-
nal do MTST, Guilherme Boulos
(PSOL) esteve no evento e disse que
decidiram fazer o almoço deste do-
mingo como um ato de resistência
e em resposta às críticas. "Essas pes-
soas que estão do outro lado não
engolem quando veem um sem te-

to comendo camarão, quando ve-
em que tem cinema dentro de
uma ocupação. Mas essas mesmas
pessoas não deram um pio sobre a
fila do osso."

Foram distribuídas 300 refei-
ções, todas elas com o camarão se-
co, como acarajé, caruru e mo-
queca de língua. "Por isso, vai ter
camarão sim, vai ter acarajé. A
gente não pode aceitar que essa
elite brasileira queira dizer o que
o povo brasileiro pode comer ou
não", disse.

"A gente tá lutando contra a fo-
me que esse governo trouxe para
as famílias que têm sentido na pele
toda a crise econômica nessa pan-
demia e contamos com a solidarie-
dade de chefs e instituições que es-
tão ajudando a fazer esse evento",
diz Garcez.
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Lapso eleitoral
A RT I G O S

Segundo lapso eleitoral dos
milhões de brasileiros votan-
tes – o primeiro foi Collor de

Mello em 1989 –, a vitória de Jair
Bolsonaro em 2018 provavelmen-
te não se repetirá em 2022. É essa a
expectativa de pelo menos dois
terços dos que se dirigirão às ur-
nas. Engana-se quem acha que o
terço restante está fechado com
Messias. Talvez ele não consiga se-
quer um terço dos 54.657,456 vo-
tos alcançados no pleito anterior.
Projeções nada alvissareiras.

Para analistas de correntes va-
riadas, o atual presidente enfren-
ta seu pior momento político des-
de que foi eleito. O pouco caso
com a pandemia, a dificuldade de
lidar com o Congresso, a hostili-
dade com o Supremo Tribunal Fe-
deral, ironias diárias contra a im-
prensa e opositores e, principal-
mente, as investigações da CPI da
Covid o colocaram como forte
candidato a perder a reeleição.

Caso se confirmem as previsões
dos institutos de pesquisa, Bolso-
naro será o primeiro mandatário
a não ser reeleito desde 1994,
quando a reeleição começou a ser
permitida no Brasil. Mesmo acu-
sado por todos, Luiz Inácio vence

em todos os cenários com expres-
siva vantagem. Além das dificul-
dades naturais de quem nada fez
de bom para o país, o inferno as-
tral de Bolsonaro é amplificado
pelo vício dominador que o afeta
sempre que algo lhe é oferecido:
uma necessidade visceral chamar
de seu o que pega ou vê.

Tentou, mas não conseguiu
com o Brasil, que o rejeita até em-
baixo d’água. No Congresso, per-
deu todas as reformas apresenta-
das como suas. Imaginou ter
apoio para emparedar o Poder Ju-
diciário, particularmente o STF e
o TSE, e novamente foi obrigado a
dançar a música entoada por
suas excelências de toga. A busca
agora é por um partido vassalo e
que o receba como mito.

Depois de quase zerar o prestí-
gio político, dificilmente conse-
guirá ser “dono” de uma legenda
séria. Portanto, é justo que nunca
tenha tido nada para chamar de
seu. Nem mesmo os votos de
2018, boa parte deles foi “conquis -
ta da ” em protesto à principal li-
derança da época. Com certeza,
esse lapso não se repetirá.

ARMANDO CARDOSO,j o r n a l i sta

CHARGE COMENTÁRIOS
DO

PS D B
"Os três candidatos são muito

fracos para disputarem a presidên-
cia da República."

WILSON FRAN, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA “Resultado de
prévias do PSDB deve influir no
tamanho do centro político”.

Refo r m a
“Não é reforma, é destruição dos di-

reitos dos trabalhadores para benefi-
ciar especuladores. É um governo que
só faz mal à classe trabalhadora.”

FABIANO BARBOSA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA “Governo insiste
em minirreforma trabalhista e quer
liderança no Congresso”.

3ª Via
“O juiz suspeito está fazendo teatro.

Ele vai apoiar e lamber as botas, nova-
mente, de qualquer candidato que
lhe prometa uma boquinha no STF.”

JOÃO ALVES, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA “Com foco na ‘geração z’,
congresso do MBL ‘e l ege’ M o ro
como líder da 3ª via”.

Enem
“O problema é que o governo atual

não quer fortalecer o conhecimento,
quer fortalecer a burrice, quem dirá
testá-lo de forma eficiente”

MARCOS EMANUEL, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA “Questões do
Enem na mira de Bolsonaro são
eficientes em testar conhecimento”.

B o l s o n a ro
“Provavelmente o pior governo

de qualquer país na atualidade.
Sem dúvida o pior presidente do
Brasil de todos tempos.”

EMIR BRAGANÇA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA “Bolsonaro e
aliados afinam discurso para filiação
ao PL de Valdemar”.

Lu l a
“E ainda tem gente que não acre-

dita que eles querem transformar
o Brasil em uma ditadura socialista
igual a da Venezuela e Cuba."

CARLOS BRAIA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA “Em Madrid, Lula
diz que sua viagem à Europa prova
que ‘o mundo gosta do Brasil’ ”.

Psicologia do sentir
Ainda como estudante, pude

perceber que a construção
teórica da psicologia — o es-

tudo do comportamento huma-
no, através de suas diferentes es-
colas de pensamento, se estrutu-
rava, conforme o pensamento
científico do século XX, no para-
digma cartesiano. Aprendi o ser
humano modelado como uma
máquina perfeita, tendo o siste-
ma neuronal como engrenagem
principal de onde surgiria a emo-
ção — uma resposta química — e o
sentimento como sendo a sua
reação. Visão que consagra o ma-
terialismo e a primazia da razão.

Entretanto, vislumbrando a
universalidade dos sentimentos
(desde a pré-história o ser huma-
no sente com a mesma seme-
lhança vibracional), entendi que
o sentir ultrapassa os tempos.
Amor, ódio, fé e os mais de qui-
nhentos sentimentos conhecidos
são vivenciados como constantes
universais humanas, variam con-
forme a época e a cultura em suas
expressões, mas não nos seus
conteúdos vibracionais.

Assim, comecei a estudar o sen-
tir a partir da transdisciplinarida-
de. Além da psicologia, gra-

duei-me em física, com o intuito
de compartilhar outro olhar. Nes-
ta trajetória, partindo da psicolo-
gia, psicanálise, física, biologia e
artes, cheguei a um campo novo
que nomeei de Ciência do Sentir.

Não é difícil provar que o sentir,
complexo, compõe o Eu. Se esta-
mos felizes, torna-se mais fácil li-
dar com a vida, apesar das dificul-
dades. Mas se estamos insatisfei-
tos, torna-se mais difícil lidar com
a vida, apesar das facilidades. Vi-
vemos em uma cultura que des-
denha os sentimentos, vê fraque-
za ao demonstrar sentimento.

Segundo a Ciência do Sentir, os
sentimentos são como diaman-
tes que precisam ser lapidados
para assim gerar riquezas inter-
nas, possibilitando as pessoas ad-
quirirem recursos para gerenciar
as suas relações, assim como a
própria vida. Emerge o Eu Sensí-
vel, aquele recorte que, conse-
guindo experienciar o sensível
conscientemente, viabiliza o sa-
bor do Eu, o sentimento de Eu
que cada um possui.

BEATRIZ BREVE, psicóloga e
presidente da Sociedade Ciência
do Sentir

C A RTA S DOLEITOR
A pa re l h a m e nto

O aparelhamento do MEC,
INEP, reitorias de universidades
federais e a recente interferência
em questões da prova do Exame
n a c i o n a l  d o  E n s i n o M é d i o
(ENEM), provam o quão baixo e
rasteiro é o governo federal con-
duzido por Bolsonaro.

