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EUA abrem
as portas
para os
b ra s i l e i ros
Quem estiver
c o m p l eta m e nte
vacinado poderá
entrar no país 14

R E P RO D U Ç Ã O/ I N STA G R A M

B o l s o n a ro
fala hoje na
assembleia
da ONU
Como não tomou
vacina, presidente
comeu pizza em
calçada de NY 12

D e l egad a
negra é
barrada em
loja chique
Ela foi impedida
de entrar na Zara,
em shopping de
Fo r ta l eza

D I V U LG A Ç Ã O

Rodas em
dança e o

coração em
festa !

Companhia brasiliense
Street Cadeirante se

prepara para lançar
documentário sobre os

desafios enfrentados na
pandemia e a esperança

de seguir em frente 16

IDOSO ACIMA DE 85 ANOS
VAI RECEBER A 3ª DOSE

A PARTIR DE AMANHÃ

Nesta quarta-feira também terá início a vacinação de adolescentes de 13 anos. GDF decidiu
ainda antecipar a segunda dose da Pfizer para quem tem reforço agendado até 27 de outubro. 3
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No sinal de trânsito, pai
vende pipoca com a filha

D I F I C U L DA D E S

Sacrifício é grande, mas´nada muda o desejo de um pai de ver a filha bem’
UNICEUB

Rapaz afirma que leva a filha o tempo todo e que não ganha muito, mas o suficiente para não passarem fome
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“Playboy do
Trá f i c o” fo i
para a jaula
ARTHUS RIBEIRO
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A Polícia Civil do Distrito Fede-
ral (PCDF), por intermédio da 9ª
Delegacia de Polícia, prendeu,
em flagrante, um universitário
conhecido como “Playboy do
Tr áf i c o”. O criminoso foi preso
na mansão em que mora com a
família, localizada no Lago Nor-
te, onde comercializava entor-
p e c e n t e s  d e  a l t o  v a l o r
e c o n ô m i c o.

De acordo com a declaração
da PCDF sobre o caso, a ação se
deu após as investigações decor-
rentes de denúncias anônimas.
A venda dos produtos ilícitos se
dava por meio de aplicativos de
mensagens e ligações telefôni-
cas, pelos quais era feito o agen-
damento do comércio até mes-
mo com opção de pagamento
via PIX em uma conta cujo pró-
prio traficante era o titular.

Para a entrega, carros luxuo-
sos iam até a casa do autuado
para fazer a retirada dos entor-
pecentes. Segundo informação
da 9ª DP, os usuários tinham um
perfil de classe alta.

Após as apurações prévias, o
Poder Judiciário concedeu um
mandado de busca e apreensão
na mansão do criminoso. No lo-
cal, foram encontrados grande
quantidade de maconha tipo
skunk, cocaína e inúmeros com-
primidos de drogas sintéticas
(MDA/LSD) no quarto do preso.
Além disso, também foram
apreendidos dinheiro em espé-
cie e alguns utensílios usados
no tráfico, como balança de pre-
cisão, facas, tesouras e embala-
gens para acondicionamento.

Com a chegada da equipe po-
licial, o “Playboy do Tráfico” ten -
tou dispensar as drogas no vaso
sanitário e na banheira de hi-
dromassagem da suíte do quar-
to, mas ainda assim foi preso em
flagrante.

Após a prisão, o indivíduo foi
encaminhado para a 9ª DP e re-
colhido ao cárcere da PCDF.

O S T E N TA Ç Ã O

LUIZ CLÁUDIO FERREIRA E
MARIA PAULA MEIRA DA
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS UNICEUB
PARA O JORNAL DE BRASÍLIA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

No colo, 14 quilos. No ombro, o
mundo de incertezas e angús-
tias com um peso que não se

calcula. O sonho de Bruno Pereira,
de 19 anos de idade é ter uma cesta
básica de alimentos para que a fi-
lha, de apenas três anos, que o
acompanha na lida, não passe fo-
me. Ele tem pouco mais de dois mi-
nutos para percorrer os carros que
param em um sinal de trânsito na
Asa Norte (no Plano Piloto de Brasí-
lia) para vender pipoca doce, ao
preço de R$ 2. Mas tudo parece
amargo quando o sinal abre.

O primeiro desafio de Bruno, a
cada sinal fechado, é fazer as pes-
soas abrirem o vidro para comprar
a guloseima. Quando a filha está
dormindo, segura um guarda-chu-
va que proteja os dois do calor seco
da capital. Quando ela acorda, vai
para os ombros e fica na torcida pa-
ra que o pai termine logo as vendas
e voltem para casa.

A criança não está indo para a
creche que paralisou as atividades
por causa da pandemia. Bruno vive
em uma casa de quarto e sala na ci-
dade do Novo Gama (GO), a 50 km
de onde trabalha. Ele acorda por
volta das 5h da manhã, pega um
ônibus até o Centro de Brasília, on-
de compra as pipocas para serem
vendidas.

Diante dos vidros fechados, além
da criança, Bruno carrega um iso-
por com uma mensagem para sen-
sibilizar quem está do outro lado,
nos carros trancados. “Por favor,
me ajude a levar alimento para ca-
sa. Que Deus abençoe cada um de
nós. PIX: 70991608186”.

O número, agora, é decorado na

ponta da língua. Significa esperan-
ça para quem os números já não fo-
ram tão bons. Ele é separado da
mãe da criança, com quem divide a
guarda da menina. Bruno só estu-
dou até a oitava série porque preci-
sou começar a trabalhar como au-
xiliar de pedreiro quando tinha
apenas 14 anos de idade, e apren-
deu o ofício com o pai.

Há um ano e oito meses está de-
sempregado. “Não consegui mais
nada em lugar nenhum”. Mas as
contas não param de chegar: o alu-
guel de R$ 350, os R$ 15 do almoço
diário, a luz que ficou mais cara e a
cesta básica de R$ 250 que ele não
consegue mais pagar. Por isso, não
pode perder tempo. Xingamentos
são vastos pelo dia. “Sai para lá, va-
gabundo, Sai desse sinal”, escuta. E
se pergunta: “eu sou vagabundo?
Não paro de trabalhar!” Pr eci sa
vender as pipocas, juntar as doa-

ções e pensar no dia seguinte. “O
que eu quero é que minha filha es-
tude e não passe por nada de
ruim.” Esse é o maior sonho do ra-
paz que ainda deseja também um
dia voltar para a escola. Espera con-
seguir ainda fazer uma cirurgia de
um cisto que nasceu no lado direi-
to da cabeça. A cirurgia em hospital
público foi adiada também por
causa da pandemia. A esperança,
hoje, mora em um sinal de trânsi-
to. Até as 18h, ainda é tempo de bus-
car vender a pipoca doce. “É mixa-
ria, mas tem dado conta de não
passarmos fome”. Por trás da más-
cara, o rapaz sorri com as brinca-
deiras da filha que vai ficando can-
sada com o passar do dia. Ele, tam-
bém, sente as costas doerem. Os
braços ficam doloridos. Mas ainda
dá tempo para erguer a mensagem
no isopor e pensar nos sonhos para
a filha que nem ele traduz.

S A I BA MAIS
» Segundo o Sebrae, o vendedor

ambulante é uma profissão que
existe há muitos anos e se
tornou uma alternativa para
quem está desempregado.

» A atividade, porém, não é
considerada apenas por quem
está fora do mercado. Existem
pessoas que construíram uma
carreira como vendedores,
conquistando clientes fiéis e
até passaram a profissão para
outras gerações da família.Você
está procurando uma forma de
ter renda extra ou deseja atuar
como vendedor ambulante? A
atividade também exige o
cumprimento de algumas
reg ra s .
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S A I BA MAIS
» A diretoria de Vigilância

Epidemiológica do Distrito
Federal registrou no boletim
567, que trata dos casos e
mortes por covid, quatro óbitos
nas últimas 24 horas. A média
móvel encontra-se em 10,85,
demonstrando ligeira alta em
relação aos sete dias
imediatamente anteriores
quando era de 10,14. Quanto às
mortes notificadas pela
Vigilância, o número é de 14.
Destas, além das quatro que
ocorreram ontem, foram
notificadas mais três no
domingo, cinco no último
sábado, uma na última
sexta-feira, dia 17 e uma no dia
25 de julho. As comorbidades
apresentadas por 13 das
vítimas eram obesidade,
distúrbios metabólicos,
cardiopatia e pneumopatia. Das
14 mortes notificadas, 12
pessoas que residiam no DF e
duas em Goiás. A variante delta
é responsável por 387 casos e
sete mortes de covid no DF.
Com relação aos novos casos,
verificou-se 1.096 novas
infecções pela doença nas
últimas 24 horas.

3ª dose para idosos vai começar

IMUNIZAÇÃO

Amanhã, pessoas
de 85 anos ou
mais, além dos
adolescentes de
13 podem já
podem procurar
os pontos de
vac i n aç ão

CATARINA LIMA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A partir de hoje idosos de 60
anos ou mais que vivem em
instituições de longa perma-

nência começam a tomar a terceira
dose ou reforço da vacina contra
covid. O público estimado é de
1.200 pessoas.

Para os demais idosos, o reforço
começa amanhã e será destinado,
neste primeiro momento, a quem
tem idade a partir de 85 anos. O cro-
nograma de vacinação desta sema-
na foi anunciado durante a entrevis-
ta coletiva do secretário de Saúde do
DF, Manoel Pafiadache, e sua equipe.

O secretário justificou a decisão
do governo de Brasília em manter a
vacinação de adolescentes dizendo
que está seguindo orientações da
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária e de demais órgãos técnicos.
“Estamos seguindo as orientações
técnicas ao vacinar adolescentes. E
apesar de estarmos alinhados com o
Ministério da Saúde, a Pfizer é a úni-
ca vacina certificad a definitivamen-
te. Após a manifestação da Câmara
Técnica Assessora em Imunização
Contra Covid-19 e da Anvisa, conti-
nuamos a vacinação dos adolescen-
tes”, explicou o secretário.

Amanhã também terá início a
vacinação de adolescentes de 13
anos e o agendamento da vacina-
ção para imunossuprimidos gra-
ves, com idade acima de 18 anos,
que tomaram a segunda dose há
pelo menos 28 dias.

Outro anúncio feito durante a en-
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C o l et i va
mostrou novo
c ro n og ra m a
para a
vac i n aç ão
contra a
covid-19 e
c o m p rovo u
que o GDF está
com tudo em
dia para que
logo possa
imunizar toda a
população da
ca p i ta l

Cuidados de
pessoas com
c o m o r b i d ad es

Quanto aos imunossuprimidos,
a Secretaria de Saúde estima em
cerca de 24 mil pessoas. Para este
público a vacinação será feita por
meio de agendamento, que ocorre-
rá a partir de amanhã, às 14 horas,
na página da Secretaria na inter-
net. A partir da marcação, a pessoa
terá cinco dias para se vacinar, sob
pena de perder o agendamento. Fa-
zem parte do grupo de imunossu-
primidos que poderão receber a
dose reforço: pessoas que utilizam
quimioterapia, transplantados - in-
clusive de medula, alguns pacien-
tes com HIV, pacientes em hemo-
diálise e com doenças intestinais
inflamatórias.

A imunossupressão é, de forma
muito simplificada, diminuir a ati-
vidade ou eficiência imunológica.
Sabe-se que, pessoas imunossupri-
midas têm maiores chances de, ao
pegar Covid-19, desenvolver um ca-
so mais grave, porque seu organis-
mo tem mais dificuldade em com-
bater o vírus. E é por isso que são
pessoas consideradas o grupo de
risco. Os cuidados com essas pes-
soas contra o Coronavirus, deve ser
o mesmo que as demais pessoas:
isolamento social, higiene das
mãos, higiene de produtos que ve-
nham de fora, não levar mãos ao
rosto e usar máscara.

trevista coletiva é que na quinta-feira
começa a antecipação da segunda
dose para aqueles que tomaram a va-
cina da Pfizer e têm a D2 marcada pa-
ra até 27 de outubro. De acordo com o
subsecretário de Vigilância em Saú-
de, Divino Valero, a antecipação foi
possível porque o DF recebeu 205.920
doses do imunizante da Pfizer no úl-
timo domingo. O gestor informou,
no entanto, que não haverá antecipa-
ção da AstraZeneca nesta semana.

Valero, espera que em dois dias
seja concluída a vacinação dos ido-
sos que vivem em instituições de
longa permanência. De acordo
com o coordenador de Atenção Pri-
mária à Saúde, Fernando Erick Da-
masceno, os servidores da Secreta-
ria de Saúde farão uma busca ativa
nas 34 instituições habitadas por
idosos para vaciná-los. A decisão de
que nestas instituições a vacinação
seja a partir de 60 anos deve-se à fra-
gilidade da saúde de muitos dos
idosos, e por estes viverem juntos, o
que aumenta o risco de contágio.

A estimativa da SES é que 16 mil
idosos de 85 anos ou mais recebam
o reforço no DF. Todos deverão
comparecer aos postos de imuni-
zação com documento de identi-
dade e cartão de vacinação que
comprove que a vacinação há pelo
menos seis meses.

Para bater recordes de vacinação
contra a covid-19, o GDF conta com
trabalho de cerca de 2,5 mil profis-
sionais da saúde por dia, além de
voluntários. Cerca de 500 pessoas
já ajudaram a vacinar mais de 45
mil pessoas.
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Diminuir barreiras de acessibilidade
POR UM MUNDO MELHOR

21 de setembro é a data em que é relembrada a luta das pessoas com deficiência (PC D ’s)
GABRIEL DE SOUSA/JORNAL DE BRASÍLIA

Milena é uma das estudantes que oarticipa do projeto e que possui deficiência motora e intelectual. Sua mãe afirma ter muito orgulho da filha.

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

Hoje é comemorado o Dia Na-
cional da Luta das Pessoas
com Deficiência, data que

busca conscientizar a população
brasileira sobre a importância do
respeito às pessoas com necessida-
des especiais. Neste dia 21, foi divul-
gado por alunos da Universidade
de Brasília (UnB), a campanha
“UnB Acessível: Somos iguais na di-
ferença”. O projeto foi criado pela
Diretoria de Acessibilidade da Uni-
versidade de Brasília, (DACES/UnB),
e tem como objetivo informar os
outros frequentadores da institui-
ção sobre as diversas deficiências e
habilidades específicas, com o in-
tuito de abrir mais portas para este
público e desta forma diminuir o
preconceito das pessoas sobre
o tema.

O Dia Nacional da Luta da Pessoa
com Deficiência, foi instituído por
lei em 2005. Segundo os seus cria-
dores, é uma data que busca orien-
tar a população brasileira sobre os
direitos da população que possui
necessidades especiais. De acordo
com a Organização das Nações Uni-
das (ONU) a deficiência é quando
um corpo com impedimentos de
longo prazo físicos, sensoriais,
mentais ou intelectuais, intera-
gem com um espaço que não é
acessível à eles.

