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TERCEIRA DOSE CHEGA
PARA QUEM TEM 40 ANOS

A PANDEMIA NÃO ACABOU

Saúde promove novo “Dia D” neste sábado. Agora, ação do GDF será realizada em Vicente Pires,
Recanto das Emas, Sobradinho, Paranoá, Fercal, Ceilândia, Taguatinga e Est r u tu ra l .

A nova e assustadora corrida ao ouro
Governo anuncia operação da Polícia Federal e da Marinha para deter a invasão
de centenas de balsas que ocupam e degradam o rio Madeira, no Amazonas

BRUNO KELLY / GREENPEACE / AFP

D e p u tad os
dizem “s i m”
ao Auxílio
B ra s i l
Programa ainda
precisa passar pelo
crivo do Senado 7

Marília
Mendonça
teve vários
t rau m a s
Ocupantes do avião
morreram com o
impacto no chão 13

To rc e d o res
querem a
cabeça de
Re n ato
Recado para o
técnico: “Ganhe a
Libertadores e saia” 16

4

13



Jornal de BrasíliaBrasília, sexta-feira, 26 de novembro de 20212

Inscrições para o PAS abertas
ESTÁ CHEGANDO A HORA

A avaliação, realizada em três etapas, encaminha estudantes do ensino médio para a UnB
SECOM/UNB

O PAS é uma das maneiras em que os vestibulandos podem realizar o sonho de ingressar na UnB

S A I BA MAIS
» Ontem, foi divulgado no Diário

Oficial do Distrito Federal o
novo cronograma para o
concurso de escrivão da Polícia
Civil do DF. Após o Ministério
Público entrar com uma ação
questionando o número de
discursivas corrigidas para os
cotistas raciais, o concurso foi
s u s p e n s o.

» Em contrapartida, no dia 12 de
novembro, a 3ª Vara da Fazenda
Pública do DF revogou a
suspensão para que concurso
pudesse manter o regular
andamento. A próxima etapa
para os candidatos ao cargo de
escrivão é a interposição de
recursos contra as provas
discursivas. Essa fase será
entre os dias 26 de novembro e
10 de dezembro. Em dezembro
de 2019, o concurso teve edital
lançado e a previsão para a
divulgação do edital de
resultado final no curso de
formação e no concurso público
será em 29 de maio de 2023.

“EU QUERO CONSEGUIR
AJUDAR AS OUTRAS
PESSOAS ADVOGANDO
DE UMA FORMA JUSTA.
EU TAMBÉM QUERO
FAZER FACULDADE PARA
TER UMA FORMA DE
AJUDAR A MINHA
FAMÍLIA, DANDO UMA
VIDA MELHOR PARA A
MINHA MÃE”
CECÍLIA ARAÚJO, estu d a nte
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GABRIEL DE SOUSA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A Universidade de Brasília
(UnB) divulgou as datas do
Programa de Avaliação Seria-

da (PAS). As inscrições poderão ser
feitas a partir de hoje até o dia 15 de
dezembro, no site do Centro Brasi-
leiro de Pesquisa em Avaliação e Se-
leção e de Promoção de Eventos
(Cebraspe).

As provas das etapas 1, 2 e 3 do
certame estão marcadas respecti-
vamente para os dias 20 de feverei-
ro, 13 de fevereiro e 30 de janeiro.

Os estudantes que não consegui-
rem a isenção da taxa de inscrição
terão que desembolsar R$ 127 para
poderem participar dos exames.
São 2.112 vagas para o primeiro se-
mestre de 2022 e 2.120 para o se-
gundo. Ambas serão preenchidas
por candidatos que irão realizar a
terceira etapa do programa, que é
responsável por 50% das inscrições
para a Universidade de Brasília.

O Programa de Avaliação Seriada
(PAS) é uma das maneiras em que
os vestibulandos podem realizar o
sonho de ingressar na Universida-
de de Brasília (UnB). Realizado du-
rante os três anos do ensino médio
regular, as provas são feitas com a
intenção de verificar o desempe-
nho dos estudantes, ao longo da
sua aprendizagem escolar.

O conteúdo cobrado nas avalia-
ções não se resume somente aos as-
suntos abordados ao longo do en-
sino médio. Em cada etapa, obras
como textos, músicas, filmes, pin-
turas, entre outros, fazem parte do
componente curricular do exame.
Todas as orientações para os estu-
dos e para a elaboração das provas
estão nas Matrizes de Referência de
cada etapa do Programa de Avalia-
ção Seriada (PAS), disponíveis nos
editais oferecidos pelo Centro Bra-
siliero de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos
(Cebraspe).

Uma das estudantes que irão se

inscrever para o Programa de Ava-
liação Seriada (PAS) é a adolescente
Cecília Araújo, de 17 anos, que estu-
da no Centro Educacional Pipiri-
pau II, localizado na zona rural de
Planaltina. Afeita às Ciências Hu-
manas, Cecília deseja cursar Direi-
to na Universidade de Brasília.

“Eu quero conseguir ajudar as
outras pessoas advogando de uma
forma justa. Eu também quero fa-
zer faculdade para ter uma forma
de ajudar a minha família, dando
uma vida melhor para a minha
mãe”, afirma Cecília.

A adolescente, que reside no Nú-
cleo Rural Taquara, afirma que
muitos estudantes da sua escola fi-
caram com dúvidas sobre as datas
de inscrição para o Programa de

Avaliação Seriada (PAS). Segundo
ela, as datas foram divulgadas de
forma premeditada.

“Foi muito em cima da hora. Em
um dia soltaram o edital, e no ou-
tro já devíamos começar a fazer as
inscrições”, afirma.

Apesar de considerar que o tem-
po até a realização da segunda eta-
pa da avaliação é curto - o PAS 2 será
realizado no dia 13 de fevereiro -, Ce-
cília nutre boas esperanças para o
dia de prova. Para ela, o maior dife-
rencial são as aulas particulares
que possui com uma aluna de Filo-
sofia da Universidade de Brasília
(UnB), que ingressou na institui-
ção pelo Programa de Avaliação Se-
riada (PAS), e também mora em
Planaltina.

“Faz uma grande diferença para
mim. Eu vejo que nas aulas, muitas
pessoas não possuem acesso ao
que eu tenho, eu queria que todo
mundo tivesse uma boa educação
e professores como ela, que me dá
a direção de tudo”, observa a ado-
lescente.

A estudante do segundo ano do
ensino médio diz que espera que o
Programa de Avaliação Seriada
(PAS) abranja de uma forma mais
ampla os conteúdos que são abor-
dados no ensino público do Distri-
to Federal. Cecília diz que certos as-
suntos que estarão presentes nas
avaliações, só chegam até os alunos
de escolas particulares, o que torna
a realização das provas para os alu-
nos da rede distrital mais difícil.
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Ajuda na luta
contra violência

VIVA FLOR

Dispositivo é lançado para dar mais segurança à mulher

TEREZA NEUBERGER/JORNAL DE BRASÍLIA

Em 2021, o DF registrou mais feminicídios que o total registrado em 2020

S E RV I Ç O

Como denunciar?
• Telefone 197
• Telefone 190
• E-mail: d e n u n c i a 1 97 @ p c d f.d f. gov. b r
• Whatsapp: (61) 98626-1197
• Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM)
• Endereço: EQS 204/205, Asa Sul, Brasília
• Te l efo n es : (61) 3207-6195 e (61) 3207-6212
• Delegacia de Atendimento Especial à Mulher (DEAM II)
• Endereço: QNM 2, Conjunto G, Área Especial, Ceilândia Centro
• Telefone: (61) 3207-7391
• Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar
• Contato: 3 1 9 0 -52 91
• Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal
• Contato: 180

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

O número de mulheres que so-
frem violência doméstica
cresceu consideravelmente

durante o período de isolamento
social decretado nesta pandemia
de covid-19. A agressão silenciada
pode resultar em um fim trágico
para as vítimas. Muitas mulheres
não denunciam por medo ou por
se sentirem sozinhas nesta luta, a
falta de informação também é um
fator de peso para que elas se man-
tenham caladas.

Neste dia Internacional de Elimi-
nação da Violência Contra Mulher,
comemorado ontem, é importan-
te ressaltar o quanto a tecnologia,
as políticas públicas de proteção à
mulher, o acolhimento e a cons-
cientização da sociedade são im-
portantes armas nesse combate.

A data marca o relançamento do
dispositivo do programa Viva Flor,

Projeto grava também áudios e imagens

que faz parte do programa Mulher
mais Segura, lançado em março do
presente ano pela Secretaria de Se-
gurança Pública do DF. Os dados do
órgão apontam que somente no
período de janeiro a junho deste
ano, foram descumpridos 1.182 ca-
sos medias protetivas de urgência.

Em 10 meses de 2021, o Distrito
Federal registrou mais feminicí-
dios que o total registrado no ano
passado. Entre janeiro e outubro
deste ano, 20 mulheres foram as-
sassinadas, sendo três vidas inter-
rompidas somente no mês de ou-
tubro. O aumento é de 17,6% em re-
lação a 2020, com registro de 17
mortes em 12 meses, segundo da-
dos da Secretaria de Segurança Pú-
blica. A violência doméstica ocorre
em grande maioria na residência
dos envolvidos, totalizando 98,16%
dos casos até setembro deste ano.

O objetivo do programa é asse-
gurar as ofendidas dos crimes de
violência doméstica e familiar,

uma maior proteção. O dispositivo
monitora a vítima 24 horas por dia
e viabiliza o atendimento de ur-
gência prioritário bem como a lo-
calização da vítima sob medida
protetiva de urgência em tempo
real e conta com atualização a cada
três segundos da localização da ví-
tima. Além de possibilitar o cruza-
mento de dados de localização da
vítima com os dados de localização
do agressor para que os envolvidos
sejam avisados pelo dispositivo.

As vítimas contavam antes com
um aplicativo que realizava essas
funções, porém muitas das mulhe-
res alegavam não ter um aparelho
android e nem condições de arcar
com internet móvel. O relança-
mento trouxe um diferencial, que
é um dispositivo com o aplicativo
já instalado que conta com dois
chips para que haja uma maior co-
bertura de internet e para que pos-
sibilite um maior controle da posi-
ção da vítima.

1 7, 6 %
FOI O AUMENTO DE

FEMINÍCIDIOS DE 2020

O dispositivo conta também
com um botão que torna possível
gravação de áudio e imagens, o que
ajuda a produzir provas contra o
acusado que quebrar a medida
protetiva durante o processo. Além
dessa função o dispo sitivo tam-
bém conta com chat direto com o

Centro de Operações da Polícia Mi-
litar (COPOM), que priorizará o
atendimento a essa mulher. Ele
também possui um sistema de
alerta quando a bateria estiver fra-
ca, para que a vítima possa carre-
g á - l o.

Ao todo, o projeto conta com 128

mulheres que utilizam o aplicati-
vo, de acordo com o Secretário de
Segurança Pública do Distrito Fe-
deral, Júlio Danilo. “Uma aplicação
muito mais segura e muito mais
completa que vai trazer mais segu-
rança para essas mulheres inseri-
das no projeto viva flor”, afirma.

Na Câmara Legislativa do Distri-
to Federal está sob avaliação da Co-
missão de Assuntos Sociais o proje-
to de lei distrital que objetiva redu-
zir a insegurança e garantir mais
proteção às mulheres quanto a
abusos físicos e psicológicos. O pro-
jeto prevê que estabelecimentos

comerciais adotem medidas para
auxiliar mulheres vítimas de vio-
lência enquanto estiverem em
suas dependências. Ele defende
também a fixação de cartazes nos
banheiros femininos informando
que aquele estabelecimento está
pronto para prestar auxílio.
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Mais um “Dia D” contra a covid
IMUNIZAÇÃO

GDF prepara nova força-tarefa para vacinar brasilienses em feiras e locais populares amanhã
RENATO ALVES/ AGÊNCIA BRASÍLIA

No último sábado (20), foram pouco mais de 11 mil pessoas vacinadas contra a covid nos pontos populares

S A I BA MAIS
» Segundo os dados da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), não foram registrados óbitos

por covid-19 no DF nas últimas 24h. Porém, foram notificados sete óbitos pela doença em
datas retroativas. Mais 85 casos de covid entre também foram registrados quarta (24) e
ontem. Os dados do Boletim Epidemiológico, feito pela diretoria de Vigilância
Epidemiológica mostram que, ao todo, já foram notificados 517.533 casos confirmados de
covid-19 na capital e 11.020 mortes desde o início da pandemia, referentes a 2,1% da
população. Cerca de 97,7% dos infectados já se recuperou.

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

Um novo dia de vacinação con-
tra a covid-19 fora das unida-
des de saúde está sendo pre-

parado pelo Governo do Distrito
Federal para amanhã. A data é uma
continuação do último Dia D, co-
mo parte da campanha de imuni-
zação em feiras e pontos de
aglomeração populares.
Não há uma expectativa
exata da quantidade
de pessoas que rece-
berão a vacina na da-
ta, mas o foco ainda
será na busca daqueles
que não tomaram a D1.

Quem ainda precisa to-
mar a D2 e a de reforço tam-
bém poderá buscar os novos pon-
tos de vacinação.

Outras regiões
Desta vez, a ação será realizada

nas Regiões Administrativas de Vi-
cente Pires, Recanto das Emas, So-
bradinho, Paranoá, Fercal, Ceilân-
dia, Taguatinga e Estrutural. No úl-
timo sábado (20), foram pouco
mais de 11 mil pessoas vacinadas
contra a doença pandêmica nos

pontos populares. O mutirão foi
considerado como “um sucesso”
pela Secretaria de Saúde do DF
(SES/DF).

A princípio, o governador Iba-
neis Rocha havia considerado a
ação uma "decepção", mas, no Twit-
ter, defendeu o Dia D contra uma
crítica feita por uma cidadã, que
disse ter sido um "fracasso". "[...] foi

um sucesso. Vacinamos um
número três vezes maior

que a média de sábado
para segundas doses e
10 vezes maior que a
média de sábado para
primeira dose", afir-

mou na rede social.

