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REDE PÚBLICA TERÁ
AULA 100% PRESENCIAL

EM 2022

De acordo com o calendário divulgado pela Secretaria de Educação, ano letivo começará em
14 de fevereiro e irá até 23 de dezembro. Uso de máscara continuará obrigatóri o.
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começa
hoje

Filhos da Periferia, filmado em Ceilândia (foto ), é um dos curtas do DF da 54ª edição da mostra, que será
exibida em formato virtual e também pelo Canal Brasil. Serão 63 filmes na prog ra m aç ão.
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Mulher é morta com ao menos
50 facadas em Samambaia

FEMINICÍDIO

Drielle Ribeiro da Silva foi encontrada morta ontem. Suspeito é o ex-companheiro da vítima.
RAFAELA FELICCIANO/CEDOC

A 26ª
Delegacia de
Polícia, em
S a m a m ba i a
N o r te,
investiga o
caso. O
s u s p e i to
J u ve n i l to n
Aquino da
Costa já havia
sido
d e n u n c i ad o
pela
ex- c o m pa n h e i ra
por pelo menos
cinco vezes.
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Na madrugada de ontem, Driel-
le Ribeiro da Silva, de 34
anos,foi morta pelo ex-com-

panheiro a facadas. O feminicídio
foi em Samambaia Norte, na QR
206. Pelo menos 50 golpes foram
deferidos contra a vítima. A 26ª De-
legacia de Polícia, da região, inves-
tiga o caso.

O suspeito, Juvenilton Aquino da
Costa, de 36 anos, já havia sido de-
nunciado pela ex-companheira
por pelo menos cinco vezes, pedin-
do contra ele alguma medida pro-
tetiva. Os dois haviam se relaciona-
do e se separado. Durante o tempo
de convivência tiveram um filho,
hoje com sete anos de idade. No
ano passado, o investigado já teria
tentado agredi-la, mas foi impedi-
do pelo pai de Drielle.

A vítima foi encontrada na ma-
nhã de ontem, por volta das 8h, ao
lado de uma das linhas dos trilhos
do metrô do DF, na região de Sa-
mambaia. O Corpo de Bombeiros
Militar do DF (CBMDF) foi aciona-
do, mas Drielle já estava sem vida
quando chegaram ao local.

No DF, até setembro — último
mês contabilizado da Secretaria de
Segurança Pública (SSP/DF) —, os
crimes de feminicídio somam 17
ocorrências, mesma quantidade
calculada em todo o ano passado.
O ano de 2019 foi o período marca-
do com maior número de casos,
sendo 32 no total.

Prisão preventiva
O autor do assassinato contra

Giovanna Laura Santos Peters, de
20 anos, encontrada morta no últi-
mo dia 3, também será julgado por
feminicídio. A prisão de Leandro
Araújo Marques, 22, foi convertida

em preventiva ontem. Ele confes-
sou ter assassinado a ex-namorada
e escondido o corpo em uma estra-
da de chão próximo à Antiga Aca-
demia da Polícia Civil, em Tagua-
tinga. Ela foi tida como desapareci-
da no dia 29 de novembro e foi en-
contrada no dia 3 de dezembro
após confissão do autor do crime à
Polícia Civil do Distrito Federal
(PCDF).

A decisão foi emitida pelo Tribu-
nal do Júri de Ceilândia, vinculado
ao Tribunal de Justiça do DF e Terri-
tórios (TJDFT). Com a medida, o réu
fica impossibilitado de pagamento
de fiança. O principal objetivo é evi-
tar que o acusado cometa novos
crimes, prejudique a colheita de
provas ou fuja, de acordo com o ór-

gão. Ele ficará detido por tempo in-
determinado até que um julga-
mento aconteça.

Giovanna Peters teria sido enter-
rada pelo algoz no dia seguinte à
data do crime, na noite do dia 28 de
novembro, um domingo. Confor-
me o relato de Leandro à 23ª Dele-
gacia de Polícia (P Sul/Ceilândia),
ele colocou pedras por cima para
disfarçar a ação no solo e, segundo
a investigação, não teria demons-
trado arrependimento, tendo co-
mo característica a frieza nos atos.

