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APAGÃO DEIXA NOVE
REGIÕES NO ESCURO
POR LONGO PERÍODO

Até ontem à noite,
o apartamento de
Rafael Baldo ( foto ),
na Asa Norte,
estava sem luz
desde domingo.
Neoenergia busca
sanar problema. 3
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D I V U LG A Ç Ã O/ PC G O
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Polícia goiana
faz caçada ao
“novo Lázaro”
Wanderson Mota
matou mulher, enteada
de 2 anos e fazendeiro
em Corumbá de Goiás12

Ômicron é
risco elevado
para o planeta
OMS alerta países
sobre nova variante do
coronavírus. Cepa tem
dezenas de mutações.

VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA
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JBr do Bem dá
início à sua 9ª
ca m pa n h a
Já é possível doar um
pouco de alegria e
solidariedade a quem
precisa neste Natal
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Wanderson é um novo Lázaro?
FORAGIDO

O caseiro é procurado pela polícia do Goiás por cometer um triplo homicídio em Corumbá
R E P RO D U Ç Ã O

O bandido, ao
lado de duas de
suas vítimas: a
c o m pa n h e i ra
grávida de
quatro meses,
Ranielle
Aranha, de 19
anos, a
enteada de
apenas dois
anos e dez
meses. Ele
ainda matou
um fazendeiro
vizinho na
reg i ão.
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TEREZA NEUBERGER
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O caseiro Wanderson Mota Pro-
tácio, de 21 anos, é procurado
pela polícia do estado de Goiás

por triplo homicídio, após ter
cruelmente assassinado a compa-
nheira grávida de quatro meses, Ra-
nielle Aranha, de 19 anos, a enteada
de apenas dois anos e dez meses e
ainda um fazendeiro vizinho na re-
gião de Corumbá de Goiás.

O acusado já está sendo aponta-
do pela população como ”L áz a r o
2.0”, em razão da semelhança com
o caso de Lázaro Barbosa de Souza,
ocorrido em junho deste ano. O ca-
seiro conhece bem as matas onde
estaria se escondendo.

A tragédia provocada por Wan-
derson Protácio, teve início na noi-
te deste domingo (28), em Corum-
bá de Goiás, localizada a cerca de
124 km de distância de Brasília.
Após uma discussão calorosa com
a companheira, Wanderson teria
assassinado a mulher grávida e a
enteada dentro de casa a facadas, o
criminoso teria degolado mãe e fi-
lha. Em seguida ele teria se desloca-
do até uma fazenda onde já teria
trabalhado, e lá teria furtado um
revólver com seis munições.

Wanderson em posse do revól-
ver se dirigiu à fazenda vizinha e
após pedir um refrigerante para o
fazendeiro vizinho a qual Wander-
son conhecia, o assassino disparou
contra Roberto Clemente de Matos
que não resistiu com um tiro na ca-
beça. Após agredir, o homem ten-
tou estuprar a esposa de Roberto,
Cristina Nascimento da Silva, que
também havia sido baleada no om-
bro pois teria reagido. De acordo
com a polícia do estado, a mulher
teria se fingido de morta para esca-
par de Wanderson com vida.

O foragido levou a caminhonete
de Roberto e o celular da esposa do
fazendeiro. Ele fugiu ontem e aban-
donou o veículo próximo a uma
mata na GO-225, distante apenas al-

guns quilômetros do local do cri-
me. As informações são de que o as-
sassino esteja em Abadiânia, ele te-
ria tentado pegar um ônibus às
margens da BR 153 quando avistou
a polícia e fugiu para a área de ma-
ta próxima às residências. Morado-
res da região estão com medo de se
deparar com o criminoso que esta-
ria armado e muito perigoso.

Wanderson teria vendido o celu-
lar da esposa de Roberto, na ma-
nhã desta segunda-feira. O apare-
lho foi localizado no período da
tarde pela polícia em posse de um
homem em Alexânia, que confes-

sou ter comprado o aparelho celu-
lar. O homem foi preso e irá respon-
der por receptação.

De acordo com o delegado da Po-
lícia Civil responsável pelo caso, Ti-
bério Martins Cardoso, Wanderson
é um cara bastante frio e violento.
Ele já era conhecido na região por
arrumar confusão e por já ter sido
preso. “É agressivo quando se trata
de mulheres e idosos, que geral-
mente não conseguem se defen-
de r”, conta o delegado. Em 2020,
quando ainda estava preso, Wan-
derson teria agredido um compa-
nheiro de cela, deixando-o com

quatro costelas quebradas.
O criminoso é natural do Mara-

nhão e já tem passagem pela polí-
cia, ele teria tentado matar uma
companheira também a facadas,
em 2019, e já estava solto desde
março deste ano para responder
em liberdade. Ele teria vindo para o
Goiás após ter arrumado confusão
em outros estados. “É um cara do
crime mesmo. As vezes faz uso de
drogas, mas é conhecido na região
por furtar coisas e fazer coisa erra-
da.”, explica o delegado.

Neste momento, equipes da Polí-
cia Militar do Goiás e Polícia Civil

do estado de Goiás, totalizando
mais de 50 policiais, estão em dili-
gências para localizar o homem. As
buscas são por terra e contam tam-
bém com helicópteros. O secretá-
rio de segurança que atuou no caso
Lázaro, Rodney Miranda, foi solici-
tado para entrar nesse caso.

De acordo com pessoas próxi-
mas a Wanderson Mota Protácio,
durante as coberturas do caso Láza-
ro, em junho deste ano, Wanderson
acompanhava e demonstrava ad-
miração pelo criminoso que foi
morto ao ser capturado pela polícia
após semanas intensas de busca.



Jornal de Brasília Brasília, terça-feira, 30 de novembro de 2021 3C I DA D E S

Temporais prejudicam a capital
CADÊ A LUZ?

Neoenergia diz
não haver crise

de fornecimento.
A empresa
assumiu o
serviço de

distribuição de
energia em

m a rç o.

LUCIANA COSTA/JORNAL DE BRASÍLIA

De acordo com
o Instituto

Nacional de
M ete o ro l og i a

(Inmet), o
volume de

chuvas deste
mês de

novembro já é
48% maior que
a média para a
época. Entre o

primeiro dia do
mês e esta

s eg u n d a- fe i ra
(29), já foram

c o nta b i l i zad os
335 milímetros

(mm) de água
caída na

ca p i ta l .

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

Nove regiões do Distrito Fede-
ral estiveram sem energia elé-
trica em decorrência das chu-

vas e ventos fortes neste fim de se-
mana. 10% dos brasilienses esta-
vam sem energia na região central
e periféricas: Planaltina, Guará,
Águas Claras, Taguatinga, Núcleo
Bandeirante, São Sebastião, Fercal,
Lago Norte e Lago Sul, onde árvores
caíram nos fios da rede elétrica.

A Neoenergia, empresa respon-
sável pelo serviço de distribuição,
informou que, em decorrência de
raios e ventanias, o desligamento
dos circuitos se fez necessário após
os piques frequentes de energia pa-
ra evitar maiores danos. A empresa
reestabeleceu gradualmente a
energia para não haver sobrecarga
da rede elétrica.

De acordo com o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet), o vo-
lume de chuvas deste mês de no-
vembro já é 48% maior que a média
para a época. Entre o primeiro dia
do mês e esta segunda-feira (29), já
foram contabilizados 335 milíme-
tros (mm) de chuva na capital, en-
quanto a média para este período é
de 226,9 mm. As chuvas intensas
devem continuar nesta semana, o
Inmet emitiu alerta amarelo de pe-
rigo potencial, com previsão de
50mm por dia, com rajadas de ven-
to de 60km/h.

Ontem, desligamentos distribuí-
dos em todo o Distrito Federal atin-
giram cerca 3 mil moradores. Laris-
sa Lopes, 31 anos, moradora de Ta-
guatinga, relatou que a luz caiu du-
rante a tarde inteira do domingo.
“Fiquei com medo de ter queima-
do a máquina de lavar, pois estava
lavando coberta bem na hora, mas

graças a Deus, não queimou”, diz
aliviada.

Crise na Asa Norte
Rafael Baldo, 40 anos, e a família

estão há dois dias no escuro. Locali-
zado na 710/711 norte, faltou ener-
gia no domingo às 9h da manhã na
casa dele, do vizinho do andar de-
baixo e o ateliê no subsolo. Após
duas horas sem luz, ele conta que
ligou para a empresa Neoenergia e
de que nada resolveu.

Na segunda-feira (29), quando a
luz não voltou para os três aparta-
mentos, Rafael procurou um eletri-
cista para verificar a causa do pro-
blema. “Não é interno, está passan-
do energia em duas fases, mas na
terceira fase, onde esses aparta-
mentos estão ligados, está desliga-
do na rua. O conserto é de respon-
sabilidade só da Neoenergia”, con-
ta ele.

Devido à falta de energia, eles
ainda não sabem se houve dano
dos eletrodomésticos, mas conta
que todos os alimentos da geladei-
ra já estragaram. O prejuízo para
Rafael pode ser ainda maior, pois
impossibilitado de trabalhar em
home-office na segunda, disse que,
caso a energia não volte em breve,
terá que pagar para trabalhar em
algum lugar fora de casa.

“A CEB tinha várias reclamações,
mas eu nunca passei por isso antes,
mais de 30 horas sem luz. Para
mim e para os outros milhares sem
energia há mais de 24 horas, a gen-
te se sente muito desrespeitado e
impotente, porque eles resolvem
na hora que eles querem. Nem na
agência reguladora, Aneel, não foi
possível reclamar e denunciar mi-
nha situação, porque o sistema es-
tava fora do ar no domingo e na se-
gunda”, desabafa Rafael.

Modernizar é
o caminho
e n c o nt rad o

Além das manutenções dos ca-
bos de rua e das subestações, a em-
presa busca se modernizar os equi-
pamentos tecnológicos para o mo-
nitoramento de rede e previsão
meteorológica. “Mesmo que o
cliente não ligue, nós sabemos on-
de houve queda de energia. O cen-
tro de operações recebe um alerta
no mesmo momento”, comenta o
diretor superintendente.

Alertas da Defesa Civil
A Defesa Civil do Distrito Federal

emitiu alerta com a possibilidade
de ocorrências graves ontem, fato
que se concretizou. Foi informada
que houve três acionamentos da
equipe: queda de árvores na área
residencial do Lago Sul, risco de
queda no Residencial Itaipu no Jar-
dim Botânico e solapamento de so-
lo em via pública na Asa Sul, onde
após ser isolado pelo Departmane-
to de Trânsito, a Companhia de Sa-
neamento Ambiental do Distrito
Federal (Caesb) e a NOVACAP reali-
zaram os reparos na pista.

Em nota, o órgão afirma que:
“Ressaltamos que nosso nível de
resposta é direcionado em apoio
aos diversos órgãos que atendem
primariamente. Havendo necessi-
dade de avaliação técnica sobre ris-
co a edificações ou outras estrutu-
ras (pontes, túneis, etc), maquiná-
rio diverso do disponível no mo-
mento, articulação entre entes pú-
blicos ou ajuda humanitária a cida-
dãos afetados, nossa equipe é de-
mandada pelo Centro Integrado
de Operações de Brasília. Tal servi-
ço funciona ininterruptamente,
durante as 24 horas do dia.”

Neonergia em busca de solução
No Guará, a empresa de paletas e

picolés, Viva Paleteria, localizada
na Colônia Agrícola Águas Claras
foi prejudicada pela instabilidade
de energia elétrica. O supervisor da
fábrica, Brunno Miller, contou que
os equipamentos caros para arma-
zenar as paletas, como a câmara
fria e freezers ficam totalmente
inoperantes. Apesar do sistema de
segurança da parte elétrica, para
quando a energia volta não quei-
me os equipamentos. Brunno con-
ta que “um dos nossos equipamen-
tos não funcionou quando a ener-
gia voltou, gerando um prejuízo de

R$ 15 mil com o derretimento das
paletas”.

“A falta de energia nos traz uma
preocupação muito grande, pois
não sabemos quanto tempo ficare-
mos sem energia, visto que uma
falta de energia superior a 2 horas
podem comprometer os nossos
produtos, fora a fábrica e todo o
resto da empresa que fica sem fun-
cionar”, diz, preocupado.

Em entrevista ao Jornal de Brasí-
l ia , o diretor superintendente de
relacionamento da Neoenergia,
Gustavo Alvares, esclareceu que as
condições climáticas foram atípi-

cas e não foram previstas pela em-
presa. Em resposta à situação, ele
informou que “mais de 40 turmas
especializadas em serviços com-
plexos passam a reforçar o contin-
gente de mais de 280 eletricistas,
considerando próprios e terceiros,
que já estão atuando na normaliza-
ção do sistema nas diversas áreas
atingidas.”

Para minimizar o impacto, a
Neoenergia garante fazer melho-
rias em função da modernização, e
não de uma crise. “Não estamos em
crise de fornecimento de energia,
falo isso com a maior segurança.”

15
MIL REAIS FOI O

PREJUÍZO DE UMA
EMPRESA
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Cartão de vacina para entrar
em academias causa polêmica

PA N D E M I A

Medida em análise pelo GDF anima frequentadores dos estabelecimentos, mas sindicato é contra
VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

A maioria dos frenquentadores de academias é a favor da apresentação do cartão de vacina para treinar

“Vacina ajuda, mas há preocupação”
Thais lembrou que já existem

outros protocolos de segurança
em ação e que a medida pode difi-
cultar ainda mais o acesso da po-
pulação ao exercício físico.