Dose de reforço
A nova ação já deverá con-

templar o público de 40 anos ou
mais que esteja apto a receber a do-
se de reforço contra a covid-19, isto
é, que tenha recebido a segunda ou
única aplicação há pelo menos cin-
co meses. A ampliação foi anuncia-
da ontem pelo chefe do Executivo
local também por meio das redes
sociais. De acordo com a SES, estão
disponíveis aproximadamente 80
mil doses nas unidades de saúde
para todo o público.

Fim do distânciamento
Também ontem, o GDF anun-

ciou mais uma flexibilização nas
medidas contra a covid-19. Por
meio de decreto publicado no Diá-
rio Oficial (DODF), foi derrubada a
ordem de distância mínima entre
pessoas em estabelecimentos pú-
blicos e privados, antes delimitada
ao mínimo de um metro.

Não existe mais limite máximo
de grupos de pessoas por mesa nos
estabelecimentos comerciais. A
distância mínima era critério para
definição da capacidade máxima
para estabelecimentos, eventos e
outras atividades. O dono de um
restaurante, por exemplo, era obri-
gado a espaçar cadeiras para man-
ter o distanciamento e, com isso,
conseguia alocar menos clientes.

Pa s sa p o r te
Na quarta (24), o GDF publicou

decreto tornando obrigatória a
apresentação do cartão de vacina
para participar de eventos esporti-
vos, shows, boates e outras festas. O
documento deverá ser exposto na
entrada do evento. Junto com a
obrigatoriedade vieram flexibiliza-
ções. Não é mais necessário impor
limite de 50% da capacidade de pú-
blico em cinemas, teatros, circos,
competições esportivas, casas de
festas, eventos cívicos, corporati-
vos e/ou gastronômicos, feiras, ex-

posições, shows e festivais.
Pistas de dança também estão li-

beradas, bem como utilização de
guardanapos de tecido e disponi-
bilização de itens de uso coletivo. A
venda de ingressos poderá ser feita
presencialmente e não mais exclu-
sivamente on-line. Também não há
mais necessidade de demarcar a
organização das filas.

Cada estabelecimento terá a li-
berdade de limitar a capacidade,
desde que respeitado o distancia-
mento de um metro. Medidas co-
mo a disponibilização de álcool em
gel, uso de máscaras, higienização
e ventilação natural do ambiente
seguem mantidas.

Doses da Janssen
Em coletiva de imprensa ontem,

a SES informou ainda que deverá
receber mais doses da vacina con-
tra a covid-19 da marca Janssen ape-
nas na segunda semana de dezem-
bro, mais especificamente no dia
12, conforme informou o subsecre-
tário de vigilância à Saúde, Divino
Valero. Apenas com o recebimento
dessas doses a pasta poderá come-
çar a aplicar as segundas doses do
imunizante. Até semana passada, a
vacina da Janssen era uma dose
única, mas agora a orientação do
Ministério da Saúde é para que seja
aplicado o reforço.

80
MIL DOSES ESTÃO

DISPONÍVEIS PARA
REFORÇO
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Ibaneis: “Estamos fazendo
revolução na Saúde do DF”

ESTRUTURA RENOVADA

Governador comemora inauguração da primeira UBS em Ceilândia e obra no Recanto das Emas
ELISA COSTA/JORNAL DE BRASÍLIA

Ibaneis assinou ontem a ordem de serviço para obra no trecho que vai
ligar a Unidade Básica de Saúde 10 no Recanto das Emas à rodovia DF-001

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

F
oi inaugurada ontem a primei-
ra Unidade Básica de Saúde
(UBS) da região administrativa

de Ceilândia, com o intuito de me-
lhorar a atenção primária na saúde
e desafogar os hospitais. Durante a
solenidade, o governador do Distri-
to Federal, Ibaneis Rocha (MDB)
afirmou: “Nós estamos fazendo re-
volução na Saúde do DF. Em menos
de um mês, pela segunda vez, va-
mos entregar uma unidade de saú-
de. Entregamos uma UPA que aten-
de 4 mil pessoas por mês e agora
essa UBS que pode atender 300 fa-
mílias por dia.”

Segundo o chefe do Executivo lo-
cal, a UBS nº 15 vai diminuir a pro-
cura pelos grandes hospitais, pois
são capazes de resolver até 80% das
demandas da saúde. “Temos um fo-
co muito forte na Atenção Primá-
ria, ela é a porta de entrada da saú-
de. [...] É na UBS que atendemos as
famílias e as crianças”, destacou.

A unidade localizada na QNR 02
é fruto de um investimento de R$ 3
milhões e vai atender tanto os mo-
radores de Ceilândia quanto do Sol
Nascente e Pôr do Sol. Possui cinco
equipes de saúde da família e duas
equipes para saúde bucal. Conta
com sala de atividades coletivas, sa-
la de vacinas, central de materiais
esterilizados, sala de agentes co-

Retorno com segurança

munitários, sala de coleta de exa-
mes, sala de curativos, sala de inala-
ção coletiva, copa e vestiários para
os funcionários.

Durante a solenidade de inaugu-
ração, o secretário de Saúde do DF,
General Pafiadache reiterou: “A no-
va unidade leva saúde em direção à
população para evitar transtornos,
grandes deslocamentos e evitar
que as pessoas procurem um hos-
pital de grande complexidade sem
ter necessidade. As-
s i m ,  v a m o s  a r r u-
mando o fluxo de
atendimento na re-
de pública”.

As UBSs acompa-
nham gestantes, rea-
lizam exames, apli-
cação de vacinas, fa-
zem a distribuição
de medicamentos e
até mesmo trata-
mento dentário. O GDF ainda vai
entregar uma unidade no Vale do
Amanhecer, em Planaltina. Ao to-
do, o objetivo é entregar 21 UBSs até
o final do próximo ano. “Vamos res-
gatar a saúde do Distrito Federal,
que foi interrompida em virtude
da pandemia. Agora estamos reto-
mando com força, para melhorar a
quantidade de cirurgias eletivas e
cuidar da saúde da população”,
afirmou Ibaneis Rocha aos jorna-
listas.

Recanto das Emas
Com um investimento estimado

em cerca de R$ 3,5 milhões, a obra
de complementação da pavimen-
tação da Avenida Monjolo conti-
nua no Recanto das Emas. Foi assi-
nada ontem a ordem de serviço pa-
ra o trecho que vai ligar a Unidade
Básica de Saúde 10 à rodovia DF-001.
“Essa é a obra número mil, das
1.400. [...] Vem dentro do padrão
que queremos implementar, com

drenagem e ciclovia.
As máquinas já estão
aqui, as obras já co-
meçam hoje e espe-
ro que daqui 3 meses
a gente possa fazer a
i n a u gu r a ç ã o ”, decla-
rou o governador do
Distrito Federal, Iba-
neis Rocha (MDB)
aos jornalistas.

A pavimentação
terá uma extensão de 1,5 quilôme-
tros e contará ainda com uma ci-
clovia de 800 metros e calçadas. A
obra vai beneficiar cerca de 50 mil
moradores da região. “É um pedi-
do antigo da comunidade e impac-
ta muito na vida da população que
reside aqui. Vai ser mais uma entra-
da para a cidade”, comentou o go-
vernador do DF. Após a solenidade
de assinatura da ordem de serviço,
o chefe do Executivo local conver-
sou com moradores do local e ou-
viu as demandas.

A unidade vai
atender tanto
os moradores
de Ceilândia

quanto do Sol
Nascente e Pôr

do Sol.
Em conversa com a imprensa, o

chefe do Executivo, Ibaneis Rocha
também comentou a respeito da
exigência do cartão de vacina para
a entrada em shows, competições
de futebol e festivais no Distrito
Federal.

“A ideia não é ter passaporte sa-
nitário, o que nós queremos é que
em alguns eventos onde existe
uma aglomeração maior tenha-
mos a apresentação da vacinação
com segunda dose. Nesse momen-
to de retomada nossa ideia é gerar
o mínimo de constrangimento da

população, que já sofreu muito
com quase 2 anos de pandemia. Va-
mos fazer tudo com segurança”,
declarou Ibaneis.

O governador do Distrito Federal
acrescentou que sempre consulta
a Secretaria de Saúde e atende às
suas recomendações.

“Acho que agora é a hora da reto-
mada, temos todas as condições.
Nossos índices estão baixos, temos
leitos disponíveis e estamos viven-
do um momento de tranquilidade
no que diz respeito à Covid-19”, ci-
tou Ibaneis.
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GDF decreta
a Bolsa
U n i ve rs i tá r i a
WILLIAN MATOS
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O governador Ibaneis Rocha
publicou decreto ontem divul-
gando o lançamento da Bolsa
Universitária no âmbito do Dis-
trito Federal. O programa con-
siste em dar bolsas com ou sem
estágio a alunos que tenham
renda familiar bruta mensal de,
no máximo, 1,5 salário mínimo,
dentre outros requisitos.

Nos casos de cursos com está-
gio, o GDF vai arcar com 80% da
bolsa, e a universidade custeará
os outros 20%. A gestão do pro-
grama fica a cargo da Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, com o apoio da Secretaria
de Economia.

Se o aluno optar por um curso
sem estágio, terá de pagar 30%
de cada semestre. Outros 50% se-
rão pagos pelo GDF, e 20% pela
instituição. A Secretaria da Ju-
ventude é quem vai gerir o pro-
grama neste caso.

O estudante fica encarregado
apenas de cumprir regularmen-
te a grade de ensino. A institui-
ção vai emitir relatórios trimes-
trais sobre o cumprimento do
bolsista. O aluno também terá
passe livre estudantil.

Agora, as secretarias de Ciên-
cia e Tecnologia e de Economia
irão buscar convênios com as
instituições de ensino superior
do DF visando a concessão de
bolsas. As duas pastas ficam en-
carregadas de selecionar os can-
didatos e devem fazer novos
anúncios sobre o programa pos-
teriormente.

Para participar do programa
Bolsa Universitária, o aluno terá
de comprovar renda familiar
bruta mensal máxima de um sa-
lário mínimo e meio; estar ins-
crito junto aos órgãos gestores
para posterior seleção, ter sido
aprovado no exame vestibular
ou estar regularmente matricu-
lado em curso autorizado ou re-
conhecido da rede particular de
ensino superior, no âmbito do
Distrito Federal; comprovar que
reside no Distrito Federal há, no
mínimo, 5 anos ininterruptos,
contados da data de inscrição
no Programa; IV - não possuir di-
ploma de graduação, nem se en-
contrar matriculado em outro
curso de ensino superior.

EDUCAÇÃO

80%
DE CURSOS COM
ESTÁGIO SERÃO

BA N C A D O S
PELO GDF

Feicultura reinaugura
Praça da República

NO MUSEU NACIONAL

Espaço revitalizado conta com programação para todo o fim de semana
HUGO LIRA/SECRETARIA DE CULTURA E DE ECONOMIA CRIATIVA

A Feicultura é o primeiro evento realizado após a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina

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

Reinaugurada na tarde de on-
tem, a Praça da República re-
cebe a Feira de Cultura e Eco-

nomia Criativa do Distrito Federal
(Feicultura), com atrações artísti-
cas, musicais e culturais entre hoje
e domingo. Localizada na área ex-
terna do Museu Nacional da Repú-
blica, o evento gratuito está libera-
do a todo público, garantindo aces-
sibilidade para pessoas com defi-
ciências e idosos.

A revitalização do espaço, concre-
tizada pela Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Distrito Fede-
ral, teve investimento de R$ 187 mil,
incluindo lavagem, limpeza, recu-
peração dos espelhos d'água e pin-
tura dos bancos. Na cerimônia de
abertura, o secretário de Cultura e
Economia Criativa, Bartolomeu Ro-
drigues, disse que a Praça da Repú-
blica faz parte do projeto de revita-
lização dos espaços públicos de
Brasília. "Nós estamos gradativa-
mente devolvendo aos brasilienses
os espaços públicos reformados,
que antes estavam ociosos ou aban-
donados". O secretário também
afirmou que a importância das re-
vitalizações está em “perpetuar a
beleza única e traçados típicos de
Niemeyer, que compõem a estética
da cidade de Brasília.”

A Feicultura retoma as ativida-
des socioculturais no coração da
capital em um momento em que o
governador Ibaneis Rocha decre-
tou o retorno e a liberação dos
eventos. O coordenador-geral da
feira, Aci Carvalho, destacou que o
evento traz em si muita esperança.
“Estamos trazendo de volta agen-
tes culturais que estavam sem
apresentar a sua obra há quase
dois anos”, disse.

A Secretaria de Cultura afirma

que a volta de eventos presenciais
como esse sinaliza uma retomada
econômica para 2022. Com o pro-
pósito de estimular a economia
criativa com projetos regionais, o
evento gerou 100 empregos dire-
tos e 200 indiretos. "Este cenário di-
ferente para o ano que vem é fun-
damental para a economia criati-
va, que possui um peso forte na
economia do DF", afirma o secretá-
rio Bartolomeu Rodrigues.

Passaporte da vacina
A Feicultura é o primeiro evento

realizado após a obrigatoriedade
da apresentação do cartão de vaci-
na em competições esportivas,

shows e festivais em Brasília. O go-
vernador Ibaneis decretou que os
brasilienses devem comprovar as
duas doses da vacina para partici-
parem dos eventos.

Na entrada, a organização do
evento fiscaliza o comprovante de
vacinação — físico ou digital — de
cada cidadão. De acordo com o se-
cretário de Cultura, o evento está
sendo considerado um teste avalia-
tivo para os próximos eventos. “É
um teste para a exigência de cartei-
ra de vacinação, estamos de olho
em como será o controle, a reação
do público e do mercado, princi-
palmente para o ano que vem”,
afirma ele.

O
c o o rd e n ad o r- ge ra l
da feira, Aci
C a r va l h o,
destacou que o
evento traz em si
muita esperança.
“E sta m os
trazendo de volta
agentes culturais
que estavam sem
apresentar a sua
obra há quase dois
a n os”, disse.
Segundo a
Secretaria de
Cultura, a volta de
eve ntos
presenciais como
esse sinaliza uma
reto m ad a
econômica para
2022.