A moça foi enterrada ontem de
manhã no cemitério de Taguatin-
ga. Familiares, amigos e conheci-
dos prestaram homenagens à víti-
ma. Balões brancos e rosas foram
levados para homenagear a jo-

vem.
De acordo com Leandro, o moti-

vo para o crime teria sido ciúmes.
Giovanna e ele haviam terminado
o relacionamento e, durante o
tempo em que ficaram separados,
ela teria se envolvido com outros
homens. Quando reataram, eles te-
riam discutido na noite do dia 28
após terem relações sexuais, justa-
mente por conta dos outros envol-
vimentos da vítima.

Durante a discussão, o jovem pe-
gou uma faca, imobilizou Giovan-
na e a degolou, cortando o pesco-
ç o.

A mãe de Giovanna, preocupada
com a falta de notícias da filha,
mandou mensagens a ela pergun-
tando onde estaria. Já com a vítima

enterrada, Leandro respondeu às
mensagens da matriarca avisando
que pegaria um transporte por
aplicativo, fingindo ser Giovanna.
Ainda sem informações da filha, a
mãe procurou a PCDF e a relatou
como desaparecida.

A PCDF fez uma solicitação ur-
gente às empresas de transporte
por aplicativo e chegou à conclu-
são de que Giovanna não teria soli-
citado nenhum veículo para loco-
moção até em casa. Entendendo
que não conseguiria mais escon-
der o crime, Leandro confessou fi-
nalmente o que fez e direcionou a
equipe policial da 23ª DP ao local
onde enterrou o corpo, que já esta-
va em estado avançado de decom-
p o s i ç ã o.
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“Sou contra”, reafirma Ibaneis
OBRIGATORIEDADE DA VACINA

Governador mantém opinião sobre passaporte de imunização mas confia na eficácia das doses
ELISA COSTA/JORNAL DE BRASÍLIA

O Governo do
D i st r i to
Federal (GDF)
e nt rego u
ontem a
Medalha do
Mérito Buriti a
470 nomes
i m p o r ta ntes
que se dedicam
ao empenho
das funções e
s e r v i ç os
prestados à
sociedade e ao
governo local

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

Em declaração ao Jornal de Bra-
s íl i a ontem, o governador do
Distrito Federal, Ibaneis Rocha

(MDB), disse que mantém sua opi-
nião a respeito da exigência do com-
provante de vacinação. “Sou contra”.
O chefe do Executivo local respon-
deu a reportagem depois de entre-
gar a Medalha do Mérito Buriti a 470
autoridades, em solenidade no Cen-
tro de Convenções Ulysses Guima-
rães. Apesar disso, a obrigatoriedade
da vacinação para acessar competi-
ções esportivos, festivais, shows e ou-
tros eventos vigora na capital

A opinião de Ibaneis tem sido
comparada com a do presidente
Jair Bolsonaro, que declarou recen-
temente à imprensa que pretende
vetar qualquer iniciativa que torne
obrigatória a apresentação do do-
cumento de imunização. Porém,
diferente do governador do Distri-
to Federal, o presidente do Brasil
não acredita na eficácia científica
da imunização em massa.

Ibaneis Rocha é abertamente a
favor da vacina, mas ele acredita
que o passaporte não vai estimular
a população a procurar os postos.
O mandatário diz que para isso é
preciso conscientizar as pessoas e
divulgar a importância da vacina-
ção. Por isso, a Secretaria de Saúde
do Distrito Federal (SES-DF) man-
tém as campanhas de vacinação
em todas as cidades, com D1, D2,
dose única e dose de reforço dispo-
níveis para aplicação.

C o n d e c o raç ão
O Governo do Distrito Federal

(GDF) entregou ontem a Medalha

do Mérito Buriti a 470 nomes im-
portantes que se dedicam ao em-
penho das funções e serviços pres-
tados à sociedade e ao governo lo-
cal. Os agraciados receberam a
honraria pelas mãos do governa-
dor Ibaneis Rocha (MDB).

"É com muito carinho que rece-
bemos vocês [agraciados] aqui. Eu
tive a oportunidade de encontrar
inúmeras pessoas de convívio, o
que nos anima muito numa ma-
nhã de segunda-feira”, declarou o
governador durante o evento. A
medalha foi entregue a servidores
públicos, parlamentares, militares
e cães policiais que contribuíram
para a melhora da produtividade
e/ou redução dos gastos públicos
na capital federal.