Buscando aumentar a acessibili-
dade destes locais, será feito a pu-
blicação de conteúdos educativos e
informativos, desde a divulgação
de obras e relatos de intelectuais
que falam sobre as necessidades es-
peciais. Além disso, o projeto divul-
gará uma série de dicas para pro-
fessores, que serão instruídos a tor-
narem as suas aulas acessíveis para
todos os alunos.

De acordo com Sinara Pollum
Zardo, diretora da Diretoria de
Acessibilidade da Universidade de
Brasília (DACES/UnB), o intuito é
usar a comunicação interna como
ferramenta de propagação de al-
ternativas que eliminem as barrei-
ras para este público. “Nós espera-
mos mobilizar a comunidade aca-
dêmica, e orientá-la acerca dos di-
reitos das pessoas com deficiência.
A nossa idéia é avançar no processo
de eliminação das barreiras rela-
cionadas ao preconceito e a discri-
minação”, afirma.

Além da Diretoria, o projeto con-
tará também com a participação
de um grupo de estudantes da UnB
que possuem algum tipo de defi-
ciência. Eles irão desenvolver os
planejamentos de melhorias para
o acesso das pessoas com deficiên-
cia. “Os estudantes estão com um
diálogo constante com a gente nes-
te trabalho, e fizeram propostas pa-

ra que a gente pensasse alternati-
vas de formação da comunidade
acadêmica e de informação sobre
as questões relacionadas à defi-
c i ê n c i a e a  a c e s s i b i l i d a d e ” ,
conta Sinara.

Uma das estudantes que estão
participando do projeto é Millena
Silva de Moraes, estudante de direi-
to de 22 anos, e que possui deficiên-
cia motora e intelectual. Antes de
se tornar universitária, foi estudan-
te do Centro Educacional 15 de Cei-
lândia, localizado na Expansão do
Setor “O”. Em 2018, ela se tornou a
primeira pessoa com deficiência
múltipla e oriunda de uma escola
pública a vir se tornar aluna na
Universidade de Brasília (UnB).

Millena também é integrante da
gestão do Centro Acadêmico de Di-
reito da Universidade de Brasília
(CADir/UnB), que é organizado por
estudantes da universidade. De
acordo com ela, na sua chegada em
2018, poucas pautas sobre a acessi-
bilidade de pessoas com deficiên-
cia existiam, o que a motivou a se
tornar uma voz presente na sua fa-
culdade. “Quando eu entrei aqui, a
pauta de acessibilidade não estava
sendo debatida, por isso, eu entrei
no Centro Acadêmico. Agora, nós
estamos revolucionando todo esse
espaço com as nossas vivências”,
conta.

S A I BA MAIS
» No Brasil, a Lei Brasileira de

Inclusão de Pessoa com
Deficiência, Lei 13.146/2015,
também conhecida como
Estatuto da Pessoa com
Deficiência, incorporou os
princípios da Convenção
Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência,
realizada em 2006, pela
Organização das Nações
Unidas (ONU) e ratificada pelo
país em 2008.

» A LBI aborda itens como
discriminação, atendimento
prioritário, direito à reabilitação
e acessibilidade. A Lei
estabelece, também, que
pessoas com deficiência têm
autorização de saque do Fundo
de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS) para aquisição
de próteses e órteses.

» A Política Nacional de Saúde da
Pessoa com Deficiência
estabelece suas principais
diretrizes: promoção da
qualidade de vida das pessoas
com deficiência; assistência
integral à saúde da pessoa com
deficiência; prevenção de
deficiências; entre outros.

Trabalho, autonomia e os
sonhos de tanta gente

Esta semana a Companhia de
Planejamento do Distrito Federal
(Codeplan), lança o estudo “E m-
pregabilidade e Pessoa Com Defi-
ciência ”. Com o objetivo de anali-
sar a inserção de pessoas com ne-
cessidades especiais no mercado
de trabalho. O estudo aponta que é
de menos de 33% de chance dessas
pessoas serem contratadas. Além
de examinar como as empresas es-
tão se portando a respeito da Lei
de cotas.

Segundo dados do CENSO De-
mográfico que foram usados no es-
tudo, em 2010 no Distrito Federal,
138.356 de pessoas tinham alguma
deficiência, o que representava 5%
da população. A pesquisa coletou
dados quantitativos e comparati-
vos, então de acordo com a Pesqui-
sa de Emprego e Desemprego de
2018, 58,4% das pessoas com defi-
ciência eram do sexo feminino.
Mas ainda de acordo com a PED,
com 18 pontos percentuais a mais
que as mulheres, os homens com
deficiência física ocupam a maio-
ria dos cargos de trabalho. Nas pa-
lavras de Lucia Garcia (Departa-
mento Intersindical de Estatísticas

e Estudos Socioeconômicos) na
apresentação da pesquisa, existe
pelo menos uma sobreposição dis-
criminatória aqui que é o sexismo,
em que efetivamente os homens
com deficiência conseguem uma
inserção mais positiva do que as
mulheres, o que deixa uma ques-
tão a ser levantada.

As pessoas com deficiência física
conseguem ocupar cargos no mer-
cado com menos barreiras que em
outros casos. Elas têm 18% menos
chance de serem contratadas que
as pessoas sem. E ainda com a Lei
de no 8.213, de 24 de julho de 1991, o
número das empresas que cum-
prem as cotas de contratação de
PcD aumentou entre 2010 e 2018,
mas 65% delas não atingiram o nú-
mero de cotas. Mas os dados ainda
mostram que são poucas as em-
presas que aderiram à lei, em 2018
apenas 4,2% das firmas tinham ape-
nas 1 pessoa com deficiência, en-
quanto 95,8% não tinham nenhu-
ma. Segundo Tatiana Sandim (CO-
DEPLAN), as empresas ainda olham
muito para a deficiência e ignoram
a pessoa que está ali sendo avaliada
para a vaga.
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Cautela e
p l a n e j a m e nto
no momento

v“Não conseguimos estocar
muitos produtos, porque estamos
com medo, já que não estamos
vendo vendas. Tem muita gente de-
sempregada, sem dinheiro e sem
os benefícios do governo como no
ano passado. Então estamos todos
na retranca, com medo”, afirmou
Fernando de Souza, da loja de enxo-
vais Silveira Baby. “Tenho estoque,
mas não quis colocar além do que
trabalhamos normalmente.”

De acordo com o comerciante,
para atrair a clientela, o jeito é fazer
promoções, abaixando o preço ou
abatendo em compras com mais
de um item.

O problema, segundo Fernando,
é a falta de dinheiro do cliente.
“Ainda não vimos nenhuma movi-
mentação. Estamos todos cisma-
dos, sem expectativa de vendas, tu-
do ainda muito incerto. Falam so-
bre aumento de vendas, mas não é
o caso por aqui no comércio de rua,
os vendedores estão todos na porta
das lojas [esperando clientes]”,
alegou.

A expectativa de Fernando tam-
bém está nos retardatários, que
sempre deixam as compras para a
última hora, na última semana. No
ano passado, foi o que salvou as
vendas para o Dia das Crianças.

“Foi um ‘bo om ’. As pessoas vêm
correndo na semana afirmando
que querem uma roupa, um sapa-
to ou um brinquedo. É o mal do
brasileiro. Não aumentamos mui-
to as expectativas justamente para
não ficar com sobras e não vender.

Segundo com o Sebrae, diante
deste cenário, a gestão do negócio
fará a diferença e o empresário de-
ve apostar em cautela e organiza-
ção para que a data traga lucros e
não prejuízos.

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

A menos de um mês para o Dia
das Crianças, os comerciantes
já começam a se preparar pa-

ra receber os clientes, sejam mães,
pais, tios, avós, entre outros paren-
tes que costumam presentear os
pequenos com roupas e brinque-
dos no dia dedicado à diversão.

De acordo com levantamento
feito pela Federação do Comércio
do Distrito Federal (Fecomér-
cio-DF), a expectativa média de
crescimento nas vendas é de
20,78%, tendo também a confiança
dos empresários aumentado em
400%, segundo a pesquisa.

No ano passado, devido à pande-
mia, apenas 7% dos entrevistados
da pesquisa acreditavam que a da-
ta traria incremento às vendas no
comércio. Menos de 1% acredita
que o resultado, porém, será
n e g a t i v o.

Para o presidente do Sistema Fe-
comércio-DF, José Aparecido Freire,
trata-se de um momento especial
para o comércio, uma vez que pode
simbolizar um novo reaquecimen-
to no setor. “Já prevíamos esse ce-
nário. Em agosto tivemos algo pa-
recido com aumento da confiança
do empresário atrelado ao Dia dos
Pais. Agora seguimos confiantes
em um segundo semestre de 2021
parecido com o segundo semestre
de 2019, com recuperação dos em-
pregos e alta nas vendas, tanto no
Dia das Crianças, quanto no Natal”,
destacou.

Segundo Edson de Castro, presi-
dente do Sindicato do Comércio
Varejista do DF (Sindivarejista), es-
tá previsto um aumento de cerca
de 14% contra as vendas negativas
d e  2 %  t i d a s  n o  a n o  p a s s a d o
pelo setor.

S A I BA MAIS
» Entre as preferências de

presentes para a data, estão
brinquedos (48,47%); roupas
(30,98%); calçado (7,27%), entre
outros. Na hora de comprar, a
maioria dos pais comprará
presencialmente de uma loja
física (77,88%), já outros usarão a
internet (12,94%), uma parte
pretende fazer o presente
(3,65%), e uma parcela irá
comprar a distância de uma loja
física (1,88%).

» Os consumidores estão mais
restritivos na hora de gastar, e
por isso é importante que o
empresário se prepare para essa
data. A gente percebe que um
dos critérios decisivos para o
consumidor neste momento são
os descontos na compra à vista,
para mais de 40% deles. Na hora
de celebrar, a maioria pretende
comemorar em casa (47%);
seguido por Brincadeira com as
crianças (16%); Passeio 11% e
Restaurante e lanchonete (10%).
É importante o oferecimento de
brindes especiais para as
crianças, tanto para as que vão
até a loja com seus pais
escolher o presente tanto para
as crianças na data a ser
comemorada, analisa o Sebrae.

Dia das Crianças deve aquecer
economia no Distrito Federal

MERCADO

Expectativa de vendas entre comerciantes é de aumento entre 14% e 20% para este ano

O gasto médio deverá ser entre
R$ 120,00 a R$ 130,00, aproximada-
mente e os presentes com expecta-
tiva mais alta de vendas devem ser
as roupas infantis, cobrindo cerca
de 60% dos consumidores. Em pes-
quisa realizada, 98% dos entrevista-
dos pretendem pagar os presentes
com o cartão de crédito – em 2020,
o índice era de 82%.

Para ele, esta data deve ser um
prenúncio do que virá para o fim
do ano, no Natal, quando as famí-
lias recebem o 13º e estarão mais en-
gajadas em se reunir do que no ano
passado, devido aos avanços da va-
cinação. Tanto para o Dia das Crian-

VITOR MENDONCA/JORNAL DE BRASILIA

Os brinquedos sempre são os produtos mais procurados para a data dedicada aos pequenos

ças quanto para o comércio no ge-
ral, a imunização, segundo Edson,
tem colaborado para a maior mo-
vimentação no comércio.

“Se o Dia das Crianças vai bem,
automaticamente o Natal explode,
porque é um período de presentes
para todo mundo praticamente.
Vamos sentir o movimento agora
com as crianças. O lojista está acre-
ditando muito, e as lojas estão pre-
paradas. É um tempo em que se
vende de tudo: roupas, brinque-
dos, sapatos, eletrônicos, etc. É
uma data que é muito boa para o
comércio – é uma festa familiar”,
destacou.

Nada ainda está definido nos negócios
No Paranoá, na loja Home Store,

dedicada a produtos para presen-
tes, os representantes já têm visto
certo movimento de mães com fi-
lhos, sondando os produtos e fa-
zendo uma pesquisa de preços. Co-
mo estratégia para atrair a cliente-
la, a gerência decidiu expor os pro-
dutos infantis na vitrine.

Júnior Martinez, um dos admi-
nistradores do negócio que abriu
em dezembro do ano passado na
cidade, afirma que ainda é cedo pa-
ra levantar possíveis números de
vendas, uma vez que o movimento

específico para brinquedos e arti-
gos infantis ainda é tímido, mas a
expectativa é boa. “Estamos espe-
rando que aconteça o que aconte-
ceu no Natal do ano passado, no
dia das mães e no dia dos pais: as
compras de última hora, como faz
o bom brasileiro”, disse.

“Abrimos durante a pandemia e
não sabemos o que esperar exata-
mente; vai ser nosso primeiro Dia
das Crianças, mas estamos confian-
tes. Parece que estão passando pa-
ra ver a qualidade dos produtos e
as opções de compra – mas o movi-

mento está variando um pouco.
Ontem [19/09, domingo], por
exemplo, havia mais pessoas na lo-
ja. Mas o calor também está desani-
mando as pessoas a saírem”.

Entretanto, apesar das boas ex-
pectativas pela Fecomércio-DF, já
na loja de enxovais Silveira Baby,
também no Paranoá, o movimento
não dá sinais de melhora. Fernan-
do de Souza, administrador do ne-
gócio há 15 anos, explica que ainda
não há nada que indique uma pos-
sível mudança de cenário para o
Dia das Crianças.

De acordo com
comerciantes, para
atrair a clientela, o
jeito é fazer
p ro m o ç õ es ,
abaixando o preço
ou abatendo em
compras com mais
de um item.
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“Tem faltado respeito com
o país”, reclama Pacheco

FA R PA S

Sem citar Bolsonaro, presidente do Senado critica a condução da pandemia
EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Ro d r i go
Pacheco: "É
preciso estar
est i m u l ad o
com o Brasil e
com as
o p o r tu n i d ad es
que nós temos"

Atenção às
c o m u n i d ad es
te ra p ê u t i ca s
HYLDA CAVALANTI
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Está em tramitação na Câma-
ra Legislativa um projeto de
lei que objetiva regulamen-

tar as comunidades terapêuti-
cas para tratamento de droga-
dos e dependentes existentes no
DF. O texto, o Projeto de Lei (PL)
1.882/21, tem como objetivo ins-
tituir uma política pública com
regras que deem maior segu-
rança jurídica a estas entidades
e permita que elas, devidamen-
te legalizadas, passem a receber
recursos governamentais.

Para se ter ideia da situação
desse segmento por aqui, das
mais de cem destas comunida-
des instaladas atualmente em
Brasília e nas Regiões Adminis-
trativas, somente 20% estão lega-
lizadas. E destas legalizadas,
apenas doze recebem recursos
governamentais.

“Essas comunidades terapêu-
ticas precisam passar a atuar
dentro de uma política de com-
bate ao uso de drogas e de recu-
peração de pacientes com de-
pendência química. Temos de
aumentar os investimentos des-
tinados a tais locais para fins de
manutenção e ampliação de va-
gas”, afirmou o autor do projeto,
o deputado distrital Rodrigo
Delmasso (Republicanos). Del-
masso encaminhou o texto para
ser avaliado por vários especia-
listas e representantes do seg-
mento para que seja o avaliem e
deem suas sugestões.