Música, teatro, gastronomia...
A Praça do Conjunto Cultural da

República está repleta de manifes-
tações artísticas como teatro infan-
til, dança, artesanato, gastrono-
mia, moda, cultura afro, contação
de histórias, literatura, exposições,
oficinas de empreendedorismo, DJ
e fotografia, além de shows. A pro-
gramação teve início ontem com a
participação do DJ Bola, apresenta-
ção de ballet clássico e da Orques-
tra Sinfônica do Teatro Nacional
Cláudio Santoro.

Para as apresentações musicais
do fim de semana estão confirma-
dos o grupo Samba Urgente, Digão
(Raimundos) e Philippe Seabra
(Plebe Rude). Outras atrações co-
mo GOG (foto), Bboy Samuka
(breakdancer), Turko (grafiteiro),
Realleza (rapper e cantora), Tio An-
dré (mágico) e o Coletivo Cultural
Favela Mob também estão confir-
madas. Vale dizer que todas as ati-
vidades serão transmitidas ao vivo
no YouTube, pelo canal da AECEC.

Oficinas
O incentivo ao aprendizado

compõe a alma da Feicultura,
que disponibiliza oficinas de fo-
tografia, DJ e empreendedoris-
mo. Entre hoje e domingo, as au-
las serão gratuitas para a oficina
de Fotografia às 8h; e para a ofici-
na de DJ e de empreendedoris-
mo cultural, às 10h. Para partici-
par, basta se inscrever pelo site
ou aplicativo do ‘O Que Vem Por
Aí’.
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Câmara aprova o Auxílio Brasil
MENINA DOS OLHOS DE BOLSONARO

MP vai para o Senado, que também analisa PEC que sobe valor do programa para R$ 400

A Câmara dos Deputados apro-
vou ontem a proposta que
cria o Auxílio Brasil, progra-

ma social elaborado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro para substituir o
Bolsa Família, cuja marca é ligada a
gestões petistas. Por 344 votos a fa-
vor e nenhum contrário, o plená-
rio da Casa deu aval à versão apre-
sentada pelo relator, deputado
Marcelo Aro (PP-MG), que sugeriu
mudanças com potencial de am-
pliar o número de famílias atendi-
das, o que deve pressionar a verba
do Auxílio Brasil já em 2022.

Agora a proposta segue para o
Senado. Por ser uma medida provi-
sória (MP), o ato tem efeito imedia-
to e já criou o Auxílio Brasil. No en-
tanto, o projeto precisa do aval das
duas Casas do Congresso até 7 de
dezembro para não perder a vali-
dade. As mudanças no Auxílio Bra-
sil aprovadas na Câmara devem
elevar a cobertura da transferência
de renda à população mais vulne-
rável, pressionando a verba do pro-
grama social se o governo conse-
guir garantir o montante de quase
R$ 86 bilhões para o próximo ano -
valor estimado a ser previsto no Or-
çamento de 2022 se a PEC dos Pre-
catórios for aprovada no Senado.

Para valer em 2022, o Auxílio Bra-
sil precisa estar totalmente imple-
mentado neste ano para não ferir a
lei eleitoral, que proíbe aumento
de gastos sociais em ano eleitoral.

A base aliada do governo apoiou
uma medida traçada pelo relator

MARINA RAMOS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Por 344 votos a
favor e nenhum
c o nt rá r i o,
C â m a ra
aprovou o
programa que
podem ajudar a
impulsionar a
p o p u l a r i d ad e
do presidente
da república
em ano
e l e i to ra l

cujo objetivo é impedir que haja fi-
la de espera para ingressar no pro-
grama. Hoje, por lei, o governo não
é obrigado a atender todas as famí-
lias que estão dentro da faixa de po-
breza e extrema pobreza. A fila, que
atualmente está em torno de 1,2
milhão de cadastros, se forma por-
que a verba do Bolsa Família tem fi-
cado menor que o necessário para
atender a todos que tiveram o ca-
dastro analisado pelo governo.

A verba do Auxílio Brasil para
2022 considera que 17 milhões de
famílias serão atendidas - a cober-
tura hoje é de 14,7 milhões.

No entanto, além da fila que já se
formou, houve um aumento no
número de famílias que se inscre-
veram na faixa de pobreza e extre-
ma pobreza pelo Cadastro Único
(sistema para programas sociais). Mais famílias vão ser cadastradas
O texto aprovado
também retirou a
possibilidade de os
b e n ef i c i á r i os
contratarem crédito
consignado. A
proposta previa que
até 30% da renda
fos s e m
c o m p ro m et i d os .

Outra mudança no programa
social na versão aprovada pela Câ-
mara eleva as faixas de pobreza e
extrema pobreza (critérios de en-
trada de uma família no programa
social). Isso também abre margem
para que mais pessoas se enqua-
drem na transferência de renda.

No início de novembro, o gover-
no atualizou esses critérios. Hoje,
para entrar no Bolsa Família, o Ca-
dastro Único considera em extre-
ma pobreza pessoas com renda
mensal de R$ 100 por membro da
família. Rendimentos entre R$
100,01 e R$ 200 são classificados co-

mo situação de pobreza.
O texto aprovado pela Câmara ele-

va essas faixas para R$ 105 por mem-
bro da família (extrema pobreza) e
R$ 210 (pobreza). Com isso, mais pes-
soas se tornam aptas a receber a
transferência de renda pelo Auxílio
Brasil. Segundo técnicos do Congres-
so, a elevação das faixas como crité-
rio de acesso ao programa e a deter-
minação de que não pode haver fila
de espera irão ampliar o Auxílio Bra-
sil, pressionando a verba que será re-
servada para as transferências de
renda já em 2022. A votação da MP
que cria o substituto do Bolsa Famí-

lia estava prevista para a útima ter-
ça-feira, mas só ocorreu nesta quin-
ta, pois o governo teve que articular
mudanças no relatório.

Numa versão preliminar, Aro
queria prever uma correção auto-
mática do valor da renda transferi-
da mensalmente à população mais
pobre do país. O reajuste seria pelo
INPC (índice de inflação com foco
nas classes mais baixas). Por pres-
são da equipe econômica, a maio-
ria da Câmara não apoiou esse
item. O time do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, é contra a medi-
da.
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VIANNA E O PISO DOS
ENFERMEIROS

O projeto de lei aprovado quarta-feira pelo Senado que
estabelece um piso salarial nacional de R$ 4.750 mensais para os
enfermeiros do país contou, além do apoio da bancada federal do
DF, com a participação direta de um deputado distrital: Jorge
Vianna (Podemos/foto ).

FIGUEIREDO/ARQUIVO CLDF

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

Empenho
Vianna não apenas viajou para outros estados para discutir o

tema em seminários e outros eventos como também
participou de manifestações diversas da categoria pelo piso.
Trabalhou o quanto pôde na Câmara Legislativa do DF (CLDF) e
também no Congresso, em defesa da matéria.

J u st i ç a
“Sou deputado, mas antes de tudo sou enfermeiro de

profissão e sempre serei. Não poderia, jamais, ficar sem me
manifestar por esse pleito, que é justo e necessário”, disse
ele, num vídeo onde informou os colegas sobre o resultado
da votação. A matéria segue agora para a Câmara dos
D e p u tad os .

Escuro no Lago Norte
Moradores do Lago Norte estão preparando um

abaixo assinado para ser encaminhado à Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reclamando dos
constantes cortes de luz no bairro e perguntando
que providências podem ser adotadas a respeito.

P re j u í zos
Eles se queixam que há muitos moradores do bairro que

trabalham de suas casas, mesmo antes do período da
pandemia, como é o caso de arquitetos e designers
gráficos, que têm perdido constantemente documentos
em execução no computador em função de períodos de
instabilidade no sistema.

C o n stâ n c i a
Como já reclamaram formalmente ao GDF, estão se

reunindo para avaliar que outras medidas podem
tomar, de forma a não serem prejudicados. “A falta de
luz durante uma ou duas horas tem acontecido por
aqui dia sim, outro também”, contou o engenheiro
Ricardo Santana, morador da QL 14, do bairro.

Mais proteção
O deputado distrital João Cardoso (Avante) tem atuado

pela tramitação célere, na CLDF, de projeto de sua autoria
que obriga bares, casas noturnas, restaurantes,
supermercados, farmácias, shoppings e
estabelecimentos similares a adotarem medidas para
auxiliar mulheres em suas dependências.

Vu l n e ra b i l i d ad e
O texto tem como objetivo, garantir mais proteção às mulheres

quanto a abusos físicos e psicológicos. Estabelece que esses
estabelecimentos passem a ter pessoas para acompanhar as
mulheres até o carro ou outro transporte utilizado por elas e
disponibilizar meios de comunicação quando houver situação de
vulnerabilidade e risco.

A c es s o
A Comissão de

Transporte e Mobilidade
Urbana da CLDF
aprovou esta semana
projeto de autoria do
deputado Iolando
Almeida (PSC) que
assegura ao profissional
tradutor e intérprete de
Libras acesso gratuito
aos meios de transporte
público e em
esta b e l e c i m e ntos
abertos ao público.

A c o m pa n h a nte
Segundo o relator

do texto, deputado
Eduardo Pedrosa (DEM),
essa liberação será
possível por todo o Distrito
Federal, desde que tais
profissionais estejam
acompanhando pessoas
surdas ou com
deficiência auditiva e
sejam devidamente
identificados. A matéria
prossegue em sua
tramitação pela Casa.

Saúde mental
A Câmara Federal

aprovou requerimento da
deputada federal Erika
Kokay (PT-DF) e
organizará uma audiência
pública para debater a
realização da 5ª
Conferência Nacional de
Saúde Mental (5ª CNSM).
Érika coordena a Frente
Parlamentar Mista em
Defesa da Reforma
Psiquiátrica e da Luta
A nt i m a n i c o m i a l .

P rov i d ê n c i a s
“Apesar da

deliberação do Conselho
Nacional de Saúde
(CNS) de realização
da 5ª Conferência em
maio de 2022, o
Ministério da Saúde, até
o presente momento,
ainda não tomou as
p rov i d ê n c i a s
necessárias para a sua
rea l i zaç ão”, contou ela,
ao explicar o motivo pelo
qual pediu a audiência.

Po l í t i ca s
“É importante destacar que a Conferência contribui

substantivamente para a política de saúde mental,
álcool e outras drogas, e direciona as políticas de
governos em todas as unidades da Federação, na
implementação de um sistema descentralizado e
integrado de saúde”, acentuou. A data ainda será
m a rcad a .

A g r i c u l tu ra
Enquanto isso, a

comissão Senado do
Futuro, do Senado
Federal, realiza hoje
audiência pública para
discutir políticas para a
agricultura familiar no
Brasil. A iniciativa tem
como autor o presidente
do colegiado, senador
Izalci Lucas (PSDB-DF),
que destacou a
necessidade de serem
avaliadas diferentes
visões sobre o tema.

A ge n d a
“Queremos criar

uma agenda legislativa
para esse setor. O
debate ajudará a
melhorar o ambiente
regulatório e a otimizar
as condições para o
aumento da atividade”,
frisou ele. Participam
do encontro
representantes da
Embrapa, do Incra e de
cooperativas de
agricultores familiares
do DF.

To r n oze l e i ra
Seguiu para o Senado esta semana, o projeto de lei

que passa a exigir o monitoramento eletrônico de
agressores de mulheres em casos de violência

doméstica com tornozeleira
eletrônica. O texto tem
como autora a deputada
federal Celina Leão (PP-DF),
que agora atua pela
aprovação da matéria
também na outra Casa.

P rote ç ão
Segundo Celina, a

medida alternativa à prisão
vai assegurar que o
agressor não se aproxime
da vítima. “Hoje, o juiz não
tem um instrumento para
proteger a vítima de forma
rápida, pois quando a Lei
Maria da Penha foi
instituída, não existia
m o n i to ra m e nto
e l et rô n i c o”, destacou ela.
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CLAUBER CLEBER CAETANO/PR

Bolsonaro: "Foi
acertado aqui
[com Valdemar],
não haverá
qualquer
coligação com
partido de
esquerda nos
estados, isso
e stá
d ef i n i t i va m e nte
ac e r tad o"

General vai
para a sigla
de Moro

O general Carlos Alberto dos
Santos Cruz se filiou ontem ao
Podemos. Ex-ministro da Secre-
taria de Governo de Jair Bolsona-
ro, o militar criticou o presidente
e também os governos do PT. "Es-
se conflito de direita, esquerda,
esse extremismo, ele leva à vio-
lência. O final natural do fanatis-
mo é a violência", disse o general,
referindo-se, indiretamente, aos
dois candidatos que polarizam
as pesquisas de intenção de voto
para presidente em 2022.

O militar lembrou a experiên-
cia como coordenador da mis-
são de paz no Haiti e comparou
com o momento atual da políti-
ca brasileira: "Passei cinco anos
trabalhando em um ambiente,
assistindo milhares de mortos
fruto do fanatismo político. Isso
não pode, o Brasil tem de repu-
diar todo esse fanatismo".

Santos Cruz evitou dizer se vai
concorrer a algum cargo nas
eleições do ano que vem e justi-
ficou a filiação como uma ma-
neira de ajudar o projeto presi-
dencial de Sérgio Moro, que en-
trou no partido no último dia 10
de novembro

Também ex-ministro de Bol-
sonaro, Moro elogiou o general
e exaltou a experiência dele na
coordenação da missão de paz
da ONU.

O pré-candidato do Podemos
à Presidência também deixou
claro que, embora tenham sido
auxiliares de Bolsonaro, ele e o
militar hoje são críticos do go-
verno. "Santos Cruz não teve ne-
nhum receio de se retirar do go-
verno quando percebeu que o
plano não era exatamente cons-
truir um país melhor, mas sim-
plesmente atender a objetivos
pessoais do governante do mo-
mento", afirmou Moro.

PODEMOS

M a n d etta
desiste de
ca n d i d atu ra

O ex-ministro da Saúde Luiz Hen-
rique Mandetta (DEM) informou ao
comando do União Brasil, partido
que será formado a partir da fusão
entre DEM e PSL, que não deseja mais
disputar a Presidência da República
em 2022. Em reunião com a cúpula
do partido, Mandetta afirmou que
prefere concorrer a um cargo legisla-
tivo no Mato Grosso do Sul.