Para o chefe do Executivo, a en-
trega das medalhas é um momen-
to importante para a administra-
ção pública, pois além de homena-
gear, também divulga o trabalho
de profissionais de diversas áreas.
“É uma oportunidade de mostrar o
carinho que temos por todos eles.
Essa medalha foi entregue com
muita emoção, tanto para nós que
entregamos, quanto para quem re-
cebe. Temos advogados, jornalistas,
administradores, um leque bom de
pessoas importantes”, finalizou.

A cerimônia contou com a banda
do Corpo de Bombeiros Militar, que
executou o hino nacional brasileiro
e a música tema do seriado Game of
Thrones (Guerra dos Tronos).

Entre os homenageados esta-
vam o vice-governador do DF, Paco
Britto, o chefe da Casa Militar,
Emerson Andrade, o chefe da Casa
Civil, Gustavo Rocha, e a chefe de
gabinete de Ibaneis Rocha, Juliana
Pinheiros.

O secretariado da atual gestão
também foi agraciado. Receberam
a medalha Bartolomeu Rodrigues
(Cultura), Hélvia Paranaguá (Edu-
cação), Thales Mendes (Trabalho),
Julio Danilo (Segurança Pública),
Mateus Oliveira (Desenvolvimento
Urbano e Habitação) e Manoel Pa-
fiadache (Saúde).

Em discurso, Ibaneis Rocha
aproveitou para comemorar a
honraria entregue à sua equipe:
“Todos os secretários podem colo-
car na cabeça que esse é o trabalho
que mais merece o reconhecimen-
to, exatamente pelo mérito, pelo
trabalho que vocês desenvolvem.
Eu sempre digo que ser secretário
no DF é uma missão em dobro, por-
que trabalha muito, tem uma pés-
sima remuneração, mas é alguém
que trabalha pela sociedade e que é
reconhecido pelo povo”. O decreto

com a lista completa dos homena-
geados foi publicado no Diário Ofi-
cial do Distrito Federal (DODF).

Medalha do Mérito Buriti
Criada em 1970, pelo decreto nº

1.488, a condecoração é destinada a
agentes públicos e membros da so-
ciedade civil do Distrito Federal
que se dedicam ao trabalho em
prol da população e do governo. Se-
cretários de Estado, diretores de
empresas, representantes de insti-
tuições e até mesmo empresários
podem receber a honraria, mas é
preciso fazer parte do serviço pú-
blico há pelo menos 10 anos. As in-
dicações para receber a medalha
são exclusivas do chefe do Executi-
vo local, vice-governador, autorida-
des de hierarquia equivalente e in-
tegrantes do Conselho da Medalha
do Mérito Buriti.

“É UMA OPORTUNIDADE DE
MOSTRAR O CARINHO QUE
TEMOS POR TODOS ELES.
ESSA MEDALHA FOI
ENTREGUE COM MUITA
EMOÇÃO, TANTO PARA NÓS
QUE ENTREGAMOS, QUANTO
PARA QUEM RECEBE.
TEMOS ADVOGADOS,
J O R N A L I S TA S ,
ADMINISTRADORES, UM
LEQUE BOM DE PESSOAS
I M P O RTA N T E S ”
IBANEIS ROCHA, governador do DF
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Sobradinho também ama café!
REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF

Cafeteria da cidade desperta nos moradores o entusiasmo pelos grãos e sabores especiais
RAHISSA BARBOSA

Aberto em 2019, o Acorde 27 é pioneiro na promoção de um espaço com a proposta de introduzir a cultura do café e dos grãos em Sobradinho

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

Foi da vontade de ter, em Sobra-
dinho, um lugar aconchegante
e agradável para tomar um

bom café que surgiu o Acorde 27.
"Sentíamos falta de algo bom e que
as pessoas não precisassem ir ao Pla-
no Piloto para ter acesso", conta Mar-
condes Trindade, que junto com Ra-
chel Lamar, sonhou e projetou o es-
paço. Localizado na Quadra 3, a cafe-
teria é fruto do hobby que ambos
compartilham. "Amamos provar ca-
fés, estudar sobre, viver a cultura do
grão especial, ir em outras cafeterias
e nos relacionar com pessoas do ra-
mo", acrescenta o rapaz de 23 anos.