Durante audiência pública rea-
lizada pela CLDF, alguns deles já
se manifestaram. “Esse trabalho,
que requer acolhimento à pessoa
com histórico de sofrimento, é de
muita seriedade e comprometi-
m en to ”, afirmou a presidente da
Federação Centro-Oeste de Co-
munidades Terapêuticas do DF,
Célia Regina de Moraes.

A proposta toma como um
dos modelos legislação sobre o
tema em vigor no Recife (PE),
primeiro local a aprovar a regu-
larização desse serviço. Segundo
a vereadora recifense Michele
Collins (PP), que é gestora de ar-
ticulação política da Confedera-
ção Nacional das Comunidades
Terapêuticas, a legislação é im-
portante porque garante o fun-
cionamento das comunidades.

A vereadora recifense sugeriu
que seja dada ênfase, no corpo da
proposta, ao envolvimento da fa-
mília no processo de recuperação
e a unificação do termo “acolhido”
para se referir ao dependente.

CÂMARA LEGISLATIVA

Mesmo após recuo recente do
presidente Jair Bolsonaro
nos ataques ao Supremo Tri-

bunal Federal (STF), o presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), afirmou que tem falta-
do respeito com o país na relação
entre os Poderes. O presidente do
Senado participou de um evento
com empresários do setor de su-
permercados ao lado dos minis-
tros Onyx Lorenzoni (Trabalho e
Previdência) e João Roma (Cidada-
nia).

O senador fez um discurso co-
brando união nacional, respeito,
responsabilidade fiscal e otimismo
com o país. Sem citar o presidente
Jair Bolsonaro, Pacheco criticou o
que chamou de negacionismo e
afirmou que a pandemia de co-
vid-19 não deveria ter sido menos-
prezada.

"Considero que tem faltado res-
peito ao país, especialmente nas re-
lações instituições, nas relações en-
tre os Poderes, permitindo-se in-
clusive discutir essas relações atra-
vés de redes sociais ou coisa que o
valha, quando isso deveria estar
sendo discutido em alto nível com
respeito entre as instituições, entre
os Poderes, porque esse é o exem-
plo que será dado à sociedade", afir-
mou Pacheco.

Ao falar da pandemia de co-
vid-19, o presidente do Senado afir-
mou que a doença foi menospreza-
da no país e deveria ter sido alvo de
um enfrentamento desde o início.
A fala foi feita após o ministro Onyx

S A I BA MAIS
» A MP das fake news foi

devolvida ao governo na última
terça-feira pelo presidente do
Congresso, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), e suspensa por
decisão liminar do Supremo
Tribunal Federal (STF).

» Ao fazer o anúncio, Pacheco
evitou comentários políticos a
respeito da devolução. Apenas
leu o ato jurídico que assina, no
qual afirma que a MP promovia
"alterações inopinadas ao
Marco Civil da Internet" e
gerava "considerável
insegurança jurídica".

» No mesmo dia do anúncio de
Pacheco, a ministra Rosa
Weber, do STF, concedeu
liminar para sustar os efeitos da
MP. A magistrada é relatora de
uma série de ações de partidos
políticos que contestam o
tex to.

Lorenzoni defender Bolsonaro e
afirmar que o presidente foi a pri-
meira autoridade a falar em ações
contra o vírus e ao mesmo tempo
preservação da economia.

No discurso, Pacheco afirmou
ainda que ninguém aceitará retro-
cessos ao Estado Democrático de
Direito e à democracia no Brasil.

O senador também disse que as
discussões políticas e eleitorais de-
vem ficar para 2022. "Não podemos
nos render ao negacionismo ou ao
negativismo que fazem com que
nós estejamos desestimulados
com o Brasil. É preciso estar esti-
mulado com o Brasil e com as
oportunidades que nós temos."

Lira elogia decisão do governo
O presidente da Câmara, Arthur

Lira (PP-AL), afirmou ontem que foi
correta a decisão do governo de en-
viar como projeto de lei o texto da
medida provisória que limitava a
remoção de conteúdos em redes
sociais e disse que a proposta vai
passar pelo crivo do Congresso.

Lira falou a jornalistas ao chegar
à Câmara e comentou a decisão de
Jair Bolsonaro de enviar ao Con-
gresso o projeto, que, diferente-
mente da MP, não tem efeito ime-
diato e só passa a valer após aprova-
ção por Câmara e Senado e depois
de sancionado pelo presidente.

"O caminho correto é sempre

projeto de lei. Já disse isso diversas
vezes, fiz esse apelo na Lei do Man-
dante", disse. "Quando se manda
um projeto de lei que não tem vi-
gência imediata, que o Congresso
pode discutir, alterar, modificar, é
muito mais palatável."

Ele lembrou que a discussão so-
bre fake news já ocorre há algum
tempo no Congresso. Segundo Li-
ra, diferentemente da MP, o projeto
vai passar por "todo o crivo da Casa,
da Câmara e do Senado".

O presidente afirmou que a dis-
cussão vai servir "até de incentivo
para que a comissão que já se de-
bruça sobre esse tema, já há alguns

meses, possa terminar seu traba-
lho com mais profundidade, que a
gente possa ter uma lei que dê con-
forto a todo mundo, que se evite es-
ses excessos que vêm sendo prati-
cados ao longo de muitos momen-
tos pela internet".

Mais cedo, o presidente em exercí-
cio, Hamilton Mourão, defendeu
que o debate ocorra no Congresso. "A
nossa visão, a visão do governo, é que
essa questão das plataformas de in-
ternet regularem o que pode ou não
ser publicado está um tanto quanto
desorganizada. Acho que nada mais
justo que o Congresso decida qual a
melhor forma disso acontecer."
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SEMPRE ATENTO
Sempre atento a questões pertinentes à área de

Saúde do Distrito Federal, o deputado distrital Jorge
Vianna (Podemos/foto ) começou a fiscalizar esta
semana instalações diversas, para checar o
cumprimento e aplicação da chamada “Lei do
D es ca n s o” nos hospitais privados.

CARLOS GANDRA/CLDF

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

Salas
De sua autoria, a legislação determina que estas

unidades tenham salas de descanso específicas
para enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagens. E deu prazo de 180 dias para
preparação destes espaços – prazo que se encerrou
no último dia 15.

C o n fe rê n c i a
“A lei entrou em vigor em março”, lembrou Vianna, ao destacar que os hospitais de Brasília e demais

Regiões Administrativas já tiveram tempo suficiente para se preparar. “Vamos conferir tudo”, ressaltou.

Votaç ão
O senador José Antônio Reguffe

(Podemos-DF) trabalha para que seja
votado hoje, pela Comissão de
Transparência, Fiscalização, Controle e
Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado,
o Projeto de Lei (PLS) 153/2017, de sua
autoria, que obriga as operadoras a vender
planos de saúde individuais ou familiares.
A matéria tramita em caráter terminativo,
mas teve votação suspensa na última
semana, por um pedido de vista.

P l a n os
A proposta altera a Lei

9.656/98, que regula a oferta de
planos e seguros privados de
assistência à saúde no país. De
acordo com Reguffe, as
operadoras evitam vender
planos individuais para, com
isso, obrigar os consumidores a
adquirir planos coletivos que
não contam com “ga ra nt i a s
i m p o r ta ntes”.

C o nt ro l e
Na opinião do senador

pelo Distrito Federal,
alguns destes benefícios
que não se aplicam aos
planos coletivos são o
controle de reajuste da
mensalidade, feito pela
ANS, e a impossibilidade
de rescisão contratual
unilateral pela
o p e rad o ra .

Re c o n h e c i m e nto
Os deputados distritais Rodrigo Delmasso

(Republicanos) e Hermeto (MDB) estão atuando
pela tramitação célere, na Câmara Legislativa, do
projeto que reconhece a Feira Permanente da
Candangolândia como um “espaço de relevante
interesse cultural, social e econômico do DF”.

Sem privatização
A proposição é de autoria dos dois. Para Hermeto,

a feira merece, “por ser um lugar que contribui para a
economia e bem-estar social”. Já Delmasso acredita
que o projeto “ajudará a impedir que o espaço seja
privatizado, no futuro”. A matéria está, atualmente, na
Comissão de Assuntos Sociais da Casa.

Wi-fi social
A ministra da Secretaria de

Governo da Presidência da
República, Flávia Arruda, divulgou
recentemente que duas escolas
públicas do DF – uma no Pôr do Sol
e outra em Ceilândia – s e rão
contempladas em breve com o
projeto Wi-Fi social. Além disso, os
pontos de internet oferecerão
conexão de qualidade e gratuita
para essas comunidades.

Emendas
A ação, segundo Flávia é

resultado de recursos de emendas
parlamentares destinadas por ela,
como deputada. De acordo com a
ministra, as primeiras unidades a
serem atendidas serão o Centro
de Educação Fundamental 32, no
Pôr do Sol, e a Escola Classe 66,
no Sol Nascente, mas outras áreas
do DF também serão
b e n ef i c i ad a s .

“C o n q u i sta”
“Garantir internet acessível e

de qualidade é essencial. Fico
muito feliz de poder entregar
esta conquista com um projeto
que permite acesso à
educação, entretenimento e
desenvolvimento social”,
destacou. O programa Wi-Fi
Brasil é desenvolvido pelo
Ministério das Comunicações,
com parceria da Telebras.

Licença
A deputada federal Celina Leão

(PP-DF) está diretamente
envolvida no ato da mesa diretora
da Câmara que instituiu a
sinalização, nos painéis de
votações do plenário e nas
comissões, de todo parlamentar
que estiver ausente da sessão por
licença-maternidade ou
l i c e n ç a- pate r n i d ad e.

Ineditismo
A medida passará a especificar

com mais precisão esses
afastamentos e fará com que, pela
primeira vez na história, a Casa
deixe de registrar como “au s e ntes”
as parlamentares em
licença-maternidade. Isso vinha
causando confusão junto a eleitores
– que não vinham sendo informados
sobre o motivo de tais faltas.

I n c o m p re e n são
“A lacuna de um dispositivo

regimental ou previsão legal
para o exercício desse direito às
deputadas federais, nos
mesmos moldes das demais
trabalhadoras do país, estava
provocando inúmeras
situações de incompreensão”,
disse Celina, que é
coordenadora da bancada
feminina. A medida tem o
intuito de deixar, daqui por
diante, tudo mais claro.

Au x í l i o
O advogado Guilherme Campelo,

candidatíssimo à presidência da
OAB-DF, está propondo, no seu plano
de gestão para a entidade, um auxílio
para advogados iniciantes que não
possuem meios ou garantias de
financiamento para exercerem a
advocacia nos primeiros anos de
ca r re i ra .

I n s p i raç ão
A ideia, conforme ele contou,

tem inspiração em iniciativa
semelhante proposta por Pedro
Medeiros, candidato à
presidência da OAB-GO.
Campelo destacou a importância
de a entidade dar suporte aos
profissionais da carreira que mais
p re c i sa m .

Dispêndio
“A carreira jurídica é bastante dispendiosa desde o início da formação

até a aprovação no exame da Ordem”, explicou. Além de Campelo, também
são candidatos à presidência da OAB-DF Evandro Pertence, Thais Riedel e
o atual presidente da seccional em Brasília, Délio Lins e Silva Júnior.

Campus
A Universidade de Brasília instituiu uma

comissão formada por 13 professores, um
secretário e um diretor para elaborar proposta de
atualização do Plano Diretor do Campus Darcy
Ribeiro. O grupo vai publicar um edital para
convocação de estudos técnico-científicos que
subsidiem a proposta.

C o n s u l ta s
“Vamos priorizar o processo participativo e

democrático com consultas à comunidade
acadêmica. Acreditamos que será um legado que
esta administração deixará para a Universidade”,
disse o presidente da comissão, o assessor para
assuntos estratégicos da reitoria Benny
S c hva rs b e rg ,

CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Doria aposta no antipetismo
EM BUSCA DA CANDIDATURA

Ao se inscrever nas prévias do PSDB, governador paulista deixa Bolsonaro em segundo plano

O governador de São Paulo,
João Doria, se inscreveu on-
tem nas prévias presidenciais

do PSDB fazendo críticas aos gover-
nos do PT e afirmando que o anti-
petismo será predominante em
sua eventual campanha à Presi-
dência da República. Doria tam-
bém alfinetou o governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, mas de forma
menos incisiva.

As prévias tucanas estão acirra-
das entre Doria e o governador do
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
Ambos são defensores do impea-
chment de Bolsonaro - posição re-
chaçada por boa parte da bancada
de deputados do PSDB, que hesita
em fazer parte da oposição por de-
pender de votos de bolsonaristas e
verbas do governo federal.

Apesar de o presidente do parti-
do, Bruno Araújo, ter convocado
uma reunião de dirigentes que de-
finiu que o PSDB é oposição a Bolso-
naro, os deputados não levaram
adiante discussões sobre crimes de
responsabilidade do presidente. A
resolução de que a sigla faz oposi-
ção veio após os discursos golpis-
tas de Bolsonaro no 7 de Setembro.

Durante a manhã, Doria foi o pri-
meiro tucano a se inscrever nas
prévias, na sede do PSDB em Brasí-
lia. Também devem concorrer o se-
nador Tasso Jereissati (CE) e o
ex-prefeito de Manaus Arthur Vir-
g í l i o.

Carta à nação
Ao fazer sua inscrição, Doria leu

uma carta à nação em que faz críti-
cas diretas aos ex-presidentes Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma
Rousseff (PT) e indiretas a Bolsona-
ro. "Os governos de Lula e Dilma re-
presentaram a captura do Estado
pelo maior esquema de corrupção
do qual se tem notícia na história
do país. Fazer políticas públicas pa-
ra os mais pobres não dá direito, a
quem quer que seja, de roubar o di-
nheiro público. Os fins não justifi-
cam os meios", disse Doria.

Questionado se o antipetismo fa-
rá parte de sua campanha, Doria
afirmou que sim. "Esse antipetis-
mo será predominante dentro da
nossa campanha, com muita clare-
za", disse.

Em referência velada a Bolsona-
ro, o tucano afirmou que "os tem-
pos são de retrocesso". "Retrocesso
institucional, democrático, econô-
mico, ambiental, social, político e
moral. Nossas instituições têm si-
do atacadas, mas dão provas de in-
dependência e coragem ao defen-
derem o que temos de mais sagra-
do: respeito à Constituição, ao Esta-
do democrático de Direito, com
eleições livres, diretas e com voto
e l e t r ô n i c o. "

Ao final da carta, voltou a fazer

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Doria com Bruno Araújo: "Antipetismo será predominante dentro da nossa campanha, com muita clareza"

M a n o b ra
trava CPI
em São Paulo

Uma manobra de aliados do
ex-governador de São Paulo Geral-
do Alckmin e do atual governador,
João Doria, ambos do PSDB, travou
a instalação de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) na As-
sembleia Legislativa, que investiga-
ria suspeitas de corrupção relacio-
nadas às gestões tucanas. À espera
da instalação desde 2019, quando
Doria assumiu o governo, a CPI da
Dersa (estatal paulista de rodovias)
estava prevista para ser iniciada no
começo deste ano.