A saída de Mandetta da lista de
presidenciáveis abre caminho para
que o União Brasil apoie outro no-
me da chamada "terceira via" para
enfrentar o ex-presidente Lula (PT),
líder nas pesquisas de intenção de
voto, e o atual presidente, Jair Bolso-
naro, que aparece em segundo.

Segundo o presidente do PSL
(que vai presidir também o União
Brasil), Luciano Bivar, a sigla agora
discute apoiar um desses três no-
mes da terceira via: o ex-ministro
Sérgio Moro, do Podemos; o candi-
dato do PSDB, que ainda definirá
seu nome nas prévias entre os go-
vernadores João Doria (SP) e Eduar-
do Leite (RS); ou o MDB, que vai lan-
çar a pré-candidatura da senadora
Simone Tebet (MS).

Também não está descartada
uma candidatura própria, mas ho-
je não há um nome. "Estamos ven-
do quem aceitará efetivamente ser
o candidato", disse Bivar.

Bolsonaro diz que acerto
tira esquerda de alianças
Com isso, partido estaria impedido, por exemplo, de se unir ao PT no Nordeste

FILIAÇÃO AO PL

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) disse ontem-
que acertou com Valdemar da

Costa Neto, presidente do PL, que o
partido não fará coligação com
partidos de esquerda nos estados.
A legenda, à qual o mandatário de-
ve se filiar no próximo dia 30, como
ele próprio confirmou na quar-
ta-feira, já tinha acordo em estados
do nordeste com legendas de es-
querda, em especial com o PT.

"Foi acertado aqui [com Valde-
mar], não haverá qualquer coliga-
ção com partido de esquerda nos
estados, isso está definitivamente
acertado", disse o presidente em
entrevista à rádio Sociedade da Ba-
hia. O mandatário disse ainda que
o discurso entre ele e Valdemar es-
tá "bastante afinado". A apresenta-
dora havia questionado ao presi-
dente como explicar as alianças de
esquerda do PL aos seus eleitores
conservadores.

Bolsonaro acertou sua ida para a
sigla em reunião com o dirigente
na terça-feira. A legenda já havia
anunciado data (22 de novembro)
anteriormente, quando Bolsonaro
disse estar "99% fechado", mas foi
adiada por divergência no palan-
que dos estados, em especial no
Nordeste e em São Paulo.

Valdemar articulou, na semana
passada, uma carta branca dos di-
retórios estaduais para dar a ele a
total prerrogativa de conduzir as
negociações com Bolsonaro e re-
ver, eventualmente, acordos já fir-
mados. A medida abriu caminho
para retomar as conversas com o

chefe do Executivo.
O presidente confirmou nesta

quinta-feira também que a negocia-
ção em torno de São Paulo passou
pela candidatura do ministro Tarcí-
sio de Freitas (Infraestrutura) para o
governo do estado. "Foi discutido,
sim, com Valdemar Costa Neto e
com o próprio Tarcísio. Essa é uma
possibilidade", disse à rádio. "Não te-
mos nomes para todo o Brasil, mas
buscaremos a melhor maneira pos-
sível de coligar nomes que interes-
sem para os respectivos estados".

Para filiar Bolsonaro, Valdemar
deixou costuras da eleição paulista
nas mãos do mandatário e aceitou
lançar Tarcísio. A definição da chapa,
porém, depende ainda de uma res-
posta do ministro, que resiste a en-
frentar a empreitada. A expectativa

no entorno do presidente é que Tar-
císio dê uma resposta até o dia 30,
quando Bolsonaro se filiará ao PL.

A chapa dos sonhos de Bolsona-
ro tem Tarcísio para o governo do
estado e Ricardo Salles, ex-ministro
do Meio Ambiente, para o Senado.

Com gestão controversa à frente
da pasta e criticado por ambienta-
listas, Salles deixou o cargo em ju-
nho, mas emplacou Joaquim Leite
como sucessor. Ele mantém boas
relações com o clã Bolsonaro, ao
contrário de outros ex-ministros.

Segundo aliados, Salles já acei-
tou a candidatura, contanto que
Tarcísio seja o nome para o Palácio
dos Bandeirantes. Senão, prefere
ser candidato a deputado. Em 2018,
ele tentou uma vaga na Câmara pe-
lo Novo, mas não se elegeu.
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Simone Tebet é a aposta do MDB
para renovar imagem do partido

ELEIÇÕES 2022

Legenda vai lançar a pré-candidatura da senadora à Presidência, mas ela pode ser uma boa vice

O MDB lança a sua pré-candida-
tura ao Palácio do Planalto
apostando em um diferencial.

Será o primeiro grande partido - e
possivelmente o único - com uma
mulher na disputa de 2022. A sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS), de 51
anos, é tratada internamente co-
mo uma peça fundamental nos
planos da sigla, que busca resistir
ao governismo e recuperar prota-
gonismo para a corrida sucessória.
Ela é cortejada por Sérgio Moro (Po-
demos) para compor sua chapa
nas eleições presidenciais, mas o
partido descarta aproximação
com o ex-juiz. O perfil arejado da
parlamentar, a história familiar
nas fileiras emedebistas e a atua-
ção destacada na CPI da Covid fize-
ram a senadora ser vista como
oportunidade de o partido renovar
a própria imagem e de se diferen-
ciar no congestionamento da ter-
ceira via.

A cúpula emedebista quer che-
gar ao evento de lançamento, ain-
da sem data prevista, com a defini-
ção dos nomes que vão liderar a es-
tratégia de marketing e o plano
econômico. Uma mulher deverá fi-
car a cargo das questões fazendá-
rias - a economista Zeina Latif foi
convidada. O detalhe importante
para uma senadora feminista que
não gosta de se autodefinir com o
termo, mas milita nas pautas de gê-
nero. Ela foi a primeira a liderar a
bancada do MDB e a presidir a Co-
missão de Constituição e Justiça.
Este é, sobretudo, um grande mar-
co simbólico para o partido como
um todo, que destronou a primei-
ra mulher presidente da República
e formou um governo composto
exclusivamente por homens bran-

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Atuação destacada na CPI da Covid fizeram de Simone uma alternativa na congestionada terceira via

Mais de 100 mil novos seguidores
O maior incentivador da candi-

datura de Simone é o presidente
nacional do partido, o deputado
Baleia Rossi (SP). Ele assumiu o co-
mando em 2019, com um discurso
de renovação e de reconexão com
as bases. Simone movimenta a mi-
litância do partido e representa pa-
ra os segmentos temáticos o que
Meirelles passou longe de signifi-
car na eleição anterior.

O ex-ministro da Fazenda de Mi-
chel Temer pagou R$ 57 milhões pe-
la própria campanha e só obteve
1,2% dos votos. "Simone é a candida-
ta das massas do partido, da mili-
tância, do segmento jovem, do tra-
balhista, de diversidade. Meirelles
foi um arranjo de última hora para

justificar os avanços do governo Te-
mer", frisou Nestor Neto, presiden-
te nacional do MDB Afro.

Há tempos Baleia aposta em Si-
mone. Ambos enfrentaram os can-
didatos preferidos do governo na
eleição interna para as presidên-
cias da Câmara e do Senado, em fe-
vereiro, e foram superados numa
disputa marcada pelo despejo de
verbas milionárias do orçamento
secreto, esquema montado pelo
presidente Jair Bolsonaro para ob-
ter apoio político.

A expectativa é a de que a senado-
ra incorpore, na pré-campanha, as
diretrizes do "Todos por um só Bra-
sil", documento lançado em agosto
com as bases do que o partido quer

defender em 2022. Com toda sua
trajetória política no partido, Simo-
ne se apresenta como alguém equi-
librada. Católica, diz-se progressis-
ta nos costumes, mas é contra a
descriminalização do aborto, por
motivos religiosos. Tem críticas à
Lava Jato, mas não é "garantista". Na
economia, fincou os dois pés con-
tra a PEC dos Precatórios, batizada
de "PEC do calote" e contra o esque-
ma do orçamento secreto.

Com a visibilidade, virou uma
novidade que tem interessado o
mercado. Convidada para um
evento do Itaú no último dia 12,
adotou discurso de pré-candidata.
"Temos que acabar com o discurso
velho de que a esquerda se asse-

nhora das políticas sociais, de que
só eles têm compromisso com a
responsabilidade social. Da mes-
ma forma, acabar com esse discur-
so de estado máximo e estado mí-
nimo", afirmou.

Para a audiência recorde da CPI
da Covid, ela destacou falsidades
em documentos do governo sobre
vacinas, brigou para que as sena-
doras tivessem voz na comissão,
não aceitou arroubos do senador
Flávio Bolsonaro e extraiu confis-
sões de testemunhas. A atuação
rendeu dos colegas de plenário elo-
gios à "sensibilidade" com do dra-
ma que enlutou mais de 610 mil fa-
mílias. No Twitter, ganhou mais de
100 mil seguidores.

cos, na maioria sêniores.
Entre correligionários, a avalia-

ção é a de que Simone ajudará o
MDB, e vice-versa. A senadora está
disposta a abrir mão da campanha
à reeleição ao Senado, onde as pes-
quisas internas apontam boas
chances de reeleição, em contra-
partida poderá ser o novo nome do
partido para futuros arranjos e in-
fluenciar os rumos da agremiação.
Por outro lado, ainda precisa supe-
rar desconfianças gerais cultivadas
até entre colegas de plenário. O
MDB perdeu a vocação de concor-
rer ao Planalto e é conhecido pelo
adesismo. Depois de Tancredo Ne-
ves, em 1985, só teve a cabeça de
chapa duas vezes, com candidatu-
ras frágeis. A de Orestes Quércia,
em 1994, e a de Henrique Meirelles,
em 2018.

Disputa antiga
Agora, Simone Tebet é apontada

como a melhor opção para uma
unidade partidária e para uma
candidatura sólida. Contudo, o lan-
çamento à Presidência da filha do
"rábula do Pantanal", como o ex-se-
nador Antonio Carlos Magalhães
chamava seu pai, o também ex-se-
nador Ramez Tebet, ainda expõe
uma disputa antiga dentro de um
partido marcado pelo caciquismo
e governismo. Uma parte, puxada
pelo ex-senador Eunício Oliveira
(CE), quer se reaproximar do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT). Outra defende o governo
de Jair Bolsonaro no Senado e no
conjunto do Congresso, com os lí-
deres Fernando Bezerra (PE) e
Eduardo Gomes (TO).

"Não conheço essa questão eleito-
ral (da pré-candidatura), fiquei sa-

bendo agora por você. O MDB preci-
sa fazer reuniões para todos conhe-
cermos as intenções do partido. Mas
é bom ter o nome de uma mulher
para encarar uma disputa nacio-
nal", diz a senadora Rose de Freitas
(MDB-ES), primeira mulher a ocupar
vaga na Mesa Diretora do Senado.

"Nesse momento político que es-
tamos, com uma pessoa na Presi-
dência e outra que já foi presidente
querendo disputar, é tarefa árdua
viabilizar a terceira via. Só se todos
tiverem desprendimento político
de discutir o país."

S A I BA MAIS
» A articulação pelo nome de

Simone Tebet junto aos
segmentos econômicos vem de
antes da CPI. Na campanha
para a presidência do Senado,
ela recebeu integrantes do
Mulheres do Brasil, grupo
coordenado pela empresária
Luiza Helena Trajano, para
colher propostas de gestão.
Cortejada para ingressar na
política partidária, a dona do
Magazine Luiza ressaltou a
"coragem e a coerência" da
s e n ad o ra .

» Sul-mato-grossense de Três
Lagoas, Simone até aqui trilhou
caminho muito parecido com o
do genitor, por meio de quem
deu os primeiros passos na vida
pública. Imiscuída nas reuniões
políticas do pai desde pequena,
foi quem, dos quatro irmãos,
herdou o legado. Como Ramez,
Simone sempre foi filiada ao
MDB. Ambos foram prefeitos,
deputados estaduais,
vice-governadores e chegaram
ao Senado. Ele ocupou a
presidência da Casa, de 2001 a
2003, em uma construção
finalizada pelo senador Renan
Calheiros (MDB-AL).

Simone Tebet está
disposta a abrir mão
da campanha à
reeleição ao Senado,
onde as pesquisas
internas do MDB
apontam boas
c h a n c es
de reeleição.
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GOVERNO X STF
Além de aprovar a admissibilidade da Proposta de Emenda à

Constituição 159/19, que revoga a chamada PEC da Bengala –
reduz de 75 anos para 70 a idade da aposentadoria compulsória
dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dos tribunais
superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU) -, a bancada
bolsonarista prepara outra proposição para tentar alterar a
composição, a competência e a forma de nomeação dos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Fiel aliado do
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado federal Bibo
Nunes (PSL-RS/foto ) será o autor da PEC que, entre outros pontos,
pode aumentar o número de ministros da Suprema Corte.
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Mais quatro
A intenção de Bibo é incluir mais

quatro ministros no STF: “Quinze porque
eles dizem que têm trabalho demais,
então põe mais quatro. Assim, o
presidente Jair Bolsonaro poderia
indicar mais quatro”.

S a bat i n a
Para evitar que indicações demorem passar pelo Senado,

como ocorreu com André Mendonça, o deputado incluirá no
texto trecho que “acaba com essa história de o presidente
escolher um indicado para o STF e o presidente do Senado
escolher a hora que quiser fazer a sabatina. Serão 60 dias ou é
automaticamente colocado”.

M u n i ç ão
Possíveis futuros adversários de

Bolsonaro em 2022 – como Lula,
Sérgio Moro e Ciro Gomes – tê m
direcionado seus discursos e
entrevistas à fragilidade econômica
do atual governo (inflação,
desemprego, reveses no Congresso,
etc). Esse será o mote das
campanhas no próximo ano.
Diferente de 2018, quando os
embates foram travados em torno
de segurança pública, agenda de
costumes e cabo de guerra
i d e o l ó g i c o.

M o d e raç ão
O presidenciável Rodrigo

Pacheco (PSD-MG) tem
seguido e vai continuar
seguindo à risca os
conselhos de estrategistas
que o preparam para a
disputa em 2022. A
orientação ao presidente
do Congresso Nacional é se
distanciar da polarização e
dos discursos acirrados –
entre petistas e
bolsonaristas – e manter
imagem de moderador.