Aberto em 2019, o Acorde 27 é
pioneiro na promoção de um espa-
ço com essa proposta na cidade, se
tornando um local atrativo para
quem mora na região ou nas proxi-
midades. "Muita gente fala que So-
bradinho precisava de um espaço
assim, e que não precisam mais ir
tão longe para tomar um bom café
e estar num ambiente aconche-
gante", diz Marcondes, satisfeito.

Feliz com a possibilidade de ter,
perto de casa, um lugar como o
Acorde, Thaís Vianna conta ter fica-
do muito feliz ao descobrir a che-
gada do café na sua cidade. "Sentia
muita falta de um lugar bacana e
nesse estilo aqui na região. A gente
sempre tinha que sair daqui para
dar um rolê diferente. Espero que
seja o primeiro de muitos", diz a de-
signer gráfica. Ao abrir as portas do
Acorde, esse objetivo estava na lista
de metas a serem atingidas pelo jo-
vem casal de empreendedores.
"Buscamos influenciar outros em-
preendedores a buscar essa quali-
dade também, mostrar que é possí-
vel ter isso em Sobradinho, que
aqui tem público. Queremos valo-
rizar nossa cidade", destacam.

Marcondes revela estar feliz com
o retorno que sua tão sonhada cafe-
teria tem lhe proporcionado. De
acordo com o jovem, abrir um local
com tal proposta em uma cidade
com poucas opções de lazer foi im-
portante, inclusive, para contribuir
na fixação e promoção do interesse
do público pelo assunto. "Café espe-
cial ainda é algo muito novo, então
parte do nosso trabalho é educar e
mostrar o que é café de qualidade.
Ainda não temos um público em si,
estamos criando um, sentindo as
necessidades e, organicamente, nos
adaptando", acrescenta.

Relação intimista
Para cativar esses visitantes, Mar-

condes diz prezar pela relação inti-
mista com o cliente, baseada em
amizade e carinho. "Tudo pensan-
do em fortalecer toda a cadeia do
café especial, para que as pessoas

tenham interesse na visão de quali-
dade do grão", ressalta o empresá-
rio. Além disso, outra estratégia
usada pela dupla de empreende-
dores e que, sem dúvidas, é infalí-
vel, é investir em uma boa comidi-
nha, afinal, quem resiste a um pra-
to bonito e gostoso? "Costumamos
brincar que seduzimos as pessoas
pelo aconchego, pelos cafés boni-
tos, cheio de coisas, com bons in-
gredientes e comidas bem prepa-
radas", acrescentou.

E a tática funciona.
Prova disso é o relato
de Bruna Rodrigues.
Cativada pela arquite-
tura e pelo design di-
ferenciado, a estu-
dante diz ter a sensa-
ção de teletransporte
toda vez que visita o
espaço de Marcondes
e Rachel. "Te leva a
uma outra atmosfera, de acolhi-
mento, carinho e muito amor", ex-
põe. Fora os aspectos estéticos, a
moradora da cidade admite que
outro fator que a prendeu e a fez
voltar ao Acorde 27 foi a receptivi-
dade de todos que trabalham lá. "O
atendimento é simplesmente im-
pecável. Todos nos recebem muito
bem, nos deixam super à vontade.
Eu sinto como se estivesse na casa

de um amigo", afirma, empolgada.
Quem também foi seduzida pela

beleza e pela riqueza de detalhes do
Acorde foi Thaís. No entanto, a desig-
ner de 27 anos assume que foi pega
pelo estômago. "É difícil escolher só
um dos pratos do cardápio. Amo tu-
do. O bacon cremoso é um dos meus
favoritos, e eu tenho que fugir dele
porque toda vez quero pedir", brin-
ca. Dentre os doces, a jovem cita o co-
okie como uma das que todos deve-

riam experimentar
e, seguindo nos do-
ces, ela reconhece
uma nova paixão (ou
duas): "O Frappucci-
no com creme de
avelã é meu novo
amor... E o chocolate
quente com frutas
vermelhas é perfei-
to", recomenda.

I n s p i raç õ es
Para atingir o efeito de encantar

os visitantes pelo design, o casal diz
tirar inspirações de lugares dife-
rentes e uni-las, construindo algo
novo e totalmente único, com a ca-
ra da dupla. "O Pinterest sempre
nos ajudou no quesito referência.
Lá, podemos olhar vários lugares
bonitos de todo o mundo e tentar
fazer algo parecido", afirmam.