Seu Ministro que desde a posse
nada fez na condução do MEC, é
cúmplice na censura, no apare-
lhamento e na ineficiência do mi-
nistério que ocupa por ser evan-
g é l i c o.

Nada justifica um presidente
da república interferir no conteú-
do de provas do ensino médio,
ainda mais um sujeito que nunca
foi um defensor da Educação em
30 anos de vida política. Cujo go-
verno não cumpriu nada daquilo
que prometeu em campanha.

Esta sua ação, visa agradar mili-
tares e pessoas da sua atual reli-
gião. O tempo passa e já são três
anos sem que Bolsonaro tenha
feito alguma coisa em prol da
Educação. Nem as malfadadas es-
colas militares ele cumpriu com a
palavra. Seu ministro esteve em
Bauru, quando prometeu uma
dessas escolas à prefeita.

Juntos, de mãos dadas, fizeram

uma oração no gabinete dela, que
também é evangélica, porém, ele
mentiu. Assim caminha a medio-
cridade a passos largos...

RAFAEL MOIA FILHO, Bauru, SP

Diploma
O Tribunal Superior Eleito-

ral(TSE) deveria exigir que a pen-
ca de sabidos, candidatos à Presi-
dência da República fizessem as
provas do ENEM. O índice de re-
provação seria avassalador.

VICENTE LIMONGI NETTO,
Brasília, DF

M o r tes
Mais em função da pandemia

do coronavírus, o IBGE, aponta
que o Brasil teve alta de 14,9% de
mortes em 2020. Maior índice
desde 1984. O total de óbitos foi de
1.513.375. Ou, 195.375 mortes a mais
sobre 2019.

Porém, é bom ressaltar, que,
óbitos somente pela covid-19, nes-
te mesmo ano foram 194.976 ca-
sos. Constatou-se também que a
maioria das mortes foram de ido-
sos acima de 60 anos.

PAULO PANOSSIAN,
São Carlos, SP

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

(61) 99606.4199

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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Enem surpreende com
temática progressista

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

Prova teve questões com a música
'Admirável Gado Novo' e indígenas

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

E stu d a ntes
esperam a
abertura dos
portões no
primeiro dia de
provas do
E xa m e
Nacional do
Ensino Médio

Vacina dos
EUA chega
ao Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, anunciou hoje (21) a
chegada de 2,1 milhões de doses
de vacinas contra a covid-19. Os
imunizantes da AstraZeneca fo-
ram doados pelo Estados Uni-
dos e entregues nesta manhã no
Aeroporto de Viracopos, em
Campinas.

Pelas redes sociais, o ministro
agradeceu o governo nor-
te-americano pela parceria, re-
sultado de acordo bilateral para
o combate ao coronavírus.

“Chegaram agora pela ma-
nhã mais de 2 milhões de doses
de vacina covid-19 doadas pelos
Estados Unidos. Agradeço pela
parceria. Juntos, vamos vencer
esta pandemia!”, publicou
Queiroga.

Em nota, a Embaixada dos Es-
tados Unidos declarou que a
doação representa mais um
exemplo da vitalidade das rela-
ções entre os dois países.

“Os EUA têm estado ao lado do
Brasil desde o início da pande-
mia. Para além das vacinas e ou-
tros medicamentos, o governo
norte-americano já contribuiu
com R$ 110 milhões em assistên-
cia direta, o setor privado dos
EUA com mais de R$ 412 mi-
lhões. Os EUA também doaram
mil ventiladores pulmonares,
equipamentos de proteção, ofe-
receram cooperação técnica e
muitos outros tipos de assistên-
cia ao Brasil”, diz a nota.

P f i ze r
O consórcio Pfizer – B ioNTech

entrou com o pedido de autori-
zação juntamente à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) para que sua vacina
contra a covid-19, a Comirnaty,
possa ser aplicada em crianças
com idades entre 5 e 11 anos.

A Anvisa terá até 30 dias para
analisar a documentação e os es-
tudos entregues pelas farma-
cêuticas e avaliar aspectos como
segurança e eficácia do imuni-
zante no público pretendido.

As farmacêuticas já haviam
anunciado no mês passado que
entrariam com a solicitação. A
ampliação da imunização para
esse público foi submetida e
aprovada pela autoridade sani-
tária dos Estados Unidos (FDA,
na sigla em inglês), em outu-
b r o.

Segundo Anvisa, a dose da va-
cina para crianças será diferente
daquela utilizada para pessoas a
partir de 12 anos. Os frascos tam-
bém terão cores distintas para
evitar erros na aplicação.

COVID-19

O primeiro dia de provas do
Enem 2021 teve questão com a
música "Admirável Gado No-

vo", do cantor Zé Ramalho, sobre
populações indígenas e carcerária
do país.

O exame começou ontem com
as provas de ciências humanas, lin-
guagens e redação.

O professor de história, Guilher-
me Freitas, da escola Seb Lafaiete,
diz que a questão com a música de
Ramalho pedia ao candidato que
interpretasse um trecho da letra da
canção e a relacionasse com a ex-
clusão vivida pela população.

"Surpreendentemente, diante
de todas as denúncias que cerca-
ram o Enem nos últimos dias, a
prova voltou a trazer questões que
abordam a história contemporâ-
nea brasileira. Ainda que a ditadu-
ra militar não tenha sido aborda-
da, outros períodos importantes
apareceram", conta Freitas.

Às vésperas do início do Enem,

servidores do Inep, órgão respon-
sável pela elaboração da prova, fi-
zeram uma série de denúncias so-
bre assédio moral que sofreram pa-
ra suprimir perguntas com temas
considerados inadequados pela
gestão do órgão.

Nenhuma questão da prova
abordou a ditadura militar no país.
Desde o início do governo Bolsona-
ro, o período histórico foi suprimi-
do da prova.

"Ainda que não tenha abordado
a ditadura militar, a prova deste
ano voltou a falar da história con-
temporânea, o que é muito positi-
vo e importante. O exame trouxe
duas questões sobre Getúlio Var-
gas", dis Freitas.

Apesar das denúncias de pres-
são, a prova abordou questões so-
bre minorias, como população in-
dígena, população carcerária e de-
sigualdade de gênero.

Umas das questões, por exem-
plo, falou sobre as dificuldade de

mulheres cientistas no século 19
diante da exclusão que sofriam
com a sociedade patriarcal.

O tema da redação também sur-
preendeu os educadores por ter
mantido o padrão de anos anterio-
res ao abordar assunto relaciona-
do aos direitos humanos. Os candi-
datos tiveram que fazer uma dis-
sertação sobre a "Invisibilidade e
registro civil: garantia de acesso à
cidadania no Brasil'.

O professor de História João Da-
niel Lima de Almeida disse que fi-
cou surpreso com a qualidade da
prova, que tinha questões "muito
progressistas".

Ele menciona como exemplo a
questão que tinha um texto de
Friedrich Engels, que falava sobre a
luta de classes entre o operariado e
a classe média.

Para ele, a questão que usou a
música Admirável Gado Novo, de
Zé Ramalho, apesar de ter sido es-
crita durante a ditadura militar, fa-
lava sobre uma situação que pode-
ria acontecer em qualquer época.
"Era sobre a passividade do povo,
uma metáfora provavelmente dos
tempos atuais."

Na questão sobre Engels, havia
um texto que falava que não se po-
dia confiar na classe média porque
ela dizia ser a favor da igualdade e
não era. A resposta certa era para o
aluno indicar a luta de classes.

A prova de inglês falava da situa-
ção das mulheres negras nos Esta-
dos Unidos, usando trechos do li-
vro da ex-primeira-dama nor-
te-americana Michelle Obama.
Além disso, outra questão discutia
gênero, ao perguntar sobre as mu-
lheres cientistas no século 19 que
só podiam catalogar animais e
plantas em viagens com seus mari-
dos.