“Ainda é preciso o distanciamen-
to social e dependendo de uma
modalidade ou outra, está aberto,
mas sempre com alternativas pe-
dagógicas que evitem o contato fí-
sico. […] Sim, a vacina traz seguran-
ça, porém o distanciamento social
e o uso de máscaras já fazem parte

do cuidado”.
A obrigatoriedade do cartão de

vacina veio após alterações no De-
creto nº 42.525 publicadas no Diá-
rio Oficial do Distrito Federal
(DODF) no último dia 24. Ficou de-
terminado a apresentação do com-
provante com as duas doses ou do-
se única para ingressar em shows,
festas e eventos em geral no Distri-
to Federal.

Anteriormente, era necessário
somente o teste negativo de PCR.

Também chegou ao fim a limitação
de 50% da capacidade de público e
as pistas de dança estão liberadas.

Um outro decreto publicado no
dia 25 acabou com a obrigatorieda-
de do distanciamento social em es-
tabelecimentos como bares e res-
taurantes e revogou o limite de seis
pessoas por grupo. Porém, conti-
nuam valendo as seguintes regras:
Uso de máscaras em ambientes fe-
chados; Utilização de álcool em gel
e higienização dos espaços.

Ainda não é
n e c es sá r i a
nova restrição

De acordo com Ibaneis Rocha,
ainda não há necessidade de restri-
ções no DF devido à variante Ômi-
cron, que começou a aparecer na
África do Sul. Em conversa com a
reportagem, o subsecretário de Vi-
gilância à Saúde, Divino Valero,
afirmou que ainda é cedo para es-
tabelecer novas medidas sanitá-
rias, pois as ações dependem do
comportamento do vírus e da nova
variante dentro do contexto da va-
cinação na capital federal.

O infectologista Dr. Hemerson
Luz acredita que o enfrentamento
à pandemia deve se basear sempre
num conjunto de medidas para
prevenir a transmissão. Em entre-
vista, ele destacou a vacinação co-
mo o “carro-chefe”:“Sabemos que a
vacinação leva à imunização da po-
pulação e quanto maior a parcela
da população vacinada, mais fácil
será conter a disseminação. Por
ora, o uso de máscara em locais fe-
chados, a higienização constante
das mãos e evitar aglomeração
também fazem parte das medidas
que devem ser tomadas.”

Na opinião do especialista, o in-
centivo à adesão da vacina é essen-
cial, uma vez que as pessoas não-va-
cinadas tendem a contribuir com a
cadeia de transmissão, facilitando
a passagem do vírus de uma pes-
soa para outra por contato ou por
quebra de distanciamento. Por es-
te motivo, também é preciso man-
ter as medidas de prevenção
pré-estabelecidas.

A respeito das novas flexibiliza-
ções e das festas de fim de ano, Luz
comentou como podem ser reali-
zadas de maneira segura: “Te mos
que considerar que os eventos se-
jam de duração menor. As ativida-
des devem acontecer em lugares
ventilados e de preferência com
grupos de pessoas que já tenham
os mesmo hábitos de prevenção.”

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

A apresentação do cartão de va-
cina pode ser obrigatória pa-
ra frequentar as academias do

DF a partir das próximas semanas.
A informação foi dada ao Jornal de
Brasília pelo governador do Distri-
to Federal, Ibaneis Rocha (MDB). De
acordo com o mandatário, a ques-
tão está em avaliação. Atualmente,
o comprovante de imunização já é
solicitado para a entrada de even-
tos, festivais e competições esporti-
vas desde um decreto emitido pelo
chefe do Executivo local no último
dia 24.

Apesar da declaração do gover-
nador, a Secretaria de Saúde do DF
(SES-DF) informou que ainda não
prevê alterações no Decreto nº
42.525, que dispõe sobre as medi-
das preventivas contra a covid-19. A
pasta faz uma busca ativa pelas
pessoas que ainda não iniciaram o
esquema vacinal contra a covid e
por quem não retornou aos postos
para a segunda dose.

Alynne de Morais, jovem de 27
anos, faz aulas regulares de Zumba
em uma academia da Asa Sul e não
têm tido problemas com o cumpri-
mento das medidas de prevenção
contra o Covid-19: “Me sinto segura
lá. A sala é toda demarcada e todo
mundo usa máscara.” Ela acredita
que o cartão de vacina pode ser be-
néfico, pois muitas pessoas que
ainda não se vacinaram podem es-
tar circulando pelo local com a
chance de estarem com o vírus.

Lucas Magno, de 26 anos, tam-
bém declarou à\a equipe de repor-
tagem que se sente seguro no am-
biente onde treina, mas que apoia
a apresentação do comprovante
como mais uma medida preventi-
va: “Acho justo, porque querendo
ou não, todos vamos dividir o espa-
ço, é coletivo. É importante estar

num lugar que te passa segurança
quanto a isso.”

Segundo o jovem, a academia
que ele frequenta segue com a lim-
peza constante das áreas comuns,
utilização de máscaras e álcool em
gel. Banheiros e a lanchonete do lo-
cal estão fechados para o público.

Em contrapartida, o Sindicato de
Academias do Distrito Federal (Sin-
dac-DF) diz que não concorda com
a medida. Segundo a presidente e
fundadora Thais Yeleni Ferreira, a
instituição não concorda com a
ideia de privar as pessoas de cuida-
rem da sua saúde: “A academia é
um ambiente que segue rigorosos
protocolos de segurança, e lembra-
mos ainda, que somos agentes de
saúde. Os profissionais que estão

ali lidando com o público, em ge-
ral, são profissionais da saúde, as
pessoas que ali estão frequentando
as academias estão procurando au-
mento da sua imunidade, não só
pela covid-19, mas outras doenças.
Não podemos barrar pessoas que
pela opção de não tomar a vacina
não possam continuar cuidando
da sua saúde nas academias.”

De acordo com Thais, o assunto
não tem a ver com a perda ou ga-
nho de clientes nos estabelecimen-
tos, mas sim com a segregação do
público. “Nós somos sim a favor da
vacina, mas não achamos justo
barrar uma pessoa que procura
cuidar da sua saúde, porque sabe-
mos que o exercício físico melhora
a imunidade”, destacou.

S A I BA MAIS
» De acordo com a diretoria da

Vigilância Epidemiológica do
Distrito Federal da Secretaria
de Saúde do Distrito Federal
(SES-DF), nenhuma morte em
decorrência da covid-19
ocorreu ontem, porém 9 foram
n ot i f i cad a s .

» Segundo a Subsecretaria de
Vigilância à Saúde, a taxa de
transmissão da covid na cidade
encontra-se em 0,81. O número
é menor em 0,1 do que o
registrado na última sexta-feira.

» Com relação aos novos casos,
verificou-se 138 novas
infecções pela doença nas
últimas 24 horas. Existem
também, 23.494 em
investigação. Com as
notificações de ontem,
aumentou para 517.746 o
número total de casos
confirmados de covid desde o
dia 23 de fevereiro de 2020,
quando Brasília diagnosticou o
primeiro caso. Do total de
notificados, 505.949 (97,7%)
estão recuperados e 11.035
(2,1%) morreram. Dos óbitos,
10.078 são de pessoas
residentes no DF e 957 em
outros estados.

11.035
MORRERAM COM

COVID NO DF
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Refis 2021 é enviado para a
Câmara Legislativa do DF

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL

O Governo do Distrito Federal
enviou para a Câmara Legislativa o
Projeto de Lei Complementar para
implementar o Programa de In-
centivo à Regularização Fiscal do
Distrito Federal (Refis 2021). A pro-
posta, elaborada pela Secretaria de
Economia, faz parte do Pro-Econo-
mia II e traz uma nova chance para
pessoas físicas e jurídicas renego-
ciarem seus débitos com o GDF.

A abertura de um novo Refis já
foi aprovada pelo Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária. O proje-
to, enviado para a análise dos depu-

tados distritais, homologa o Con-
vênio ICMS 190, de 20 de outubro
de 2021, que altera o Convênio
ICMS 155, de 10 de outubro de 2019.
“O objetivo é abarcar situações que
surgiram durante a pandemia e
ajudar as empresas e os cidadãos a
regularizarem sua situação, volta-
rem a investir e assim movimenta-
rem a economia”, afirma o secretá-
rio de Economia, André Clemente.

Assim como o Refis 2021, a maior
parte das 34 medidas do Pró-Eco-
nomia II depende de aprovação da
Câmara Legislativa. “Estamos con-

fiantes de que, assim como na pri-
meira etapa do Pró-Economia, os
distritais aprovarão as nossas pro-
postas, pois sabem da importância
para o setor produtivo e para os ci-
dadãos. A Câmara Legislativa tem
se mostrado muito sensível às pau-
tas prioritárias para nossa cidade.”

Entre novembro de 2020 e mar-
ço deste ano, o Refis 2020 alcançou
números expressivos. O mais arro-
jado programa de renegociação de
dívidas da história do DF alcançou
o montante de R$ 3,125 bilhões refi-
nanciados.

Campanha JBr do Bem busca
ajudar os mais necessitados

S O L I DA R I E DA D E

A ação começou ontem e vai até o dia 23 de dezembro para dar um Natal melhor a quem precisa
VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

MYKE SENA/CEDOC

A maior parte das 34 medidas depende de aprovação da Câmara do DF

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

No final de ano os atos solidá-
rios se multiplicam junto
com o espírito natalino, e o

Grupo JBr de Comunicação não
poderia ficar de fora dessa. A cam-
panha solidária de Natal da e m-
p r e sa , promovida pelo JBr do
Be m, em sua 9º edição, começou
ontem e vai até o dia 23 de dezem-
bro. A frente do projeto, está o colu-
nista Marcelo Chaves.

Segundo o jornalista, a ideia por
trás do JBr do Bem começou por-
que o Jornal de Brasília percebeu
a necessidade de fazer um projeto
que atendesse a população carente
do Distrito Federal. "E foi materiali-
zado sendo sucesso graças ao
apoio dos leitores e do empresaria-
do local", conta ele.

Para Marcelo, a importância des-
sa campanha não dá para medir.
"Todos os anos muitas pessoas hu-
mildes contam com o Natal do Jor -
nal de Brasília. Então é uma res-
ponsabilidade muito grande, pois
com ou sem crise na economia na-
cional precisamos atender e não
decepcionar ou deixar na mão
quem conta, muitas vezes, apenas
com essas doações", comenta.

A campanha tem como objetivo
arrecadar alimentos não perecí-
veis, brinquedos novos, fraldas ge-
riátricas e produtos de higiene pes-
soal, que serão destinados à popu-
lação carente do Distrito Federal e
do Entorno. A iniciativa visa ampa-
rar ONGs e instituições sociais.

Este ano, a princesa Alessandra

von Bismarck será a madrinha de
honra do projeto. A tradição é que
uma personalidade nacional ou in-
ternacional apoie cada campanha.
A princesa é brasileira e casada
com o príncipe e político alemão
Carl-Eduard von Bismarck. As doa-
ções arrecadadas com o projeto de
fim de ano seguirá para 24 institui-
ções e ONGs do DF e do Entorno. Se-
gundo Marcelo Chaves, o JBr do
Bem sempre procura escolher per-
sonalidades que tenham histórico
em campanhas sociais em favor da

população carente e na defesa de
outros temas relevantes.

Marcelo explica que esse projeto
faz parte da tradição do Jornal, que
todos os anos é desenvolvido pelo
JBr do Bem, que além da campa-
nha de final do ano, é responsável
por todas as campanhas sociais do
Jornal de Brasília. Para ele, essa
ação faz a diferença na vida de mui-
tos. Ele aponta que ano passado,
um período difícil para muitos, 25
ONGs e instituições de caridade do
DF e de Goiás foram beneficiadas

com as doações arrecadadas pela
campanha.

Quem quiser participar da ação,
basta fazer a doação de brinquedos
novos, alimentos não perecíveis,
fraldas geriátricas ou produtos de
higiene pessoal. "Qualquer desses
itens ajudará muito", destaca Mar-
celo. As doações poderão ser entre-
gues no Jornal de Brasília. Ele
também acrescenta que quem pre-
ferir, pode ligar no: (61) 3343-8000,
para que ele possa providenciar a
busca dos donativos.

A campanha
tem como
o b j et i vo
a r re cad a r
alimentos não
p e re c í ve i s ,
b r i n q u e d os
novos, fraldas
geriátricas e
produtos de
higiene pessoal

24
INSTITUIÇÕES SERÃO

B E N E F I C I A DA S
PELA AÇÃO
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Em busca dos projetos perdidos
ELEIÇÕES 2022

Planalto prioriza pauta econômica no Congresso para reverter rejeição de Bo l s o n a ro

A um mês do fim de 2021, o Pa-
lácio do Planalto prioriza no
Congresso projetos econômi-

cos para tentar reverter ou reduzir
a rejeição de Jair Bolsonaro (sem
partido). As pautas têm apelo po-
pular às vésperas de ano eleitoral.
Reformas estruturais, como a tri-
butária e a administrativa, caras ao
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, estão fora dos planos. A ideia é
melhorar a imagem do presidente,
agora em níveis negativos recor-
des, segundo pesquisas.

Hoje, cinco projetos são vistos
como urgentes por auxiliares pala-
cianos. São eles: a PEC (proposta de
emenda à Constituição) dos Preca-
tórios; o novo marco do câmbio; a
BR do Mar; a privatização dos Cor-
reios; e mudanças no Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) de combustíveis.

A lista do Palácio do Planalto, po-
rém, não deve ser totalmente aten-
dida pelo Congresso. O principal
entrave é a espinhosa relação com
o Senado. O presidente da Casa e
potencial adversário de Bolsonaro
e m 2 0 2 2 ,  R o d r i g o P a c h e c o
(PSD-MG), se elegeu com aval do go-
verno. No entanto, ele tem adotado
uma atuação independente.