Ódio
As menções ao ex-presidente

Juscelino Kubitschek são permanentes
até no cafezinho do Senado
enaltecendo a figura do político que,
segundo Pacheco e próximos, “uniu o
B ra s i l ”. No recente encontro do PSD
que o oficializou na disputa à
Presidência, o senador se posicionou,
novamente, como alternativa às outras
vias belicistas: "Vivemos hoje no Brasil
um clima de radicalismo, de
extremismo, de uma cultura de ódio
que está acabando com o Brasil e que
precisamos conter".

Como assim?
Presa na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, acusada de ser

mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, a deputada cassada Flordelis mantém seu
passaporte diplomático. Consta como ativo no sistema da Câmara dos Deputados .

Res e r va
Depois de se filiar ao Podemos, o

ex-ministro do governo Bolsonaro,
general Carlos Alberto Santos Cruz, terá
uma missão estratégica na legenda:
recrutar colegas da reserva para integrar
o exército da campanha de Sérgio Moro.
Tem tido êxito nas conversas e nos
próximos dias apresenta a lista de
nomes de ex-bolsonaristas que vão
marchar junto com o ex-juiz da Lava
Jato na disputa à Presidência.

C a nt i l e n a
A presidente nacional do PT,

deputada Gleisi Hoffmann (PR),
dá o tom de como será a
campanha contra Moro. Sobre
a defesa do ex-juiz de
necessidade de geração de
empregos, a petista, rançosa,
rebate: “Foi ele com a Operação
Lava Jato que destruiu 4,4
milhões de empregos e
inviabilizou investimentos”.

Pe d ág i o
O deputado José Nelto (Podemos/GO) quer tornar obrigatório o

pagamento da tarifa de pedágio por meio de PIX, cartão de débito ou
crédito. Justifica, no Projeto de Lei 4112/21, que uma das vantagens da
medida é a segurança: “É inegável que andar com dinheiro em espécie,
em mãos, acaba expondo a pessoa a um risco muito maior”.

Braços abertos
O Senado Federal realiza hoje

sessão especial para comemorar
os 90 anos do Cristo Redentor,
símbolo máximo do Rio de
Janeiro. A comemoração foi um
pedido do senador Carlos
Portinho (PL-RJ) que, em seu
requerimento, destacou a fama
internacional do monumento
que recebe a todos na Cidade
Maravilhosa de braços abertos.

R i s c os
Levantamento da Confederação

Nacional das Seguradoras (CNseg)
mostra que, atualmente, dez
empresas oferecem cobertura
para riscos cibernéticos no Brasil.
Até agosto de 2021, o volume de
prêmio foi de R$ R$ 63,5 milhões -
crescimento de 161,3% em relação
aos oito primeiros meses de 2020,
que fechou o ano com o
acumulado de R$ 41,3 milhões.

ES P L A N A D E I R A
# Associação Brasileira de Serviços Compartilhados promove dia 30

evento com lançamento de livro e pesquisas para o mercado. # FCE
Pharma e Cosmetique acontecem de 30 de novembro a 2 de dezembro,
em São Paulo. # Integrantes da Zetta movimentam 25% das transações
do PIX no Brasil. # ENS oferece hoje (26) desconto de 50% no curso online
preparatório para Exame para Habilitação de Corretores de Seguros. #
Voaa e ONG Cabelegria criam vaquinha para doar perucas para pacientes
com câncer. # Dois grandes e-commerces do país vão presentear suas
equipes com iFood Card, vale-presente do iFood na Black Friday.
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OPINIÃO.
Forte e resiliente
Todos precisamos ser fortes,

aguentar firme, segurar a
barra, andar mais uma milha

e por aí vai. E mais, sermos resi-
lientes, e entendermos que é só
uma fase. Dar ainda o melhor de
nós, pois é preciso “vestir a cami-
sa ” e trazer bons resultados. Su-
portar os problemas, respirar
fundo, não surtar, e sorrir para to-
dos.

Quantas dessas sentenças nos
são ditas ou pronunciadas inter-
namente como autocobrança?
Muitas, né? Aparentemente, ter
momentos de fraqueza não é hu-
mano. Não diante dessa visão de
humanidade perfeita, que nos
exige uma vida sempre próspera,
feliz e plena.

Tolice! Conversa fiada pra con-
vencer os incautos a se desgasta-
rem mais e mais. Com isso, au-
mentam os lucros para o topo da
pirâmide, e fazem parecer que es-
se modelo de vida é realmente fe-
liz. Encorajam, ainda, as futuras
gerações ao mesmo modus ope-
randi, que escraviza socialmente
por meio de conceitos de felicida-
de baseados em mais-valia, e no
consumo do que eles querem
vender e que, curiosamente, são
nada mais nada menos que o re-

sultado da mão de obra que nós
mesmos vendemos para eles por
menos da metade do preço. Dá
para entender?

Como disse, isso não passa de
narrativa, para usar aqui a pala-
vra da moda. Felizmente, tem
muita gente conseguindo se des-
vincular deste modelo. Compre-
endendo que podemos passar
por esta vida tendo felicidade e
alegrias. Mas também estamos
sujeitos a dores, medos e ansieda-
de, sem que isso represente que
nós somos humanos de baixa
performance.

Estamos começando a reagir, a
valorizar as coisas importantes, a
enxergar sucesso em todas as ver-
tentes e não apenas profissional.
Já tem bastante gente redesco-
brindo o outro, escolhendo a cola-
boração ao invés da competição.

A inspiração e não a inveja. Ain-
da há quem, mesmo diante da
correria insana que nos é impos-
ta, tem conseguido contribuir pa-
ra que esta geração ainda consiga
desfrutar de uma vida mais leve.

CLAYTON PAIVA, falador nato.
Exercendo o direito de não ser tão
bom assim.
Instagram: @ c l ay to n pa i va

Ouro I
Vamos botar pra correr, nada de

explorar aqui é nós amazonidas
unidos nessa questão.

SANDRAH SILVA PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Mourão diz que
Marinha e PF preparam ação contra
ga r i m p e i ros

Po l ê m i ca
E, daí? O que há de errado nisso?

É fazendo justiça com as próprias
mãos. Ou dedos.

RONALDO MELO, PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Masturbação em
‘’Um Lugar ao Sol’’: Dra. Ana Comin
detalha os benefícios

Carnaval I
Sou do RJ e o cancelamento do

Ano Novo e o Carnaval será a deci-
são mais sensata que o Pref Eduar-
do Paes poderá tomar...mas lamen-
tavelmente ele não toma decisões
coerentes e sim levianas. Em res-
peito aos sobreviventes da pande-
mia....em respeito às mortes por co-
vid ...digamos não ao carnaval.

ELIANA VASCONCELLOS, PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA
Políticos conservadores encampam
discurso contra Carnaval em 2022

Carnaval II
Não tem como cancelar o Carna-

val. O Carnaval não se resume ao
desfile. É talvez o feriado mais itine-
rante do calendário. As festas acon-
tecem em todas as esferas. O que de-
ve haver é consciência das pessoas.

O que até agora não acontece e
não é o cancelamento do carnaval
que fará as pessoas terem cons-
ciência do Protocolo Sanitário.

JÔ GARCIA PELO FACEBOOK SOBRE A
MATÉRIA Políticos conservadores
encampam discurso contra
Carnaval em 2022

Carnaval III
Uma dúvida: o pessoal quer fazer

o carnaval para comemorar as
600.000 mortes ou é para dobrar
essa meta de mortes por covid? Di-
fícil entender, viu?

RODRIGO SANTANA PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Po l í t i c os
conservadores encampam discurso
contra Carnaval em 2022

M a l va d o s
Muito sinistro o livro lança-

do pelos escritores e dire-
tores Guel Arraes e Jorge

Furtado, O debate, publicado pela
editora Cobogó. Trata-se de uma
ficção especulativa que acompa-
nha os bastidores do debate entre
Lula e Bolsonaro no segundo tur-
no das eleições, em outubro 2022,
em clima de crise econômica e ra-
dicalização política.

Segundo os autores, a peça “foi
escrita na urgência dos aconteci-
mentos políticos de 2021 e será
encenada assim que for possível e
reescrita assim que for necessá-
r i o. ” Dá até medo de assistir.

Embora esse seja um cenário
possível, não é certo. E, como
imaginar não custa nada, não
poucos brasileiros imaginam e
projetam outras possibilida-
des, sonham com outros ru-
mos, falam, em mesas de bar e
almoços de família, sobre ou-
tras hipóteses, especulam so-
bre outros projetos, lançam ba-
lões de ensaio.

Há quem chegue a admitir os
mais extravagantes cenários, des-
de que não repitam o embate PT
(Lula) X Bolsonaro. Pelo simples

motivo de que da última vez foi
uma experiência horrível, um
verdadeiro trauma coletivo, um
filme de terror, e nada indica que
da próxima será melhor, antes pe-
lo contrário.

De lá para cá o Brasil só ficou
mais pobre, mais doente, mais
desunido. Os rancores só se apro-
fundaram. É deprimente pensar
que os brasileiros sejam incapa-
zes de fazer escolhas diferentes
das péssimas escolhas que já fize-
ram. Seremos burros? Autodes-
trutivos? Fomentamos, de forma
inconsciente, uma guerra civil? O
que de remotamente positivo po-
de sair disso?

No livro-peça, ainda tem um
agravante: além do desemprego,
da economia estagnada e de polê-
micas identitárias que não levam
a nada, o país anda às voltas com
o avanço de uma nova variante
do coronavírus, a sigma, que
apresenta um nível de contágio
incrivelmente elevado, revivendo
o pesadelo das restrições, proibi-
ções, hospitalizações e mortes.
Que maldade.

ANDRÉ CUNHA, es c r i to r

Ilha da Fantasia
Depois de 20 meses da pande-

mia de Covid-19, o Senhor Presi-
dente da República ainda mora
na ILHA DA FANTASIA ASSASSINA!
Em tal ilha absurda, responsável
por mais de 577.824 mortos
(607.824 menos 30 mil), nessa es-
tranha e terrível ilha da fantasia,
crianças perigosas e assassinas
brincam com coisa séria!

Imunidade de rebanho para
eliminar milhões de brasileiros.
Contato físico direto entre todos
os brasileiros, em vez de “l oc k-
down” e isolamento social prati-
cado por todos os países. Usar re-
médios comprovadamente ine-
ficazes para covid. Motocadas e
motociatas para reeleição em
2022. Cercadinhos infantis na
porta de “Palácios da Fantasia”.
Espalhar fake news sobre vaci-
nas, como no caso de um indiví-
duo que suicidou e de um ado-
lescente acometido de doença
especial grave. Mentir sobre a
quantidade total de mortes pre-
vista para a epidemia (máximo
de 800 mortos em todo período,
menos que a gripe H1N1). Dar fal-
sas esperanças à população, di-
zendo que a “gripezinha” ou epi-
demia estava no “finzinho”,

quando apenas começava a viti-
mar milhares de brasileiros.In-
formar para o mundo inteiro
que o Brasil está ótimo de saúde,
finanças e tudo o mais, que a
Amazônia não pega fogo, por ser
muito úmida.

Alguém explique de que mun-
do de fantasias o Senhor Presi-
dente retirou esses eventos to-
dos??

LÚCIA SILVA,
Rio de Janeiro, RJ

G e rs o n l â n d i a
O Brasil deveria mudar de no-

me. Deveria se chamar GERSON-
LÂNDIA. Todos, sem exceção,
querem levar vantagem em tu-
do. A esperança de melhora se
foi com a traição e desvarios de
B o l s o n a r o.

É apenas mais um dos mesmos.
E Brasília deveria mudar o nome
para Desesperança. Sério ,segun-
do de Gaulle, nós já não éramos.
Nem pátria somos.

Apenas somos um lugar, sem
esperança, sem dignidade ou ho-
nestidade para buscar o bem co-
mum.

PAULO HENRIQUE COIMBRA,
Barra, RJ

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

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

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

ca r ta s @ g r u p o j b r.c o mCARTAS PARA A REDAÇÃO:
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Politraumatismo na queda
MARÍLIA MENDONÇA

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS/AFP

Cinco pessoas estavam na aeronave que seguia para Caratinga(MG)

S A I BA MAIS

Re sgate
acha corpo
e destroços

A equipe de resgate da Força
Aérea Brasileira (FAB) encon-
trou na tarde desta quinta-feira
um corpo e destroços na área de
busca do acidente que envolveu
uma aeronave de pequeno por-
te durante a madrugada. O
avião bimotor, que levava três
pessoas, incluindo dois pilotos,
caiu no mar na região entre
Ubatuba, em São Paulo, e Paraty,
no Rio de Janeiro.

O corpo ainda não foi identifi-
cado, mas, segundo a FAB, pro-
vavelmente é de uma das víti-
mas do acidente. De acordo com
a nota da Força Aérea, o corpo foi
resgatado pela aeronave e trans-
portado até a Base Aérea de San-
ta Cruz, "onde foi entregue aos
órgãos competentes para os
procedimentos subsequentes".

O Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Rio de Janeiro tam-
bém participa das buscas. Nesta
quinta-feira, foram empregadas
aeronaves, embarcações e mo-
tos aquáticas para fazer a varre-
dura em toda a região costeira.

A corporação segue fazendo
buscas na região costeira

AC I D E N T E

Mourão anuncia ações
na região do rio Madeira

BRUNO KELLY / GREENPEACE / AFP

De acordo
com o
v i c e - p res i d e nte,
a Marinha
f i ca rá
e n ca r regad a
de
i d e nt i f i ca r
e m ba rcaç õ es
ilegais e
a p re e n d ê - l a s

» O piloto Geraldo Martins conversaram no rádio com outro
colega de aviação minutos antes do acidente. Em depoimento,
o piloto afirma que em momento algum ele reportou algum
problema na aeronave. O que chama a atenção, no entanto, é
que ele já estava na 'perna do vento da 02', estava em
procedimento de pouso. A estimativa é que o piloto que se
acidentou estava a 1 minuto, 1 minuto e meio de pousar.