Um questionamento (instru-
mento formalmente chamado de
questão de ordem) apresentado
pelo deputado estadual Campos
Machado (Avante), apoiador de Al-
ckmin, e ainda não respondido pe-
lo presidente da Casa, Carlão Pigna-
tari (PSDB), próximo de Doria, im-
pediu que a CPI fosse criada até o
m o m e n t o.

A CPI poderia ter sido constituída
por Pignatari ao menos desde abril,
segundo o regimento da Casa - o
que não foi feito pelo tucano. So-
mente em 7 de agosto o presidente
instalou três das cinco CPIs previs-
tas para 2021, mas a da Dersa e outra
comissão sobre cobrança de alu-
guel em moradias irregulares fica-
ram travadas pela questão de or-
dem apresentada por Campos Ma-
chado dias antes, em 3 de agosto.

Procurado pela reportagem,
Campos Machado não se manifes-
tou. Em plenário, disse ter feito o
questionamento por "absoluta au-
sência de fato determinado" nas
duas CPIs. "'Investigar improbida-
des e ilegalidades' em 'licitações e
contratos', 'nessas obras viárias',
não nos mostram, indubitavel-
mente, nenhum fato concreto, pre-
ciso ou estabelecido", disse Macha-
do no documento protocolado à
presidência da Casa.

Pignatari tem, de acordo com o
regimento, 60 dias para responder
ao questionamento, o que possibili-
taria o avanço da CPI. Outra questão
de ordem formulada neste ano so-
bre um tema relevante na Casa, a
suspensão de Fernando Cury (Cida-
dania) por ter apalpado Isa Penna
(PSOL), foi resolvida pelo presidente
em sete dias. O requerimento da CPI
da Dersa, apresentado pela então
deputada Beth Sahão (PT) em 2019,
previa a análise de eventuais irregu-
laridades praticadas por agentes
públicos que "deram causa a fraude
nas licitações e contratos do gover-
no do estado". (José Marques e Caroli-
na Linhares, da Folhapress)

S A I BA MAIS
» A promotora Carla Maria Altavista Mapelli, do Ministério Público de São Paul o,

recomendou a suspensão da nomeação do perito criminal Samuel Alves de Melo Ne t o,
55 anos, para chefiar o Instituto de Criminalística (IC) do estado, considerado o mais
importante do país. Melo Neto foi condenado em segunda instância pela Justiça
paulista sob a acusação de participar de esquema criminoso de investigações ilegais.
Ele ainda recorre da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Melo Neto chegou a
ser demitido da polícia em 2014, mas conseguiu permanecer no cargo por força de
liminar e reverteu a decisão no Tribunal de Justiça em 2019. A manifestação do
Ministério Público se deu em ação popular de autoria do deputado Arthur do Val
(Patriota-SP) e do vereador Rubinho Nunes (PSL-SP), que argumentam que a escolha de
Melo Neto fere os princípios da moralidade e da impessoalidade administrati va s .

críticas implícitas a Boslonaro e ao
PT. "Vamos [...] investir no equilí-
brio e harmonia entre os Poderes,
como valor inatacável ao Estado
democrático de Direito. Trabalha-
remos por um Brasil mais digno e
justo, que recupere seu prestígio
internacional e atue na vanguarda
do processo civilizatório. [...] Uni-
dos venceremos a corrupção e a in-
competência. Venceremos as tre-
vas e o negacionismo", afirmou.

Sem a esquerda
Durante entrevista à imprensa,

ao falar sobre o impeachment de
Bolsonaro, Doria afirmou que esta-
rá ao lado de todos aqueles que de-
fenderem essa causa. O governa-
dor, no entanto, não participou de
manifestações da esquerda pela
saída do presidente.

Ele esteve, no último dia 12, em
protesto pelo impeachment orga-
nizado pelo MBL (Movimento Bra-
sil Livre) e pelo Vem Pra Rua.

O governador também elogiou
Bruno Araújo pela iniciativa de de-
clarar que o PSDB é um partido de
oposição a Bolsonaro.

Disputa com Leite
Em seu pronunciamento em

Brasília, o governador João Doria
afirmou também que o candidato
que vencer as prévias do PSDB de-
verá ser o candidato presidencial
da chamada terceira via. As articu-
lações a favor do governador do
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
ou de Doria dentro do PSDB já le-
vam em conta qual dos dois teria
mais capacidade de atrair os parti-
dos desse mesmo campo.

Segundo tucanos, hoje Leite tem
mais condições de unir siglas alia-
das em seu entorno, enquanto Do-
ria é uma figura de maior resistên-
cia. O receio de parlamentares do
PSDB é o de que o paulista, caso ven-
ça as prévias, insista em ser candi-
dato de qualquer forma, mesmo
num cenário de fragmentação, o
que só contribuiria para um segun-
do turno entre Lula e Bolsonaro.

"Ao término das prévias, [...] tere-
mos um candidato vencedor. E esse
candidato vencedor das prévias do
PSDB será naturalmente um candi-

dato da terceira via, da melhor via.
Porque ele estará legitimado pelas
prévias. [...] Terá toda legitimidade
para, ao lado de Bruno Araújo, dia-
logar com as lideranças dos de-
mais partidos, com o centro demo-
crático liberal e amplo que esteja
distante dos extremismos de es-
querda e de direita", disse Doria.

Pesquisa Datafolha divulgada na
sexta-feira mostra que tanto Doria
quanto Leite marcam 4% das inten-
ções de voto - bastante atrás do
ex-presidente Lula (PT, com 44%) e
de Bolsonaro (com 26%). Em cená-
rios variados, Doria chega a 6%.

Ainda ontem, em Brasília, Doria
participou de almoço organizado
pelo senador Izalci Lucas (DF) em
seu apoio. Houve também um jan-
tar com militantes tucanos.

Tasso e Leite farão a inscrição de
maneira remota. O governador
gaúcho estará na capital federal
nesta terça-feira e será recebido em
um jantar de apoio organizado pe-
lo deputado Adolfo Viana (BA).
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Muito barulho ainda pela frente
CPI DA COVID

Renan adia relatório da comissão após ação contra Precisa e suspeitas sobre Prevent Senior
JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

S eg u n d o
Renan, com as
n ova s
denúncias,
trabalhos da
CPI da Covid
devem se
prolongar por
mais uma ou
duas semanas
devido à
necessidade de
se ouvir mais
d e p o i m e ntos

“O Pazuello de jaleco"
Em referência ao general Eduar-

do Pazuello, ex-ministro da Saúde,
Renan Calhareiros afirmou que o
atual ministro, Marcelo Queiroga,
é "uma espécie de Pazuello de jale-
co". Segundo o senador, Queiroga
também deverá ser apontado no
relatório final da CPI.

"Sua presença no ministério sig-
nificou, em português claro, uma
contradição. Tanto que em vários
momentos da CPI brinquei que ele
tinha se transformado em uma es-
pécie de Pazuello de jaleco,
em função das maneiras
como aceitava as loucu-
ras sugeridas pelo Bol-
sonaro", disse o rela-
tor da CPI.

"Uma delas foi a sus-
pensão das vacinas pa-
ra adolescentes, a partir
de mentiras, e ele próprio
reconheceu que tinha aceitado
uma sugestão do presidente da Re-
pública, o que agrava muito mais a
sua situação."

O senador afirmou ainda que
sua expectativa é que o procura-
dor-geral da República, Augusto
Aras, dê um "encaminhamento jus-
to" ao relatório final da CPI e, por-
tanto, não engavete os pedidos a
serem apresentados no texto, que
deve apontar uma série de crimes
supostamente cometidos por Bol-
sonaro na condução da pandemia.

Em meio a críticas e acusações de

um suposto alinhamento com o
presidente, Aras foi recém-recon-
duzido ao cargo pelo Senado. Re-
nan foi um dos senadores que de-
fendeu a recondução. Apesar disso,
negou que haja um paradoxo en-
tre seu posicionamento e os traba-
lhos da CPI.

"A expectativa que eu tenho não
é essa [de engavetamento], e por is-
so acho que não estamos vivendo
esse paradoxo ainda. A expectativa
que temos é de que ele [Aras] dará

um encaminhamento justo.
Não teríamos votado pela

sua recondução se hou-
vesse alguma dúvida
com relação à possibi-
lidade desse encami-
nhamento justo", afir-

mou Renan.
Como o papel dos se-

nadores está restrito à fase
do inquérito, caberá ao Ministé-

rio Público e ao Legislativo, no caso
de impeachment, avaliar se as pro-
vas apresentadas pela CPI são sufi-
cientes para os próximos passos
contra o presidente da República.

No caso do presidente, cabe ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
julgá-lo por crimes comuns. Se
for essa a conclusão do relatório
da CPI, caberá a Aras avaliar se de-
nuncia o presidente à Corte. Para
que Bolsonaro seja julgado, po-
rém, é preciso ainda o aval de 342
deputados federais.

S A I BA MAIS
» Caso o relatório da CPI da Covid aponte que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes

de responsabilidade, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
avaliar se pauta ou não a votação de abertura de um processo de impeachment.

» A CPI tem confirmados para esta semana dois depoimentos. Nesta terça-feira, o ministro
Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União (CGU), e, amanhã, o diretor-executivo da
Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior.

» Também existe a possibilidade de os senadores ouvirem na quinta-feira o diretor da Precisa
Medicamentos Danilo Trento.

6
PESSOAS AINDA DEVEM

SER OUVIDAS PELA
COMISSÃO

Relator da CPI da Covid, o sena-
dor Renan Calheiros (MDB-AL)
afirmou ontem que a apre-

sentação do relatório à comissão,
inicialmente prevista para o fim
desta semana, deve ser adiada para
o início de outubro. Segundo Re-
nan, isso acontecerá em função de
"desdobramentos óbvios dos últi-
mos dias".

Na última sexta-feira, a Polícia Fe-
deral realizou operação de busca e
apreensão de documentos em en-
dereços da Precisa Medicamentos,
uma das empresas investigadas pe-
la CPI por supostas irregularidades
na negociação de vacinas com o go-
verno federal. Além disso, reporta-
gem da GloboNews revelou um dos-
siê assinado por médicos da Pre-
vent Senior afirmando que a opera-
dora de saúde ocultou mortes de
pessoas tratadas com hidroxicloro-
quina contra a covid-19.

Esses acontecimentos, segundo
Renan, devem prolongar os traba-
lhos da CPI por mais uma ou duas
semanas, para que pelo menos
mais seis depoimentos sejam reali-
zados pelo colegiado. Pedro Batista
Júnior, diretor-executivo da Pre-
vent Senior, seria ouvido pela co-
missão no último dia 16, mas afir-
mou não ter sido avisado a tempo e
faltou ao depoimento. Com isso, a
oitiva deve ser realizada nesta
quarta-feira.

Sem novidades
"A partir de quinta-feira, estare-

mos em condições de apresentar a
qualquer momento o relatório à
conclusão da CPI. Mas há um esfor-
ço, e é preciso reconhecê-lo, em
função de desdobramentos óbvios
dos últimos dias, de que nós pode-
mos ter mais uma ou duas sema-
nas de trabalho. Nessas condições,
nós só vamos apresentar o relató-
rio depois do último depoimento",
disse Renan.

O senador, que participou do
UOL Entrevista comandado por Fa-
bíola Cidral e pelos colunistas Jo-
sias de Souza e Leonardo Sakamo-
to, reforçou que o relatório estará
pronto a partir desta quinta-feira,

mas que "com certeza" sua leitura
não será realizada nesta semana.
"Por enquanto, estamos acessando
as últimas informações e ainda va-
mos colher os depoimentos."

Renan também adiantou que o
relatório final não deve trazer novi-
dades no que diz respeito às sus-
peitas apresentadas pelo ex-gover-
nador do Rio de Janeiro Wilson
Witzel (PSC) de que o verdadeiro
"dono" dos hospitais federais do
Rio de Janeiro seria o senador Flá-
vio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do
presidente Jair Bolsonaro.

"O relatório final só deixará para
investigação essas circunstâncias
dos hospitais do Rio de Janeiro, que
nos foi levado pelo ex-governador
do Rio de Janeiro. É uma investiga-
ção muito complexa porque são
muitos sigilos, muitos persona-
gens, muitas empresas, uma coisa
feita aparentemente há muitos

anos", disse Renan. "Provavelmen-
te não vamos ter tempo de con-
cluir essa investigação da forma
que nós gostaríamos, mas conclui-
remos todas as demais", acrescen-
tou.

Crime de corrupção
Na entrevista, o senador tam-

bém afirmou que o presidente Bol-
sonaro cometeu crime de corrup-
ção no caso da tentativa de compra
da vacina indiana Covaxin. Para Re-
nan, o mandatário ainda prevari-
cou em relação às denúncias na ne-
gociação da vacina pelo Ministério
da Saúde.

"O detalhamento da investiga-
ção, as circunstâncias, os elemen-
tos probantes, tudo isso leva a crer
que ele [Bolsonaro] terá que ser res-
ponsabilizado, sim, por crime de
corrupção e que isso deverá cons-
tar do relatório", disse.
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DESAFIO NO SENADO
Dois casos recentes indicam que o Senado às vezes dificulta

indicações para o Poder Judiciário. Os procuradores do DF Diualas
Ribeiro e Nicolau Dino (irmão do governador Flávio Dino, do
Maranhão) foram rejeitados pela Casa Alta para compor o
Conselho Nacional do Ministério Público anos atrás. Antes deles,
quem penou foi o agora ministro do STF Alexandre de Moraes,
reprovado para vaga no CNJ – teve direito inédito a segunda
votação que o aprovou. Caso curioso foi a campanha do então
senador católico Marco Maciel. Ele convenceu parte da bancada
conservadora a não comparecer para votar pela indicação de
Diualas Ribeiro, por sua conhecida pauta pela liberdade do aborto e
pró-homossexuais à época. Não passou por dois votos. Hoje,
Diaulas é desembargador do TJDFT.

ISAC NÓBREGA/PR

HÉLVIO ROMERO/AE

Wilson Lima disse que vai provar
sua inocência na Justiça

Governador do Amazonas vira réu
SUSPEITA DE CRIMES NA PANDEMIA

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) aceitou, por unanimidade, de-
núncia da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) e abriu ação penal
contra o governador do Amazonas,
Wilson Lima (PSC), transforman-
do-o em réu. A Corte Especial con-
cluiu ontem serem suficientes os in-
dícios de que Lima cometeu crimes
com dinheiro destinado ao enfren-
tamento da pandemia da covid-19.

Responderão também ao pro-
cesso o vice-governador, Carlos Al-
meida (PTB), servidores públicos e
empresários, sob a suspeita de des-
viar recursos para a compra de res-
piradores para pacientes com co-
vid. O Amazonas foi um dos esta-
dos com um dos quadros mais gra-
ves durante a pandemia.