Duas questões tratavam de es-
cravidão, uma sobre um escravo
fugitivo e outra sobre os escravos
chamados "tigres", que levavam os
fezes dos senhores quando não ha-
via esgoto. A resposta correta, se-
gundo o professor do Descompli-
ca, era que esse trabalho reafirma-
va a hierarquia social.

Uma questão de interpretação
de texto trazia a música Sinhá, de
Chico Buarque, que conta a histó-
ria de um escravo castigado por ter
visto a sinhá nua.
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A INTEGRIDADE EM
TEMPOS ATUAIS

Um dos grandes problemas enfrentados na sociedade é a crise de
integridade. Ser íntegro, nada mais é do que ter uma característica ou estado
daquilo que se apresenta ileso, que não foi atingido ou agredido. Observa-se
que muitas pessoas se perdem na sua trajetória de vida.

Iniciam a caminhada existencial com disposição
de manterem-se ilesos, do ponto de vista
ético-moral, porém, permitem-se serem violados
em seu princípios, crenças e vocações. Crenças,
valores e vocações estão sendo destruídos por
causa da integridade afetada. Reconstruir-se ainda
é um caminho existencial necessário.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

FOTO DE JP RODRIGUES

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

Revest i m e ntos
Lívia Soledade e José Lopes celebram no

dia 24, a inauguração do novo show-room
das marcas Lazul Stones e Z’door, que
começam a operar juntas no Praça
Capital no SIA Trecho 1. O evento
terá menu assinado pelo Taypá.

C e l e b raç ão
Nesta segunda-feira, às 12h30,

Joel Jorge comanda almoço no
restaurante NAU para
celebrar os 13 anos de
trajetória, conquistas
e sucesso do
Grupo G15.

Festa em família
Ao lado de sua elegante Rita,

dos filhos, nora, genro e neto, o
deputado Átila Lins (foto)

comemora hoje na intimidade
do lar, o seu aniversário.
Muito querido, será alvo
de um festival de
mensagens e
cumprimentos dos

inúmeros amigos. Nossos
votos de muita saúde e

fe l i c i d ad es !

BELO E CHARMOSO TRIO
Flay Leite, ladeando as aniversariantes Caroline Collor e Isabela Lira

AU TÓ G R A F O S
Na concorrida sessão

de autógrafos na
Trattoria da Rosario,
do livro Lobby
Stories “cenas reais de
uma vida nas antessalas
do poder”, que teve início
quando o autor Jack
Corrêa foi chefe do
cerimonial do
governador de Minas,
Francelino Pereira dos
Santos, o escritor com o
ministro das Relações
Exteriores, Carlos França
e sua filha Ana Clara.

O engenheiro
Antônio Carlos

Portugal e o
e m ba i xad o r

Marcelo Jardim

Anna Paola Pimenta e Tatiana Mares Guia

Vera Brennand e o ministro José Múcio

Getúlio Lopes
e José Carlos
Sousa Dias

FOTOS DE OSWALDO ROCHA
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ECONOMIA.
Reforma trabalhista não conseguiu
estimular a criação de empregos

4 ANOS DEPOIS...

E, segundo especialistas, ainda potencializou a informalidade e a precarização dos direitos
PEDRO VENTURA/AGÊNCIA BRASÍLIA

A diminuição dos direitos trabalhistas como única forma de gerar emprego não se confirmou na prática

S E RV I Ç O

Principais mudanças
com a reforma
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
• Pagamento da contribuição,

equivalente a um dia de
trabalho, deixou de ser
o b r i gató r i o

F É R I AS
• Período de 30 dias corridos por

ano pode ser parcelado em até
três vezes

TRABALHO INTERMITENTE
• Introdução dessa modalidade

de trabalho, com direito ao
período de férias, FGTS e 13º
p ro p o rc i o n a i s

JORNADA DE TRABALHO
• Pode ser pactuada em 12 horas

de trabalho e 36 horas de
d es ca n s o

TRABALHO PARCIAL
• Jornadas de até 30 horas

semanais, sem hora extra, ou
26h, com até 6h extras

A reforma trabalhista, que
completou seu quarto ano no
último dia 11 de novembro,

trouxe modificações nas relações
de trabalho, mas não confirmou o
propósito de geração de empregos
e, na visão de especialistas, poten-
cializou a informalidade e a preca-
rização dos direitos trabalhistas.

Para a advogada especialista em
Direito do Trabalho e sócia do escri-
tório Mauro Menezes & Advoga-
dos, Cíntia Fernandes, o quarto ano
após a reforma confirma a incom-
patibilidade do discurso sobre o
aumento da empregabilidade me-
diante a supressão de direitos. "Di-
versamente, e desassociado do pe-
ríodo de pandemia, verifica-se que
após o advento da reforma traba-
lhista foram elevados os números
de desemprego e potencializada a
precarização e a informalidade do
trabalho. Portanto, verifica-se que
as alterações promovidas impacta-
ram negativamente as condições
de trabalho por consequência a
economia do país", avalia.

Na visão da advogada especialis-
ta em Direito do Trabalho, Lariane
Del Vecchio, do escritório Aith, Ba-
dari e Luchin Advogados, a refor-
ma incentivou a informalidade e
não significou um aumento real de
renda, nem para as empresas, nem
para os trabalhadores. "A ideia da
reforma era modernização, flexibi-
lização e geração de empregos.
Ocorre que, depois de quatro anos,
vemos que ela não trouxe os avan-
ços esperados, pelo contrário, dian-
te de todo cenário de desemprego
e pandemia, temos o aumento do
desemprego e a precarização das
relações de emprego. Assim, au-
mentaram a informalidade e a fal-
sa pejotização", observa.

Mudanças
A reforma trabalhista alterou

mais de 100 itens da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT) e flexibi-
lizou uma série de direitos dos em-
pregados no país. Entre as princi-
pais alterações estão a criação do
contrato intermitente, a introdu-
ção da ideia de negociado prevale-
cendo sobre o legislado, a amplia-
ção da jornada de trabalho parcial,
a ampliação da terceirização para
as atividades-fim e não somente
nas atividades-meio, a regulamen-
tação do teletrabalho e, a partir de
2020, toda a legislação trabalhista

emergencial, destacando-se os pro-
gramas de preservação do empre-
go e da renda a partir da suspensão
dos contratos de trabalho e redu-
ção de jornada mediante negocia-
ção individual.

A advogada e especialista em Di-
reito do Trabalho Karolen Gualda
pondera que apenas mudanças na
lei não criam vagas de emprego.
"Infelizmente, por inúmeros moti-
vos, as mudanças não cumpriram o
prometido. Dentre eles, destaca-se
o fato de que a flexibilização não é
capaz de estimular a economia, es-
sa sim, única responsável pela cria-
ção de novas vagas de emprego".

Gualda aponta que a flexibiliza-
ção da CLT era positiva em inúme-
ros pontos, mas o que tem se visto é
a insegurança jurídica, comprova-
da pelos julgamentos de inconsti-
tucionalidade no Supremo Tribu-
nal Federal (STF). "A redução do nú-
mero de ações trabalhistas, confir-
mada pelos dados estatísticos, está
prestes a cair por terra com a deci-
são do STF pelo não pagamento dos
honorários periciais e sucumben-
ciais pelos beneficiários da justiça
gratuita. Muito pouco restou da
grande reforma e certamente a
criação de empregos não é um le-
gado que a ela poderá ser atribuí-
do", conclui a advogada.

Falta o aquecimento da economia
O juiz do trabalho Otavio Calvet

avalia, também, que o principal fa-
tor para geração de empregos é o
desenvolvimento econômico. "In-
felizmente, o nosso país vem so-
frendo sucessivas crises financeira,
política e, recentemente, pandêmi-
ca. Isso dificultou o desenvolvi-
mento da economia e não pude-
mos perceber os efeitos positivos
das novas regras trabalhistas no
que concerne ao aumento dos pos-
tos de trabalho".