“Exagero em qualidade”
O nome Acorde, no imperativo, é

um chamamento, uma ordem, um
pedido para que a cidade dormitó-
rio desperte para seu potencial de
abrigar lugares bons e atrativos. O
27, por sua vez, vem para represen-
tar o que o estabelecimento tem de
sobra: excessividade. "27 é o nume-
ral que um amigo usava para de-
monstrar exagero. ‘Tive que tomar
uns 27 cafés pra acordar, tive que
repetir 27 vezes tal coisa’, é referen-
te a exagero, e queremos ser exage-
rados em qualidade, em conceito e
em essência", desenvolve Marcon-
des Trindade.

A cidade curtiu. O novo canti-
nho, como relembra o rapaz, foi
acolhido e bem recebido pelos mo-
radores locais até, finalmente, ga-
nhar um espaço especial no cora-
ção de muitos. "Aos poucos fomos
mostrando que viemos para trazer
qualidade. Pensamos em alguns
pilares, como decoração, bom
atendimento e um bom café para
serem o foco, assim conseguiría-
mos apresentar um produto dife-
rente, um espaço destoante do que
havia em Sobradinho", sublinha.

O caminho até aqui, porém, não
foi fácil. A chegada da pandemia pa-

ra um estabelecimento recém
aberto exigiu muita sabedoria e
criatividade por parte de Rachel e
seu parceiro. "Foi um período mui-
to difícil, principalmente no pri-
meiro lockdown. Havíamos acaba-
do de mudar o ponto da nossa loja,
saindo de uma reforma e funciona-
mos poucos dias", conta Marcon-
des. Ele diz ter precisado negociar
várias contas para conseguir man-
ter o sonho de pé. "Até hoje paga-
mos parcela de aluguel que não pu-
demos pagar na época. Pensamos
em desistir de tudo, mas buscamos
força e apoio de quem já nos conhe-
cia", reconhece, cheio de gratidão.

Foi com a retomada gradativa do
comércio que a luz que havia se
apagado dentro da dupla reacen-
deu, e motivou o casal a seguir o
plano do cantinho que, desde 2017,
era idealizado com todo carinho.
"Fomos crescendo, recebendo cari-
nho, e muita gente que nos conhe-
ceu durante o tempo fechado, pe-
las redes sociais, foi conhecer nos-
so espaço físico", comenta o empre-
sário. Hoje, o Acorde 27 não é ape-
nas um café, mas uma torrefação,
mostrando que, quem faz o que
ama, vai longe.

Re l aç ão
intimista com
clientes, bom

café e comidas
saborosas são
os diferenciais

do espaço
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Ano letivo
começa
dia 14 de
fevereiro

REDE PÚBLICA DO DF

Aulas serão 100% presenciais e uso
de máscaras continuará obrigatório

GABRIEL DE SOUSA/JORNAL DE BRASÍLIA

Aulas devem ir até dia 23 de dezembro de 2022, com recesso no meio do ano, entre os dias 12 e 28 de julhoGABRIEL DE SOUSA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

D
e acordo com o calendário di-
vulgado pela Secretaria de
Educação do Distrito Federal

(SEE-DF) ontem, as aulas do ano le-
tivo de 2022 começarão no dia 14 de
fevereiro e irão até o dia 23 de de-
zembro. O documento foi elabora-
do de acordo com as premissas im-
postas por lei, que prevê 200 dias
letivos obrigatórios.

O calendário estabelece que as
férias coletivas de estudantes, pro-
fessores e servidores se iniciem no
dia 7 de janeiro e se encerrem no
dia 5 de fevereiro de 2022. Entre os
dias 7 e 11 de fevereiro acontecerá a
semana pedagógica, para preparar
o início das aulas nas escolas públi-
cas do Distrito Federal.

Haverá também um recesso no
meio do ano, entre os dias 12 e 28
de julho. Segundo consta no do-
cumento, as provas que irão ava-
liar a qualidade das aulas do ensi-
no básico distrital acontecerão
nas datas de 8 e 9 de novembro de
2022.

Um ano letivo à moda
a nt i ga

Será a primeira vez desde o início
da pandemia de covid-19 em que
um ano letivo será realizado de for-
ma 100% presencial, sem a existên-
cia de atividades remotas.