A peça da PGR inclui acusações
pelos crimes de dispensa ilegal e di-
recionamento de contratação do
governo, peculato, organização cri-
minosa e embaraço às investiga-
ções. Lima é o segundo governador
a ser alvo de processo no STJ por ir-
regularidades na administração de
verbas do enfrentamento da pan-
demia. Em fevereiro, o tribunal
acatou denúncia contra o ex-gover-
nador do Rio de Janeiro Wilson
Witzel, também do PSC.

Em nota sobre a decisão, Lima
afirmou que as acusações "não têm
fundamento e tampouco base con-
creta, como ficará provado no de-
correr do julgamento".

"Nunca recebi qualquer benefí-
cio em função de medidas que to-

E S P L A N A DA Leandro Mazzini
Com equipe DF, SP, RJ e PE re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b r

mei como governador. A acusação
é frágil e não apresenta nenhuma
prova ou indício de que pratiquei
qualquer ato irregular. Agora, terei
a oportunidade de apresentar mi-
nha defesa e aguardar, com muita
tranquilidade, a minha absolvição
pela Justiça. Tenho confiança na
Justiça e a certeza de que minha
inocência ficará provada ao final
do processo."

No ano passado, o governador
amazonense se livrou de um pro-
cesso de impeachment na Assem-
bleia Legislativa do estado, com 12
votos favoráveis ao arquivamento,
enquanto 6 votaram contra e 5 op-
taram por se abster.

A investigação que mirou Lima
começou em 2020, após a notícia

de que 28 respiradores haviam si-
do comprados pelo governo de
uma loja importadora de vinhos.

Três ações policiais foram reali-
zadas para buscas e apreensões au-
torizadas pelo ministro Francisco
Falcão, relator do caso no STJ. A
apuração reuniu documentos, tes-
temunhos e mensagens trocadas
entre os suspeitos.

A PGR apresentou ao STJ duas de-
núncias contra o governador e os
demais acusados, apontando irre-
gularidades que somam cerca de
R$ 2,4 milhões desviados. Foi anali-
sada nesta segunda a primeira de-
las, em que a Procuradoria susten-
ta que uma organização criminosa
se instalou na estrutura burocráti-
ca da máquina estatal.

Pe n a n d o
Indicado pelo presidente Bolsonaro para vaga de Marco Aurélio

Mello ao STF, o ex-AGU André Mendonça (foto ) atualmente sofre
forte resistência entre senadores.

Memória..
Em 1894, episódio constrangedor

marcou a gestão do presidente Floriano
Peixoto. Barata Ribeiro já tinha tomado
posse no STF como indicado, antes da

sabatina – à época, podia assumir a
função antes da análise pelo Senado.

..da gafe
Barata, já

empossado, foi
reprovado dias depois
na votação no Senado
e teve de deixar a vaga
na Corte.

Fui e já volto
O presidente Bolsonaro não

despachou nas últimas semanas
com o vice Mourão para passar
orientações sobre a breve
interinidade, com sua viagem para
Nova York.

E st i l i zo u
O general vice-presidente

Hamilton Mourão virou
garoto-propaganda involuntário
de uma loja de armas no DF. Ele
foi à Red Dot Custom buscar
uma pistola que estilizou. Só não
esperava encontrar equipe com
câmeras e até diretor de
imagem. As cenas com a mídia
espontânea caíram no whatsapp
de militares.

C o n st ra n g i m e nto
Alerta na ONU, e

constrangimento geral para a
comitiva do Brasil. Um diplomata
brasileiro do grupo do presidente
Bolsonaro pegou covid-19
e foi isolado. Ele é do staff da
viagem precursora - que foi
para NY 10 dias atrás, e todos
estavam vacinados, conforme a
Coluna citou, à ocasião da
aeronave com defeito aterrissada
em Boa Vista (RR).

Ba i a n i d ad es
O ministro da Cidadania, João

Roma, está fazendo a ponte com
líderes regionais da Bahia para
Bolsonaro, e até com deputado da
oposição. Levou ao Palácio dia 14
de setembro o deputado Alex
Santana, do PDT.

Corra pra cá
Bolsonaro ficou duas noites em claro após o discurso na Av. Paulista

no 7 de Setembro, com fuga de capitais e alta do dólar. Foi daí que
resolveu ligar para Michel Temer.

Que novela
Em Salvador, o PL 236/2021, do vereador Alexandre Aleluia, proíbe ato

discriminatório contra aqueles que não se vacinarem contra a covid-19.
Já passou na CCJ da Câmara.

Ouvidos abertos
A Secretaria de Segurança do STF

reforçou varreduras antigrampo nos
gabinetes. O departamento não cita
periodicidade, mas são mais
frenquentes depois do clima bélico
entre Bolsonaro e ministros. Vale
lembrar que em 2014 acharam escuta
ambiental desativada debaixo da
mesa do ministro Luís Roberto
Barroso, revelou a Coluna em 2014. A
suspeita é de que o alvo era Joaquim
Barbosa, inquilino anterior a Barroso.

Fu s õ e $
Relatório divulgado pela

Transactional Track Record,
no 1º semestre de 2021,
mostra que o mercado de
fusões e aquisições no Brasil
teve 916 transações, o que
movimentou R$ 258 bilhões.
Comparados com 2020, os
números tiveram um
aumento de 48% em relação
ao mesmo período
(R$ 229 bilhões).

Moda em alta
Moda é o segmento que mais cresceu no e-commerce brasileiro em

2020, segundo analise da ‘Melhor Envio’, plataforma da Locaweb, que
analisou 9 milhões de transações. O levantamento revela que foram
comercializados mais de 1,8 milhão de produtos.

ES P L A N A D E I R A
# Lançamento do livro “Remuneração Variável como uma

ferramenta de Gestão Estratégica”, de Rogério Vargas, Julian
Tonioli, Felipe Veiga e Leonardo Carvalho acontece dia 28. #
Pesquisadores do Instituto do Coração desenvolvam estudo
sobre efeitos da cannabis na saúde cardiovascular. # Bloxs
Investimentos captou R$35 milhões no 1º semestre de 2021. #
EMBRAPII e Fapeg assinam parceria de R$ 4,75 milhões para
projetos de inovação em Goiás. # Contação da história infantil
"Nuang Caminhos da Liberdade" acontece nos dias 23 e 24, no
Museu Histórico da Cidade.
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O salvador da pátria
O ex-presidente Michel Temer,

queiram ou não os céticos e
os que, à direita ou à esquer-

da, se beneficiam do caos político,
prestou um grande serviço ao
Brasil, ao se dispor a aconselhar o
presidente Bolsonaro a baixar a
bola e parar de sair atirando pra
todo lado, principalmente no STF.
Temer, com a sua experiência de
presidente - cujo mandato a his-
tória vai reconhecer das coisas
boas que fez para o País - mostrou
a Bolsonaro que falando menos
faria melhor ao país. Para muitos,
ele ao ir ao encontro do presiden-
te para “travar sua língua”, agiu
em nome de um grupo e foi o es-
colhido para a missão por seu
passado político e sua credibilida-
de. A conversa entre eles, até aqui,
apresenta resultados positivos.

Com o presidente Bolsonaro
parando de ir ao “cercadin ho”, o
país entrou numa calmaria, fa-
zendo com que a Bolsa de Valores
se estabilizasse, o dólar caísse um
pouco e a economia iniciasse
uma reação para novamente en-
trar nos eixos, num processo que,
sabemos todos, será lento, pois
tem muita coisa em que a pande-
mia ainda afeta o povo.

Pelos bons resultados gerados
por sua intervenção junto ao pre-
sidente, já tem gente, dentro e fo-
ra do mundo político, defenden-
do o nome do ex-presidente co-
mo alternativa da chamada ter-
ceira via. Aliados já insistem com
o ex-presidente Temer para que
ele volte a disputar uma eleição.
Temer, um homem extremamen-
te elegante e de larga experiência
política, não deve se deixar levar
pelos encantos do poder. Sabe
perfeitamente, ao contrário de
Lula, que quem já ocupou a presi-
dência da República não deve dis-
putar mais eleições. Deve sim
manter-se acima das disputas,
das divergências e estar sempre
pronto para, com a sua vivência a
colaborar com o país. Como ele
bem fez agora.

Como Fernando Henrique e Lu-
la poderiam estar fazendo. Collor
não, por razões obvias. Mas um
Temer só não basta. É preciso que
aqui e ali, em todos os segmentos
da sociedade, vozes se levantem
em busca da paz.

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

Po l i t i cage m
Um governo que só tem política

para empresários, não tem uma
política de emprego. Único presi-
dente do mundo que não trabalha,
quando não está nos passeios de
motos, está fazendo politicagem.
Resultado: inflação e desemprego.

DIOLAN RODRI, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Mais de 70%
consideram que governo tem
responsabilidade por inflação e
desemprego, diz Datafolha

Comendo osso
O brasileiro comendo osso e pé

de frango e a família Bolsonaro
preocupada com armas. Queria en-
tender como os bolsonaristas con-
seguem chamá-los de mito.

RENATO BAPTISTA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA E d u a rd o
Bolsonaro sai em defesa de
caç ad o res

“H o n esto"
Discurso do Bolsonaro é sempre

o mesmo, "criamos o auxílio humi-
lhação", "agronegócio alimenta o
mundo", "combatemos a corrup-
ção", "Brasil é o país que menos des-
mata no mundo" e "eu sou militar e
honesto”.

AGUINALDO OLIVEIRA, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA
Discurso na ONU será em braille,
ironiza Bolsonaro a jornalistas em
Nova York

Ve rgo n h a
Esse desgoverno só nos envergo-

nha. Não está interessado em cui-
dar da saúde do Brasil.

WELINTON PAULINO, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Queiroga fala
sobre caso de adolescente que
morreu após ser vacinado

Contém ironia
Deve estar ótimo, pois a família

Bolsonaro só prospera a cada dia.
Brasileiro que não comprou man-
são, não comprou porque não
quis.

IRES GOMES, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA Datafolha aponta que
mais da metade dos brasileiros
considera que sua situação
econômica piorou

Sem diversidade
Pode parecer contraintuitivo,

mas a quantidade de mulhe-
res na área de tecnologia era

alta no passado e foi caindo com
os anos até se estabilizar. Na USP
na década de 1970, cerca de 70%
dos alunos do curso de Ciências
da Computação eram mulheres;
hoje, apenas 15%. Diz-se que a cau-
sa desse desaparecimento está re-
lacionada à popularização de jo-
gos em computadores, que fica-
ram marcados como sendo ‘coisa
de menino’ na época.

Com a crescente quantidade de
debates e iniciativas acerca do
problema, a tendência é que a
proporção de mulheres volte a
aumentar. Em 2019, por exemplo,
tivemos a primeira garota repre-
sentando o Brasil na Olimpíada
Internacional de Informática,
competição cuja primeira partici-
pação do Brasil se deu em 1999.
Startups e empresas também es-
tão criando iniciativas internas
de formação de programadoras e
de vagas afirmativas para mulhe-
res para minimizar a disparida-
de.

A demanda em alta por mão de
obra feminina gera dificuldades
às empresas para preencher va-

gas. Posições de Data Science afir-
mativas para mulheres estão le-
vando mais de sete meses para se-
rem preenchidas, mesmo com sa-
lários altos com relação a outras
áreas não tecnológicas. Em meio
a esse cenário, a startup Dupla
surgiu em junho de 2021 para fa-
zer a ponte entre empresas com
ambiente de trabalho saudável e
mulheres programadoras, sendo
a primeira startup focada nisso
no Brasil.

Estudos apontam que mulhe-
res tendem a aplicar para vagas
somente quando cumprem com
todos os requisitos. O serviço da
Dupla ajuda a minimizar esse fa-
tor, pois é a startup que avalia as
oportunidades que se encaixam
com o perfil de cada candidata e
faz as indicações às empresas.

Esperamos que a diversidade
na programação volte a ser como
era no passado e que todos sejam
incentivados de forma igual a en-
trar na área. Até lá, iniciativas que
apoiam minorias serão muito
bem-vindas.

MIRIAM KOGA, medalhista olímpica
na área científica, engenheira e
CEO da Dupla Tech

O Mito e o
g i ga nte

O mundo celebra a importân-
cia e virtudes do professor Paulo
Freire. Perto do respeitado edu-
cador pernambucano, Bolsona-
ro é desprezível e pequeno. Nem
o gigante Paulo Freire consegui-
ria alfabetizar o mito de barro.

VICENTE LIMONGI NETTO, B ra s í l i a ,
DF

Paulo Freire
A comemoração do centená-

rio de nascimento de Paulo Frei-
re está provocando as mais va-
riadas reações. Apesar de ser
quase certo que muitos dos que
se manifestam conhecerem
pouco da obra do ilustre per-
nambucano e não saberem afir-
mar com certo aprofundamen-
to de detalhes em que circuns-
tâncias e locais do território bra-
sileiro seus métodos foram pos-
tos em prática, observam-se pela
mídia, apaixonados posiciona-
mentos de defesa e de ataque às
suas ideias.

Os enaltecedores mencionam
com orgulho a projeção interna-
cional de seu nome e, na sua

maioria, são partidários da es-
querda. Os mais inclinados ao
polo oposto, ao contrário, ten-
tam denegrir seus preceitos com
base nos resultados, segundo
eles, pífios, na medida em que o
nível de educação básica do povo
brasileiro é um dos de pior classi-
ficação internacionalmente. Fal-
ta um amplo esclarecimento, o
mais possível despojado de im-
plicações ideológicas, no sentido
de apresentar à sociedade o real
valor ou o prejuízo para a educa-
ção, das teses do centenário e po-
lêmico brasileiro.

PAULO ROBERTO GOTAC, Barra da
Tijuca, RJ

Conta errada
Em 2018 o preço do Barril do

petróleo bateu 150 dólares ( hoje
70 ) . O dólar custava em média R$
3,80 ( hoje 5,20 ). E a gasolina em
média 4,30 ( hoje 6,50 ). Nada tem
lógica. Ou eu sou analfabeta ou
as autoridades monetárias não
entendem nada de Economia. Eu
administro muito bem o meu
lar. Não falo o mesmo dos econo-
mistas que mais parecem analfa-
betos funcionais.

IRIA DE SÁ DODDE, Barra, RJ

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

(61) 99606.4199
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BRASIL.

Brasileiro vai
ser aceito em
novembro

VIAGEM AOS EUA

O
s Estados Unidos voltarão a
permitir a entrada de viajan-
tes do Brasil e de outros paí-

ses, como China, Índia e Reino Uni-
do —desde que estejam completa-
mente vacinados contra a co-
vid-19— a partir do início de novem-
bro, anunciou o coordenador da
resposta à pandemia na Casa Bran-
ca, Jeff Zients, ontem.

Segundo Zients, o plano, que re-
verte a decisão tomada há 18 me-
ses, em março de 2020, é retomar
as permissões de entrada gradual-
mente, à medida que as autorida-
des definam novos requisitos.