Desde que Davi Alcolumbre
(DEM-AP) deixou o comando do Se-
nado, a disputa pelo controle de
emendas tem desorganizado a ba-
se, alegam assessores de Bolsonaro,
e faz com que o governo não tenha
qualquer estimativa de quantos se-
nadores apoiam suas propostas.
Por isso também, eleger senadores
aliados se tornou prioridade do
mandatário em 2022.

Auxiliares palacianos tentam,
com urgência, colocar em anda-
mento a PEC do Precatórios - que dá
calote em dívidas judiciais reco-
nhecidas pelo Judiciário e sem pos-
sibilidade de recurso - e destravar o
aumento do Auxílio Brasil para, no
mínimo, R$ 400 por mês. Esta é a
principal pauta do governo no
Congresso, por se tratar de uma
promessa do chefe do Executivo e
uma aposta para elevar a populari-
dade nas camadas de renda mais
baixa do país.

A intenção é começar a pagar o
benefício de R$ 400 já em dezem-
bro, mas as maiores bancadas do Se-
nado querem mais mudanças na
PEC, apesar das concessões já feitas
pelo líder do governo na Casa, Fer-
nando Bezerra (MDB-PE), que é rela-
tor da proposta. Bolsonaro disse, na
terça-feira (23), desejar que a PEC seja
aprovada na próxima semana. "Para

CLAUBER CLEBER CAETANO/PR

Estratégia do
Planalto é
melhorar a
imagem do
p res i d e nte
B o l s o n a ro,
agora em
n í ve i s
n egat i vos
re c o rd es ,
s eg u n d o
p es q u i sa s

a gente começar a pagar logo em de-
zembro esses R$ 400", afirmou à Re-
de Correio SAT, da Paraíba.

Para o Planalto, também é priori-
tária a aprovação até o fim do ano
do projeto de lei que muda a regra
de ICMS para combustível. Esta
também foi uma bandeira de Bol-
sonaro nos últimos meses por cau-
sa da alta no valor da gasolina. A
medida já foi aprovada na Câmara.
O texto prevê que o ICMS passe a ser
um valor fixo. Os estados e o Distri-
to Federal poderão definir anual-
mente as alíquotas específicas. A ta-
xa do tributo será calculada com
base no valor médio dos combustí-
veis nos últimos dois anos.

A expectativa dos patrocinado-
res da proposta, como o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), é
que o preço da gasolina e outros
combustíveis caia em 2022 - ano
eleitoral. No entanto, críticos do
projeto dizem que esse método
causará distorções e elevará o cus-
to em 2023.

O projeto está parado há um
mês e meio no Senado, que ainda
não tem acordo para votar a pro-
posta. O governo vem sendo pres-
sionado a tomar medidas para
conter a alta no preço dos combus-
tíveis (Marianna Holanda, Thiago Re-
sende e Mateus Vargas, da Folha-
press).

Pressa para
garantir o
va l e - gá s

A ideia do governo é garantir, nes-
te último mês do ano, as medidas
que podem dar ao presidente uma
posição mais vantajosa na disputa
eleitoral. Por isso, também, o auxílio
gás foi tratado com urgência no Pla-
nalto. Sancionada no dia 22 de no-
vembro, a "Lei do Auxílio Gás dos
Brasileiros" determina que podem
ser beneficiadas as famílias inscri-
tas no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico) com renda
familiar mensal per capita menor
ou igual a meio salário mínimo.

Bolsonaro confirmou que a ideia
é começar a pagar o vale-gás em de-
z e m b r o.

Além das pautas com apelo po-
pular, o governo quer avançar em
projetos que agradam investidores
e o mercado financeiro, como a pri-
vatização dos Correios. A proposta,
que quebra o monopólio da estatal
e abre a empresa para o capital pri-
vado, foi aprovada pela Câmara em
agosto e está parada no Senado.

Líderes de partidos independen-
tes, como o MDB, criticam a ideia
de privatizar a empresa.

S E RV I Ç O

Propostas prioritárias do governo para
2021
PEC DOS PRECATÓRIOS
• Prevê parcelamento das dívidas da União reconhecidas pela

Justiça, quando não cabe mais recurso. Pela proposta, o
governo pagaria em 2022 apenas os débitos que vão até R$
600 mil. Foi incluída na PEC uma mudança no cálculo do
teto de gastos, o que abre brecha para o Auxílio Brasil
(sucessor do Bolsa Família) de R$ 400 em 2022, ano de
e l e i ç ão.

PROJETO DE LEI DO CÂMBIO
• Trata do mercado de câmbio brasileiro, do capital brasileiro

no exterior, do capital estrangeiro no país e da prestação de
informações ao Banco Central para fins de compilação de
estatísticas macroeconômicas oficiais.

PROJETO DE LEI DA CABOTAGEM (BR DO MAR)
• Institui a BR do Mar, iniciativa que busca estimular a

navegação entre os portos nacionais (cabotagem). Um dos
objetivos é reduzir a dependência no Brasil do transporte de
cargas em rodovias.

PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS
• Proposta permite que serviços postais, inclusive os

prestados hoje pelos Correios em regime de monopólio,
sejam explorados pela iniciativa privada. Objetivo é eliminar
a restrição de entrada de empresas no setor, ampliando a
competição. Hoje, os Correios têm exclusividade no envio
de cartas, telegramas e outras mensagens.

PROJETO DE LEI DOS COMBUSTÍVEIS (ICMS)
• Proposta cria um valor fixo de ICMS. Alíquota pode ser

definida pelo estados e pelo Distrito Federal a cada ano.
Taxa do tributo será calculada com base no valor médio dos
combustíveis nos últimos dois anos e, com isso, a
expectativa é de redução do valor do combustível.
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DECISÃO SÓ EM MARÇO
O senador Reguffe (Podemos-DF/foto ), que foi alvo de

especulações durante o fim de semana sobre a formação de uma
chapa com vistas ao governo do Distrito Federal, confirmou à
coluna ontem que ainda não sabe seu destino. Só baterá o martelo
sobre se concorrerá ou não ao GDF a partir do final de fevereiro ou
começo de março.

WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

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

C o l i gaç õ es
Reguffe fez elogios ao Podemos, partido onde tem sido bem

acolhido. Também disse que não tem intenção de deixar a legenda.
Mas apesar da declaração, aliados dele no DF têm afirmado que já
analisam como ficarão futuras coligações no cenário nacional com
outras candidaturas à presidência que não passem por Sérgio Moro.

Tra ba l h o
“Meus amigos de infância e pessoas muito próximas estão todos

me aconselhando a não pensar nisso agora. Não é o momento.
Vamos focar no trabalho legislativo e em propostas para melhorar a
vida da população. Deixemos essas questões para mais tarde”,
destacou ele, em tom reticente.

No Senado
Enquanto isso, já é dada

como certa a intenção em
curso por parte da
deputada federal Bia Kicis
(PSL-DF) de, em vez de
tentar a reeleição na
Câmara no próximo ano,
ser candidata a uma vaga
no Senado pelo Distrito
Fe d e ra l .

M i g raç ão
Bia está de malas prontas para

migrar do PSL para o PL, logo depois
da filiação, hoje, de Jair Bolsonaro à
sigla. Mas em relação à campanha
de 2022, ainda precisa negociar com
nomes do Centrão no cenário local.
A candidatura depende,
principalmente, da vaga à qual
concorrerá a atual ministra da
Secretaria de Governo, Flávia Arruda.

A g rac i ad o
O advogado Bruno Oliveira, secretário executivo da Secretaria de

Projetos Especiais do Distrito Federal (Sepe), será um dos agraciados na
próxima semana com a tradicional medalha intitulada “Mérito de
Ordem Buriti”, condecoração concedida pelo GDF desde a década de 70
a servidores, por bons serviços prestados.

To u r i n g
Oliveira, aliás, tem se destacado no trabalho de parceria entre a

secretaria e a CNI para a revitalização total da área onde está localizado
o antigo edifícilo Touring, no centro de Brasília. O local será
transformado num museu tecnológico. Também dará espaço para a
realização de cursos, bem como lojas de artesanato e livrarias.

Doria
Quem ficou particularmente

satisfeito com a definição, no
último sábado (27), do nome do
governador paulista João Doria
para candidato do PSDB à
Presidência da República foi o
senador Izalci Lucas (PSDB-DF),
que também preside a executiva
regional da legenda no DF.

Ja nta res
O senador não apenas tem

tido um bom relacionamento
com o governador, como realizou
jantares e reuniões diversas para
pedir votos por Doria. “Ele é a
melhor opção para o país, por
sua capacidade de gestão e por
saber escolher a equipe. Tem
determinação, garra, ousadia e
c o m p etê n c i a”, disparou, após
saber o resultado.

S o n d ad o
Também está sendo alvo

de muitos comentários em
Brasília a definição a ser
tomada nos próximos dias
pelo ex-procurador-geral da
República Rodrigo Janot de
entrar para a política. Janot
tem sido sondado pelo
Podemos, que gostaria de
tê-lo numa vaga para o
Congresso na chapa de
Sérgio Moro.

No DF
O ex-PGR ainda não

decidiu, mas tem dito a
colegas que se concorrer
gostaria de ser candidato por
Minas Gerais, sua terra natal.
Caso aceite, entretanto, vai ter
que disputar mesmo é pelo
DF, onde reside há anos.

Ba m b u
E, também, porque é desejo da

executiva nacional do Podemos
que ele saia candidato a uma
vaga, seja ao Senado ou à
Câmara, pelo Distrito Federal.
Para quem não lembra, Janot é o
autor da famosa frase “e n q u a nto
houver bambu, haverá flechas”,
quando era procurador.

Flona
A proposta que altera a Floresta Nacional (Flona) de Brasília,

aprovada recentemente pelo Senado Federal, teve parecer
aprovado pela CCJ da Câmara na última semana e está em vias de
ser enviada para votação no plenário da Casa. Mas tudo indica que
depois de todos esses trâmites terá de retornar ao Senado.

S u bst i tu t i vo
É que apesar de o

texto ter tido parecer
favorável na CCJ, foi
apensado a outras
propostas e a um
substitutivo da Comissão
de Meio Ambiente, o que
o fez passar por
mudanças por parte dos
deputados federais.

Reg u l a r i zaç ão
Conforme estabelece esse

substitutivo, a Flona passará a ser
formada por 5.640 hectares, sendo
a Área 1 ampliada para 3.753
hectares, e a Área 4 reduzida para
1.887 hectares. As áreas 2 e 3
deixarão de fazer parte da unidade
de conservação. O projeto prevê,
ainda, a regularização de áreas hoje
ocupadas por 40 mil pessoas no DF.

A e ro p o r tos
Começou ontem e segue até quinta-feira (2) o primeiro Encontro

Nacional da Indústria de Aeroportos, sediado no Aeroporto JK, de
Brasília. O evento é organizado pela Associação Nacional das
Empresas Administradoras de Aeroportos.

Te n d ê n c i a s
Conforme explicou o secretário de desenvolvimento econômico

do DF, Márcio Faria (foto ), os participantes combinam atividades
virtuais e presenciais, dentre as quais, contatos entre autoridades
governamentais, lideranças empresariais e executivos. Também
serão mostradas tendências, inovações e perspectivas para o setor.

D i st r i ta l
Candidato a deputado

distrital em 2018, o atual
presidente da Associação dos
Diabéticos de Brasília (ADB),
Alex Alves, filiou-se
recentemente ao partido Agir
36 e se colocou a disposição da
legenda para disputar vaga na
Câmara Legislativa do DF
(CLDF) no próximo ano.

S aú d e
“Nossa luta diária é por

melhores condições e
benefícios na saúde. Chego para
compor essa aliança que será
de muito sucesso”, destacou,
durante sua filiação. Alves foi
elogiado pelo presidente da
sigla, Adeilton Veras, como “uma
liderança na área de saúde e
grande parceiro no DF”.

S u ste nta b i l i d ad e
A Escola do Legislativo do Distrito Federal

(Elegis), vinculada à CLDF, realiza de amanhã até o
dia 7, para servidores da Casa e público externo,
curso intitulado “Os 5Rs da Sustentabilidade” –
voltado para os mais variados programas de
conscientização e preservação do meio ambiente.

M u l t i p l i cad o res
Os 5 Rs são “reduzir, reciclar repensar, reutilizar e

recusar ”. Segundo o consultor legislativo Thiago Bazi, um
dos instrutores, o objetivo das aulas é formar pessoas que
utilizem, na prática, essas técnicas, para serem “age ntes
multiplicadores desses conteúdos em campanhas, nas
suas casas e no trabalho como um todo”.

WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO
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Alckmin admite possível
dobradinha com Lula

ELEIÇÕES 2022

Ex-governador avalia também sair candidato ao governo de São Paulo

Agora presidenciável do PSDB, o
governador de São Paulo, João
Doria, afirmou ontem que

gostaria que o ex-governador Geral-
do Alckmin permanecesse no PSDB.
Desafeto de Doria, Alckmin já anun-
ciou que está de saída do partido,
mas aguardou as prévias para isso -
ele apoiou o candidato derrotado,
Eduardo Leite (PSDB), governador
do Rio Grande do Sul. "Gostaria que
ele permanecesse no PSDB. [...] Mas
essa é uma decisão soberana do go-
vernador Geraldo Alckmin", disse
em entrevista à imprensa.