Em nota enviada ao Jornal de
B ra s íl i a , a Secretaria de Educação
do Distrito Federal (SEE-DF) infor-
mou que “a priori”, as aulas aconte-
cerão somente com o modelo pre-
sencial. Além disso, as máscaras
continuarão sendo de uso obriga-
tório em todas as instituições da re-
de de ensino da capital, indepen-
dente do andamento da campanha
de vacinação até fevereiro de 2022.

N ov i d ad es
A pasta informou também que

mais novidades sobre o ano letivo
de 2022 serão divulgadas nos próxi-
mos dias, fazendo parte de um do-
cumento chamado “Estratégia de
M a tr í c ul a ”. Uma das mudanças já
divulgadas é o estabelecimento da
Língua Espanhola como obrigató-
ria e a adoção do Novo Ensino Mé-
dio (NEM) nas bases curriculares.

Presencialidade divide opiniões
Após quase dois anos de aulas

sendo realizadas de forma remota
ou semipresencial durante a pan-
demia, muitos pais de estudantes
divergem de opinião sobre a ado-
ção do tradicional sistema presen-
cial. Antes da pandemia, não exis-
tia a discussão entre estudar na es-
cola ou estudar em casa na rede de
ensino pública do Distrito Federal.
Com a doença, o tema é motivo de
desconfianças entre os populares.

Pai de uma aluna de sete anos da
Escola Classe Paraná, em Planalti-
na, instituição que oferece cursos
de Ensino Fundamental I, Jefferson
Barbosa, um operário de 34 anos, é
favorável ao ano letivo inteiramen-
te presencial. “Com todo mundo
tomando vacina, a gente se sente
mais seguro. Não é como lá no iní-
cio, quando todo mundo tinha
chance de pegar e acabar morren-
do”, observa.

Para o operário, a campanha de
vacinação no Distrito Federal é o
principal motivador da sua con-
fiança em deixar a sua filha na esco-
la, junto com centenas de outras
crianças e adultos, apesar da pe-
quena não ter sido imunizada por
conta da pouca idade. “Lá tem álco-
ol em gel e eles devem usar másca-
ras. As professoras são muito boas
na segurança. Na minha casa, todo
mundo, menos ela, tem a segunda
dose, isso tranquiliza mais”, afir-
ma.

Apesar de quase quatro meses de
aulas presenciais ou semipresen-
ciais, há pais que ainda não se sen-
tem seguros em deixar os filhos
irem para as escolas durante a pan-
demia. Uma delas é Nilce da Silva,
vendedora de 41 anos e mãe de
uma estudante do segundo ano do
Ensino Médio do Centro de Ensino
Médio 01 de Planaltina.

De acordo com a vendedora, que
contou ter se infectado com a co-
vid-19 duas vezes, os riscos ainda es-
tão presentes. De acordo com ela, a
filha, que já recebeu as duas doses
da vacina contra o coronavírus, po-
deria continuar a ser educada de
forma virtual até o fim da pande-
mia. “Ainda tem muita gente mor-
rendo e indo pro hospital que é do
lado da escola. Não achei que era
hora de voltar presencialmente em
agosto, e não acho até hoje que de-
veria ser assim”, afirma a mãe.

A vendedora observa que acha o
Centro de Ensino Médio 01 de Pla-
naltina “muito arrumado e seguro
para os alunos”, mas diz que na
porta da escola e na Rodoviária de
Planaltina, onde a filha diarimane-
te está, há muitas algomerações,
assim como nos transportes coleti-
vos que a adolescente usa para se ir
até a casa da família.



Jornal de BrasíliaBrasília, terça-feira, 7 de dezembro de 20216

O difícil processo de expurgo
ALIANÇAS REGIONAIS

Partidos da terceira via tentam se “desbolsonarizar ”, mas esbarram em entraves regionais
FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

Arthur Virgílio quer a saída dos bolsonaristas do PSDB: “Mas tem tanto partido para eles se abrigarem”

S E RV I Ç O

A nt i b o l s o n a r i sta s ,
como o
vice-presidente da
Câmara, Marcelo
Ramos (AM), já
discutem saída
do Centrão.