Haverá algumas exceções à polí-
tica de vacinas, disseram as autori-
dades, mas os detalhes das novas
exigências ainda não foram escla-
recidos. “As viagens internacionais
são essenciais para conectar famí-
lias e amigos, para abastecer pe-

BRENO ESAKI/CEDOC

Viajantes deverão comprovar vacinação e apresentar teste de covid

Ba n d i d os
s e q u est ra m
h e l i c ó pte ro

Dois homens sequestraram
um helicóptero neste domin-
go no Rio de Janeiro e rende-
ram o piloto. Eles ordenaram
que o comandante, Adonis Lo-
pes, voasse em direção ao Com-
plexo Penitenciário de Bangu,
na zona oeste da cidade.

Lopes, que atua na Polícia Ci-
vil, fez uma manobra para pou-
sar em um batalhão da Polícia
Militar e tentar impedir a conti-
nuidade do sequestro.

Os bandidos, no entanto,
perceberam a estratégia, agar-
ram Lopes e começaram a lu-
tar com o piloto enquanto a
aeronave estava no ar. Durante
a briga, o helicóptero voava
próximo ao chão e dava voltas
no céu. A cena foi registrada
por pessoas que estavam no
b a t a l h ã o.

Em entrevista ao "Bom Dia
Brasil", da TV Globo, Lopes dis-
se que recebeu uma "gravata"
de um dos sequestradores, ra-
zão pela qual perdeu o contro-
le da aeronave.

"Aquelas manobras, na ver-
dade, não foram propositais.
Aquelas manobras foram em
decorrência daquela luta que
ocorria na cabine do helicóp-
t e r o. "

O voo havia sido contratado
na manhã de domingo com
destino a Angra dos Reis (RJ).
Lopes inicialmente não faria a
viagem, mas acabou escalado
para substituir um colega que
estava passando mal. Segundo
a Polícia Civil, os bandidos de-
sistiram do plano quando per-
ceberam que a aeronave pode-
ria cair. Eles então mandaram
o piloto seguir para Niterói,
município do Rio, onde pula-
ram em uma área de mata. O
caso está sendo investigado
pela Draco (Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas
Organizadas e Inquéritos Es-
peciais).

PERIGO NO AR

FÁBIO COSTA/AE

Sequestradores queriam
chegar ao presídio de Bangu

quenas e grandes empresas, para
promover o intercâmbio aberto de
ideias e de cultura”, disse Zients.

Ainda que estejam com o esque-
ma de vacinação completo, os via-
jantes que quiserem voar aos EUA
deverão apresentar testes de co-
vid-19 com resultado negativo e da-
ta de até três dias antes da viagem.

Q u a re nte n a
Em solo americano, porém, os

imunizados não serão mais obri-
gados a cumprir quarentena.

Também não está claro se haverá
alguma restrição a respeito das
marcas de vacinas consideradas
aceitáveis pelo governo america-
no. Em sua campanha, os EUA têm
utilizado os imunizantes Pfizer,
Janssen e Moderna.

Zients afirmou nesta segunda
que a decisão de estabelecer crité-

rios nesse sentido para a entrada
de viajantes caberá ao Centro de
Controle e Prevenção de Doenças
dos EUA (CDC). Ele também anun-
ciou novas regras para cidadãos
americanos não vacinados no exte-
rior. Para voltar aos EUA, esse grupo
precisa apresentar teste com resul-
tado negativo feito na véspera da
viagem e deverá se submeter a no-
vo exame assim que desembarcar

no país.
Além disso, o CDC deve anunciar

em breve uma ordem às compa-
nhias aéreas, exigindo que sejam
coletados números de telefone e
endereços de email dos viajantes. A
medida servirá para viabilizar um
novo sistema de rastreamento de
contatos e monitoramento de sin-
tomas, segundo o jornal The New

York Times.

Delegada é barrada em loja da
Zara, em shopping de Fortaleza

SUSPEITA DE RACISMO

Uma delegada negra de Fortale-
za fez boletim de ocorrência con-
tra uma loja da rede internacional
Zara. A Polícia Civil apura o caso
como de racismo. A delegada Ana
Paula Barroso diz na denúncia que
foi impedida pelo segurança de en-
trar na unidade do Shopping Igua-
temi, na capital do Ceará. O caso
teria ocorrido na última terça-feira.
No domingo, após a Polícia Civil
obter na Justiça autorização, hou-
ve busca e apreensão no local para
recolher imagens de câmeras de
segurança. Segundo a polícia, a
medida foi necessária pela recusa
da loja em fornecer o material
após o episódio. Ana Paula Barro-
so é diretora-adjunta do Departa-
mento de Proteção aos Grupos
Vulneráveis da Polícia Civil cearen-
se. Ela registrou o boletim de ocor-
rência no mesmo dia.

Na denúncia, a delegada disse
que o funcionário da loja teria im-
pedido sua entrada no estabeleci-

D I V U LG A Ç Ã O/ PC C E

Ana Barroso recebeu apoio de
associação de delegados

Morte não foi
por vacina,
diz estudo

A morte de uma adolescente
de 16 anos em São Bernardo do
Campo, região metropolitana
de São Paulo, não foi causada pe-
la vacina da Pfizer, aponta estu-
do feito por 70 especialistas e di-
vulgado ontem pela Secretaria
de Estado da Saúde. Segundo o
diagnóstico, a causa foi uma
doença autoimune, grave e rara,
conhecida como Púrpura Trom-
bótica Trombocitopênica (PPT).

Segundo comunicado,  a
doença não tem "uma causa co-
nhecida capaz de desenca-
deá-la" e "não há como atribuir
relação causal" entre ela e a vaci-
na da Pfizer. Participaram do
diagnóstico hematologistas,
cardiologistas, médicos dos
Centros de Referência para Imu-
nobiológicos Especiais (CRIEs)
do Estado, representantes de
São Bernardo, Santo André e São
Paulo, e o Centro de Informa-
ções Estratégicas em Vigilância
em Saúde (CIEVS).

PFIZER EM ADOLESCENTE

mento alegando "questões de se-
gurança", mesmo após insistência
da mulher para entrar na loja.

Por volta das 21h20, segundo a
polícia, Barroso conta que foi à loja
segurando um sorvete. Após ser
barrada, ela indagou se o motivo

seria por segurar o sorvete, sem
resposta. O segurança manteve a
posição de barrá-la.

O chefe de segurança do shop-
ping reconheceu a delegada, que
foi reconduzida à loja. Em nota, a
Associação dos Delegados de Po-
lícia do Estado do Ceará manifes-
tou apoio à delegada, "a qual foi ví-
tima de preconceito racial por par-
te de funcionário de loja em um
shopping center de Fortaleza".

A entidade diz lamentar profun-
damente a situação a que foi sub-
metida a delegada Ana Paula Bar-
roso e "repudia qualquer tipo de
discriminação, ratificando o com-
promisso com a adoção de medi-
das judiciais e policiais necessá-
rias para a devida responsabiliza-
ção e punição dos envolvidos".

A reportagem entrou em conta-
to com a loja em Fortaleza, mas
não houve resposta e também não
conseguiu contatar a rede Zara no
B ra s i l .
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Consumidores desistem
da carne, diz Datafolha

INFLAÇÃO

67% dos entrevistados tiraram o item da lista por causa dos preços altos
ADRIANE MARÇAL/CEDOC

Com disparada de preços, famílias buscam alternativas e substituem proteína na hora de fazer compras

B oves pa
reg i st ra
nova queda

O temor de um calote bilioná-
rio da Evergrande, gigante do
mercado imobiliário chinês,
derrubou Bolsas pelo mundo. O
Ibovespa, principal índice da B3,
recuou 2,33%, e fechou com
108.843 pontos. O dólar subiu
0,81%, cotado a R$ R$ 5,3320.

Nos Estados Unidos, Dow Jo-
nes, S&P 500 e Nasdaq caíram
1,78%, 1,70% e 2,19%, respectiva-
mente. Na Europa, o índice Euro
Stoxx 50 (zona do euro) retroce-
deu 2,11%. Também caíram as
Bolsas de Londres (-0,86%), Paris
(-1,74%) e Frankfurt (-2,31%).

A Evergrande, com passivo es-
timado de US$ 355 bilhões (R$
1,89 trilhão), informou a credo-
res que não conseguirá cumprir
os pagamentos de juros da dívi-
da com vencimento nesta se-
gunda-feira.

Economistas afirmam que a
situação é capaz de trazer de vol-
ta o "fantasma da crise de 2008".
Na época, o banco americano
Lehman Brothers reconheceu a
insolvência de créditos imobi-
liários, sem receber socorro do
Fed (o banco central dos EUA), o
que provocou efeito dominó de
perdas em instituições financei-
ras pelo mundo. Enrico Cozzoli-
no, sócio-analista da Levante,
afirma que a Evergrande levan-
tou "uma bandeira amarela" pa-
ra o mercado. Roberto Dumas,
professor de economia chinesa
do Insper, recomenda cautela
no pessimismo. "Eu digo: calma,
o governo chinês deverá interfe-
rir", diz Dumas. Segundo ele, a
Evergrande tem papel estratégi-
co para projetos de longo prazo
que buscam o desenvolvimento
econômico da China. A empresa
é responsável por 1.300 empre-
endimentos em cidades de bai-
xa renda e emprega 3,8 milhões
de trabalhadores ao ano.

Além da preocupação com o
impacto social, o professor re-
força que o governo chinês tem
forte capacidade de interferên-
cia na gestão de ativos, parte
considerável da dívida da Ever-
grande, os Wealth Management
Products (WMPs), espécie de tí-
tulos emitidos sem garantia.

ALERTA GLOBAL

Pesquisa Datafolha realizada
de 13 a 15 de setembro mostra
que 85% dos brasileiros redu-

ziram o consumo de algum item
alimentício desde o início do ano,
com destaque para carne de boi, re-
frigerantes e sucos e laticínios. No
sentido contrário, cresceu o consu-
mo de ovo como proteína substitu-
ta. De acordo com o levantamento,
67% cortaram o consumo de carne
vermelha; 51% o de refrigerantes e
sucos e 46% o de leite, queijo e io-
gurte. Pão francês, pão de forma e
outros pães aparecem com 41% de
redução. Outros itens básicos, co-
mo arroz, feijão e macarrão, estão
sendo menos consumidos por 34%,
36% e 38% da população, respectiva-
mente.

O consumo de frango, porco e
outros tipos de carne e do grupo
frutas, legumes e verduras tam-
bém teve queda relevante. Nesses
casos, também se destaca o percen-
tual de entrevistados que disse ter
aumentado a compra desses itens,
o que pode indicar uma substitui-
ção de itens. O fenômeno é percebi-
do melhor na questão dos ovos:
50% das pessoas aumentaram o
consumo e 20% reduziram.

O índice de inflação ao consumi-
dor em 12 meses está próximo de
10%, mas a alta da alimentação em
domicílio chega a 17%, com desta-
que para produtos como arroz
(33%), carnes (31%), ovos (14%) e lei-
tes e derivados (12%).

De acordo com a pesquisa Data-
folha, não há grande diferença en-
tre o percentual de pessoas com re-
dução no consumo de itens ali-
mentícios na abertura por idade

ou escolaridade, todos com per-
centual em torno da média de 85%.

Por faixa de renda, os percen-
tuais são altos mesmo nas famílias
com renda acima de dez salários
mínimos: 67% relatam ter cortado
algum desses produtos. Na faixa
até dois salários, são 88%.

Por ocupação, destacam-se abai-
xo da média os empresários (67%).

O percentual fica em 75% no Sul e
89% no Nordeste. Há diferenças
também entre homens (82%) e mu-
lheres (87%); pretos (91%) e brancos

(82%); pessoas que avaliam o gover-
no positivamente (73%) e negativa-
mente (89%).

A perda de renda causada pelo
aumento do desemprego na pan-
demia também pressiona o poder
de compra dos mais pobres.

Há 19 milhões de brasileiros em
situação de fome no Brasil, segun-
do dados de 2020 da Rede Brasilei-
ra de Pesquisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar e Nutricional
(Penssan), 9 milhões a mais do que
em 2018.

Mais de 70% veem culpa do governo
Praticamente sete em cada dez

brasileiros consideram que o go-
verno do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) tem muita ou um
pouco de responsabilidade pela al-
ta da inflação e o desemprego no
país, segundo pesquisa Datafolha
realizada de 13 a 15 de setembro.

Em agosto, a inflação medida pe-
lo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) alcan-
çou a maior taxa para agosto
(0,87%) em 21 anos e chegou a 9,68%
no acumulado de 12 meses.

O desemprego bateu 14,1% no se-
gundo trimestre deste ano, acima
do registrado no mesmo período
de 2020 (13,3%). São 14,4 milhões de
desempregados. Para 41% dos en-
trevistados, o governo Bolsonaro
tem muita responsabilidade pela
inflação. Para 34%, um pouco de
responsabilidade. Outros 23% isen-
tam a atual gestão pelo problema.

O percentual é alto mesmo entre
os que classificam a gestão como
ótima/boa: 30% deles têm a avalia-
ção de que o governo tem muita

responsabilidade e 45% que tem
um pouco de responsabilidade pe-
la inflação, totalizando os mesmos
75% da média dos entrevistados.

Evangélicos, grupo que mais
aprova o governo, somam 77%, mas
com percentual mais alto dos que
apontam um pouco de responsa-
bilidade (41%) do que a média. A
responsabilização é maior entre
pessoas com ensino superior (84%),
com renda superior a dez mínimos
(81%) e assalariados registrados
(82%).

S A I BA MAIS
» Na questão do desemprego, os

percentuais são de 39% (muita
responsabilidade pelo
problema), 32% (um pouco) e
27% (nenhuma
responsabilidade). Nesse tema,
o governo se sai melhor entre os
que classificam a gestão como
ótima/boa do que na questão
da inflação: apenas 19% avaliam
que o governo tem muita
responsabilidade e 39% que
tem um pouco, totalizando 57%,
abaixo da média geral (71%). O
Datafolha também perguntou
se a inflação e o desemprego
vão cair nos próximos meses. A
expectativa de aumento do
índice de preços oscilou de 68%
na pesquisa de julho para 69%
em setembro. Em março,
chegou a 77%. Para 12%, a
inflação vai cair. Eram 8% em
julho. Quanto menor a renda,
maior o percentual dos que
esperam aumento da inflação.
O índice fica em torno de 70%
na faixa até cinco salários
mínimos e em 61% naquela
acima de dez mínimos, por
exe m p l o.

2,33%
FOI O RECUO DO

I B O V E S PA



Jornal de BrasíliaBrasília, terça-feira, 21 de setembro de 202114

"Se não quer se vacinar,
não venha a NY", diz Blasio

BOLSONARO NOS EUA

Após declarações do presidente do Brasil, prefeito americano sobe o tom

ALAN SANTOS/PR

Em reunião
com o primeiro
m i n i st ro
britânico Boris
Jo h n s o n ,
Bolsonaro fez
questão de
relembrar que
não se vacinou
contra a covid

P refe r i u
comer pizza
na calçada

Pouco após chegar a Nova York, o
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) saiu para comer uma piz-
za na rua neste domingo (19). Ele
escolheu um local que não possuía
mesas, a poucas quadras do lugar
onde está hospedado.