Doria disse respeitar a biografia e
a trajetória de Alckmin, que foi um
dos fundadores do PSDB, e o elogiou
como um "homem honesto e de-
cente". Questionado sobre o fato de
Alckmin poder ser seu adversário
nas urnas, como vice do ex-presi-
dente Lula (PT), Doria afirmou que
preferia não comentar esse tema.

Alckmin decidiu deixar o PSDB
depois que Doria escolheu seu vice,
Rodrigo Garcia (PSDB), como can-
didato do partido ao Governo de
São Paulo, vaga que o ex-governa-
dor pleiteava. Alckmin pode ser
candidato ao Palácio dos Bandei-
rantes pelo PSD ou migrar ao PSB
para fazer a dobradinha com Lula
no plano nacional.

Ele participou, nesta segun-
da-feira, de uma reunião com pre-
sidentes das centrais sindicais For-
ça Sindical, UGT, CTB e Nova Cen-
tral. No encontro, os dirigentes de-
ram sinal positivo para a chapa Lu-
la-Alckmin, e o ex-governador não
indicou se pretende ser candidato
a vice ou a governador - as duas hi-
póteses estão em aberto.

Aliados de Alckmin apostam
que, com a vitória de Doria nas
prévias, a saída do PSDB deve ser
anunciada em breve, mas a esco-
lha em relação a partidos e cargos
na eleição de 2022 pode ficar só
para o ano que vem. De acordo
com Miguel Torres, presidente da
Força Sindical, Alckmin disse ter
se preparado para mais uma cor-
rida estadual, mas que a hipótese
nacional também caminhava.
Adilson Araújo, presidente da
CTB, afirmou que Alckmin se colo-
cou à disposição para o diálogo
em torno de uma alternativa para
o país.

Na reunião, o ex-governador fa-
lou sobre a necessidade de compo-
sições e de uma união nacional pa-
ra tirar o Brasil da crise, além de ter
definido o encontro como históri-
co. Alckmin vem fazendo sua
pré-campanha próximo a sindica-
tos, participando de eventos pelo

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Alckmin ouviu
de sindicalistas
que, uma vez
vice de Lula,
poderia
pleitear a
Presidência em
2026, porque o
petista teria
81 anos

estado. Os dirigentes das centrais
afirmaram ter ótima relação com o
e x - g o v e r n a d o r.

Na reunião, o ex-governador fa-
lou de vacina, pandemia, saúde, mi-
séria, fome, desemprego - discursou
sobre temas nacionais e fez uma
análise da conjuntura. Nos bastido-
res, Alckmin ouviu de sindicalistas
que, uma vez vice de Lula, poderia
pleitear a Presidência em 2026, por-
que o petista teria 81 anos, mas res-
pondeu que desejava ter uma parti-
cipação ativa já neste pleito.

Ricardo Patah, presidente da
UGT e filiado ao PSD, no entanto,
diz que, em sua avaliação, Alckmin
deve ser candidato em São Paulo
pelo PSD. "A participação dele no
cenário nacional ou estadual é
sempre bem-vinda. Não há dúvida
de que seria interessante um dese-
nho desse [com Lula], mas minha
leitura é de que ele sai [candidato]
ao Governo de SP pelo PSD. Ele está
na frente nas pesquisas, com Már-
cio França [PSB] vice", diz.

C o n g res s o
não nomeia
b e n ef i c i ad os

O Congresso aprovou ontem
um projeto de resolução para
manter repasses bilionários do
orçamento secreto sem divulgar
quem foram os padrinhos do es-
quema em 2020 e 2021, contra-
riando uma decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Além disso, a transparência ofe-
recida para as emendas futuras é
alvo de questionamentos entre
técnicos e parlamentares. O pla-
car entre os deputados foi de 268
votos favoráveis e 31 contrários. No
Senado, a votação foi apertada e o
texto passou por 34 votos a 32. O
texto vai à promulgação.

A proposta limita o valor das
emendas de relator ao mesmo pa-
tamar garantido para as verbas
impositivas indicadas pelos parla-
mentares e pelas bancadas esta-
duais. Na prática, essa limitação
pode levar as emendas carimba-
das como RP9 a um volume supe-
rior a R$ 16 bilhões em 2022. Com
a aprovação da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) dos preca-
tórios, que mexe nesses valores, o
valor pode chegar a R$ 17 bilhões,
superando a despesa do orça-
mento secreto prevista para 2021.

Na leitura do parecer no ple-
nário da Câmara, o senador Mar-
celo Castro (MDB-PI), relator da
matéria, afirmou que o volume
das emendas do orçamento se-
creto é "excessivo", apesar de o re-
latório ainda abrir margem para
um volume bilionário em 2022.
"Orçamento secreto não existe, o
orçamento é acessível a todos.
Na execução orçamentária é que
não estava sendo contemplada
essa parte de quem havia solici-
tado (as emendas)", disse Castro.

O relator do projeto também
afirmou que o STF cobrou em
boa hora a transparência na des-
tinação dos recursos. "Interpre-
to isso como sendo um freio de
arrumação", acrescentou.

A proposta amplia a transpa-
rência das verbas das chamadas
emendas RP9, mas apenas da-
qui para a frente. A medida foi
apresentada em resposta ao Su-
premo, que suspendeu a execu-
ção do orçamento secreto após
ser divulgado um esquema para
compra de apoio político com o
uso das verbas.

Ainda assim, o nível de trans-
parência previsto no projeto é
questionado. A consultoria de
orçamento do Senado elaborou
uma nota técnica e afirmou que,
na prática, há brecha para ofí-
cios encaminhados diretamen-
te ao Executivo continuarem
sob sigilo.

Além do projeto de resolução,
a cúpula do Congresso editou
um ato conjunto que mantém
em segredo os autores das indi-
cações do orçamento secreto de
2020 e 2021.

Doria agenda encontro
com Moro e outros nomes

Na entrevista à imprensa, João
Doria afirmou ainda que é cedo pa-
ra se comprometer a ser candidato
a vice numa chapa com o ex-juiz
Sergio Moro (Podemos). Questio-
nado sobre o que pesaria nessa de-
cisão, respondeu: "É cedo ainda, te-
mos um longo período pela frente
para materializar e sedimentar
uma decisão dessa natureza".

O tucano afirmou ter "profundo
respeito por Sergio Moro" e que
agendou com ele uma conversa
após sua viagem aos Estados Uni-
dos, marcada para esta semana, de
amanhã a sábado. O governador de
São Paulo disse ter marcado encon-
tros com outros presidenciáveis,
mas não mencionou nomes.

"Agora é hora de união, do bom
diálogo e do bom entendimento,
do respeito a todos, primeiro den-

tro do PSDB, e depois com partidos
que poderão compor essa frente
democrática, liberal, social, que fi-
cará distante dos extremismos de
Lula e de Bolsonaro. Certamente
Sergio Moro faz parte dessa frente
com protagonismo também", afir-
mou na entrevista à imprensa.

Doria disse que pretende romper
sua rejeição com o eleitorado fa-
zendo campanha. "É se apresentar,
dialogar, debater, olhar nos olhos
das pessoas e visitar o Brasil."

Ele deve anunciar seis nomes de
sua equipe econômica até o fim da
próxima semana. "Não teremos
um 'posto Ipiranga', todos os seis
serão protagonistas", disse, ressal-
tando que um dos nomes é o secre-
tário da Fazenda de São Paulo, Hen-
rique Meirelles (PSD), e que três in-
tegrantes serão mulheres.

S A I BA MAIS

ORÇAMENTO SECRETO

» O presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou
ontem que os testes de segurança realizados
nas urnas eletrônicas não identificaram
nenhuma vulnerabilidade que coloque em
risco a lisura do sistema de votação. No
entanto, o magistrado disse que foram
encontradas cinco falhas que serão corrigidas
até as eleições de 2022 e que não têm
potencial para alterar o resultado do pleito e o
voto dos eleitores. Os testes tiveram início no
dia 22. Ao todo, 26 investigadores colocaram

em prática 29 planos de ataques para avaliar a
segurança dos equipamentos. Barroso afirmou
que o ataque que despertou maior
preocupação foi realizado por peritos da
Polícia Federal. "Eles conseguiram entrar
dentro da rede do TSE, mas não conseguem
chegar no sistema de votação. Ou seja, é um
ataque importante que temos que encontrar
mecanismos de bloquear, mas não é grave
porque só consideramos grave o que tem a
potencialidade de alterar o voto do eleitor. E
nenhum teve essa potencialidade", disse.
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PF BOIA À DERIVA
A Marinha e a Polícia Federal continuam a boiar à deriva sobre o óleo derramado criminosamente no

mar do Nordeste, há dois anos. Três navios são investigados: Tanque Bouboulina, VL Nichioh e City of
Tokyo. Cobrados por ofício pelas autoridades do Brasil, os governos das Ilhas Marshall e da Libéria, que
abrigam as companhias de navegação, blindam os empresários e sequer responderam ligações ou o
questionamento. E o do Brasil se afoga no desdém. Na cara de pau, duas navegadoras trocaram os nomes
das embarcações: Um deles era NT Godam, depois Amore Mio, antes de ser City of Tokyo. Ao infrator, se
descoberto, o governo do Brasil prevê uma multa de US$ 50 milhões.

ARQUIVO PESSOAL

José Ornelas faz aniversário hoje
e dona Zely, comemora na quinta

Ex-governador faz 100 anos, e mulher também
JOSÉ ORNELAS

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

O dia é de homenagem dupla
na família do coronel de reserva
do Exército, José Ornelas de Souza
Filho, que foi ex-governador do
Distrito Federal entre 1982 e 1985.
Ele e sua esposa, dona Zely, come-
moram uma data histórica esta
semana. Ornelas completa hoje
100 anos de idade, enquanto do-
na Zely completa os mesmos 100
anos quinta-feira. Junto há mais
de 60 anos, o casal teve dois filhos
e desde 1971 é apaixonado por Bra-
sília, onde ainda moram os filhos
e netos.

José Ornelas, como é mais co-
nhecido, também foi deputado

distrital por um mandato e secre-
tário de Indústria, Comércio e De-
senvolvimento do DF num dos go-
vernos de Joaquim Roriz, no pe-
ríodo entre 1991 e 1994. Natural do
Rio de Janeiro, ele chegou a Brasí-
lia com 51 anos para trabalhar no
Ministério da Educação. Em segui-
da ingressou na hoje extinta Tele-
comunicações Brasileiras S/A (Te-
lebrás) e, pouco tempo depois, foi
nomeado pelo então presidente
João Figueiredo governador do
DF. Na ocasião, a indicação tinha
sido feita pelo então senador Jar-
bas Passarinho.

O militar foi responsável, du-
rante seu mandato, pela criação
da Vila São José, em Brazlândia,
pela urbanização da cidade de

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

Planaltina e por obras de capta-
ção fluvial na Ceilândia. Também
é lembrado por ter dado início à
realização de reuniões comunitá-
rias dentre os governantes de
Brasília – sempre realizadas com
a presença de representantes das
administrações regionais (então
cidades satélites) e integrantes
da população e membros do go-
verno, conforme lembram ex-as-
sessores.

Depois que deixou o cargo, Orne-
las ainda atuou, até 2011 (quando já
estava com 90 anos), como asses-
sor da presidência da Federação do
Comércio (Fecomercio-DF). É tido
como um homem religioso, metó-
dico, integrado a várias entidades
da sociedade civil e bastante dedi-

cado à família.
“Meus avós são referência para

mim. Lembro do meu avô, em es-
pecial, me ensinando lições de ma-
temática, quando criança. Crescer
e conviver com eles foi, com certe-
za, uma aula de como ser um ser
humano melhor”, afirmou um dos
netos, Fernando Ornelas.

“Tive o privilégio de com ele tra-
balhar durante todo seu governo
no Distrito Federal. Sempre foi
uma pessoa simples, direta, proba
e íntegra. Ensinou-me muito sobre
o Distrito Federal e governo”, con-
tou também o coronel da reserva
da PMDF Jair Tedeschi, que foi seu
ajudante-de-ordens, durante o pe-
ríodo em que atuou como gover-
n a d o r.

re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b rCom apoio de Walmor Parente e Carolina Freitas

O precavido
Nota-se um sujeito precavido na vida pública pela recusa

de generosas ofertas: O governador afastado Mauro
Carlesse, do Tocantins, indicou o vice para seu lugar na
COP26. Wanderlei Barbosa ficou, e mandou representante.
Não assumiria na volta.

Segredo da dupla
Valdemar Costa Neto (PL) e Ciro

Nogueira (Progressistas), a dupla do
momento, trabalham em sigilo num
consórcio para emplacar o vice na chapa
de Jair Bolsonaro.

PT sem nome
Lula da Silva (foto ) aposta muito no eleitorado do terceiro maior

colégio do país. E os petistas do Estado do Rio de Janeiro sabem
disso. O advogado Felipe Santa Cruz, que capitaneou a OAB com
viés de oposição a Bolsonaro, tentou sem sucesso articular no PT
seu nome para o governo. Sairá candidato a deputado federal.

Dois palanques
Lula tem conversado com Benedita da Silva. Quer Marcelo

Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT) como seus candidatos ao
Palácio Guanabara, por mais que isso sacrifique o PT na cabeça
de chapa, mas que garantam uma boa coalizão que lhe deixe um
bom saldo nas urnas ao Planalto.

Em sigilo
O Ministério de Minas e

Energia evita a publicidade
sobre os processos
administrativos da
privatização da Eletrobras.
Nem a Lei de Acesso à
Informação é suficiente. A
pasta responde que um deles,
sobre valor adicionado pelos
novos contratos de
concessão das Hidrelétricas,
“está em fase de instrução e,
portanto, é considerado ato
p re pa rató r i o”.