Peças para a corrida presidencial de 2022

O QUE JÁ ACONTECEU
• Definição das principais candidaturas, com volta

de Lula, desistência de Luciano Huck e entrada de
Sergio Moro, por exemplo

• Prévias do PSDB concluídas, lançando ao
escrutínio João Doria (SP) e clareando o cenário
de composições partidárias

• Filiação de Bolsonaro ao PL, selando o casamento
com o Centrão e dando início à formação da
coalizão que deve apoiá-lo

O QUE VEM AÍ
• Concorrência interna na chamada terceira via em

busca de nomes com maior potencial e chance de
aglutinar a centro-direita

• Definições partidárias, com a oficialização da
criação da União Brasil (fruto da junção de PSL e
DEM) e possíveis federações

• Ações de Bolsonaro para se garantir no segundo
turno, com pagamento do Auxílio Brasil e
acirramento da polarização com Lula

POSSÍVEIS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA EM 2022
• Jair Bolsonaro (PL); Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Sergio Moro (Podemos); Ciro Gomes (PDT) João
Doria (PSDB); Rodrigo Pacheco (PSD); Simone
Tebet (MDB); Luiz Henrique Mandetta
(DEM/União Brasil); Luiz Felipe d'Avila (Novo);
Alessandro Vieira (Cidadania); André Janones
(Avante); Cabo Daciolo (Brasil 35); Leonardo
Péricles (UP); Aldo Rebelo (sem partido)

DATAS IMPORTANTES DO CALENDÁRIO ELEITORAL
• 2 de abril - Prazo final para a filiação partidária e

mudança de domicílio eleitoral
• Abril - Mês da janela partidária, em que

parlamentares podem mudar de legenda sem
perda de mandato

• 20 de julho a 5 de agosto - Prazo para a realização
das convenções partidárias

• 15 de agosto - Prazo final para o registro de
candidatos na Justiça Eleitoral

• 16 de agosto - Data em que passa a ser permitido
fazer campanha, com pedido de voto

• 2 de outubro - Primeiro turno da eleição
• 30 de outubro - Segundo turno da eleição

A menos de um ano das elei-
ções, a decisão do presidente
Jair Bolsonaro de se filiar ao PL

e a provável entrada do ex-juiz Ser-
gio Moro na disputa de 2022 leva-
ram o bloco de partidos que defen-
dem a terceira via a tentar promo-
ver expurgos de bolsonaristas. Essa
movimentação é vista na ala do PSL
contrária a Bolsonaro e atinge tam-
bém PSDB, MDB, Cidadania, PSD e
Podemos, entre outros partidos
menores.

Apesar disso, cenários regionais
podem falar mais alto, já que Bolso-
naristas dessas siglas têm resistido
a sair por medo de não consegui-
rem se reeleger. A movimentação
foi explicitada durante as prévias
do PSDB para escolha do candidato
do partido à Presidência. Mesmo se
declarando oposição a Bolsonaro, a
legenda tem acompanhado o go-
verno em votações importantes no
Congresso. Esse comportamento
contraditório foi contestado por
um dos candidatos tucanos, o
ex-prefeito de Manaus Arthur Vir-
gílio, que defendeu a saída de cor-
religionários que compactuassem
com ideais bolsonaristas.

"Meu partido ter uma bancada
de bolsonaristas? Mas tem tanto
partido para eles se abrigarem. Ele
[Bolsonaro] não vai para o PL agora
do [Valdemar] Costa Neto? Vai jun-
to", disse no final de novembro.
"Não aqui. Para nós, aqui, não ser-
ve. Eu não estou medindo o núme-
ro de deputados, eu quero qualida-

PT no Nordeste e PL no Sul
O Podemos, do recém-filiado Ser-

gio Moro, viu as conversas sobre
chapas regionais serem abaladas
pela entrada do ex-juiz no cenário.
Alguns parlamentares do Nordeste
já estavam costurando apoio ao PT
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, enquanto outros do Sul
conversavam sobre aliança com o
grupo de Bolsonaro.

Na avaliação do deputado José
Medeiros (MT), a filiação do Bolso-
naro ao PL marca oficialmente o
início do período eleitoral e a defi-
nição de parlamentares que ainda
não sabiam para onde ir. "No meu
caso, eu gostaria de ficar no Pode-
mos. Mas eu tenho quase certeza
que o partido vai mandar eu pas-
sear", disse.