As imagens do presidente co-
mendo pizza ao lado de vários mi-
nistros foram publicadas em redes
sociais por Gilson Machado, minis-
tro do Turismo. Além dele, tam-
bém saíram para comer Pedro Gui-
marães, presidente da Caixa, An-
derson Torres, ministro da Justiça,
Augusto Heleno, do Gabinete de Se-
gurança Institucional, e Luiz
Eduardo Ramos, da Secretaria-Ge-
ral da Presidência, entre outros.

A cidade de Nova York determi-
nou que restaurantes verifiquem
se os clientes estão vacinados antes
de atendê-los nas mesas. É preciso
apresentar o comprovante origi-
nal ou uma foto. Ao comer na rua, o
presidente não teve de lidar com
essa exigência.

Covid na comitiva
Um integrante da comitiva que

foi a Nova York para preparar a via-
gem do presidente Jair Bolsonaro à
Assembleia-Geral da ONU teve re-
sultado positivo em um teste de co-
ronavírus. A informação foi anteci-
pada pela CNN Brasil e confirmada
pela reportagem.

O funcionário, que trabalha no
cerimonial da Presidência, saiu do
Brasil há cerca de 10 dias para aju-
dar a planejar previamente a logís-
tica da viagem. Ele se sentiu mal na
última sexta (17) e teve o diagnósti-
co de covid confirmado no sábado
(18), um dia antes da chegada do
presidente Bolsonaro aos EUA.

Procurada pela reportagem na
manhã de ontem, a assessoria de
imprensa da Presidência da Repú-
blica disse desconhecer o caso. O
ministro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, comentou que não sabia de
eventos de contaminação na equi-
pe. "Mas estamos em pandemia, e
coisas assim podem acontecer",
afirmou.

Jornal londrino
descreveu Bolsonaro
como "o populista de
direita" que "tem feito
afirmações estranhas
sobre as vacinas,
incluindo que elas
poderiam
transformar pessoas
em jacarés."

Prefeito de Nova York, o demo-
crata Bill de Blasio afirmou on-
tem que, se o presidente do

Brasil, Jair Bolsonaro, não quer se
vacinar contra a covid-19, que "não
incomode vindo" à cidade america-
na. A crítica foi feita em meio à via-
gem do presidente brasileiro aos
Estados Unidos para participar da
Assembleia-Geral da Organização
das Nações Unidas, onde discursa-
rá hoje. A cidade tentou exigir que
chefes de Estado e representações
diplomáticas só participem do
evento se estiverem vacinados,
mas a ONU tem dito que não pode
exigir isso dos líderes mundiais.

Nesta segunda, Bill de Blasio ele-
vou o tom e citou Bolsonaro nomi-
nalmente. "Nós devemos mandar
uma mensagem a todos os líderes
mundiais, incluindo, mais notavel-
mente o presidente do Brasil, Bol-
sonaro. Quem quer vir precisa es-
tar vacinado. Se você não quer se
vacinar, não incomode vindo", afir-
mou o prefeito americano.

A transmissão oficial da Prefeitu-
ra de Nova York ainda colocou uma
foto de Bolsonaro com a legenda:
"vacine-se". "Todos devem estar se-
guros juntos, ou seja, todos devem

estar vacinados. A ampla maioria
do pessoal das ONU e a ampla
maioria dos Estados-membros es-
tão fazendo a coisa certa", disse o
p r e f e i t o.

De Blasio ressaltou que a cidade
instalou um centro móvel de vaci-
nação em frente à sede das Nações
Unidas para imunizar os que parti-
ciparem do evento. "Estamos feli-
zes em vacinar todo mundo para
manter esta cidade segura, para
manter todo mundo que está en-
volvido seguro", disse.

Nova York foi um dos locais mais
afetados pela covid-19 nos Estados
Unidos, com 34 mil mortes. No pi-
co da doença, em abril do ano pas-
sado, a cidade sozinha registrou
dias com média de mais de 800
mortes. Com a vacinação em mas-
sa e restrições como a exigência de
comprovante de vacinação, a cida-
de conseguiu sobreviver a outras
ondas da doença que atingiram os
Estados Unidos, inclusive a atual,
com o avanço da variante delta,
quando o país voltou a registrar
mais de 2 mil mortes por dia.

Histórico de atritos
Bill de Blasio já teve outros atri-

tos públicos com Bolsonaro. Em
2019, quando o Museu de História
Natural dos EUA se recusou a sediar
um jantar em homenagem ao bra-
sileiro, De Blasio elogiou a iniciati-
va e afirmou que o presidente é um
"homem perigoso".

Reunião com Boris Johnson
Bolsonaro participou ontem de

um encontro com o premiê britâ-
nico, Boris Johnson. O líder do Rei-
no Unido aproveitou o espaço para
elogiar a vacina da Oxford-AstraZe-
neca e lembrar que já tomou as
duas doses. Em resposta, o manda-
tário brasileiro disse que ainda não
se vacinou.

De acordo com relato de um re-
pórter do tabloide londrino E v e-
ning Standard que estava na reu-
nião, Johnson teria dito que "Astra-
Zeneca é uma ótima vacina; eu a to-
mei". No final do encontro, emen-
dou: "Obrigada a todos, eu já tomei
as duas doses". Bolsonaro, então,
apontou para si mesmo e, por
meio de um intérprete, disse, rin-
do, que ele não havia tomado.

O Evening Standard, jornal cente-
nário, descreveu o presidente bra-
sileiro como "o populista de direi-

ta" que "tem feito afirmações estra-
nhas sobre as vacinas, incluindo
que elas poderiam transformar
pessoas em jacarés."

Outros assuntos foram tratados
na reunião. O premiê britânico Bo-
ris Johnson prometeu ao presiden-
te Jair Bolsonaro que irá rever os
bloqueios à entrada de viajantes
no Reino Unido em 4 de outubro,
segundo um dos participantes que
esteve no encontro entre os dois lí-
deres em Nova York. O Brasil está
na chamada lista vermelha, que
exige aos viajantes que chegam ao
Reino Unido cumpram quarente-
na em hotéis designados pelo go-
verno. Com a revisão, poderia ter
condições mais brandas.

Sem a liberação de entrada, os
brasileiros terão dificuldade para
viajar para a COP-26, conferência
do clima que será realizada em
Glasgow, na Escócia, em novem-
b r o.

Meio ambiente
Boris também teria elogiado a

antecipação da meta brasileira de
neutralidade de carbono de 2060
para 2050, anunciada na cúpula do
clima, em abril.
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Duelo brasileiro
abre as semifinais

L I B E RTA D O R E S

Em grandes decisões, técnicos e
jogadores buscam com seus dis-
cursos influenciar de alguma for-
ma as partidas nos dias prévios aos
confrontos. Abel Ferreira sabe bem
disso e tem sido enfático ao falar
sobre o duelo entre Palmeiras e
Atlético-MG pela semifinal da Copa
Libertadores. "Não tenho dúvida
de que nosso adversário é favori-
t o. "

Pelo menos nas palavras, o trei-
nador tem usado a mesma tática
que ajudou os palmeirenses a su-
perarem o River Plate (ARG) nesta
mesma fase do torneio, na edição
passada, quando a equipe paulista
aliviou sua própria pressão colo-
cando os argentinos como o clube
a ser batido.

Naquela ocasião deu certo, em-

bora com um susto no jogo de vol-
ta -depois de ganhar por 3 a 0 na Ar-
gentina, o time alviverde perdeu
em casa por 2 a 0. Desta vez, a pri-
meira partida será no Allianz Par-
que, nesta terça-feira (21), às 21h30.

O SBT e a Conmebol TV vão exibir o
confronto. A volta está marcada pa-
ra 28 de setembro, no Mineirão.

O atacante Hulk não entrou na
onda do técnico Abel Ferreira, do
Palmeiras e vê as equipes rigorosa-
mente iguais. "Primeiro é não pe-
gar essa responsabilidade para
gente", disse Hulk. "O Abel joga isso
para a gente, mas podemos jogar
de volta também, porque o Palmei-
ras é o atual campeão da Libertado-
res e está defendendo o título."

"Hoje é um jogo 50 a 50. Como eu
sempre falo, as duas equipes mere-
ceram chegar onde chegaram, es-
tar numa semifinal da Libertado-
res não é por acaso. Você pode não
jogar tão bem e chegar, mas as
duas equipes jogaram bem e fize-
ram bem seu papel até aqui.”

PEDRO SOUZA / ATLÉTICO

Hulk não
aceitou o
favo r i t i s m o
dado por
Abel
Ferreira ao
At l ét i c o - M G
e vê o jogo
como ‘5 0 -5 0 ’

Brasil goleia
A rge nt i n a
em amistoso

Em tarde inspirada de Marta,
a seleção brasileira feminina de
futebol voltou a vencer a Argen-
tina na Paraíba, na tarde de on-
tem. Desta vez jogando no está-
dio Almeidão, em João Pessoa, a
equipe nacional goleou por 4 x 1,
com gol e assistência da craque
do time. Kerolin, Debinha e a es-
treante Yasmim também balan-
çaram as redes.

Foi o segundo amistoso segui-
do entre brasileiras e argenti-
nas, que entraram em campo na
sexta-feira, com vitória do Brasil
por 3 x 1.

As partidas marcaram o início
de novo ciclo da seleção, após a
dolorosa queda nas quartas de
final na Olimpíada de Tóquio. A
técnica Pia Sundhage mira ago-
ra a Copa do Mundo de 2023 e os
Jogos de Paris, em 2024.

E, nesta nova etapa, a treina-
dora vem fazendo testes na sele-
ção. Na sexta, foram diversas
mudanças entre as titulares. On-
tem, as novidades foram em me-
nor número, mas com maior ex-
pressão. Marta, por exemplo,
passou a atuar mais avançada,
sem voltar para ajudar na arma-
ção das jogadas, algo que fazia
até a Olimpíada, que acabou
rendendo duas vitórias.

FUTEBOL FEMININO

Seleção com
n ovo
t re i n ad o r

Gustavo de Conti é o novo téc-
nico da seleção brasileira mas-
culina de basquete. O anúncio
foi feito ontem pela Confedera-
ção Brasileira de Basketball
(CBB). Aos 41 anos, o treinador
do Flamengo, que irá acumular
as duas funções, assume o Brasil
no ciclo olímpico de Paris-2024
com a ambição de levar o país de
volta à Olimpíada após ausência
em Tóquio-2020.

Com a chegada de Gustavo De
Conti, a seleção brasileira volta a
ter um técnico nascido no Brasil
após 13 anos. O último foi Lula
Ferreira, que deixou em 2008
para o espanhol Moncho Mon-
salve assumir. Ele chega para
substituir o croata Aleksandar
Petrovic, técnico do Brasil nos
últimos quatro anos.

"Agradeço ao presidente Guy
(Peixoto Jr.) pelo convite e ao Fla-
mengo pela liberação para se-
guir no clube e treinar também
a seleção. É a realização de um
sonho e um desafio na minha
carreira. Desde que comecei co-
mo treinador de basquete, nas
categorias de base do Ypiranga e
depois no Paulistano, por quase
24 anos de carreira, trabalhei
com esse objetivo. Não será uma
trajetória fácil, o basquete mun-
dial é muito equilibrado, mas te-
nho certeza que podemos en-
trar em todas as competições
para brigar por coisas boas.
Aproveito para pedir a união de
toda a comunidade do basque-
te, pois precisaremos de todos
para atingir esse objetivo."

Hegemônico no Brasil nas úl-
timas temporadas, Gustavo é
tricampeão nacional, por Pau-
listano e Flamengo e campeão
da última Liga das Américas.

BASQUETE MASCULINO

S A I BA MAIS
» Na outra semifinal, o Flamengo

encara o Barcelona de
Guayaquil (EQU), amanhã, às
21h30, no Maracanã.

» A partir terá um público de
aproximadamente 30 mil
to rc e d o res .

» O duelo de volta está marcado
para o dia 29.

Lei do Mandante é
sancionada por Bolsonaro

NOVAS REGRAS

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou a Lei do Mandante, que al-
tera as regras para os direitos de
transmissões esportivas no Brasil.
A nova legislação dá ao time dono
da casa o poder de celebrar con-
tratos para a veiculação do jogo
sem a necessidade de consenso
com a equipe adversária.

A sanção alterara da Lei Pelé,

que obrigava o consenso de am-
bas as partes para a reprodução da
partida. Na nova regra, caso o
evento não tenha mando de cam-
po definido, o direito será de am-
bos os clubes.

Um dos pontos mais discutidos
sobre o assunto nos meses que an-
tecederam a sanção da lei, a cha-
mada "emenda Globo" foi manti-

da. Os contratos de direitos de
transmissão firmados antes da
nova legislação entrar em vigor
não sofrerão alteração.

O próximo ciclo a ser negociado
se inicia em 2025 para os clubes da
Série A. Para equipes da segunda
divisão nacional, no entanto, os
novos contratos podem ser nego-
ciados já em 2022

ALEX PANTLING / POOL / AFP

Clubes da Série A poderão fazer novos acordos a partir de 2025

7
gols marcou o Brasil nos dois
amistosos contra a Argentina
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O poder transformador da dança
DIA NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Cia de Dança Street Cadeirante lança documentário para mostrar os desafios da pandemia
D I V U LG A Ç Ã O

Segundo a
i d ea l i zad o ra
do grupo, o
t ra ba l h o
rea l i zad o
pela
c o m pa n h i a
de dança é
“um marco
na arte” e
mostra que
“a vida
c o nt i n u a”

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

"E stamos contando sobre
como nós nos reinventa-
mos na pandemia e trou-

xemos a dança para o espaço da
internet", explica Carla Maia, a
fundadora da Cia de Dança Street
Cadeirante, sobre o espetáculo
Rodas em Dança: Livres e Lives, do-
cumentário desenvolvido pelo
grupo para mostrar como eles
enfrentaram a pandemia e os de-
safios trazidos por ela. "Daí o no-
me do filme. As lives nos permiti-
ram viver novamente. Livres.
Mesmo que entre quatro pare-
des", completa a jornalista.

No mês em que se comemora o
Dia Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência, celebrado hoje,
a companhia brasiliense premia-
da no Festival Funarte Acessibili-
Dança Virtual 2020, disponibili-
zará o documentário, gratuita-
mente, e nas redes sociais da Fu-
narte, a partir de 29 de setembro.
"Eu estou muito orgulhosa. É um
marco que deixamos para a histó-
ria da arte. Os bailarinos se esfor-
çaram muito, tiveram momentos
que precisamos gravar nossas
próprias cenas dentro de casa.
Mas o objetivo foi alcançado. Dei-
xamos uma mensagem de espe-
rança, de que a vida continua",
conta, satisfeita, a idealizadora do
grupo. Carla compartilha ainda
que, no início, todos estavam se
sentindo presos devido ao con-
texto sanitário, mas que as lives
lhes trouxeram a dança e a liber-
dade de volta.