Sem respostas
Parlamentares e sindicalistas

também pediram acesso, em
vão. Inconsistências nos dados
do MME sobre a privatização
levaram o TCU a uma série de
re c o m e n d aç õ es .

S e c reto. .
Autora da ação que culminou na

suspensão do chamado “o rç a m e nto
s e c reto” pelo STF, a oposição também
tascou parte dos recursos das emendas
de relator (classificadas como RP9),
executadas desde 2020. Conforme
dados da Comissão Mista de Orçamento
do Congresso, o dinheiro secreto
abasteceu 659 das 816 prefeituras que
pertencem a partidos de oposição (PDT,
PSB, PT, PCdoB, PSOL e REDE).

.. foi geral
O levantamento do

colegiado também expõe que
os cofres de todos os
governos estaduais foram
irrigados pelas emendas de
relator-geral em 2020 e em
2021. Prefeituras do PP (634) e
PL (316), partidos da base de
Bolsonaro, estão no topo do
ranking das emendas
secretas (sem carimbo).

Aluguéi$
O reaquecimento do mercado imobiliário impulsionou um segmento

milionário ligado a aluguéis. O de seguro locatício, que dispensa caução e
fiador. Foram negociados somente este ano R$ 746 milhões. Um
crescimento de 19,3% em relação ao mesmo período de 2020, segundo a
Federação Nacional de Seguros Gerais.

Seguro cibernético
Dados da Confederação Nacional das Seguradoras revela o avanço num

setor pouco explorado na praça. Apenas 10 empresas oferecem cobertura
para riscos cibernéticos no país. Até agosto, o volume de prêmio foi de R$
63,5 milhões – crescimento de 161,3% em relação aos oito primeiros meses
de 2020, que fechou o ano com R$ 41,3 milhões.

ES P L A N A D E I R A
• # Voaa e ONG Cabelegria criam vaquinha para doar perucas

para pacientes com câncer.
• # Rogerio Vargas fala hoje sobre “Estruturação de empresas

e planejamento sucessório de negócios familiares”.
• # A partir de 2022 o centro de convenções na Cidade Nova,

no Rio, passa a se chamar Expo MAG.
• # Jaqueline Sena, diretora-executiva da Hapvida, conquista

Prêmio Conarec.
• # Acontece dia 9 de dezembro, em São Paulo, evento USA

Experience, da empresa Leão Group.
• # Supermarket reabre loja reformada em Barra Mansa (RJ).

JULIEN DE ROSA / AFP
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O jogo começa
Com a esperada vitória de Joao

Doria nas prévias do PSDB se
credenciando como candi-

dato do partido à presidência da
República, surge, enfim o nome
da chamada terceira via. Vencer
prévias não é uma novidade para
o governador paulista que dispu-
tou duas prévias no partido para,
posteriormente tornar-se prefei-
to e governador, depois de uma
competente articulação para a
unidade da legenda.

Colocando de lado minha anti-
ga amizade com Doria - desde a
época do meu saudoso amigo Jo-
sé Hugo Castelo Branco, então mi-
nistro da Indústria e Comércio,
do governo Sarney, que o no-
meou presidente da Embratur –
diria, sem medo de errar, que é o
mais preparado politicamente
para ocupar a presidência da Re-
pública num momento contur-
bado da política e da economia
do país.

Filho de político- seu pai João
Doria foi deputado federal cassa-
do em 1964- o governador tem
enorme capacidade de articula-
ção e sensibilidade para enfren-
tar as questões sociais. Basta ver a
gestão que vêm desenvolvendo

no governo de São Paulo, que o
credencia a fazer o mesmo no
Brasil já que São Paulo é bem a
síntese do país. A campanha de
vacinação liderada por Doria, que
travou verdadeira guerra contra
os negacionistas, salvou muitas
vidas e colocou São Paulo como o
primeiro estado a vacinar sua po-
p u l a ç ã o.

Agora o pré-candidato Doria,
com sua capacidade de dialogar
inicia as conversas para unir o seu
PSDB e, a partir daí, conquistar o
apoio de outros partidos à sua
candidatura. Seu projeto político
e de, em breve, começar a viajar
pelo Brasil, apresentando o esbo-
ço de seu plano de governo para
os quatro anos de um possível
mandato a ser conquistado nas
urnas no próximo ano.

Doria, que já articula encontros
com outros pré candidatos que se
apresentam como alternativas à
polarização Lula/Bolsonaro, deve-
rá formar uma equipe para a ela-
boração de propostas para a for-
mulação de seu programa de go-
v e r n o.

PAULO CÉSAR OLIVEIRA, jornalista e
diretor-geral da revista Viver Brasil

Aids I
Só quando interessa, aids e cân-

cer enriquece muitos laboratórios.

SÔNIA MORAIS PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Após anos de
pesquisas ainda não há vacina
contra a aids

Aids II
Não tem, ou não querem perder

grana com a venda de remédios?

ICARO FERREIRA PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Após anos de
pesquisas ainda não há vacina
contra a aids

Vexa m e
Foi mesmo. Tem que pedir des-

culpas em rede nacional.

DORACI ALVES MIRANDA PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA Pau l o
Betti diz que foi infeliz ao comparar
jogador do Palmeiras a goleiro Bruno

Doria
O que eu acho, se o Doria se jun-

tar com Sérgio Moro, os dois vão
dar com os burros n'água e isso não
podemos deixar acontecer; é inad-
missível. Precisamos salvar o Sér-
g i o.

DORVALEI GASPAR OLIVEIRA PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA M o ro
parabeniza Doria por vitória no
PSDB, e tucano sugere encontro

Fila INSS
Não faz mais que obrigação, pois

é um direito assegurado a todos
que contribuem.

ELIUD OLIVEIRA PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Novo presidente
do INSS planeja acabar com fila de
espera até julho de 2022

Po r tu ga l
Estamos vendo casos em outros

países como foi no começo do co-
ronavírus. Agora é hora de não co-
meter o mesmo erro.Vamos cuidar
uns dos outros para que não volte a
morrer nosso povo. Foi tudo muito
triste.

EDNA VENANCIO ARAÚJO PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA
Portugal detecta primeiros casos da
variante ômicron em jogadores do
B e l e n e n s es

Momentos de crise
Os impactos da crise no país,

causada pela pandemia de
covid-19, estão nítidos de-

pois de mais de um ano e, por mo-
tivos óbvios, as pastas de Saúde e
Economia estiveram nos holofo-
tes desde o seu início. De um lado,
a crise sanitária causada pelo en-
frentamento de uma doença ain-
da desconhecida e altamente
contagiosa e, de outro, a reação
da economia, com a implementa-
ção de restrições de circulação,
que limitam o acesso a bens de
consumo, além da administração
de uma taxa de desemprego his-
tórica.

A educação, que não teve tanto
foco como as outras pastas, tam-
bém foi diretamente impactada
por essa crise. De acordo com es-
tudo da Fundo de Emergência In-
ternacional das Nações Unidas
pela Infância (Unicef), divulgado
no último mês de janeiro, 1,38 mi-
lhões de alunos brasileiros entre
6 e 17 anos abandonaram institui-
ções de ensino na pandemia.

O ensino a distância, o qual já
crescia em diversos setores, se tor-
nou uma alternativa para não
prejudicar o calendário escolar e,
ao mesmo tempo, garantir a se-

gurança dos alunos, professores e
profissionais da educação em ge-
ral. Mas é imprescindível discutir
os impactos causados.

O aumento do acesso à internet
dos estudantes brasileiros - de
86,6% em 2018 para 88,1% em 2019,
de acordo com dados da Pesquisa
Nacional por Amostras de Domi-
cílios (Pnad) - não é suficiente pa-
ra afirmar que a educação está
mais acessível. Democratizar o
ensino a distância é prover, digi-
talmente, experiências e soluções
que vão muito além da disponibi-
lização do conteúdo digital.

Mesmo com tantas opções pre-
sentes no ecossistema das edte-
chs, o ensino a distância é desafia-
dor e há muito caminho a percor-
rer. A educação infantil, por
exemplo, necessita muito mais
do que absorção de conteúdo - é
preciso interação, contato, afeto e
empatia para a formação intelec-
tual do indivíduo. Não há mais a
possibilidade do divórcio no casa-
mento entre educação e tecnolo-
gia.

CAIO MORETTI, ad m i n i st rad o r,
empreendedor e CEO do
Q c o n c u rs os

Injúria
Uma mulher foi detida pela Po-

lícia Rodoviária Federal após xin-
gar o presidente Jair Bolsonaro na
R o d o v i a  P r e s i d e n t e  D u t r a
(BR-116), na região de Resende, no
sul do estado do Rio de Janeiro.

Detida, por ordens do próprio
presidente, ela será processada
por injúria. Bolsonaro estava há
horas em uma base da Polícia Ro-
doviária Federal acenando para
motoristas e, quando foi xingado,
ordenou que a Polícia abordasse
quem lhe havia xingado, detendo
a tal pessoa.

Uma sugestão se faz oportuna:
quando for aparecer em público,
senhor presidente, chame o “seu
ex ér ci to ” para poder prender
quase todo mundo, porque a sua
popularidade está muito perto
da de um juiz de futebol que er-
rou pateticamente em um lance
capital.

Já a senhora, presa e acusada,
ainda vai causar muita inveja a
tantos torcedores por este Brasil
afora, pois chance igual a essa, de
poder expressar a sua sincera
emotividade e torcida, costuma
acalmar o coração e conceder gra-
ta satisfação psicológica. Toda a
minha admiração a ela.

MARCELO GOMES JORGE FERES,
Tijuca, RJ

Pes q u i sad o res
Efeito do desastre da gestão

Bolsonaro: a renúncia coletiva de
52 pesquisadores da Coordena-
ção e Aperfeiçoamento de Pessoal
do Ensino Superior (Capes).

São cientistas altamente capa-
citados, que reclamam que não
estão conseguindo trabalhar. Isso
porque existe muita ingerência
nefasta do Planalto, que, por falta
de interesse impede avanços nes-
te importante órgão público.

Como denunciam esses pes-
quisadores, que não há razão pa-
ra uma estranha corrida desen-
freada, visando abertura de no-
vos cursos a distância, etc.

Parece que Jair Bolsonaro, tem
alergia a trabalhar com os mais
preparados. Nestes quase três
anos de mandato, vem promo-
vendo um verdadeiro desmonte.
Na área econômica, no ministé-
rio do meio ambiente, na Saúde,
na Cultura, etc. E, segue abando-
nada também, a área de Educa-
ção. Esse Brasil, que Bolsonaro de-
seja?!...

PAULO PANOSSIAN, São Carlos, SP

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

(61) 99606.4199
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BRASIL.
OMS alerta o planeta sobre
o risco da variante ômicron

PA N D E M I A

No Brasil, homem que testou positivo após passar pela África é monitorado
JEROME DELAY/ASSOCIATED PRESS/AE

Os cientistas
apontam o
d es c o m pa s s o
entre o ritmo
de vacinação
de cada país
como um
facilitador para
o surgimento
da nova cepa
do coronavírus
e o trânsito de
pessoas pelo
mundo pode
piorar a
situação e
espalhar ainda
mais rápido a
nova variante

C a p i ta i s
ca n c e l a m
eve ntos

A Prefeitura de Salvador
anunciou, nesta segunda-feira,
o cancelamento das festas pú-
blicas de Réveillon na cidade. As
prefeituras de Florianópolis e
Belo Horizonte já haviam toma-
do decisão semelhante. Já a ges-
tão Eduardo Paes (PSD), do Rio
de Janeiro, decidiu manter a fes-
ta na praia de Copacabana, onde
haverá a tradicional queima de
fogos. Manaus, que viveu crise
em janeiro com falta de oxigê-
nio para pacientes da covid-19,
confirmou que vai acontecer a
celebração da virada do ano na
orla de Ponta Negra.

Ao anunciar a decisão válida
para Salvador, o prefeito Bruno
Reis (DEM) mencionou a varian-
te ômicron do coronavírus, que
surgiu em países da África e se
alastrou por outras nações, e o
aumento de casos que atinge o
continente europeu nas últimas
semanas. "Sei da importância
do evento para economia da
nossa cidade, mas seguimos co-
locando a vida das pessoas em
primeiro lugar", escreveu Bruno
nas redes sociais.

Mesmo com o avanço da vaci-
nação contra a covid, a prefeitu-
ra afirmou que o cenário de in-
certezas provocado pela doença
ainda impede que ele seja reali-
zado com segurança sanitária
que se exige para o momento.
Com a medida da prefeitura, o
Festival Virada Salvador, princi-
pal festa de Réveillon da cidade e
que costuma reunir um público
médio de 400 mil pessoas por
dia, está cancelado.

Mudança de planos
O planejamento da festa co-

meçou a ser readequado após a
desistência da participação de
artistas e a dificuldade da atra-
ção de patrocinadores, confor-
me informou o prefeito Bruno
Reis (DEM) anteriormente.

Em condições normais, se-
riam cinco noites de festa no
principal polo da virada na capi-
tal baiana.

O decreto estadual da pande-
mia em vigor libera festas para
até 3.000 pessoas na Bahia. Com
isso, diversas festas privadas de
pequeno porte já foram anun-
ciadas em Salvador. A capital
baiana estuda se haverá algum
tipo de comemoração, como
queima de fogos em alguns lo-
cais da cidade. Sobre o Carnaval,
a tendência é que a decisão seja
tomada conjuntamente com o
governo da Bahia, comandado
por Rui Costa (PT).