Nos tribunais, Calvet aponta a
sensação de que algumas regras
podem ajudar num cenário de eco-
nomia mais aquecida. "Por terem
desburocratizado, criado modali-
dades contratuais e dado maior se-
gurança jurídica às empresas,
criou-se um ambiente mais favorá-
vel para a geração de empregos.
Mas até agora, repito, não conse-
guimos vislumbrar o principal fa-
tor: o aquecimento da economia",
diz o juiz.

Do ponto de vista do advogado,
professor da Universidade Federal
do Paraná e Diretor Científico do IE-
PREV, Marco Aurelio Serau Junior, as
mudanças podem ser consideradas,

na realidade, um verdadeiro 'pro-
cesso de reforma trabalhista', pois
desde 2017 diversas leis e medidas
provisórias ampliaram o caminho
da alteração das leis trabalhistas.

"O discurso de necessidade de di-
minuição dos direitos trabalhistas
como única forma de ampliação
dos postos de trabalho não se con-
firmou na prática. As estatísticas
demonstram que não ocorreu a
criação de novos postos de traba-
lho de modo expressivo, ou que es-
tes se deram em formas precariza-
das, como o contrato intermitente,
ou a partir de trabalho autônomo,
especialmente por plataformas di-
gitais", analisa o especialista

Lariane Del Vecchio frisa, ainda,
que a fragilidade do mercado de
trabalho e dos direitos do trabalha-
dor ficaram mais evidentes com
tantas alterações legislativas. "Tive-
mos reforma trabalhista, reforma
previdenciária, crise econômica,
crise pandêmica, Contrato Verde e
Amarelo, minirreforma trabalhista,
programa emergencial de manu-
tenção do emprego e renda, Medi-
das Provisórias de redução de salá-
rio e jornada e em cada uma destas

situações, vimos o desmonte dos di-
reitos trabalhistas, constitucionais
e previdenciários e da proteção so-
cial, o que naturalmente acarreta
insegurança ao trabalhador".

Na esteira de mudanças das rela-
ções trabalhistas e da revolução di-
gital, intensificada no período da
pandemia, surgiu um novo fenô-
meno batizado como 'uberização'.
Trata-se de um modelo de trabalho
que prevê um estilo mais informal,
flexível e por demanda, vinculado
principalmente aos aplicativos de
entregas e de transporte.

O advogado Ruslan Stuchi, sócio
do Stuchi Advogados, ressalta que
essa nova relação de trabalho sur-
giu de uma maneira natural em
um cenário econômico difícil, não
só do Brasil, mas do mundo. "Há
um grande aumento na automa-
ção e na inteligência artificial, que
cuida das tarefas repetitivas. Isso
faz com que aumente a demanda
por um novo tipo de trabalho, on-
de as próprias pessoas querem ter
uma nova rotina, com autonomia
nas tarefas e a possibilidade de op-
tar quando querem trabalhar", ex-
plica.
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Brasil tem desafios para
reduzir emissão de gás

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Agro esbarra em acesso à tecnologia para cumprir acordo feito na COP26
DUDA PINTO / AFP

A pecuária é a atividade responsável pela maior quantidade de emissões de metano na atmosfera

P rotesto
c o nt ra
rest r i ç õ es

Depois de duas noites de pro-
testos violentos contra restri-
ções para combater a covid na
Holanda, confrontos entre ma-
nifestantes e policiais chegaram
à Bélgica na tarde de ontem.

Milhares de pessoas se reuni-
ram ao redor da Gare du Nord,
em Bruxelas, para protestar con-
tra o que veem como restrições
à liberdade: o uso obrigatório de
máscaras a partir de 10 anos de
idade e a volta ao trabalho em
casa quatro dias por semana, se
possível.

Ambas passam a valer a partir
de hoje. Segundo o governo bel-
ga, as restrições visam evitar so-
brecarga no sistema de saúde e
mortes desnecessárias. Em nota,
os organizadores do protesto di-
zem que as medidas "não consti-
tuem uma solução estrutural
para os serviços de saúde".

Um dos países com maior ta-
xa de mortes por habitantes na
primeira onda de covid, provo-
cada principalmente por surtos
em asilos –além da contabilida-
de mais ampla que a de outros
pa ís es –, a Bélgica controlou a
pandemia com um confina-
mento duro em 2020.

Neste ano, relaxou as regras
ao mesmo tempo em que ado-
tou uma das mais bem-sucedi-
das campanhas de vacinação da
Europa: receberam todas as do-
ses 75% da população total –po -
dem se imunizar os que têm ao
menos 12 anos.

Entre os adultos a partir de 18
anos, são 87% os que já tomaram
todas as doses prescritas. Na fai-
xa mais vulnerável, acima de 65
anos, 93% foram vacinados e já
começaram a receber reforço.

Os fármacos derrubaram o
número de casos mais graves de
Covid, mas, com o fim das restri-
ções à circulação e ao contato, o
menor uso de máscaras e a che-
gada do frio –que propicia aglo-
merações em locais fechados–, o
país começou a ver nas últimas
semanas um aumento do contá-
g i o.

Mais recentemente, a alta
atingiu também as hospitaliza-
ções e mortes, levando ao novo
endurecimento de restrições.
Na semana que se encerrou em
16 de novembro, foram registra-
dos por dia 12.054 novos casos
(19% acima da média da semana
anterior), 268 hospitalizações
(+29%) e 31 mortes (+29%), das
quais só duas foram em asilos.

O ato contra as medidas do
governo belga foi acordado com
o governo e começou pacífico.

COVID-19 NA BÉLGICA

O acordo do metano, assinado
pelo Brasil e outros 102 países
na COP26, estipulou o com-

promisso de cortar em 30% as emis-
sões do gás poluente até 2030 e ele-
vou os desafios para a agropecuá-
ria em busca de uma produção
mais sustentável.

Depois do desmatamento, a pe-
cuária é a atividade responsável pe-
la maior quantidade de emissões
de dióxido de carbono e também é
a principal emissora de metano na
atmosfera – ambos são gases que
contribuem para o aquecimento
global.

O Brasil é o quinto maior emis-
sor de metano, segundo dados de
2018, sendo que a maior parte das
emissões do agronegócio vem da
chamada fermentação entérica. O
gás é produzido no aparelho diges-
tivo do gado e em processos natu-
rais. Outro percentual vem de resí-
duos de aterros e da produção de
óleo e gás.

O acordo inclui metade dos 30
principais emissores de metano.
Das grandes economias, China,
Rússia e Índia não firmaram o
c o m p r o m i s s o.

"É um desafio, mas o Brasil não
pode ficar de fora. É difícil de cum-
prir, mas a gente espera que um
grande esforço seja feito, para be-
nefício das exportações brasilei-
ras", diz José Augusto de Castro,
presidente-executivo da AEB (Asso-
ciação de Comércio Exterior do
Brasil).

Ele ressalta que a agropecuária
pode, em um primeiro momento,
perder parte da competitividade,
mas é preciso que governo e setor
privado reforcem parcerias. "Por
mais que as transformações pos-
sam incomodar parte do setor, o
país não pode dar as costas para o
mundo na questão ambiental."

"O acordo foi um avanço, e o
compromisso feito pelo Brasil aca-
bou indo além do imaginado. É
preciso agora mostrar para o mer-
cado que somos capazes de fazer is-
so, não pode ficar só no discurso",
diz o professor da FGV (Fundação
Getulio Vargas) Eduardo Assad, es-
pecialista em agronegócio.

Entre as iniciativas para reduzir
emissões, o governo tem destaca-
do o Plano ABC+, que tem o objeti-
vo de controlar a emissão de gases
(entre eles o metano). A meta é evi-

tar o lançamento de 1,1 bilhão de to-
neladas equivalentes, por parte do
setor agropecuário, até 2030.