O laudo produzido pela Polícia
Civil de Minas Gerais aponta que as
cinco vítimas do acidente que ma-
tou a cantora Marília Mendonça
morreram com o impacto da aero-
nave no chão, sofrendo politrau-
matismo. O piloto e o copiloto que
conduziam o voo da cantora Marí-
lia Mendonça até Caratinga (MG)
não apresentaram problemas de
saúde no dia do acidente, concluí-
ram exames periciais divulgados
nesta quinta-feira pelo delegado
Ivan Lopes Sales, delegado regional
de Polícia Civil da cidade mineira.

O avião caiu em Piedade de Cara-
tinga (MG) no último dia 5 de no-
vembro. Além da cantora, do pilo-
to, Geraldo Martins de Medeiros, e
do copiloto Tarciso Pessoa Viana, o
produtor Henrique Bahia e o tio e
assessor da sertaneja, Abiceli Silvei-
ra Dias Filho estavam na aeronave.

Os primeiros laudos concluídos
pela investigação apuraram se a
tripulação foi alvejada por arma de
fogo ou se piloto e copiloto pode-
riam ter sofrido um mal súbito, li-
nhas agora descartadas.

A conclusão sobre as causas da

queda da aeronave ainda depende
do Centro de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáuticos
(Cenipa), que ainda não tem prazo
para conclusão. Uma das linhas in-
vestigadas é se o veículo sofreu im-
pacto ao atingir um cabo de distri-
buição de energia próximo ao local
do pouso, conforme informado pe-
la Companhia Elétrica de Minas Ge-
rais (Cemig) - um cabo chegou a ser
encontrado em uma das hélices.

A investigação trabalha com a in-
formação de que a torre em ques-
tão estava fora da área de proteção
do Aeródromo de Caratinga, mas
não confirma se o cabo era mesmo
o da linha de transmissão e afirma
que uma investigação está sendo
conduzida pelo CREA-MG para ave-
riguar a questão.

Além dos exames nas vítimas, a
Polícia Civil também colheu depoi-
mentos de alguns dos envolvidos
no caso, como o dono da empresa à
qual a aeronave pertencia e outro
piloto, que chegou a falar com o co-
mandante do voo, Geraldo Martins
de Medeiros Júnior, enquanto ele
p o u s av a .

O vice-presidente Hamilton
Mourão disse, nesta quinta-feira,
que a Polícia Federal e a Marinha
vão agir na região do rio Madeira,
onde há uma forte atuação de ga-
rimpeiros. Nos últimos dias, fo-
ram identificadas centenas de
balsas de dragagem, em uma cor-
rida por ouro no rio, importante
afluente do Amazonas.

"A PF [Polícia Federal] e Mari-
nha já estão se preparando para
agir", disse o vice-presidente no
Palácio do Planalto. De acordo
com Mourão, a Marinha vai iden-

tificar embarcações ilegais e
apreendê-las. O Ministério Públi-
co Federal (MPF) recomendou na
quarta-feira a órgãos e autarquias
federais e estaduais um ação co-
ordenada para repressão e desar-
ticulação do garimpo ilegal na re-
gião. O prazo é de 30 dias. O mi-
nistro da Justiça e Segurança Pú-
blica, Anderson Torres, disse nes-
ta quinta-feira que "em poucos
dias" uma operação envolvendo
agentes da Polícia Federal, da
Força Nacional e do Exército co-
meçará a atuar na região.

GARIMPO ILEGAL
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PENSAMENTO
FIRMADO NA PAZ

Transformações duradouras geralmente surgem nos
instantes de grande agitação histórica. Os tenazes crescem
em tempos de refrega. Se o fizerem com o pensamento
firmado na Paz, o efeito de seus esforços marcará sua
passagem pela Terra com o sinete da Luz.

O ilustre médico brasileiro Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Cavalcanti (1831-1900) ensinava que, “se aspiramos transmitir a
Paz, se queremos elevar o coração da criatura,
não podemos prescindir, em nossas vidas,
de uma profunda e radical mudança na
busca do fortalecimento da Fé e do
entendimento dela”.

Mensagem de José de Paiva
Netto, jornalista, radialista, escritor

e diretor-presidente da LBV
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RAICE CABRAL
Nossa correspondente na França
instagram: @mytastytravel

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

@ l i ad i n o ra h

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

S a r n ey
c o n d e c o rad o

O embaixador argentino
Daniel Scioli enviou para José
Sarney (foto), em sua
residência no Maranhão, a
medalha René Favaloro, em
alusão ao Dia da Amizade
Brasil-Argentina. A
condecoração de honra
entregue pelo ministro
Conselheiro Chefe da
Chancelaria, Pablo Antonio de
Angelis (foto), deve-se ao
estreito laço que Sarney e
Raúl Alfonsín criaram ao
aproximar os dois países,
quando foram presidentes da
Re p ú b l i ca .

Eleição na capital
Começa a pegar fogo a corrida rumo

ao Palácio do Buriti. Já têm muitos
candidatos em plena campanha para se
tornar governador do DF!

Soft opening
A partir das 17h, o Casapark recebe um pequeno

grupo de convidados para conhecer o novo espaço do
shopping que reunirá o Centro Cultural, a Galeria Casa,
a Livraria da Travessa, o Café Acervo e a Vinalla Vinhos.

L i ve
O Instituto de Estudos Jurídicos

Aplicados promove live na
segunda-feira, às 11h, que debaterá o
tema “Mercado de Carbono: o Brasil
como player mundial”. O evento
receberá Flavio Rufino Gazani e
Cristiano Pacheco, tendo como
mediador Luiz Afonso Costa de
Medeiros, coordenador de Assuntos
Internacionais do IEJA em Brasília.

B i r t h d ay
Referência no país como a

decoradora de festas mais requisitada
por seu enorme talento e bom gosto,
a querida Valéria Leão Bittar é a
aniversariante deste sábado. Ela vai
celebrar a vida cercada das amigas
em almoço no dia 1º de dezembro, em
meio à natureza, tendo como cenário
o Águas Correntes Park.

Em saboroso almoço em família e amigos mais íntimos, a bela Juliana e o pai, Paulo Galego,
comemoraram os seus aniversários. Na foto, a querida Marly Galego, com a filha e o marido

Master of Sommelier
O pai da sommellerie americana e

co-fundador da MS America, Fred Dame (foto)
e seis outros sommeliers
terão seus títulos retirados
após 21 acusações de
agressão sexual. Com o
escândalo revelado pelo
jornal New York Times em
2020, a associação MS
America realizou uma
investigação independente. O veredito saiu 9
meses depois: os seis sommeliers perderão
definitivamente o reputado título de Master of
Sommelier. Além de Fred Dame, estão entre os
acusados, Robert Bath (Culinary Institute of
America), Fred Dexheimer, Drew Hendricks,
Joseph Linder, Matt Stamp (GuildSomm) e
Goeff Kruth (GuildSomm). Esse último
retirou-se da associação antes da conclusão
da investigação.

Título honorário
O título honorário de Master of

Sommelier dos Estados Unidos foi
criado em 1987 e sua fama se deu com
a série de documentários
Somm. Durante mais de
30 anos, 172 candidatos
receberam o concorrido
título, apenas 28 são
mulheres. A francesa
Pascaline Lepeltier,
sommelier do restaurante Racines, em
Nova York, é uma das raras mulheres
Master of Sommelier. Em 2020, quando
o escândalo foi revelado à imprensa, ela
suspendeu sua filiação à associação
a m e r i ca n a .

Transparência na garrafa de vinho
A OIV (a ONU do vinho) organizou na última quarta-feira o simpósio “A Digitalização do

Sector da Vinha e do Vinho - Avaliação de Oportunidades, Desafios e Cenários Fu tu ros”.
No encerramento do evento que contou com expert da área, Pau Roca, presidente da
organização, alertou para a necessidade do setor em pensar nas “potenciais regulações”
em matéria de transparência e rastreabilidade da garrafa de vinho. Na França,
associações de consumidores já começaram a pedir por etiquetas mais claras, inclusive
com informações sobre a pegada ecológica dos produtos. A tecnologia blockchain
poderá ajudar o setor a responder às demandas dos consumidores e a futuras
legislações, como também combater as vendas de vinhos falsificados.

€ 12,5 milhões, leilão recorde!
O leilão dos Hospices de Beaune bate mais um recorde e atinge a impressionante

soma de € 12,5 milhões em vendas de barril de vinhos. Essa 161a edição, que teve lugar
no último domingo, na Borgonha, França, contou com o menor número de lotes (362 )
em relação aos últimos 15 anos, devido a queda de produção mundial de vinhos que já
falamos aqui. Como tamanho não é documento, isso não impediu o novo recorde,
confirmando assim a qualidade da safra 2021. No ano passado, a soma do leilão foi de €
13,44 milhões, porém havia quase o dobro de lotes de barris vendidos (638).
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Prévia da inflação chega a
10,73% em 12 meses, diz IBGE

DISPARADA DOS PREÇOS

De acordo com o instituto, índice é a maior variação para o mês desde 2002
VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLI

Sucessivos aumentos no preço do combustível pressionaram os custos de produtos e serviços

Gás de cozinha impactou
Depois dos transportes, os gru-

pos que mais impactaram o IP-
CA-15 foram habitação (1,06%), saú-
de e cuidados pessoais (0,80%). Os
pesos no índice de novembro fo-
ram de 0,17 ponto percentual e 0,10
ponto percentual, respectivamen-
te. Nesse setor, maior contribuição
veio do gás de cozinha (4,34%). Os
preços subiram pelo 18° mês con-
secutivo, somando 51,05% no perío-
do iniciado em junho de 2020.

A energia elétrica (0,93%), por sua
vez, teve variação menor do que
em outubro (3,91%). Contribuiu
com 0,05 ponto percentual no ín-
dice deste mês. Desde setembro, vi-
gora a bandeira tarifária de escas-
sez hídrica, que acrescenta R$ 14,20
na conta de luz a cada 100 kWh
(quilowatt-hora) de consumo. Já o
grupo de saúde e cuidados pes-
soais foi influenciado pelos itens
de higiene pessoal (1,65%) e produ-

tos farmacêuticos (1,13%).
"O IPCA-15 confirma uma percep-

ção muito negativa para a inflação
no Brasil. A gente olha não só o for-
te impacto da gasolina, vê uma in-
flação em quase todos os itens",
afirma a economista-chefe do Ban-
co Ourinvest, Fernanda Consorte.

"As apostas para o BC devem ser
de aumento no ritmo de ajuste da
Selic na reunião do começo de de-
zembro”, completa.

Crise hídrica
pressiona o
consumidor

Não bastasse a alta dos combus-
tíveis, que encarece o transporte de
mercadorias e passageiros, o país
também foi afetado neste ano pela
crise hídrica. A falta de chuva for-
çou o acionamento de usinas tér-
micas, com custos mais altos para
geração de energia elétrica. O re-
sultado é a conta de luz mais alta
nos lares brasileiros.

A seca ainda prejudicou o plan-
tio e a colheita de diferentes cultu-
ras no país, pressionando o preço
final dos alimentos até nas gôndo-
las dos supermercados. Analistas
do mercado vêm elevando as pro-
jeções para o IPCA. A estimativa
mais recente que aparece no bole-
tim Focus, divulgada pelo BC na se-
gunda-feira, indica avanço de
10,12% ao final de 2021.

A projeção chegou a dois dígitos
após o mercado enxergar riscos fis-
cais maiores para o Brasil. A amea-
ça para o rumo das contas públicas
ficou mais nítida no final de outu-
bro, depois de o governo federal co-
locar em xeque o teto de gastos pa-
ra pagar emendas parlamentares e
também elevar o valor e o número
de beneficiários do Auxílio Brasil, o
substituto do Bolsa Família.

A incerteza fiscal é considerada
um fator que pode afastar investi-
dores do país, reforçando a desva-
lorização do real frente ao dólar.

O economista Fabio Astrauskas,
sócio-diretor da Siegen Consulto-
ria, lembra que os aumentos dos
preços também representam uma
ameaça para a inflação de 2022.

Esse risco existe porque contra-
tos diversos são reajustados pela
inflação de períodos anteriores.

"Há uma inércia inflacionária.
Ou seja, a inflação passada alimen-
ta a futura", diz. "Isso torna mais di-
fícil o combate ao aumento dos
preços", completa. Conforme os
dados do IPCA-15, 7 das 11 capitais e
regiões metropolitanas contem-
pladas pela pesquisa tiveram infla-
ção prévia de dois dígitos no acu-
mulado até novembro. Curitiba
(PR) registra a maior alta: 13,69%.
Brasília (DF) está na outra ponta da
lista, com a menor inflação acumu-
lada, de 9,77%. Em São Paulo (SP), a
variação foi de 9,82%, a segunda
mais baixa, embora siga próxima
dos 10%.

Com a pressão da gasolina mais
cara, a prévia da inflação ofi-
cial no Brasil avançou 1,17% em

novembro. É a maior variação para
o mês desde 2002, informou nesta
quinta-feira o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado integra o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15). Em outubro, o indicador
havia registrado 1,20%.

A variação de novembro ficou
um pouco acima das projeções do
mercado financeiro. Analistas con-
sultados pela agência Bloomberg
esperavam avanço de 1,13% na me-
diana. Com o resultado de novem-
bro, a prévia da inflação alcançou
10,73% no acumulado de 12 meses.
Trata-se da maior marca para esse
intervalo desde fevereiro de 2016
(10,84%). Até outubro de 2021, o acu-
mulado estava em 10,34%.

O índice oficial de inflação do
país é o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), tam-
bém calculado pelo IBGE. O IPCA-15,
pelo fato de ser divulgado antes, si-
naliza a tendência para os preços.
Por isso, é conhecido como prévia.
Em 12 meses, o IPCA-15 é mais do
que o dobro do teto da meta de in-
flação perseguida pelo Banco Cen-
tral (BC) para o IPCA. O teto da meta
em 2021 é de 5,25%. O centro é de
3,75%. Na visão de economistas, os
dados de novembro jogam mais
pressão sobre o Comitê de Política
Monetária do BC (Copom), que pas-
sou a elevar a taxa básica de juros, a
Selic, para tentar conter a inflação.