RÉVEILLON 2022

Perguntas ainda seguem sem resposta
As incógnitas sobre a variante

são numerosas: o nível de contá-
gio, e se este é inerente às mutações
constatadas ou ao fato de a varian-
te escapar da resposta imune; o ní-
vel de proteção das vacinas anti-co-
vid existentes; e a gravidade da
doença, ou seja, se a variante causa
sintomas mais graves.

A OMS diz que a existência da no-
va cepa foi reportada no último dia
24 após o surgimento de casos na
África do Sul. Desde então, houve a
confirmação de infecções pela
ômicron nos cinco continentes.

Entre países com casos identifica-
dos, até esta segunda, estão Reino
Unido, Alemanha, Bélgica, Itália,
Holanda, Áustria, Dinamarca, Re-
pública Tcheca e Portugal.

As dezenas de mutações genéti-
cas da ômicron podem afetar os ín-
dices de contágio e de letalidade. A
OMS, entretanto, afirmou que ain-
da não há estudos suficientes so-
bre isso. Mas que já existem esfor-
ços científicos acelerados para es-
tudar as amostras. Um time de
cientistas de universidades da Áfri-
ca do Sul está decodificando o ge-

noma da ômicron, juntamente
com dezenas de outras variantes.

Tulio de Oliveira, diretor do Cen-
tro para Respostas e Inovações Epi-
dêmicas da universidade de Kwa-
Zulu-Natal, afirmou em coletiva de
imprensa que a variante ômicron
possui “uma constelação inco-
mum de mutações”. A variante Del-
ta, por exemplo, possuía duas mu-
tações em relação à cepa original
do novo coronavírus, enquanto a
ômicron possui cerca de 50 - 30 de-
las localizadas na proteína Spike,
responsável por infectar células

saudáveis, explicou o brasileiro.
A OMS usa letras do alfabeto gre-

go para denominar as variantes
importantes do novo coronavírus.
A última variante registrada havia
sido a Mu, que deveria ser seguida
das letras gregas Nu (equivalente
ao N) e Xi. As letras, no entanto, po-
deriam causar confusão, já que Nu
em inglês tem pronúncia quase
idêntica à palavra new (novo). En-
quanto a letra Xi corresponde a um
nome comum na Ásia, principal-
mente na China. A OMS decidiu, en-
tão, pular as duas letras.

A nova variante ômicron do co-
ronavírus representa um "ris-
co muito elevado" para o pla-

neta, advertiu nesta segunda-feira
a Organização Mundial da Saúde
(OMS). A entidade destacou, ainda,
que são muitas as incógnitas sobre
essa cepa, especialmente acerca do
perigo real que representa. "Até o
momento, não se registrou nenhu-
ma morte associada à variante
ômicron", afirmou a OMS em um
documento técnico, que também
apresenta conselhos às autorida-
des para tentar frear seu avanço.

O alerta da OMS chega em um
momento crítico no Brasil: a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) informou, no domingo,
que um brasileiro que passou pela
África do Sul testou positivo para a
covid-19. Ele desembarcou em Gua-
rulhos, na Grande São Paulo. Ainda
está sendo investigado se a conta-
minação do brasileiro está relacio-
nada à nova cepa. O paciente está
em isolamento em casa, segundo a
prefeitura da cidade da Grande São
Paulo, onde ele reside.

P rov i d ê n c i a s
De acordo com a Anvisa, o teste

do passageiro de 28 anos foi enca-
minhado para sequenciamento no
Instituto Adolfo Lutz. O resultado,
que dirá se ele está infectado ou
não pela variante ômicron, deve
ser divulgado até esta terça-feira.
Em nota, a Vigilância Epidemioló-
gica do estado afirmou que foi in-
formada no domingo que um pas-
sageiro vindo da Etiópia testou po-
sitivo para covid-19 no aeroporto

de Guarulhos. O caso é acompa-
nhado pela vigilância de Guaru-
lhos, onde o paciente mora.

O órgão afirma ainda que ele
tem esquema vacinal completo e
está em isolamento desde o de-
sembarque. O passageiro não apre-
sentava sintomas e, por ter passa-
do pela África do Sul –país onde a
nova variante foi primeiro identifi-
cada –, buscou a testagem no aero-
porto. "O Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância em Saú-
de de São Paulo e a Anvisa já solici-
taram à companhia aérea a lista
dos passageiros para auxiliar na
detecção e rastreio dos eventuais

contactantes", afirmou a Secretaria
Estadual da Saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde
de São Paulo afirmou que realiza-
ria nesta segunda-feira uma reu-
nião com toda a equipe técnica da
pasta, a vigilância em Saúde e dire-
tores de hospitais para discutir co-
mo fortalecer o monitoramento.

"Dadas as mutações que pode-
riam conferir a capacidade de esca-
par de uma resposta imune, e
dar-lhe uma vantagem em termos
de transmissibilidade, a probabili-
dade de que a ômicron se propa-
gue pelo mundo é elevada", afirma
a organização.

De acordo com a
Anvisa, o teste do
passageiro de 28 anos
foi encaminhado para
sequenciamento no
Instituto Adolfo Lutz.
A confirmação se ele
foi contaminado com
a nova variante sai
nesta terça-feira.
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Alta geral
d i f i c u l ta
s u bst i tu i ç ão

Após frango e ovos, a maior alta
entre os produtos associados à ceia
de Natal foi registrada pelas carnes
bovinas: 18,68%. A demanda aqueci-
da no mercado internacional tam-
bém incentivou exportações na
pandemia, subindo os preços den-
tro do país. A pressão só ficou me-
nor após os embarques para a Chi-
na serem suspensos em setembro,
após registro da suspeita de dois
casos de vaca louca no Brasil.

Em 12 meses, a inflação da ceia de
Natal também é impactada pela
elevação dos preços de azeite
(13,69%), pães de outros tipos
(11,12%), bacalhau (7,98%), vinhos
(7,77%), lombo suíno (6,48%) e per-
nil suíno (3,44%), segundo os dados
do IPC-10.

Na escalada inflacionária, a subs-
tituição de itens da data festiva é ta-
refa complicada neste ano, avalia o
economista. O único dos dez pro-
dutos da lista elaborada pelo pes-
quisador que registrou queda em
12 meses foi o arroz (-4,45%). Segun-
do ele, a redução ocorreu após dis-
parada no ano passado e, em parte,
relaciona-se a melhores condições
de safra no Sul do país.

Ceia fica 27% mais cara, diz FGV
N ATA L

Em um cenário marcado pela in-
flação alta, a ceia de Natal deve ficar
mais cara para as famílias brasilei-
ras em 2021. Carnes de frango e bo-
vina, ovos, pães, bacalhau e vinhos
fazem parte da lista de produtos re-
lacionados à data festiva que regis-
traram aumento de preços no pe-
ríodo de 12 meses. O avanço dos
itens no acumulado vai até a faixa
dos 27%, aponta um levantamento
do economista Matheus Peçanha,
do Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas
(FGV Ibre).

O pesquisador selecionou dez
produtos, cuja variação de preços
consta no Índice de Preços ao Con-
sumidor-10 (IPC-10). O indicador é
calculado pelo FGV Ibre em sete ca-
pitais –Belo Horizonte, Brasília, Por-
to Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São
Paulo e Salvador. No acumulado de
12 meses, entre dezembro de 2020 e
novembro de 2021, o frango inteiro
é o item da ceia de Natal que mais
subiu. O item disparou 27,34%, se-
guido pelo aumento dos ovos
(20,05%).

Conforme Peçanha, o forte avan-
ço dos preços reflete uma combi-
nação de ingredientes, que vai des-
de a demanda aquecida no merca-
do internacional por proteína ani-
mal até a pressão de custos para os
produtores no campo. Durante a
pandemia, o item foi pressionado
pela valorização da soja e do milho

no mercado internacional.
Essas commodities subiram

com o dólar mais alto e a demanda
aquecida. Também houve impacto
da seca e do registro de geadas no
país, que causaram perdas em par-
te das lavouras. "Os preços para o
consumidor refletem uma soma
de fatores. Houve problemas cli-
máticos, impacto da taxa de câm-
bio, além dos custos logísticos
maiores com a alta do óleo diesel,
por exemplo", aponta Peçanha.

GABRIEL SOUSA/JORNAL DE BRASÍLIA

Com elevação de preço de vários itens tradicionais da data, consumidor precisa pesquisar

S A I BA MAIS

Pix oferece
saque e
t ro c o

A partir desta segunda (29),
usuários do Pix podem sacar di-
nheiro em estabelecimentos de
comércio e serviço por todo o
país, através dos serviços de Pix
Saque e Troco. No Pix Saque, o
cliente faz um Pix através de QR
Code ou aplicativo do prestador
de serviço e recebe a quantia em
espécie.

Esse serviço poderá ser oferta-
do no comércio, nas instituições
com rede própria ou indepen-
dente de caixa eletrônico (ATM),
nos terminais de autoatendi-
mento e nos caixas 24h. O Pix
Troco, por sua vez, deve ser feito
junto a compras ou pagamen-
tos de serviços. O cliente realiza
o Pix de um valor maior do que a
compra e a diferença é paga em
espécie ao consumidor.

NOVOS SERVIÇOS

Dívida das
fa m í l i a s
bate recorde

O percentual de famílias bra-
sileiras com dívidas (em atraso
ou não) chegou a 74,6% em outu-
bro deste ano, maior patamar
da série da Pesquisa Nacional de
Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), inicia-
da em janeiro de 2010. Antes de
julho deste ano, a parcela nunca
havia superado os 70%.

Desde julho, no entanto, o
percentual de endividados no
país, que está há 11 meses em al-
ta, supera os 70%. Os dados fo-
ram divulgados nesta segun-
da-feira pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC). Em se-
tembro deste ano, o índice havia
ficado em 74%. Em outubro do
ano passado, os inadimplentes
eram 66,5% das famílias.

FINANÇAS

Possível solução para o transporte
S U S T E N TA B I L I DA D E

O presidente Jair Bolsonaro e o
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, afirmaram nesta segunda-fei-
ra que a adoção de ônibus elétri-
cos no País tem o potencial de ba-
ratear o preço do transporte cole-
tivo. As falas vieram após eles re-
ceberem nesta segunda, no Palá-
cio da Alvorada, fora da agenda ofi-
cial, representantes da Marcopolo,
empresa do setor que apresentou
ao um protótipo da tecnologia.

Na avaliação de Guedes, o ôni-
bus elétrico da Marcopolo é uma
"celebração do empreendedoris-
mo brasileiro". "É o Brasil reagindo
com uma tecnologia verde para
tentar justamente derrubar o pre-
ço do transporte público de mas-
sa", declarou o ministro, mesmo
após citar um salto nos preços da
energia elétrica no mundo inteiro.

Bolsonaro associou a iniciativa
ao valor dos combustíveis, hoje em

disparada. "Os preços dos com-
bustíveis estão altos no Brasil, as
causas disso são algumas. Esse
ônibus elétrico pode nos ajudar",
disse. O presidente também elo-
giou o projeto. "É um protótipo.

Ainda, obviamente, custa caro,
mas a tendência é baixar o preço".

O chefe do Executivo e Guedes
ainda afirmaram que o Brasil vive
um processo de reindustrializa-
ç ão.

CLAUBER CLEBER CAETANO/PR

Jair Bolsonaro e James Bellini, Diretor-Geral da Marcopolo

» O presidente da Associação de
Supermercados do Estado do
Rio de Janeiro (Asserj), Fábio
Queiróz, também avalia que os
de preços estão pressionados.

» "A gente precisa entender que
parte dos produtos, como
bacalhau e vinhos, é importada.
Há o impacto da alta do dólar.
Vai ser um Natal de preços

pressionados", diz o dirigente.

» "Para o ano que vem, a gente
espera uma estabilização dos
preços ou até uma baixa.

» A inflação não é boa para
ninguém. A gente vive de
vender em volume, e não de
vender caro. Cada centavo faz
diferença", completa.
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Maioria de vacinas chega à
África já perto da validade

PA N D E M I A

Entidades reconheceram que as
doações compõem parte importante
do programa de imunização no país

DENIS FARRELL/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Pessoas são
vac i n ad a s
contra a
covid-19 em um
c e nt ro
instalado na
cidade de
Soweto, o
maior distrito
da África do
Sul. Os olhos
do mundo
estão voltados
para o
c o nt i n e nte
africano pela
d i s s e m i n aç ão
da ômicron,
variante do
c o ro n av í r u s .

Pes q u i sa s
d estaca m
es q u e rd a

Uma semana depois do pri-
meiro turno da eleição presi-
dencial no Chile, as primeiras
pesquisas de intenção de voto,
divulgadas neste domingo (28),
mostram o candidato de es-
querda Gabriel Boric à frente de
José Antonio Kast, invertendo a
pequena vantagem que o ultra-
direitista conquistou na apura-
ção oficial.

Faltam 20 dias para os chile-
nos voltarem às urnas e escolhe-
rem seu novo presidente e, de
acordo com a sondagem do ins-
tituto Pulso Ciudadano, Boric li-
dera com 40,4%, contra 24,5% de
Kast. No levantamento, 15,6%
dos entrevistados disseram que
ainda não escolheram um can-
didato, 12,8%, que não irão votar
-o voto no Chile não é obrigató-
rio- e 6,9%, que votarão nulo.

De acordo com a pesquisa do
Cadem, o esquerdista também
supera Kast, com 54% dos votos
contra 46%. Por esses cálculos,
Boric fica com 38% do eleitorado
do economista Franco Parisi, do
Partido de La Gente, que ficou
em terceiro lugar no primeiro
turno. Já 23% devem migrar para
o candidato da ultradireita, e
39% disseram que ainda estão in-
decisos.