A primeira fase do plano previa
iniciativas como plantio direto e
recuperação de pastagens, e a se-
gunda inclui tecnologias como sis-
temas irrigados. O incentivo para a
adoção dessas práticas se dá por
meio de crédito público, com o Pla-
no Safra. Hoje, porém, os recursos
que financiam a produção de bai-
xo carbono equivalem a R$ 5 bi-
lhões, ou 2% do total do programa
de 2021 e 2022.

Luiza Bruscato, coordenadora
do GTPS (Grupo de Trabalho da Pe-
cuária Sustentável), considera que
é preciso, primeiro, estimar as
emissões de metano pelo setor pe-
cuário de forma eficiente.

"Temos várias realidades dentro
do Brasil, cada uma com suas parti-
cularidades, mas o primeiro desa-
fio é estimar as emissões. Feito isso,
o Plano ABC+ é muito robusto. Se a
gente conseguir implementá-lo
por completo, recuperando pasta-
gens degradadas sem desmatar
mais, já estaremos lá na frente."

Ela diz ser preciso melhorar a co-

municação do agronegócio. "O Bra-
sil precisa fazer uma conta melhor
do balanço das emissões, também
pensando no caso do carbono.
Nosso resultado pode ser muito
melhor do que o de países que só
fazem confinamento e não têm re-
servas de preservação."

Durante a COP, a CNA (Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do
Brasil) defendeu que o produtor
brasileiro tem compromisso com a
sustentabilidade ambiental.

Muni Lourenço, vice-presidente
da entidade, afirmou que o país
ocupa posição de destaque no
mundo devido à produção de car-
ne bovina com uso de tecnologias
de baixa emissão de carbono.

"Somos um dos maiores produ-
tores de carne bovina do mundo e
temos potencial para ampliar essa
produção com sustentabilidade
ambiental, incorporando técnicas
sustentáveis à cadeia produtiva",
afirmou na conferência.

Ele também disse que as tecnolo-
gias de baixa emissão de carbono
têm permitido a redução da área
de pastagens e aumentado o nú-
mero de animais por hectare.

O Brasil é o quinto
maior emissor de
metano, segundo
dados de 2018, sendo
que a maior parte das
emissões do
agronegócio vem da
c h a m ad a
fe r m e ntaç ão
entérica. O gás é
produzido no
aparelho digestivo do
gado e em processos
n atu ra i s .
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Flamengo embala e
Verdão começa a tropeçar

L I B E RTA D O R E S

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

Se há doze dias o Palmeiras vi-
nha embalado no Campeonato
Brasileiro, com uma série de vitó-
rias que dava moral à equipe às vés-
peras da final da Libertadores, a si-
tuação se inverteu. Os paulistas
perderam as últimas três partidas,
sendo a última com o time titular
contra o Fortaleza, no último sába-
do, e vêm o Flamengo começar a
embalar, com quatro vitórias se-
guidas, além de um bom desempe-
nho. Uma virada na reta final.

No último sábado, o Flamengo
venceu o Internacional por 2 a 1,
com dois gols logo nos dez minu-
tos iniciais. Empolgados com o
apoio da torcida, que abraçou o
ônibus do time rumo à Porto Ale-
gre, o rubro-negro ainda mantém
o sonho do tricampeonato brasi-
leiro, apesar da distância de oito
pontos para o líder Atlético-MG.
Mas o foco principal é justamente a
Libertadores. Tanto que no duelo
de amanhã, contra o Grêmio, Rena-
to Gaúcho deve levar o time reserva
para ir à campo. A exceção deve ser
alguns minutos para Arrascaeta,

que retornou de lesão após quase
50 dias, atuando por alguns minu-
tos no duelo contra o Internacio-
nal.

A estratégia de uma equipe re-
serva também será adotada pelo
Palmeiras no duelo contra o Atléti-
co-MG, também amanhã, em São
Paulo. Conhecida no mundo do fu-
tebol como ‘torcidas irmãs’, os pal-
meirenses chegaram a cogitar o
apoio ao Atlético-MG no duelo no
Allianz Parque, tudo para tirar o tí-
tulo do Flamengo. O Verdão, com a
derrota, não tem mais chances de
faturar o Brasileirão.

Re c o m e n d aç õ es
Para os torcedores que irão para a

partida em Montevidéu, alguns re-
quisitos são necessários para ingres-
sar ao país, como a necessidade de
um teste RT-PCR feito até dois dias
antes da viagem, assim como o cer-
tificado de vacinação e um seguro
viagem com cobertura contra a co-
vid-19. Outra recomendação é que
quem possuir passaporte com chip
preferi-lo ao invés da identidade,
pois acelera no momento da imi-
gração. No retorno ao Brasil, tam-
bém é necessária a apresentação de
um teste RT-PRC feito no Uruguai.

ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO

Gabi marcou no
duelo contra o
Internacional e
chegou a 11 gols
no Brasileirão.
Jogador é a peça
fundamental do
Flamengo para a
decisão da
L i b e r tad o res
contra o
Palmeiras, no
próximo dia 27
de novembro,
em Montevidéu

Botafogo conquista o bi
SÉRIE B

Timão vence o Santos
SÉRIE A

O Corinthians não demons-
trou qualquer abalo por conta
da derrota no meio de semana
para o Flamengo e conquistou
uma vitória importante na Neo
Química Arena na tarde de on-
tem, ao superar o Santos, por 2 a
0. Os gols da partida saíram no
segundo tempo, com Jô e Ga-
briel

Com o resultado, o Timão en-
trou no G4, que garante uma va-
ga direta à Libertadores da
América do ano que vem. O time
chegou aos 53 pontos e superou

Fortaleza (53) e Bragantino (52).
O Santos, por sua vez, teve

sua sequência de três jogos sem
derrota. Com 42 pontos, está a
seis do Bahia, primeiro time da
zona de rebaixamento, que joga
hoje contra o Cuiabá, às 19h.

Em outro jogo deste domingo,
o Fluminense venceu o Améri-
ca-MG, por 2 a 0, e assumiu a 7ª
colocação. Os gol da partida fo-
ram Luiz Henrique, aos 43 minu-
tos do primeiro tempo e de Fred,
aos 37 da segunda etapa.. O
América caiu para o 10º lugar.

H a m i to n
põe fogo no
Mundial

Punido horas antes do inédito
GP do Catar, Max Verstappen lar-
gou em sétimo lugar neste do-
mingo e alcançou a segunda co-
locação ainda na quinta volta. A
reação, contudo, não foi suficien-
te para impedir a segunda vitória
seguida de Lewis Hamilton, que
largou na pole position e termi-
nou na mesma posição, tornan-
do-se o primeiro piloto da Fór-
mula 1 a vencer uma corrida no
Circuito Internacional de Losail,
palco de uma etapa da categoria
pela primeira vez na história.

Já o terceiro lugar ficou com o
radiante Fernando Alonso, de
volta ao pódio após sete anos. O
espanhol de 40 anos não ficava
entre os três primeiros desde
2014, quando foi o segundo co-
locado do GP da Hungria. "Já se
passaram sete anos, mas final-
mente chegamos lá. A equipe foi
excelente e a confiabilidade do
carro é ótima no momento. Es-
perei tanto por isso e estou mui-
to feliz", disse ele após a corrida.

Com a nova vitória, a 102ª da
carreira, Hamilton chegou aos
343 5 pontos, oito atrás de Vers-
tappen, líder do ranking, com
351.5. "Foi uma corrida bastante
direta no final e foi um ótimo
trabalho da equipe porque real-
mente precisávamos dos pon-
tos hoje Ter vitórias consecuti-
vas é uma grande sensação e nos
prepara bem para as duas corri-
das finais", disse o britânico da
Mercedes, que venceu o GP do
Brasil em uma corrida histórica
na semana passada e deu uma
volta de comemoração seguran-
do a bandeira brasileira.