A próxima reunião do colegiado
está agendada para os dias 7 e 8 de
dezembro. Trata-se do último en-
contro do Copom em 2021. Atual-
mente, a Selic está em 7,75% ao ano.
Para 2022, já há economistas que

enxergam a taxa perto de 12%. "A si-
tuação é grave. Vai exigir uma atua-
ção mais forte do BC, porque a in-
flação não vai morrer sozinha. Te-
mos riscos de novos repasses para
os preços nos próximos meses",
aponta o economista Reginaldo
Nogueira, diretor-geral do Ib-
mec-SP e Brasília. "O resultado da
prévia da inflação coloca mais
pressão sobre o Copom."

Em novembro, todos os nove
grupos de produtos e serviços pes-
quisados pelo IBGE tiveram alta de
preços, segundo o IPCA-15. A maior
variação (2,89%) e o principal im-
pacto no índice (0,61 ponto percen-

tual) vieram dos transportes.
Nesse grupo, houve a influência

da gasolina, que teve alta de 6,62%.
O combustível registrou o maior
impacto individual no IPCA-15
(0,40 ponto percentual).

Neste ano, a gasolina acumula
um aumento de 44,83%. Em 12 me-
ses, a alta é ainda maior, de 48%.

Outro destaque em novembro
foi o transporte por aplicativo, que
subiu 16,23%, após avançar 11,60%
em outubro. Por outro lado, houve
redução nos preços das passagens
aéreas (-6,34%), após fortes altas em
setembro (28,76%) e outubro
( 34 , 3 5 % ) .

S A I BA MAIS
» A escalada inflacionária tomou

forma no Brasil ao longo da
pandemia. Após paralisar
cadeias produtivas globais, a
covid-19 gerou gargalos no
abastecimento de insumos em
setores diversos.

» O reflexo da escassez de
matérias-primas foi a subida de
preços no mercado
internacional. No Brasil, essa
pressão de custos foi
intensificada pela
desvalorização do real ante o
dólar. Em meio a tensões na
área política e incertezas
fiscais, a moeda brasileira ficou
fragilizada na comparação com
a americana.

» A taxa de câmbio é um dos
critérios usados pela Petrobras
para definir os preços dos
combustíveis em suas
refinarias. Logo, ao subir, o
dólar impacta itens como óleo
diesel e gasolina no Brasil. Isso
desencadeia um “efe i to
ca s cata” pressionando os
custos de vários outros
produtos e serviços.

13,69%
FOI A INFLAÇÃO

EM CURITIBA
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França e Itália apertam regras
COVID-19

Medidas para conter quinta onda incluem restrições aos não imunizados e uso de máscaras
ALVARO BARRIENTOS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Com escalada da Covid, França volta a exigir o uso de máscaras

D
oses de reforço da vacina an-
ti-Covid para todos os adultos,
mais restrições aos não imu-

nizados e máscaras obrigatórias
em espaços internos foram as me-
didas anunciadas ontem na França
para conter o que o país chama de
"quinta onda".

"Não estou anunciando um blo-
queio, nem toque de recolher, nem
fechamento de empresas, nem li-
mitações de movimento", frisou o
ministro da Saúde, Olivier Véran,
no anúncio.

"Optamos por combinar liberda-
de com responsabilidade. Acredi-
tamos que podemos ultrapassar
esta onda sem ter que recorrer a
medidas mais restritivas, se utili-
zarmos de forma eficaz as cartas
que temos em mãos", disse ele.

Nas últimas semana, essas medi-
das mais restritivas foram impos-
tas –e reacenderam protestos e
co nfl ito s– em vários países da
União Europeia, entre eles a Áus-
tria, a Holanda, a Letônia e a Eslová-
quia.

Reforço da vacina
Na França, o reforço de vacina se-

rá dado cinco meses após a imuni-
zação completa, mesmo intervalo
anunciado pelo governo italiano.

Sem a injeção extra, os certifica-
dos de vacina deixarão de valer sete
meses após a vacinação completa,
medida que entra em vigor em ja-
n e i r o.

Resultados negativos de testes
PCR para o Sars-Cov-2 também te-
rão sua validade reduzida, de 72 ho-
ras para 24 horas.

"Quem não se vacinou e quer ter
acesso ao passe de saúde deve fazer
o teste todos os dias, à sua própria
custa", disse Véran.

O país antecipa uma tendência
que deve se estender a todo o bloco
europeu: também nesta quinta, a
Comissão Europeia recomendou
que todos os seus membros deem
a terceira dose à população seis
meses depois da segunda, e propôs
que os certificados digitais de Co-
vid percam validade nove meses
após a imunização completa.

Aumento de casos
As autoridades de saúde france-

sa e italiana justificaram o interva-
lo menor para a dose de reforço pe-
lo "contexto preocupante em rela-
ção à epidemia": o número de no-
vos casos de Covid tem crescido há
mais de um mês na maioria dos
países europeus, o que elevou o ris-
co de pressão sobre os sistemas de
saúde.

Segundo o ministro francês, nos
hospitais do país a proporção de
pacientes não vacinados equivale a
dez vezes a de vacinados.

Com a autorização dada pela
EMA (regulador europeu) para
aplicação da vacina da Pfizer em
crianças de 5 a 11 anos, o governo
francês consultará as autoridades
de saúde do país.

O uso obrigatório de máscaras
faciais em espaços públicos inter-
nos, mesmo onde o certificado di-
gital é exigido, começa a partir de
hoje. A proteção também será com-
pulsória em áreas ao ar livre de
grande circulação.

“Passe superverde”
Na direção contrária, o governo

francês também mudou as regras
para evitar que escolas primárias
sejam fechadas sempre que hou-
ver um caso confirmado de Covid.
Em vez disso, alunos farão testes
frequentes —gratuitos no país para
menores de 18 anos–,  e os que  fo-
rem negativos poderão ter aulas
presenciais.

Na Itália, além do reforço na vaci-
nação para todos os adultos, a lista
de profissões nas quais a imuniza-
ção é obrigatória foi ampliada:
além de profissionais de saúde,
passa a incluir professores, poli-
ciais e militares.

A partir de 6 de dezembro, as res-
trições para os habitantes não imu-
nizados serão ampliadas: o chama-

do "passe superverde" italiano será
obrigatório para frequentar cine-
mas, teatros, estádios esportivos,
bares, restaurantes, casas noturnas
e academias de ginástica.

O certificado será dado apenas a
quem tiver completado sua vacina-
ção ou se recuperado de Covid
—deixará de valer a opção de apre-
sentar um teste negativo para o
Sars-Cov-2. Como em várias regiões
alemãs, a Itália também passará a
exigir comprovação de imunidade
para frequentar o transporte públi-
co —nesse caso, será válido um teste
negativo feito até dois dias antes.

Na Holanda, o Ministério da Saú-
de afirmou que novas restrições es-
tão em estudo, apesar de protes-
tos.

S A I BA MAIS
» As regras atuais impõem

o fechamento de
restaurantes e bares às
20h e limitam reuniões
internas a quatro
pessoas. Entre as novas
possíveis medidas estão
impedir que não
vacinados frequentem
cafés, bares e
restaurantes —hoje, eles
podem apresentar teste
n egat i vo.

» Na Alemanha, o provável
futuro primeiro-ministro,
Olaf Scholz, priorizou o
combate à quarta onda
no discurso em que
anunciou um acordo de
coalizão para formar o
governo que sucederá o
de Angela Merkel.
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Renato Gaúcho põe à prova a
sua continuidade no Flamengo

L I B E RTA D O R E S

Torcida não quer a permanência do
treinador após jogos do Brasileirão

Técnico do Flamengo, finalista
da Libertadores, Renato Gaú-
cho, chega a sua terceira final

de Libertadores na carreira –dispu -
tou em 2008 pelo Fluminense e em
2017 pelo Grêmio. Ainda que com a
vaga da decisão, o treinador vem
sendo questionado se tem condi-
ções para pilotar o estrelado elenco
flamenguista.

Foram poucos momentos de lua
de mel e muitos de guerra. A últi-
ma delas, uma manifestação viral
de torcedores nas redes sociais
na semana da decisão com
o Palmeiras, em Monte-
vidéu: "Ganhe a Liber-
tadores e saia".

O motivo da ira
dos flamenguistas
f o i u m a  s u p o s t a
apatia do treinador
nos gols marcados pe-
la equipe no empate
por 2 a 2 diante do Grêmio,
seu ex-clube, em Porto Alegre, em
confronto atrasado pela segunda
rodada do Campeonato Brasileiro.

O time ainda sofreu dois gols
quando tinha um jogador a mais
em campo, pela expulsão de Jhona-
ta Robert, e permitiu reação ines-
perada dos gaúchos.

Questionado se o Flamengo ha-
via aliviado para o Grêmio, amea-
çado de rebaixamento, o técnico se
mostrou incomodado: "isso é um
tipo de pergunta que me ofende",
respondeu. Outrora nome cotado
para a seleção e de elogiado traba-
lho, Renato chega à decisão carre-

gando inéditas pressões.
Sob pressão, Renato já é o técnico

com mais vitórias na história da Li-
bertadores (50 até aqui) e, entre os
brasileiros, pode chegar a um sele-
to hall de duas conquistas, ocupa-
do por Lula, Telê Santana, Luiz Feli-
pe Scolari e Paulo Autuori.

Se vencer a final da Libertadores
contra o Palmeiras, neste sábado
(27), às 17h, em Montevidéu, já é
quase certa uma nova leva de de-
clarações ao melhor estilo Renato

de ser.

Elenco completo
Com força máxima,

o Flamengo deu se-
quência nesta quin-
ta-feira à preparação
para o duelo diante

do Palmeiras, pela fi-
nal da Copa Libertado-

res. O técnico Renato
Gaúcho pôde contar com o

que tem de melhor no treino des-
ta tarde, no estádio Campeón del
Siglo, do Peñarol, incluindo o za-
gueiro Rodrigo Caio e o lateral Isla,
poupados das atividades de quar-
ta-feira.

Voltando de lesão, o meia Arras-
caeta treinou normalmente, assim
como os atacantes Bruno Henri-
que e Pedro. Os dois primeiros de-
vem iniciar o embate de sábado. O
único desfalque foi o zagueiro Léo
Pereira, suspenso pelo acúmulo de
cartões amarelos. Se disponível, fi-
caria como opção no banco de su-
plentes.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Último jogo
contra o
Grêmio gerou
críticas ao
treinador por
parte da
torcida, que o
acusou de
facilitar o
empate ao seu
time de
co ra ç ã o

CESAR GRECO/ AG. PALMEIRAS

Abel Ferreira já
atuou como

comentaris ta
quando

morava em
Por tugal

Fim do gol
q u a l i f i cad o
na Conmebol

O Palmeiras se garantiu na final
da Copa Libertadores deste sábado,
diante do Flamengo, em Montevi-
déu, graças ao peso do gol qualifi-
cado de Dudu, no Mineirão, diante
do Atlético-MG. Depois de um 0 a 0
em casa, os paulistas se beneficia-
ram do regulamento e se garanti-
ram com 1 a 1 em Belo Horizonte.
Por "justiça esportiva", a Conmebol
anunciou nesta quinta-feira que o
gol fora de casa não terá mais peso
na hora do desempate em suas
competições.

"A Conmebol elimina o 'gol fora
de casa'. A partir de agora, todos os
gols dos torneios da Conmebol te-
rão o mesmo valor, os muitos gols
convertidos como visitante não se-
rão mais considerados como fator
de desempate. Com isso, visa-se
uma maior justiça esportiva",
anunciou Alejandro Dominguez,
presidente da entidade.

Com a modificação, uma exigên-
cia de muitos clubes do continen-
te, os jogos que terminarem com
igualdade de pontos e no saldo de
gols vão ser definidos nas cobran-
ças de pênalti. A prorrogação já ha-
via sido extinta das competições da
Conmebol. Desde 2018 que a medi-
da era avaliada na Conmebol para
os duelos no sistema mata-mata.

Abel já teve seu lado corneteiro
Primeiro técnico europeu a che-

gar a duas finais consecutivas de Li-
bertadores, Abel Ferreira tenta er-
guer mais uma vez a taça continen-
tal com o Palmeiras neste sábado
(27), diante do Flamengo, às 17h, em
Montevidéu, no Uruguai.

O título coroaria um percurso
agitado e marcado, em boa parte,
por sua cruzada contra uma parce-
la da imprensa. Nem sempre foi as-
sim, contudo.

Se hoje o português de 42 anos se
senta no banco de reservas, por um

período breve de sua vida ele este-
ve em outra posição: com uma vi-
são mais privilegiada do campo, di-
reto das cabines de transmissões
televisivas.

Quando critica o trabalho de co-
mentaristas brasileiros, Abel o faz
com conhecimento de causa, se-
gundo pessoas que acompanha-
ram seu período na TV.

Tre i n o
O elenco do Palmeiras iniciou

seu penúltimo trabalho, no campo

do Nacional do Uruguai, no início
da noite de ontem. Diferentemen-
te dos dias anteriores, o clima esta-
va muito chuvoso em Montevi-
déu.

Se no Flamengo houve 15 minu-
tos de treino aberto, com o Palmei-
ras foi diferente. Abel Ferreira não
permitiu a captação de imagens.

O único desfalque do time será
Marcos Rocha, suspenso. Para o seu
lugar, jogará Mayke. A dúvida prin-
cipal é se Felipe Melo será titular ao
lado de Zé Rafael.

3ª
FINAL DE

LIBERTADORES DO
TÉCNICO
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Teatro para a primeira infância
ARTES CÊNICAS

Programação conta com apresentações no Espaço Cultural Renato Russo, além de exposições
SABRINA ROCHA

O festival
Primeiro Olhar
é uma ação
consolidada no
campo das
c r i aç õ es
c ê n i ca s
voltadas para o
público entre
zero e seis
anos e para os
pa i s

As experiências vivenciadas na
primeira infância podem
moldar o olhar para o resto da

vida. O teatro, com toda a caracte-
rística lúdica que o sustenta, é im-
portante ferramenta para compor
boas vivências e memórias. Reali-
zado pela Cia. La Casa Incierta, o fes-
tival Primeiro Olhar é uma ação
consolidada no campo das cria-
ções cênicas voltadas para o públi-
co entre zero e seis anos e pais. Idea-
lizado pelo diretor Carlos Laredo e
pela atriz Clarice Cardell, o evento
retorna em 2021 cumprindo um
papel ainda mais importante, da-
do o longo período de isolamento
em casa ao qual as crianças foram
submetidas por conta da pande-
mia de Covid-19 – privadas momen-
taneamente de manifestações cul-
turais e dos rituais de sociabilidade
antes parte do cotidiano.