Iniciativa pioneira no país, as
aulas são ministradas aos sába-
dos, pelo Zoom, e, a cada mês, um
professor diferente ensina técni-
cas e coreografias direcionadas ao
público cadeirante. "Foi um mo-
mento muito difícil, principal-
mente, por sermos grupo de risco
do vírus. Não podíamos, de forma
alguma, sair de casa. Conversei
com o professor, para saber da
possibilidade de tentarmos dar
continuidade às atividades atra-
vés da live e deu muito certo", re-
lembra a gestora. “A pandemia
nos prejudicou, mas também nos
trouxe benefícios. Nós amadure-
cemos, nós nos adaptamos, nós
superamos nossas dificuldades",
completou.

O documentário foi feito em par-
ceria com o Beco da Coruja Produ-
ções e será incorporado ao acervo
da Funarte para exibição perma-
nente por meio digital. O filme tem

direção artística e coreografias de
Eduardo Amorim, que já trabalhou
com Anitta, J. Balvin, Shakira, entre
outros artistas renomados, além
de participação coreográfica de
Fernando Perrotti e Alê Araújo.

D r i ve - i n
Em Brasília, o grupo também irá

promover a exibição no Cine Dri-
ve-in, no dia 30/9, às 18h30, em ação
beneficente, com a presença dos
próprios integrantes da compa-
nhia, que também estarão disponí-
veis para um bate-papo. Integram
o corpo de dança Carla Maia, Ma-
riana Guedes, Delma Ferro, Julliana
Lindsem, Vânia Blessed, o atleta pa-
ralímpico Estevão Lopes, Carol Bel-
fort e Ana Fiche.

Os ingressos são por veículo, in-
dependentemente do número de
pessoas, e com venda exclusiva pe-
la plataforma Sympla. O público se-
rá limitado a 200 veículos e o valor
será revertido para manutenção
do Street. Além disso, quem adqui-
rir o ingresso irá participar de sor-
teios, com premiações como cami-
setas, R$ 500,00 de crédito em com-
pras na Coqueiro Materiais para
Construção, um plano mensal de
treino na Capital do Remo, e direi-
to a participação na aula virtual pa-
ra cadeirantes da Cia de Dança, no
dia 2 de outubro. O sorteio será rea-
lizado entre os presentes, antes do
início do espetáculo.

Durante o evento, também serão
arrecadados alimentos não perecí-
veis e fraldas geriátricas para o pro-
jeto Junto Somos Mais Fortes, que
atende famílias carentes do DF.

Resultado de um sonho
Criado em 2018, o projeto Street

Cadeirante é uma companhia de
dança que surgiu do sonho da pa-
ratleta Carla Maia de voltar a dan-
çar. "Antes de ficar tetraplégica, eu
era dançarina, e queria muito vol-
tar a fazer isso", relata. Após algu-
mas aulas de dança de rua, a jorna-
lista sentiu a necessidade de ir
além, e criar a sua própria compa-
nhia. "Conversei com a dona da
academia que eu estava tendo au-
las, ela falou com o professor do lu-
gar, contou minha ideia de montar
um grupo de cadeirantes e eles to-
param", relembra Carla. Hoje, o
projeto tem seu próprio espaço e
conta com diversos professores re-
nomados.

Com apenas três anos de funda-
ção, a companhia já conta com um
currículo de sucesso: atração no
Capital Motoweek e em duas edi-
ções do Carnaval no Parque, em
Brasília, onde abriu um show de
Anitta. Em 2020, o Street Cadeiran-
te foi agraciado com o Prêmio For
the Brave de Empreendedorismo
Social e participou do quadro The
Wall, do programa do Caldeirão do
Huck, da Rede Globo.

S E RV I Ç O

Serviço: Documentário
Rodas em Dança:
Livres e Lives
• Realização: Beco da Coruja

P ro d u ç õ es
• Lançamento online: 29/09 -

exibição gratuita e permanente
nas redes sociais da Funarte

• 30/09 - Cine Drive In - 18h30
(apenas 200 veículos)

• 1º lote: R$ 66

"ANTES DE FICAR
TETRAPLÉGICA, EU ERA
DANÇARINA, E QUERIA
MUITO VOLTAR A FAZER
ISSO. CONVERSEI COM A
DONA DA ACADEMIA QUE
EU ESTAVA TENDO AULAS,
ELA FALOU COM O
PROFESSOR DO LUGAR,
CONTOU MINHA IDEIA DE
MONTAR UM GRUPO DE
CADEIRANTES E ELES
T O PA R A M "
CLARA MAIA, fundadora da
c o m pa n h i a

“Provamos que
nós podemos
tu d o”

Unidas totalmente pelo acaso,
Ana Cláudia Fiche, que hoje integra
o grupo de dança, conta ter conhe-
cido Carla na recepção do hospital
onde realizava suas atividades de
fisioterapia. "Ela me viu e pergun-
tou se eu gostava de dançar. Na ho-
ra, achei estranho, mas respondi
que sim e ela me entregou o cartão
da Cia e me chamou para uma aula
experimental", diz a auditora fiscal
aposentada. Ela revela ter ido mas,
devido a alguns compromissos e
dificuldades da época, desistiu das
aulas.

Em fevereiro de 2020, contudo,
as circunstâncias mudaram. "Eu
já tinha um carro, com um pouco
mais de autonomia, e resolvi
mandar mensagem pra Carla. Fui,
novamente, em uma aula, e o pro-
fessor gostou e me chamou para a
apresentação no Carnaval no Par-
q u e" .

"Foi muito gostoso participar
desse documentário. As aulas vir-
tuais foram fantásticas e nos mos-
traram novas possibilidades. Co-
nhecemos ritmos e pessoas dife-
rentes e provamos que, indepen-
dente das limitações, nós pode-
mos tudo", finaliza Ana Cláudia.
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CANAL1.
NOVELA NO BRASIL SEMPRE FOI E DEVE
CONTINUAR COMO OBRA ABERTA

O Brasil sempre teve um jeito muito próprio de fazer novela, inclusive com semelhanças, em sua
produção, próximas do cinema.

Ao contrário, por exemplo, do México, aqui o trabalho com os atores sempre foi mais cuidadoso. Há
direção de cenas, uso de externas e caprichos bem
redobrados na cenografia, figurinos e maquiagem.

Lá é mais teatro, com aproximadamente 95% das cenas
gravadas no estúdio, em um ritmo tão frenético que as
interpretações deixam a desejar. Interpretações, aliás, na
grande maioria das vezes com o auxílio do ponto
eletrônico. Nada é decorado. Vai que vai.

E é importante que os avanços observados na nossa
teledramaturgia, sempre mais próxima da realidade, sejam
mantidos, daí também a necessidade de as novelas, como
sempre foram, continuarem como obras abertas.

É claro que a pandemia, com os cuidados que ainda
devem ser tomados, modificou um pouco a ordem das
coisas. Compreensível e louvável o esforço.

Só que a Globo passou a estrear novelas com tudo
gravado e “Nos Tempos do Imperador”, em exibição, já
provou que isso não é o mais recomendável. O mesmo
risco também haverá em “Um Lugar ao Sol”, substituta de
“I m p é r i o”. Novelas sempre movimentam muitos atores e
além da trama principal, existem as secundárias. Nem tudo
pode funcionar perfeitamente bem ou de acordo com o
planejado, ao longo de 160, 180 capítulos. Os ajustes em
pleno voo sempre serão necessários e indispensáveis. O
melhor, assim que possível, será voltar ao que sempre foi.

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

BAT E R E BAT E
» “Jornal da Record” est re o u

nesta última segunda-feira a
série “Trançados do Sertão”,
com reportagens de Leandro
Stoliar, Rogério Gomes,
Marcelo Souza, Leandro
Marinho e Pedro Veloso...

» ... A coordenação é de
Rosana Teixeira.

» A Play FM chegou ao Paraná,
cidade de Maringá, em 105,7.

» O canal Arte 1 está
anunciando para a próxima

sexta-feira. 21h30, a exibição
de um show histórico de Ray
Charles, realizado no Salle
Pleyel, em Paris.

» Audiência: Record – Rio, de
acordo com levantamento
da última semana, ocupou a
liderança por quase duas
h o ra s . . .

» ... Durante 87 minutos o
“Balanço Geral RJ” ficou em
primeiro lugar.

» Estudo realizado pelo Kantar

Ibope aponta que aumentou
o consumo do veículo rádio,
com quase 85% das pessoas
declarando que ouvem todos
os dias.

» Terça-feira de Libertadores
no SBT. Palmeiras e Atlético
MG jogam a partir das
21h15...

» ... Narração de Téo José, com
comentários de Mauro
Betting, Washington e
Nadine Basttos na análise da
a r b i t rage m .

Olha isso
São grandes as possibilidades de “Pa nta n a l ” também entrar no ar,

na Globo, completamente gravada, a exemplo de “Quanto Mais Vida,
Melhor ”, produção das 19h, e “Um Lugar ao Sol”, 21h.

Isso porque os trabalhos da primeira fase começaram há algumas
semanas e, em outubro, já teremos captação da segunda,
movimentando Alanis Guillen e cia.

E outra
Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa e responsável pela

adaptação de “Pa nta n a l ”, já chegou ao centésimo capítulo da novela.
Nesse ritmo, muito em breve ele colocará fim no roteiro.

Onça no elenco
Ainda de “Pa nta n a l ”, o diretor da novela, Rogério Gomes, declarou

que uma onça domesticada participará das gravações.
Em especial, para as cenas com Alanis Guillen.

Favo r i tos
Essa “Fa ze n d a” promete... A

Betfair.net, movimentando seu
time de especialistas, já montou
um ranking, apontando os
favoritos para a edição deste
ano. Dayane Mello e Tati Quebra
Barraco, de acordo com
levantamento realizados, irão
chegar à final.

E mais...
No ranking montado até aqui,

os participantes Fernanda
Medrado, Mileide Mihaile e Gui
Araujo também aparecem com
boas possibilidades. Nego do
Borel está na 9ª colocação e
Rico Melquiades na 12ª.

Passou, passou
Um dos assuntos mais

comentados desde domingo, foi a
escorregada da equipe de
esportes da Globo, que terminou
a transmissão de Vasco e Cruzeiro
dando vitória para o clube carioca,
quando o jogo terminou
empatado. Foi um erro de todos.
Pac i ê n c i a .

Está na hora
No instante em que

alguns clubes lutam pela
volta do público aos
estadios, como aconteceu,
inclusive, neste desastroso
Vasco e Cruzeiro, por que
ainda o off-tube?

Por que os jogos sendo
transmitidos dos estúdios?

Vamos combinar
Todos os estádios, alguns até com maior conforto, possuem cabines

de transmissão muito seguras.
O que está sendo feito em estúdios, pode ser perfeitamente nos

campos de jogo. Se a transmissão de Vasco e Cruzeiro tivesse
acontecido de São Januário, tal falha não teria ocorrido.

P re pa rat i vos
A Band já se movimenta para

a transmissão do GP do Brasil
de Fórmula 1, dias 13 e 14 de
novembro, no autódromo de
Interlagos, em São Paulo, com
presença de público. São
muitos os cuidados que devem
ser tomados para receber uma
etapa do mundial.

Grande perda
Luís Gustavo, que nos deixou

domingo, faria um filme escrito por
Malu Mader e Guilherme Gonzalez.
“Estava empolgadíssimo. Leu todos
os tratamentos. Cada diálogo foi
pensado nele e na sua grandeza
como um dos maiores de todos os
te m p os”, escreveu Gonzalez numa
rede social.

É gol
Mais uma vez, “A Grande Reportagem”, comandada por Roberto

Cabrini no “Domingo Espetacular”, atingiu a maior média e pico de
audiência no domingo da Record e uma das duas principais na semana.
Na ocasião, Cabrini entrevistou Lorraine Bauer Romeiro, a "gatinha da
c rac o l â n d i a" .

C´est fini
Marcos Lazarini e Charles Peixoto foram escalados para

supervisionar “Malhação – Eu quero é ser feliz”, a próxima inédita do
horário escrita pelos irmãos-cineastas Eduardo e Marcos Carvalho.

O projeto, vale lembrar, ainda é da antiga gestão de Silvio de Abreu,
que deixou a Globo, e será dirigido por Paulo Silvestrini. Estreia em 2022.

DIVULGAÇÃO GLOBO
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MARCELO CHAVES

D e c e p ç ão
Muito triste ver o comportamento do

ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Há quem jure que ele está
discretamente mostrando o seu lado
negacionista para agradar o seu big
boss, Jair Bolsonaro. Péssimos
exemplos como o não uso de máscara
em certos lugares estão sendo dados
por Queiroga. É lamentável.

CLAUDIA SALOMÃO promoveu uma sunset party para festejar o aniversário de Cleucy Oliveira

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

. . . fo m e
...no Brasil, trazendo novo

conceito de fidelidade com
propósito, em que os

participantes, ao aceitarem os
selinhos de desconto, irão

contribuir para a distribuição de
100 toneladas de alimentos para

instituições filantrópicas e ONGs
nacionais. Nobre a iniciativa.

Gastronomia no papel
A jornalista gastronômica Liana Sabo

lança, amanhã, dia 22, às 18h30, o seu livro
Histórias dos Sabores que Vivi, publicado

pela Boníssimo! Edições. A obra recupera a
história da gastronomia na capital por meio

de matérias e notas publicadas em três
décadas pela jornalista.

Nos escritos de Liana estão registros de
restaurantes, chefs, proprietários e outros

personagens ainda hoje em evidência. O
livro conta com prefácio do mestre da

gastronomia, o chef Francisco Ansiliero. O
lançamento ocorrerá na área externa da

sede do Correio Braziliense.

H o m e n age m
Em homenagem patrocinada pela

Revista Justiça e Cidadania e pela
Confraria Dom Quixote, que tem como
chanceler o ex-ministro Bernardo Cabral,
Ana Tereza Basílio, vice-presidente da
OAB-RJ, vai receber o Troféu Sancho
Pança, no dia 20 de outubro. A
solenidade será no auditório do STF.

Sem...
CEO da L-founders of loyalty,

empresa holandesa especializada
em soluções de fidelidade para o
varejo, a brasiliense Beatriz Ramos
comemora o lançamento da
campanha Selinhos de Descontos
Incríveis para a Rede Super
Muffato. Trata-se da primeira
campanha da empresa...

Ba r ros o. . .
O ministro Luís Roberto

Barroso, presidente do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), esteve no fim de
semana que passou em
visita a Moscou, na
Rússia. Ele foi convidado
pela Comissão Central
Eleitoral (CCE) para atuar
como observador das
eleições parlamentares e
regionais da Rússia.

...na Rússia
Barroso, presidente da

Corte Eleitoral brasileira,
acompanhou de perto o

andamento dos trabalhos
eleitorais. Na ocasião, ele

conversou com
autoridades russas e

visitou alguns locais de
votação na capital

Moscou. As eleições na
Rússia são realizadas

através do voto impresso.

ZULEIKA DE SOUZA