Restam duas etapas para o
fim da temporada. A próxima
será na Arábia Saudita, no próxi-
mo domingo, enquanto a últi-
ma está marcada para dia 12 de
dezembro, em Abu Dhabi, nos
Emirados Árabes.

FÓRMULA 1

KARIM JAAFAR / AFP

Inglês voltou a vencer e está a
nove pontos de Verstappen

Era só questão de tempo para
que a torcida do Botafogo pudesse
voltar a comemorar. Com o acesso
já garantido há algumas rodadas, o
Fogão levantou o troféu da Série B
do Brasileiro com uma vitória sim-
ples contra o Brasil de Pelotas, já re-
baixado, aliado, ainda, a um trope-
ço do Coritiba diante do CSA, de
Alagoas.

O único gol da partida saiu dos
pés de Diego Gonçalves, aos 20 mi-
nutos do primeiro tempo. Navarro
dominou a bola na área pós cruza-
mento e rolou para o atacante mar-
c a r.

Em Curitiba, o CSA, que luta por

uma das vagas remanescentes pa-
ra a Série A do ano que vem, venceu
o Coritiba com gol de Wellington.
O gol saiu aos 21 minutos do segun-
do tempo. Ernandes bateu bem o
escanteio e o zagueiro subiu mais
alto que todos para estufar as re-
des. Com o resultado, a equipe ala-
goana subiu para a 4ª posição, mas
pode ser ultrapassado hoje pelo
Guarani, que enfrenta o Goiás, às
20h, em Campinas.

Faltando uma rodada para o fim
da Série B, Botafogo e Coritiba estão
garantidos na elite. Goiás (61), CSA
(59), Guarani (59), Avaí (58) e CRB
(57) lutam por duas vagas.
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Jornadas de estímulo à leitura
L I T E R AT U R A

11ª edição destaca trabalhos dos ilustradores como protagonistas no gosto pela literatura
R E P RO D U Ç Ã O/ FA C E B O O K

Duas
c o n fe rê n c i a s
marcam o
início da
p rog ra m aç ão,
nesta edição,
uma no dia 24
de novembro,
uma delas é
com o
ilustrador e
escritor Odilon
S oa res

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

A leitura de imagens em narra-
tivas literárias produzidas
por autoras e autores brasilei-

ros contemporâneos é a proposta
da 11ª Jornada Literária do Distrito
Federal, que contemplará nove es-
colas públicas do DF, e contará com
ciclo de conferências aberto à co-
munidade com autores consagra-
dos, até março de 2022. Essa edição
coloca em foco o trabalho dos ilus-
tradores como importantes prota-
gonistas no gosto pela leitura lite-
rária entre as crianças e jovens es-
tudantes.

O programa de formação de lei-
tores já beneficiou mais de 100 mil
estudantes e professores das esco-
las públicas do DF, tendo ministra-
do cerca de 150 oficinas de media-
ção de leitura, atividade funda-
mental para os encontros dos leito-
res com os autores realizados na
Jornada. Esta edição traz a volta das
interações presenciais com um
marco especial, pois, desde o início
da pandemia, os ciclos presenciais
estavam suspensos.

Duas conferências marcam o iní-
cio da programação, nesta edição,
uma no dia 24 de novembro, com o
ilustrador e escritor Odilon Soares
e, a outra no dia 1º de dezembro,
com a artista plástica e arte-educa-
dora Stela Barbieri. As palestras
abertas acontecem pelo canal da
Jornada Literária do Distrito Fede-
ral no Youtube, com participação
gratuita e livre para todos os públi-
cos.

Entre autores e autoras, a 11ª edi-
ção da Jornada Literária do DF bus-
ca destacar o trabalho de ilustrado-
res contemporâneos. Esse trabalho
com ilustradores se estende muito
além da simples associação entre
literatura para a infância e o uso de
imagens. É o reconhecimento de
que o objeto livro, mesmo aquele
do qual não conste nenhuma ima-
gem, já é o resultado de um traba-
lho de design refinado.

“Como afirma Odilon Moraes no
livro Traço e Prosa, um álbum ilus-
trado é uma soma da palavra escri-
ta, da imagem e do próprio objeto
livro. Por seu vasto conhecimento
como autor de ilustrações e estu-
dioso do tema, ele está na Jornada
Literária do DF como conferencis-
ta, para trazer uma ampliação dos
horizontes nesse campo, para ou-
tros artistas, para professores e pa-
ra leitores”, afirma o escritor João
Bosco Bezerra Bonfim, um dos

idealizadores e realizadores da Jor-
nada Literária.

É necessário ver que um ilustra-
dor é como um leitor, um intérpre-
te que recria o texto, para compre-
ender a riqueza do que é o trabalho
desses artistas da imagem. Pode-se
comparar o ilustrador com um
músico, que não se limita a execu-
tar uma partitura, mas com base
nela, recria. E a riqueza dos álbuns
ilustrados é a de criarem narrativas
paralelas ao próprio texto. O leitor
de imagens vê e lê a ilustração com
base no próprio repertório, na his-
tória de vida de cada um. Por isso, o
privilégio que a Jornada Literária
está buscando nesta edição, com o
letramento em imagens, para que
leitores possam ler de maneira crí-
tica a avalanche de imagens que re-
cebem nas redes sociais, televisão,
plataformas de vídeo.

Os estudantes receberão gratui-
tamente 2.500 livros, participarão
de atividades formativas e encon-
tros on-line com renomados escri-
tores e ilustradores. Nesta edição,
participam três mil pessoas, entre
alunos do primeiro ano do Bloco
Inicial de Alfabetização até o tercei-
ro ano do Ensino Médio e professo-
res. A programação inclui estudan-
tes de nove escolas públicas de cin-
co Regiões Administrativas do DF.

Incentivo ao hábito de ler
Entre as RAs que partiparão,es-

tão: Paranoá, Sobradinho, Ceilân-
dia, Gama, Brazlândia e Planaltina.
Nesta edição, participam três mil
pessoas, entre alunos do primeiro
ano do Bloco Inicial de Alfabetiza-
ção até o terceiro ano do Ensino
Médio e professores. “As doações
dos livros ajudam as crianças a co-
meçar suas bibliotecas e com isso
dar continuidade ao hábito de ler
literatura”, ressalta uma das ideali-
zadoras, Marilda Bezerra.

Alunos de professores aborda-
rão em classe as obras das autoras e
autores Adriana Nunes, Alexandre
Camanho, Blandina Franco, Caio
Riter, Celso Sisto, Claudio Fragata,
Felipe Cavalcante, Fernando Vilela,
Ivan Zigg, João Bosco Bezerra Bon-
fim, José Carlos Lollo, Leo Cunha,
Marco Miranda, Odilon Moraes, Re-
nato Moriconi, Rosana Rios, Stela
Barbieri e Talita Hoffmann.

“Cada um desses autores, por si,
representa um universo, tendo em
vista o reconhecimento nacional e
internacional das obras que ilus-
traram e dos livros para os quais
elaboraram o design”, ressalta João
Bosco. O idealizador e realizador
do evento completa que o diferen-

cial da jornada é a perspectiva de
realizarem encontros com leitores
e mediadores de leitura. Ele conta,
que a maior parte desses leitores se
sente, também, autor das próprias
histórias desenhadas, conforme se
pôde ser contatado nas edições an-
teriores do programa. “Ao se entre-
vistarem com os autores e autoras
de ilustrações, crianças e adoles-
centes se sentem fazendo pergun-
tas não como meros observadores,
mas como criadores”, completa.