Parisi, que foi a surpresa da
eleição por ter obtido um relati-
vo bom resultado apesar de não
ter comparecido ao primeiro
turno e à fase final da campanha
por estar nos Estados Unidos, te-
ve uma excelente votação no
norte, região do Chile mais im-
pactada pela chegada massiva
de imigrantes.

O discurso do economista
agradou os eleitores por ser
muito objetivo com relação ao
impedimento da vinda de mais
estrangeiros e pelo foco na eco-
nomia. Embora Kast também
proponha interromper o fluxo
de imigração, seu discurso con-
servador não convence a região,
que tem histórico de ativismo
político e sindical. É no norte
que se encontram as principais
companhias de mineração do
Chile e onde os trabalhadores
são mais organizados.

Ainda segundo o Cadem, 53%
dos eleitores do governista Se-
bastián Sichel -que terminou o
primeiro turno na quarta posi-
ção- disseram que pretendem
votar em Kast, 16% em Boric, e 31%
ainda não se decidiram.

Kast obteve apoio de figuras
do governo do atual presidente,
Sebastián Piñera, como a subse-
cretaria de saúde Paula Daza.

ELEIÇÕES NO CHILE

S A I BA MAIS
» O presidente dos Estados

Unidos, Joe Biden, fez um
pronunciamento nesta
segunda-feira (29) sobre a
variante ômicron do
coronavírus e afirmou que
a descoberta "preocupa".

» A Pfizer anunciou que o
laboratório já trabalha,
desde sexta-feira (26), em
uma versão de vacina da
covid-19 contra a ômicron.
De acordo com a
farmacêutica, essa é uma
medida de precaução caso
o imunizante atual não seja
suficientemente eficaz
contra a variante.

China diz que
enviará mais
1 bi de doses

O presidente da China, Xi Jin-
ping, disse nesta segunda-feira (29)
que o país oferecerá mais 1 bilhão
de doses de vacinas contra a co-
vid-19 a países africanos e incenti-
vará empresas chinesas a investi-
rem cerca de US$ 10 bilhões na Áfri-
ca nos próximos três anos.

A promessa de doses adicionais
da vacina - além de quase 200 mi-
lhões que a China já forneceu ao
continente - surge no momento
em que se intensificam as preocu-
pações com a disseminação de
uma nova variante do coronavírus,
conhecida como ômicron, que foi
identificada pela primeira vez no
sul da África.

Em discurso feito por meio de
um vídeo na abertura do Fórum
de Cooperação China-África, Xi
disse também que será criado um
centro transfronteiriço Chi-
na-África para fornecer às insti-
tuições financeiras africanas uma
linha de crédito de US$ 10 bilhões,
sem detalhar.

Entidades africanas de saúde se
uniram em um comunicado
para alertar sobre a condição

das vacinas contra Covid-19 doadas
para o continente, onde a taxa de
imunização ainda é baixa. Segun-
do os órgãos, a maioria das doses
contra o coronavírus já chega aos
países africanos perto da data de
validade.

"As doações de doses têm sido
uma importante fonte de abasteci-
mento enquanto outras fontes es-
tão se intensificando, mas a quali-
dade das doações precisa melho-
rar. A maioria das doações até o
momento tem sido com pouca an-
tecedência e vida útil curta", disse-
ram o CDC da África (Centros de
Controle e Prevenção de Doenças
da África); o Covax, uma iniciativa
da OMS (Organização Mundial da
Saúde); e a Avat (African Vaccine Ac-
quisition Trust).

As entidades reconheceram que
as doações compõem parte impor-
tante do programa de imunização
na África. "Até o momento, mais de

90 milhões de doses doadas foram
entregues ao continente via Covax
e Avat e outros milhões através de
acordos bilaterais", fala a nota.

O pedido de atenção vem em um
momento no qual os olhos estão
voltados para a África pela dissemi-
nação da ômicron, variante do co-
ronavírus. A situação também ex-
põe a desigualdade vacinal entre
nações ricas e o continente mais
pobre do mundo, o que deu mar-
gem para mais uma mutação da
doença.

O diretor geral da OMS, Tedros
Adhanom, ressaltou que a emer-
gência global representada pela va-
riante ômicron evidencia que a cri-
se sanitária "não acabou" e que a si-
tuação "continua sendo perigosa e
precária.”

"É mais uma lembrança de que
embora alguns possam pensar que
a covid-19 acabou, não acabou.
Continuamos vivendo em ciclos de
pânico e esquecimento nos quais
podemos perder ganhos dura-
mente conquistados", disse.
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Renato Gaúcho não é mais
técnico do Flamengo

JÁ ERA ESPERADO

O Flamengo anunciou no início
da tarde de ontem que Renato Gaú-
cho não é mais o técnico do time. O
treinador, que já há algum tempo
não era bem visto pelos torcedores
do clube rubro-negro, não resistiu
à derrota para o Palmeiras na final
da Libertadores, disputada no últi-
mo sábado (27), em Montevidéu,
no Uruguai.

"O Clube de Regatas do Flamen-
go informa que, após conversa en-
tre as partes, o técnico Renato Gaú-
cho não comanda mais o time
principal", informou a agremia-
ção, pelo Twitter.

Antes deixar a equipe tricolor, o
treinador ainda ficou marcado por
algumas frases polêmicas, sobretu-
do algumas que ele usou para se
defender das críticas após a queda
de rendimento do time.

Em uma dessas ocasiões, inclusi-
ve, ele citou o próprio Flamengo.
"Se um dia a diretoria do Grêmio fa-
lar: 'Olha, Renato, você tem R$ 200
milhões para contratar'. Aí pode
me cobrar futebol bonito."

"[Eles [Flamengo] armaram um
time muito forte, então eles têm
obrigação de ganhar, sim. E é a
mesma coisa o Palmeiras."

Em julho, quando foi contratado
pelo Flamengo, essas declarações
só aumentaram a responsabilida-
de que o treinador teria, no míni-
mo, até o final do ano, quando se
encerraria seu contrato.

No entanto, além da derrota na
decisão da Libertadores, justamen-
te diante dos palmeirenses, a pres-
são sobre o comandante passou a
ser grande desde a eliminação na
semifinal da Copa do Brasil, em
duelo com o Athletico-PR. Sem con-
tar o fato de o time ter chances pe-
quenas de conquistar o Brasileiro.

O título nacional, aliás, poderá

ser definido já hoje, a favor do Atlé-
tico-MG. Para isso, basta que o Fla-
mengo não derrote o Ceará, no Ma-
racanã, em jogo válido pela 36ª ro-
dada, a partir das 20h. Isso faria os
78 pontos dos mineiros se torna-
rem inalcançáveis para o concor-
rente rubro-negro, que soma 67.

Diante dos cearenses, que têm
49 pontos e brigam por ida à próxi-
ma Libertadores, Mauricio Souza,
que comandava o sub-20 do Fla-
mengo e que vinha sendo auxiliar
na comissão de Renato, vai estar à
frente da equipe. Ele deve seguir no
cargo até o fim do Brasileiro.

EITAN ABRAMOVICH / AFP

Renato Gaúcho
ficou apenas
cinco meses no
clube. Perdeu a
Copa do Brasil,
a Libertadores
e pode ver o
Brasileirão ir
por água
abaixo hoje a
noite, caso o
time perca
para o Ceará.

Folga para os campeões
SÉRIE A

Definido os duelos
MUNDIAL DE CLUBES

A Fifa sorteou no início da tar-
de desta segunda-feira, em Zuri-
que, na Suíça, os confrontos do
Mundial de Clubes, que será
realizado nos Emirados Árabes
Unidos entre os dias 3 e 12 de fe-
vereiro de 2022. Campeão da Li-
bertadores, o Palmeiras entra di-
reto na semifinal, fase em que
vai encarar o vencedor do duelo
entre Al Ahly, do Egito, e Monter-
rey, do México.

O jogo que inaugura o torneio
em Abu Dabi é Al Jazira x Au-
ckland City. A partida opõe o re-

presentante do país-sede e a
equipe que representa a Ocea-
nia. O vencedor desta partida
avança à fase seguinte e pega o
Al Hilal, campeão da Liga dos
Campeões da Ásia Deste con-
fronto sairá o adversário na se-
mifinal do Chelsea, da Inglater-
ra, ganhador da Liga dos Cam-
peões da Europa.

Essa é a terceira edição que o
Palmeiras luta por um Mundial.
Em 1999, caiu para o Manches-
ter United e neste ano ficou na
quarta posição.

Messi fatura
mais uma
Bola de Ouro

Lionel Messi confirmou seu
favoritismo e faturou a Bola de
Ouro. O craque argentino ga-
nhou pela sétima vez a renoma-
da premiação entregue pela re-
vista France Football. Foi o pri-
meiro prêmio desde que se
transferiu do Barcelona para o
Paris Saint-Germain. Com o séti-
mo troféu, ele ampliou sua he-
gemonia como o maior vence-
dor da premiação. A cerimônia
foi realizada no Théâtre du Cha-
telet, em Paris.

O polonês Robert Lewan-
dowski, do Bayern de Munique
ficou na segunda colocação e o
meio-campista brasileiro natu-
ralizado italiano Jorginho, que
fez uma grande temporada pelo
Chelsea e pela seleção da Itália,
foi o terceiro. O trio foi seguido
por Karim Benzema, atacante
francês do Real Madrid, e o vo-
lante Kanté, do Chelsea.

Cristiano Ronaldo, que tro-
cou a Juventus pelo Manchester
United, apareceu apenas na sex-
ta colocação. O astro português
não atravessa a melhor de suas
fases. Depois de uma tempora-
da acidentada, Neymar foi so-
mente o 16º. "Esse prêmio é mui-
to por conta do título da Copa
América. Quero agradecer meus
companheiros da seleção e do
PSG. É uma noite especial para
mim", disse Messi, acompanha-
do no evento da mulher, dos fi-
lhos e do pai.

O italiano Gianluigi Donna-
rumma foi eleito o melhor go-
leiro. O brasileiro Ederson, do
Manchester City, estava no pá-
reo e ficou em quarto. Pedri, do
Barcelona e da seleção da Espa-
nha, ganhou como melhor
sub-21. Entre as mulheres, o prê-
mio ficou com Alexias Putellas,
outra atleta espanhola e que
também atua no time catalão.

A SÉTIMA!

FRANCK FIFE / AFP

Título da Copa América foi
fundamental para a conquista

Após conquistar o título da Copa
Libertadores da América ao bater o
Flamengo, por 2 a 1, no estádio Cen-
tenário, no último sábado, o Pal-
meiras enfrentará o Cuiabá na pró-
xima terça-feira, às 22h, na Arena
Pantanal, pela 36ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, com um time
alternativo. Abel Ferreira, e sua co-
missão técnica, deu folga para a
grande maioria dos jogadores que
estiveram no Uruguai.

Dos jogadores relacionados para
enfrentar o Cuiabá, apenas oito es-
tavam com o Palmeiras na final da
Libertadores. São eles: o goleiro Vi-
nícius Silvestre, os laterais Gabriel

Menino e Victor Luis, os zagueiros
Renan e Kuscevic, o meia Matheus
Fernandes, além dos atacantes Ga-
briel Veron e Wesley. Os demais são
atletas da base.

Além deste jogo, outras duas
partidas movimentam a rodada do
Brasileirão, sejam pela 35ª ou 36ª
jornada. Lutando contra a degola,
o Juventude, hoje primeiro time no
Z4, precisa vencer o Bragantino. Os
paulistas querem vaga direta no
G5. A partida será às 19h

Já em Minas, às 21h, o Améri-
ca-MG quer uma vaga na pré-Liber-
tadores. O duelo será contra a já re-
baixada Chapecoense
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Transcendência na sétima arte
CINEMA

Nova edição de Festival exibe, online, 11 filmes inéditos, sendo seis lançamentos nacionais
OBJETO SIM PROJETOS CULTURAIS

“A IMPORTÂNCIA DE
TRAZER ESSES TEMAS AO
CENTRO DOS DEBATES É
POR ACREDITARMOS QUE
A TRANSCENDÊNCIA DO
ETERNO PARADIGMA
C O R P O/A L M A ,
M AT E R I A L I S M O/
ESPIRITUALISMO É A
CHAVE PARA A
CONSTRUÇÃO DE UM
MUNDO MELHOR, MAIS
JUSTO, MAIS CONSCIENTE,
MAIS HUMANO E
E S P I R I T UA L ”
ANDRÉ LUIZ, c i n ea sta

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

“Ultrapassar limites estabele-
cidos pela lógica dominan-
te. Sair do habitual e trans-

cender o que já se conhece”. É as-
sim que André Luiz Oliveira, músi-
co e cineasta, define o tema do Fes-
tival Cinema e Transcendência, do
qual é curador. A mostra traz para o
Brasil, filmes inéditos, sendo seis
lançamentos nacionais que refle-
tem sobre diversas questões acerca
da vida, da espiritualidade, da rela-
ção humana consigo, com o outro
e o meio ambiente.

Pela segunda vez consecutiva, o
Festival Cinema e Transcendência
acontece de forma totalmente vir-
tual no país, transmitido através de
uma plataforma própria. Contará
também com show de abertura,
bate-papos, debates e conversas
com realizadores. “A importância
de trazer esses temas ao centro dos
debates é por acreditarmos que a
transcendência do eterno paradig-
ma corpo/alma, materialismo/es-
piritualismo é a chave para a cons-
trução de um mundo melhor, mais
justo, mais consciente, mais huma-
no e espiritual”, argumenta André
Luiz.