Viabilizada com aporte financei-
ro do Fundo de Apoio à Cultura
(FAC), da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Distrito Fe-
deral, e contemplada no Programa
Iberescena, a sétima edição do Pri-
meiro Olhar – Festival Internacio-
nal de Artes Cênicas para a Primei-
ra Infância apresenta uma vigoro-
sa programação conectando gru-
pos de artes cênicas do Distrito Fe-
deral e artistas latino-americanos
de destacada excelência.

Entre 27 de novembro e 5 de de-
zembro serão realizadas 18 apre-
sentações de 12 espetáculos de dan-
ça, teatro e música e duas exposi-
ções voltadas para o público da pri-
meira infância. Parte da programa-
ção é exclusiva para a Creche Canti-
nho do Girassol, em Ceilândia; e as
apresentações no Espaço Cultural
Renato Russo (508 Sul) podem ser
conferidas pelo público em geral,

Ritmo do forró e do repente nas RAs
G R AT U I T O

com lotação de até 50 pessoas em
cada uma – respeitados os protoco-
los de prevenção à Covid-19, com
espaço entre os assentos prevendo
o distanciamento social. O uso de
máscaras é obrigatório. Todas as
medidas de segurança estão no De-
creto Nº 42.473, de 2 de setembro de
2021 do GDF e nos protocolos do
Sesc/DF. Os ingressos custam R$ 20
e R$ 10 (meia) e podem ser adquiri-
dos antecipadamente pelo e-mail:
p  r i  m e  i  r o  o  l h  a r  i  n g  r e  s-
sos@gmail.com.

A programação conta com cria-
ções de grupos locais, nacionais e
internacionais: Cia. La Casa Incierta
(Brasília/Espanha), Cia. Studio Se-
reia (Distrito Federal), Grupo Celei-
ro das Antas (Distrito Federal), Co-
letivo Criadouros (Distrito Fede-
ral), Coletivo Antônia (Distrito Fe-
deral), Coletivo Psoas e Psoinhas
(Distrito Federal), Grupo Sobreven-
to (São Paulo), Cia. Teatro Al Vacío
(México/Argentina), Amnia Lab
Teatro (Chile).

A grade de atividades conta com

a Conexão Primeira Infância, um
encontro internacional de progra-
madores e artistas, brasileiros e es-
trangeiros, em mesas e debates so-
bre criações artísticas para a pri-
meira infância, consolidando o
Distrito Federal como um pólo pio-
neiro nacional no campo das artes
para a primeira infância. Além dis-
so, há atrações como a oficina de
criação de brinquedos, com Gandy
Piorksy; a exposição Aldeia Ador-
mecida, de Gabriel Guirá; e Oficina
Provocações Estéticas.

S E RV I Ç O

Primeiro Olhar
VII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTES CÊNICAS PARA A
PRIMEIRA INFÂNCIA
• Quando: 27 de novembro a 5

de dezembro.
• Onde: Espaço Cultural

Renato Russo (508 Sul).
• Ingressos: R$ 20 e R$ 10

(meia).

Que Brasília é uma região plural,
disso ninguém tem dúvida. E é pa-
ra reforçar esta qualidade que sur-
giu a iniciativa de reunir, em um
único show, vertentes das artes e da
cultura nordestina. Show este que
irá percorrer, de 27 de novembro a
13 de dezembro, as Regiões Admi-
nistrativas de Ceilândia, Sol Nas-
cente/Pôr do Sol e Samambaia.

Tendo a música como atrativo,
ao trazer um renomado grupo de

Forró e umas das mais conhecidas
duplas de repentistas da região, O
Balanço do Forró e o Ponteio do Re-
pente também será palco para a va-
lorização da Literatura de Cordel e
da Xilogravura. Quando, em cada
pouso, serão distribuídos, gratuita-
mente, livretos criados especial-
mente para o projeto.

Nas apresentações, com duração
de cerca de duas horas, a primeira
atração exalta as características do

povo nordestino com repertório
que abrange os principais ritmos
do gênero Forró. Alicerçado no san-
foneiro Vital, o grupo Vital e Forro-
zão Bambolê garante a festa com
Baião, Xote, Xaxado, Arrasta-Pé e
F o r r ó.

Em seguida, sobe ao palco a du-
pla de repentistas Chico de Assis e
João Santana. Prata da casa, com ex-
tensa agenda de apresentações em
diversos pontos do DF e Entorno, a

dupla já circulou quase todo o Bra-
sil e fez apresentações no exterior. É
correto afirmar, Chico e João são
um marco do improviso de raiz
nordestina no meio cultural do
Distrito Federal.

Representando o Cordel e a Xilo-
gravura, artes que materializam a
cultura nordestina, 800 exempla-
res de Livreto de Cordel serão dis-
tribuídos. O texto, terá a assinatura
de Donzílio Luiz de Oliveira, já as

ilustrações, serão com o traço do xi-
logravurista Valdério Costa. As
apresentações contarão com a pre-
sença dos tradutores de Libras In-
son Oliveira e Mauricéia Lopes.

Os shows acontecem nas Feiras
Permanentes de Samambaia, Setor
O e Guariroba e na Casa do Canta-
dor, em Ceilândia. Os shows no
Complexo Cultural de Samambaia
e no Instituto Menino de Ceilândia
irão ocorrer em fevereiro de 2022.
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CANAL1.
REDATORES DE HUMOR TÊM
SITUAÇÃO AINDA PIOR QUE
AUTORES DE NOVELAS

A televisão brasileira, vez por outra, até tem procurado acelerar o processo de
renovação dos autores de novelas. Enquanto estava na direção de dramaturgia da
Globo, Silvio de Abreu sempre disse que essa era uma de suas prioridades. Justiça
se faça, assim foi e ele conseguiu.

Mas é uma pena constatar que, hoje, faltam espaços dentro da televisão para
permitir o desenvolvimento de novos trabalhos.

Na Globo, muitos dos mais antigos começaram adaptando textos literários para
programas como “Caso Especial” ou escrevendo episódios para o “Você Decide”.

Portas de entrada que se fecharam com o tempo.
A novela, que deveria coroar o final de um processo, virou o começo. Nem todos

chegam lá.
Mas situação muito pior vivem os redatores de humor. Para eles, praticamente

mais nada existe, como oportunidade, na televisão atual.
Das tantas portas que existiram no passado, só a da “P raç a” c o nt i n u a

e nt rea b e r ta .
D I V U LG A Ç Ã O

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

BAT E R E BAT E
» Acabo de receber o novo livro

do professor Marco Antonio
Villa, “Um País Chamado
B ra s i l ”. Em leitura.

» As inscrições para a
temporada 2022 do
“MasterChef ” na Band já
estão abertas...

» ... Ano que vem, conforme
informado, o “MasterChef ” pa s sa rá
a ser diário na grade da Band.

» Em paralelo ao seu trabalho
como a Morte, em “Q u a nto

Mais Vida, Melhor!”, a
cantora e atriz A Maia
promove o clipe Di Amantes
e também um novo single.

» Terminaram por volta das 4h
da manhã de ontem as
gravações de “Ve rd ad es
Secretas 2”...

» ... Rômulo Estrela e Agatha
Moreira, só os dois em cena,
fecharam os trabalhos da
novela do Globoplay.

» Miguel Falabella confirma

que as gravações de “O
C o ro”, para o Disney+,
terminam no comecinho de
d eze m b ro. . .

» ... E que a partir daí ficará na
espera da série “N ove l a”, da
Amazon, onde fará o
antagonista da Monica Iozzi.

» HBO Max marcou para 9 de
janeiro a estreia da segunda
temporada de "Euphoria"...

» ... A série é estrelada pela
cantora e atriz Zendaya.

Em compensação
Nesta sexta-feira, um dos filmes mais aguardados de 2021, “D u n a”,

passa a integrar o catálogo de conteúdos da HBO Max. Chama
atenção como os filmes estão chegando cada vez mais rápido ao
streaming. Muitas vezes, até, simultaneamente ao cinema.

Memória
Müller, ex-jogador e agora

comentarista, assinou com
a Record para comentar o
Pau l i stão.

Lembra o Edu Cesar, do
Papo de Bola, que essa é a
sua segunda passagem na
casa: foi como convidado no
Mundial de Clubes, em 2005,
vencido pelo São Paulo. A
transmissão tinha Eder Luiz,
Neto e Oscar Roberto
G o d oy. P rog ra m aç ão

A Globo marcou para
27 de dezembro, depois
de “Um Lugar ao Sol”, a
exibição da
“Retrospectiva 2021”.

Apresentação de
Sandra Annenberg e
Glória Maria.

Economia
A TV Jovem Pan, assim como a

CNN Brasil, tem diversos programas
com a participação de
comentaristas, em posições
políticas diferentes. A diferença é
que, ao contrário da concorrente, a
JP ainda não tem um elenco fixo. Vai
se valendo de convidados.

A propósito
Programa do Caio Coppolla na TV

Jovem Pan virou quebra-cabeça.
Por enquanto, tudo no lápis ou

gravação de pilotos, em busca do
formato ideal.

Pe rg u nta . . .
Durante o evento da Netflix, no
começo da semana, jornalistas

questionaram sobre como o Brasil
poderia se destacar nas

animações infantis.
Ter obras grandes e bem

produzidas como "A Caminho da
Lua" e "Maya e os 3 Guerreiros" no

catá l ogo.

... Resposta
Daniela Vieira, Gerente de

Conteúdo para Crianças e
Famílias da plataforma, tomou a
palavra e foi enfática na resposta:

"Chega de síndrome de
vira-lata", e reforçou que o país
tem capacidade para produzir algo
semelhante e até de qualidade
superior no gênero.

Últimas semanas
No “Top Chef”, em sua terceira temporada na Record, começa a

disputa de quem vai para a semifinal.
Nesta sexta, cinco chefs irão enfrentar um Teste de Fogo

diferente, numa fazenda e com condições mínimas para elaborar
uma refeição completa.

Palavra da autora
A cena em que a personagem de Andréa Beltrão apareceu se

tocando em "Um Lugar ao Sol", capítulo de quarta, gerou certo barulho
nas redes sociais.

A autora Lícia Manzo justificou a sequência, dizendo que seu
objetivo foi mostrar algo "normal e saudável. Escrevi a cena porque
mulheres também sentem prazer e desejo. Porque a sexualidade é
parte da vida das mulheres, e não só dos homens".

Olho no mundo
Marco Pigossi está com
todas as suas atenções

voltadas para o mercado
internacional. Nada por aqui,

pelo menos, nesses
próximos tempos.

No recente Hollywood
Brazilian Film Festival, em

Los Angeles, ele esteve com
o diretor Aly Muritiba, já em

campanha para colocar o
filme “Deserto Particular” na

disputa do Oscar.

C´est fini
Beto Silva, Claudio Manoel, Helio de La Peña e Hubert

Aranha vão receber Leandro Hassum na edição deste
sábado do programa “Conversa Piada”. Na TV Cultura, a
partir das 22h.

Baca n a
Os atores de “G ê n es i s” l ota ra m

as redes sociais com imagens e
mensagens de agradecimento,
por conta da exibição do último
ca p í tu l o.

“Foi muito especial, meus
amigos!!! Um gigantesco muito
obrigado a todos que fizeram
parte desse projeto lindo!”,
escreveu Thiago Rodrigues,
direto de Portugal.

D I V U LG A Ç Ã O
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CRUZADAS DIRETAS SUDOKU

Instruções do Sudoku
Preencha cada quadrinho com um
número de 1 a 9. Cada conjunto de
nove quadrinhos deve conter todos
os nove dígitos, sem que nenhum
algarismo se repita.

SOLUÇÃO ANTERIOR

SETE ERROS
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CLASSIFICADOS&E D I TA I S (61) 99637-6993
c l a s s i f i cad os @ g r u p o j b r.c o m
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G A Z E TA DA S O RT E c l a s s i f i cad os @ j o r n a l d e b ra s i l i a .c o m . b r
(61) 99637-6993
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UM ROTHSCHILD EM BRASÍLIA
Ele já esteve em outras ocasiões na cidade que diz adorar. De acordo com o empresário e barão francês

Philippe de Nicolay Rothschild, Brasília é uma linda capital erguida em meio ao Cerrado. "Acho tudo
fantástico. Da beleza da Catedral ao Lago Paranoá com as casas e áreas de lazer ao redor", disse ele à

coluna com um português impecável. Morando em São Paulo há alguns anos, após casar-se com a
socialite Cris Lotaif, Philippe, que é integrante da tradicionalíssima família europeia de banqueiros 

Rothschild, aterrissou em Brasília por um motivo especial.  

O empresário veio a negócios. Na capital teve alguns encontros relacionados à sua importadora de
bebidas, chamada Monvin. O compromisso principal foi um almoço de relacionamento com o chef Rosario

Tessier, na Trattoria da Rosario, no Lago Sul.  No encontro com cardápio  elaborado por Rosario, inspirado
na região de Nápoles, na Itália, haviam delícias como o Capretto alla cachiatore com polenta finalizado

com pasta de tartufo negro e pecorino romano. Tudo harmonizado com rótulos levados pelo barão e com a
presença do sommelier brasiliense Tiago Pereira.

Philippe voltou satisfeito com o giro que deu na cidade, tendo bons negócios fechados, e com a
promessa de retornar em março do próximo ano para um jantar degustação com os vinhos das vinícolas

de sua família, na Trattoria da Rosario. "Já estou contando os dias para esse retorno", enfatizou. A empresa
do barão começou trazendo ao Brasil 15 mil garrafas por ano e atualmente importa cerca de 300 mil.
"Brasília é um lugar importante para desenvolver a importadora. Estamos sempre procurando novas

parcerias e lugares que combinem com a marca", finalizou. 

Chef Rosario Tessier com Philippe de Nicolay Rothschild
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O barão Philippe de Nicolay Rothschild esteve na capital para uma série de encontros de trabalho

Enólogo Adolfo Basso, Philippe, a empresária Silvia Rejane e o sommelier Tiago Pereira