João Bosco é poeta, possui 30 li-
vros publicados, incluindo os in-
fanto-juvenis e cordéis, é graduado
em Letras, Mestre e Doutor em Lin-
guística e pesquisador na área de
Análise do Discurso com estudos
em narrativas e poesia. Marilda Be-
zerra é jornalista e trabalhou por
mais de duas décadas com assesso-
ria de imprensa. Em 2016, ela e o es-
critor João Bosco Bezerra Bonfim
criaram a Jornada Literária do DF,
programa de formação de leitores
que leva literatura, livros e escrito-
res para estudantes e professores.
Marilda Bezerra vem atuando co-
mo produtora-executiva de proje-
tos culturais e é uma das curadoras
da Jornada Literária do DF.

“AS DOAÇÕES DOS
LIVROS AJUDAM AS
CRIANÇAS A
COMEÇAR SUAS
BIBLIOTECAS E COM
ISSO DAR
CONTINUIDADE AO
HÁBITO DE LER
L I T E R AT U R A ”
MARILDA BEZERRA,
idealizadora do Jornadas
L i te rá r i a s
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CANAL1.
GÊNESIS FOI UM DESAFIO QUE A EQUIPE
CONSEGUIU SUPERAR, DIZ DIRETOR

EDU MORAES

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

BAT E R E BAT E
» As gravações da tradicional

mensagem de fim de ano da
Globo ainda não foram
e n c e r rad a s . . .

» ...Na semana passada, por
exemplo, Flávia Alessandra
gravou a sua participação.

» Se chama Emília a
personagem de Giovanna
Grigio, única brasileira do
elenco - no remake de
"Rebelde" para a Netflix...

» ...A nova série mexicana
estreia na plataforma no dia
5 de janeiro.

» A Glaz Entretenimento
está gravando um filme
natalino, mas para o fim do
ano de 2022...

» ... No elenco, Vera Fischer,
Sérgio Malheiros e Géssica
Kayane, a G-Kay. A direção
é de Pedro Antonio.

» O “MasterChef ” d esta
terça-feira), às 22h30,
recebe os artistas
plásticos e grafiteiros “Os
G ê m e os”...

» ...Durante o episódio que
definirá o Top 5, Otávio e

Gustavo Pandolfo darão
dicas aos participantes
sobre o visual do prato e
relatam a experiência de
sempre trabalharem em
dupla.

» Daniela Albuquerque
também vai filmar a
sequência do longa “Ba rão
Hirsch - O Judeu de Quatro
I r m ãos”...

» ... Na segunda parte, sua
personagem, Sara, terá 72
anos, o que irá envolve
todo um trabalho de
ca rac te r i zaç ão.

A Record exibe nesta segunda-feira, logo depois do
“Jornal da Record”, o último capítulo da novela
“G ê n es i s”. Um trabalho que começou ainda em 2019,
foi paralisado por causa da pandemia, mas que chega
ao fim com sua audiência em destaque em todo o
país. Outro fator a ser destacado, o grande número de
profissionais, das mais diversas áreas, mobilizados
durante sua realização. Mexeu com o mercado.

Para o diretor-geral da novela, Edgard Miranda,
“G ê n es i s” pode ser considerado, até aqui, o maior
desafio da sua carreira.

“Com certeza. Independente da pandemia ou não,
esse projeto já tinha passado nas mãos de várias
pessoas, de vários diretores e autores, e até então
parecia ser impossível de realizar, e realmente era um
desafio enorme, não só para mim quanto para toda a
equipe. Foi um desafio que a gente conseguiu
superar ”, declara Miranda.

Quanto ao fato de comandar mais de 450 atores,

em sete fases, o diretor afirma que “foi uma
dificuldade que a gente teve que encarar. Essa
quantidade de pessoas, porque não tem como fazer
uma novela bíblica de câmara, uma coisa pequena,
uma coisa modesta, porque tudo que é bíblico é
épico. Envolve muita gente, muitos personagens,
muitas famílias”.

De todas as fases, uma, em especial, é destacada
por Edgard Miranda:

“Olha, por incrível que pareça, a fase que mais me
encantou..., a parte que mais me pegou, foi a de José
(protagonizada por Juliano Laham). A gente teve um
cuidado muito grande principalmente no que se
refere aos atores, à dramaturgia, por ser um remake.
A primeira vez que foi feita pelo Avancini, foi
magistral. A gente tinha essa responsabilidade em
fazer algo que mantivesse o mesmo padrão de
qualidade e excelência. Então eu acho que José do
Egito a gente conseguiu esse padrão. Edgard Miranda, à frente, orienta gravação de ‘G ê n es i s’

Capricho
Ainda sobre José do Egito, Edgard Miranda deixa escapar uma

particularidade em relação à cena em que o protagonista se revela para os
irmãos: “vou te falar, eu assisti 700 mil vezes, revisando, sonorizando, mixando,
vendo cor, e, todas as vezes que eu vi a sequência, não tem como a gente não
se emocionar. Foi muito forte. Por esse motivo, por essa sequência de José,
foi a parte que mais me pegou dramaturgicamente falando...”.

Sem parar
Juliano Laham, após o bom

trabalho em “G ê n es i s”, vai
permanecer na Record. Estão
avançadas as negociações
para que ele venha integrar o
elenco de “Re i s”.

Vai mudar
Durante gravação do "Casos de

Família" quinta-feira, Christina
Rocha fez uma live no Instagram e
divulgou uma novidade: seu
programa vai mudar de horário em
breve no SBT.

Atualmente exibido às 16h30, o
vespertino subirá para 14h15.
Cogita-se que mais uma novela
mexicana fique no lugar da atração.

Nova das sete
Destaques do filme "Bacurau"

(2019), de Kléber Mendonça Filho,
três atores estão no elenco de
"Quanto Mais Vida, Melhor!", que
estreia nesta segunda-feira, na Globo.

No caso, Bárbara Colen, que fará
sua estreia nas novelas
contracenando com Mateus
Solano, além dos paraibanos
Thardelly Lima e Suzy Lopes.

Cinema
Com passagens por "A Lei do Amor" e "As

Aventuras de Poliana", Matheus Fagundes está
no elenco de "Predestinado". O longa dirigido por
Gustavo Fernández tem estreia prevista para
fevereiro de 2022 e traz no elenco nomes como
Danton Mello, Juliana Paes e Alexandre Borges.

Voltou e já foi
Nesta temporada o

"Profissão Repórter'' saiu do
ar mais cedo. Justamente
no ano em que demorou
mais para voltar por causa
da pandemia. Estranho.

Número exato
“Um Lugar ao Sol”, novela das 21h da

Globo, terá exatos 107 capítulos.
Como divulgado várias vezes, a

produção, protagonizada por Cauã
Reymond, Marieta Severo, Alinne Moraes e
Andreia Horta já está inteiramente gravada.

Reta final
“Os Fora da Lei”, primeiro longa-metragem do

Paramount+ original do Brasil, está finalizando suas
filmagens em Porto Alegre. A nova produção do VIS, uma
divisão da ViacomCBS, é uma comédia escrita por Guel
Arraes, dirigida por Jorge Furtado e estrelada por
Katiuscia Canoro, Rafael Infante e Cauê Campos.

C’est fini
Em comemoração aos 70 anos de telenovelas no Brasil, o Viva estreia dia 29, às 22h45, o "É Tudo

Novela!", comandado por Ana Clara. Segundo o canal, o programa é uma grande brincadeira, um reality
produzido por meio de reedições de novelas, em que vilões, mocinhas e casais queridos do público
estarão juntos e trancados em uma mansão, na disputa por um prêmio fictício de 500 mil dólares.
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À MESA E-mail: jornalista.leonardoresende@gmail.com
Instagram: @colunaamesa
Site: jornaldebrasilia.com.br/blogs-e-colunas/a-mesa

Por Leonardo Resende

QUASE UMA DÉCADA DE SUCESSO
Há nove anos, um dos estabelecimentos mais charmosos de Brasília inaugurou. Sob o

comando do chef Divino Barbosa (foto), Santé 13 (412 Norte) chegava ao quadrado brasileiro. Para
celebrar tal data, o restaurante voltou com uma guarnição predileta dos visitantes: Filé Divine (filé
mignon trançado ao molho funghi, com gnocchi de abóbora e creme de queijo brie) (R$ 92).