Neste ano, em sua 8ª edição, o fes-
tival contribui de modo generoso
para a circulação cinematográfica,
trazendo uma seleção de 11 filmes,
dos quais seis lançamentos nacio-
nais, além de outros inéditos em
circuito nacional.

Devido sua singularidade, o Ci-
nema e Transcendência se tornou,
em quase uma década de existên-
cia, a principal janela de exibição
do Brasil para lançamento, circula-
ção, discussão e reflexão da expe-
rie^ncia da transformac¸a~o pes-
soal a partir da imagem audiovi-
sual. “A importância de trazer esses
temas ao centro dos debates é por
acreditarmos que a transcendên-
cia do eterno paradigma corpo/al-
ma, materialismo/espiritualismo é
a chave para a construção de um
mundo melhor, mais justo, mais
consciente, mais humano e espiri-
tual”, desenvolve o músico.

Os ti´tulos selecionados para o
evento têm em comum uma carac-
terística mais específica que a da
linguagem ou do gênero narrati-
vo: devem transcender os pa-
dro~es da produção cinematográ-
fica ao tempo em que instiga o es-
pectador a adotar uma nova re-
lac¸a~o com o cinema, que passa
pela espiritualidade, as pra´ticas

de autoconhecimento, a medi-
tac¸a~o, a ancestralidade, o cuida-
do, terapias, xamanismo e outras
questo~es que perpassam o cami-
nho de busca pela conscie^ncia. “O
objetivo é provocar no espectador
um despertamento, oferecer uma
oportunidade. Mostrar que a visão
estritamente materialista não é ne-
cessariamente contraditória a
uma visão mais ampla e espiritua-
lista do mundo que se transforma
diariamente. A física quântica nos
mostra isso”, defende o cineasta
André Luiz.

Esta linha tênue que costura a ar-
te em busca de um caminho espiri-
tual, conforme salienta o curador,
tem um significado ainda maior
no momento atual que, como ele
mesmo descreve, e um “tempo
complexo, de exacerbações gene-
ralizadas, privações sociais e pola-
rizações violentas", reconhece.

A primeira estreia, no dia 1º de de-
zembro, chama-se “Samadhi Road”,
produção nacional dos irmãos Da-
niel e Julio Hey. Este e, de certa for-

S E RV I Ç O

8º Festival
Internacional Cinema
& Transcendência
• Data: 1 a 12 de dezembro de 2021.
• Uma sessão diária.
• Acesso gratuito:

w w w. fest i va l c i n e m aet ra n s c e n -
d e n c i a .c o m

Estreia no Brasil do
documentário M e et i n g

the Beatles in India,
sobre o retiro do

quarteto de Liverpool
no ashram do guru

Maharishi Mahesh Yogi

ma, autobiográfico, pois coloca os
diretores no caminho da busca por
sabedoria diante de entrevistados
como os músicos Gilberto Gil e Son-
ny Rollins, a filósofa Agnes Heller e o
líder espiritual Mooji.

A segunda produção estreante
e´ o “Meeting the Beatles in India”,
documentário do canadense Paul
Saltzman que, de acordo com An-
dre Luiz, e um dos mais esperados.
O filme resgata o excepcional e
não-planejado encontro do realiza-
dor com os Beatles em 1968, duran-
te o período em que o quarteto de
Liverpool se recolheu no ashram
do guru Maharishi Mahesh Yogi,
na Índia, para aprender sobre a
meditação transcendental.

Seguindo com as estreias, o Cine-
ma e Transcendência trará o docu-
mentário “The Seeds of Vandana
Shiva”, de James e Camilla Beckett.

Dentre as novidades desta edi-
ção, o organizador chama atenção
para os lançamentos de filmes im-
portantes para o Brasil, e os 11 títu-
los inéditos da mostra oficial.
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CANAL1.
PROPAGANDA NO FUTEBOL TAMBÉM
TEM QUE TER HORA E LUGAR

O merchandising foi definitivamente instalado nas
transmissões esportivas. A Globo, que durante muito tempo
resistiu e sempre proibiu qualquer participação de narradores ou
comentaristas em ações comerciais, entregou os pontos de vez.

Galvão Bueno virou o garoto-propaganda do momento.
Mesmo durante os jogos, com bola rolando, perigo de área ou

não, o espaço com som e imagem está sendo aberto para as
mais diferentes inserções.

Sinal dos tempos. E nada contra também, só que para tudo
existe hora e lugar. Parcimônia. Este é um trabalho que exige do
bom coordenador muita atenção para intervir no momento certo
em sua comunicação com o narrador.

Por exemplo: sábado, no SBT, o gol do Palmeiras foi mostrado
numa divisão de tela, conhecida como tela reduzida, com a
C l a ro.

Resultado: parafuso na cabeça do telespectador. Ficou sem
saber onde prestar atenção, no gol ou no serviço da operadora.

Bobeada feia, que não pode acontecer nunca, muito menos
numa final, e final de “L i b e r tad o res”.

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
» Pedro Bial entra nas

gravações finais desta
temporada do “C o nve rsa
com Bial”...

» ...O último programa vai ao
ar no dia 17 de dezembro...

» ...E no dia 20, após o “Jo r n a l
da Globo”, estreia a oitava
temporada do “Vai Que
C o l a”.

» A exemplo das externas no
Mato Grosso do Sul, as
gravações de “Pa nta n a l ”
também estão aceleradas
nos estúdios da Globo, no
R i o.

» O “Jornal da Record” exibe a
série “Infância Perdida”, que
traça um panorama da
situação das crianças em
situação de vulnerabilidade
social no Brasil.

» Andrea Avancini fará a
personagem Eloá em “Re i s”,
próxima produção bíblica da
Re c o rd .

» Camila Queiroz não quis
comentar as declarações do
diretor de Entretenimento
da Globo, Ricardo
Wad d i n g to n . . .

» ...Entre outras observações,

Waddington confirmou que
a atriz exigiu aprovar
campanhas publicitárias de
lançamento de uma
eventual terceira
temporada de “Ve rd ad es
S e c reta s”.

» Miguel Arcanjo Prado
realiza a terceira edição do
Prêmio Arcanjo de Cultura,
dia 8, no Theatro Municipal
de SP.

» Tadeu Schmidt começou
segunda, oficialmente, a
trabalhar com a equipe do
"BBB 22". O reality estreia
em 17 de janeiro.

Outro detalhe
A Fox, ao final do jogo, passou

a bola para a ESPN e aí foi feito
todo um trabalho em cima da
conquista do Palmeiras.

No SportsCenter, à
meia-noite, o bem animado
Antero Greco deu ideia ao Paulo
Soares, Amigão, de continuarem
ao vivo até a chegada do
desembarque do time vencedor
no Brasil.

A pago u
O SBT, dono dos direitos da

competição na TV aberta,
preferiu voltar à sua vidinha de
s e m p re.

Permitiu que a Globo, sua
concorrente, cobrisse toda a
festa palmeirense, desde o
momento que a bola parou de
rolar em Montevideo até a
chegada do time campeão ao
B ra s i l .

Re e n c o nt ro
O americano Albert Lewitinn

foi quem lançou Marcia
Goldschmidt na televisão,
inclusive trouxe para o Brasil os
seus primeiros modelos de
p rog ra m a .

Agora, os dois morando na
Europa, ela em Portugal e ele na
Espanha, articulam a realização
de um trabalho para o
st rea m i n g .

Troca de comando
João Kleber e Rafael Paladia não são mais os diretores do “E n c re n ca”, da Rede TV!.
Julio Picone, ex-MTV, ontem, 11h da manhã, assumiu no lugar deles.

Nada muda
A jornalista Marina Machado acaba de

renovar seu contrato com a TV Brasil.
Isso significa a sua continuidade à frente do

“Sem Censura”, no ar todas as segundas-feiras.

Tem essa
Entre as novidades que a Band prepara para o ano

que vem, está confirmada a inclusão de um projeto de
humor semanal.

Leandro Hassum aparece entre os nomes cotados.

Falando isso
Nesta próxima sexta, o programa

"LOL: Se Rir Já Era", da Amazon
Prime, já será disponibilizado.

Nos primeiros episódios
liberados para a imprensa, chama
atenção a química e parceria entre
Tom Cavalcante e Clarice Falcão.

Menos ele
O SBT aproveitou o jogo do

último sábado, a audiência lá em
cima, para lançar a sua mensagem
de final de ano.

Participação de todo o elenco
principal da casa, menos um. Silvio
Santos ficou de fora.

Cinema
Brendha Haddad acaba de filmar em Maragogi “SaraLiaeLeia - o filme”,

com direção de Hsu Chien, que conta a história de três amigas,
desempregadas na pandemia, que têm a oportunidade de trabalhar em um
local paradisíaco.

Também estão no elenco, Danielle Winits, Mônica Carvalho, Michele
Muniz, Luiza Tomé, Henri Castelli, Thaissa Carvalho e Jennifer Setti.

Troféu Paulo
G u stavo

Levará o nome de Paulo Gustavo o
troféu na categoria Humor do
Melhores do Ano, do "Domingão com
Huck".

Fábio Porchat, Marcelo Adnet e Tatá
Werneck disputam o prêmio. A
decisão é por voto popular. Exibição
no dia 2 de janeiro.

Novos tempos
Nem imagino como o pessoal

da Globo reagiu ao vídeo da Ana
Maria Braga, comemorando
festivamente o título
conquistado pelo Palmeiras,
distribuído nas redes sociais.

Atrás dela, uma TV de zilhões
de polegadas, ostentando o logo
do SBT.

Tudo certo
Em janeiro, na Record, duas novas atrações já podem ser confirmadas.
As exibições de “Quilos Mortais”, com Celso Zucatelli, e “A e ro p o r to”,

apresentação do César Filho.

C´est fini
Atualmente em reprise no Comedy Central, o programa “Tra m p o

Z i ka” poderá ganhar uma outra leva de episódios inéditos.
Lucas “S e l f i e” Maciel já tem essa nova temporada desenhada, faltando,

porém, definir o veículo de exibição. Neste projeto, Lucas encara sempre
uma rotina de trabalho diferente, seja na cidade, na roça...
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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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CÉSAR REBOUÇAS

Noite suíça
A Embaixada da Suíça promove hoje "Uma Noite

Na Suíça - do coração dos Alpes ao coração do
Brasil". O encontro terá como tema principal a
sustentabilidade. Os convidados poderão degustar
pratos típicos das culinárias suíça e brasileira,
regados a vinhos suíços orgânicos.

REUNIDOS: Carol Valença, Ivan Valença e Ivana Valença na inauguração das nova s
operações do Shopping CasaPark

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

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

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

Casório
Os empresários Bruno Bomeny e Ana Cláudia

Viegas oficializam a união do casal no dia 8 de
dezembro, no Sheraton, em São Paulo. Entre os
padrinhos estarão os jornalistas Mauro e Patrícia
Naves, a empresária Helena Mottin, a atriz Thaís
Pacholek e o cantor Bruno Belucci.

Ele merece
O saudoso jornalista Manu Santos, falecido em

abril deste ano, será homenageado amanhã, 1º,
com outorga de Moção de Louvor pela Câmara
Legislativa do DF pelos relevantes serviços
prestados à sociedade através do Instituto
Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade.

Gelo
O projeto Torre 360 inaugura a

Megapista de Patinação no dia 6 de
dezembro. Com mais de 1.000 m² de
área coberta, entre a Torre de TV e a
Feira da Torre, o novo espaço
promete animar a cidade no
período das férias. A pista tem 400
m² e comporta até 80 pessoas
s i m u l ta n ea m e nte.

Pai e filho
No show de Nando Reis, em 3 de

dezembro, Brasília terá a
oportunidade de conhecer mais um
talento da família. A apresentação
de abertura terá a banda Colomy,
que tem em sua formação
Sebastião Reis, filho de Nando. No
show, ele ocupará o palco ao lado
do pai, no violão e nos vocais.

Lu ta
O Grupo Mulheres do Brasil, em

parceria com a Secretaria de
Esportes e Lazer e o Parque da
Cidade convida toda a sociedade
para participar da Caminhada pelo
fim da Violência contra Mulheres e
Meninas, no próximo domingo, dia
5, às 9h, estacionamento 13 do
Parque da Cidade.

Dat a
O Cazaquistão

celebrou  em  Brasília
seus 30 anos de
independência e
também 30 anos de
desativação de usinas
nucleares. O evento
aconteceu no Espaço da
Corte e contou com a
presença de várias
autoridades e da visita do
vice-ministro de
Relações Exteriores,
Almas Aidarov.

Vila
Os símbolos

clássicos do Natal são
a inspiração para a Vila
Natalina do Pontão,
que será inaugurada
no dia 2 de dezembro
e segue para visitação
gratuita até 6 de
janeiro de 2022,
celebrando as
festividades de fim de
ano. Em 2021, a
decoração, destaca a
tradição da data.

Sócio
Em alta na cena da música

eletrônica, o DJ Bhaskar agora vai se
aventurar também no mercado da
gastronomia em Brasília. O artista é
um dos sócios do Mezazino,
localizado em um dos principais
pontos turísticos da capital, a Torre
de Televisão. O local foi inaugurado
na semana que passou.

Pos s e
O advogado Renato

Costa assumirá no sábado
a titularidade da cadeira
de número 76 da
Academia Brasileira de
Ciências, Artes, História e
Literatura, a Abrasci. O
evento contará com a
presença do juiz do TJDFT,
Carlos Maroja, e do
ex-presidente da OAB-DF,
Juliano Costa Couto.O rei Filipe VI da Espanha em encontro com o

deputado Átila Lins

ARQUIVO PESSOAL