Ovo é tudo isso sim!
Parece, mas não é. Porém, o ovo tem ganhado cada vez mais

destaque no cardápio de restaurantes, planejamentos
alimentares e receitas. Essencial em muitas receitas, o ovo
ganhou um espaço só dele aqui em Brasília, sabia? O Bistrô
P.Ovo, localizado no Setor de Indústrias Gráficas, ao lado do
Tribunal de Justiça do DF (TJDF). Lá, você pode encontrar todas
as opções do cardápio com esse ingrediente tão querido! Tem
café da manhã, almoço e lanche da tarde em diversas versões
como: ovos mexidos, cozidos, omeletes, sanduíches, entre
outros. Coluna à mesa provou e comprovou: Vale o paladar!

Aos amantes
de vinho

Se você é um enólogo
principiante ou apenas é
apaixonado por vinhos, o Blá’s
Cozinha Criativa organizou um
rolê que é a sua cara! Nesta
quinta-feira (25), o
estabelecimento recebe o
sommelier Hállysson Carvalho
para um workshop completo
sobre o mundo do vinho. Além
disso, para fechar com chave de
ouro, o talentoso Gabriel Blá’s -
chef do restaurante - montou
um menu para harmonizar com
o curso de sommelier. O
investimento (incluindo o
jantar harmonizado com o chef)
é de R$ 299.

Empório com gosto autêntico
Recém-inaugurado no Gilberto Salomão, no Lago Sul, o

empório Catedral promete ser o maior badalo! Com
exclusividade, a coluna à mesa recebeu uma mesa com
diversos insumos do estabelecimento que foram uma
verdadeira surpresa! Focado em qualidade e inovação, o novo
empreendimento está sendo realizado por Suzy Pena e Luiza
Faria. Ambas apostam em insumos, comidas e guarnições
todas feitas de forma artesanal. “Aqui temos receitas que
vieram da minha avó, outras da minha mãe e que sempre
fizeram sucesso na família. A comida mineira tem aquele
aconchego, e a paulista uma sofisticação, um toque
vanguardista. É uma mistura que complementa a nossa marca
e caracteriza nossa sociedade”, afirma Suzy.

Já sabe onde
celebrar o

fim de ano?
Parece cedo, né? Mas

ao piscar os olhos, 2022
já chegou! Por isso, é

bom já se programar…
Pensando nisso, vários

restaurantes já estão
com suas programações

fechadas. Entre eles, está
um dos mais conhecidos

do âmbito oriental, o
Haná (408 Norte). O local
preparou uma promoção

especial para o fim de
ano: a partir de 10 pessoas - mediante reserva - o grupo ganha duas garrafas de sa kê.

ACERVO PESSOAL

ACERVO PESSOAL

ACERVO PESSOAL

RÔMULO JURACY
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DESIGN E
ARQUITETURA

O Arquivo Contemporâneo promoveu um prestigiado
coquetel para convidados na semana que passou, no
Espaço Gourmet da Casa Cor Brasília, assinado pela

arquiteta brasiliense Maria Araújo. Encontro para
divulgar as últimas edições do livro da galerista Graça

Bueno com a história do saudoso designer Jean Gillon,
obra da Editora Olhares que já está esgotada.

Para homenagear Gillon, o ambiente contou ainda
com a exposição da Poltrona Jangada, uma das mais

icônicas peças do designer e um dos destaques do
espaço desde o início da mostra. Gillon é um dos

maiores personagens da história do modernismo
brasileiro e assinou a poltrona Jangada inspirado nas

embarcações dos pescadores do litoral da Bahia. 

Leonardo Mencarini e Maria Araújo

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

Na...
Trancoso, na Bahia, literalmente ferveu no fim de

semana que passou com a festa de aniversário do
empresário brasiliense Flavinho de Souza, que  ao lado
da esposa, a advogada Lorena Furtado, reuniu a família
e os amigos para a comemoração de seu aniversário
com dias inesquecíveis de festa na cidadezinha
paraíso localizada no Sul da Bahia.

. . .c o n c o r r i d a . . .
Políticos, empresários e nomes de destaque do

circuito social de Brasília marcaram presença no
encontro, que também contou com convidados do Rio,
São Paulo e até de Portugal. Entre pequenos encontros,

almoços e jantares, o ápice da comemoração foi uma
super festa no Fly Club Trancoso, às margens da praia,

com inúmeras atrações.

. . . festa . . .
Nomes de peso da política como o do ministro da

Casa Civil, Ciro Nogueira, a ministra chefe da
Secretaria de Governo da Presidência da República,

Flávia Arruda, acompanhada do marido, o
ex-governador José Roberto Arruda, além do ministro
da Cidadania, João Roma, que é baiano e tem casa em

Trancoso, lá estavam na noite de comemoração.

. . .d e. . .
Ciro Nogueira, por sinal, foi o aniversariante de

ontem, ganhando telefonemas e mensagens de
felicitações pela data. O ator Malvino Salvador, amigo e

sócio de Flavinho em uma clínica de implantes de
cabelo no Rio, também se fez presente devidamente

vestido de branco, como os demais convidados,
atendendo a sugestão de dress code da noite.

. . . F l av i n h o
A cantora brasiliense Adriana Samartini iniciou a

animação do encontro, que se estendeu noite adentro
com o show do baiano Durval Lelys , culminando com 

o parabéns para o aniversariante e perfeito anfitrião
Flavinho no palco. A coluna dará todos os detalhes

ainda esta semana, incluindo muitos bastidores que
ocorreram no disputado festão.

S u r p resa
Um dos principais e mais

antigos shoppings do Distrito
Federal, o ParkShopping  recebe
convidados amanhã, entre
jornalistas e formadores de
opinião da capital, para
apresentar o seu Natal 2021, que
ganhou o tema Doce Natal.  A
apresentação oficial ocorrerá no
Complexo Gastronômico do
centro de compras,
pontualmente às 18h.

I nte raç ão
Pesquisa elaborada sobre a

Black Friday, em parceria com a
Opinion Box, com brasileiros de
todas as regiões e classes
sociais, revelou que 48% dos
entrevistados às vezes salva ou
printa posts de redes sociais de
seus itens favoritos. 37% sempre
faz isso e 15% nunca. Sobre
anúncios, 48% dos entrevistados
afirmam interagir com as
campanhas existentes.

Virada chic
O Copacabana Palace retoma

este ano suas famosas festas de
Réveillon. Serão três: no Cipriani
Ristorante, no restaurante
Pérgula e nos salões do quase
centenário hotel. O preço do
convite? Começa com R$ 3.850
mais 10% e termina com R$ 4.000
mais 10% por pessoa. O copa
também fará no dia 1º de janeiro
de 2022 o seu tradicional brunch,
por R$ 770 por pessoa.

A l m o ç o - d e bate
O Lide Mulher Brasília, que

tem em sua presidência a
advogada Lívia de Moura Faria, 
promove hoje um almoço-debate
com o ministro da Justiça e
Segurança Pública, Anderson
Torres. O tema do encontro será:
O Ministério da Justiça e
Segurança Pública: Estrutura,
Desafios e Resultados. O almoço
será realizado no Hípica Hall,
apenas para convidados.

M e re c i d o
Eduardo Galvão, professor do

Ibmec Brasília (Instituto
Brasileiro de Mercado de
Capitais) e diretor de Public
Affairs da BCW Brasil, recebeu
em São Paulo pela 2ª vez, o
prêmio 20 Mais Admirados em
Relações Governamentais do
B ras i l, realizado pela Abrig
(Associação Brasileira de
Relações Governamentais) e
IrelGov (Instituto de Relações
G ove r n a m e nta i s ) .  

Otavio Nazareth, Graça Bueno e Tiago Caetano

Gabriela Galvão