"Eu creio que o Podemos vai aca-
bar mandando eu sair por causa da
candidatura a presidente do Moro,

e eu sou candidato ao Senado em
Mato Grosso. Também não tem co-
mo eu ir para o PL, porque o PL tem
um candidato ao Senado lá", afir-
mou. No estado, o partido de Valde-
mar Costa Neto tem como possível
candidato à reeleição o senador
Wellington Fagundes. Sem a opção
de migrar para o PL, ele cogita ir pa-
ra o Republicanos ou o PTB, ambos
base do governo.

Em outros partidos, essa pressão
para saída de bolsonaristas não é
tão perceptível. No MDB, que deve
lançar a senadora Simone Tebet
(MS) como pré-candidata à Presi-
dência amanhã, alguns quadros
alinhados ao presidente fazem pla-
nos de continuar na legenda.

É o caso do ex-ministro do Desen-
volvimento Social Osmar Terra
(RS). "Pretendo continuar no MDB,
continuo apoiando o presidente."

de." Virgílio defendeu ainda que o
PSDB rompesse "qualquer laço
com o bolsonarismo". "Não tem
qualquer circunstância que valha a
pena isso." Nas prévias, o ex-sena-
dor recebeu somente 1,35% dos vo-
tos tucanos – na prática, ele estava
alinhado com o vencedor, João Do-
ria (SP), um dos principais oposito-
res a Bolsonaro no campo da cen-
tro-direita.

O PSDB virou ainda a casa de de-
tratores de Bolsonaro, como a ex-lí-
der do governo no Congresso Joice
Hasselmann (SP) e o deputado Ale-
xandre Frota (SP). Viu também a
saída de um ministro do presiden-
te, Rogério Marinho (Desenvolvi-
mento Regional), que se filiou ao
PL no mesmo dia que Bolsonaro.

Em outros partidos, a saída de
bolsonaristas também é esperada.
No PSL (que forma a União Brasil,
ao lado do DEM), alguns aliados do
presidente, como o deputado Co-
ronel Tadeu (SP), já falam aberta-
mente que devem migrar para o
novo partido de Bolsonaro.

Janela partidária
No entanto isso só aconteceria

na janela partidária, prazo de 30
dias para que parlamentares tro-
quem de partido sem risco de per-
der o mandato. Esse período come-
ça em março e se encerra em abril.

Antes de bater o martelo, o bol-
sonarista ainda vai avaliar a ques-
tão estadual – o próprio PL tem res-
trições em alguns estados para re-

ceber os novos deputados. Isso se
dá porque alguns atuais deputa-
dos temem perder a reeleição para
os novatos que ingressarem na si-
gla. O PSD, que tem como candida-
to ao Palácio do Planalto o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco
(MG), deve ver o ministro Fábio Fa-
ria (Comunicações) trocar o parti-
do pelo PP, do também ministro Ci-
ro Nogueira (Casa Civil). Outros

aliados de Bolsonaro devem fazer o
mesmo, como o deputado Éder
Mauro (PA). "Vou me filiar ao PL,
mas só posso fazer isso na janela
[de troca partidária], em março".

O parlamentar ainda não defi-
niu seus planos eleitorais para
2022, pois, afirma, o presidente
gostaria que ele saísse para gover-
nador do Pará. Se isso não for viá-
vel, tentará a reeleição.



Jornal de Brasília Brasília, terça-feira, 7 de dezembro de 2021 7POLÍTICA

DIVULGAÇÃO DAS
EMENDAS EM JUNHO

Muitos parlamentares da bancada federal do DF ficaram
com o pé atrás depois do recuo, na última semana, dos
presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente
Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG/foto ). Eles
decidiram divulgar os beneficiários e destinos das verbas
das emendas de relator este ano.

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

R$ 40 milhões
Os dois, ao mandarem a resolução que adequa as regras

conforme a Suprema Corte tinha pedido, só pediram um
prazo de 180 dias para que a comissão de orçamento
consiga juntar todas essas informações. Recentemente, em
entrevista ao Jornal de Brasília, o governador Ibaneis Rocha
confirmou que o GDF recebeu este ano R$ 40 milhões das
emendas de relator.

Sem poupar
O general Carlos Alberto Santos Cruz, que é

candidatíssimo a uma vaga ao Senado ou a deputado
federal pelo DF no próximo ano, pelo Podemos, não poupou
nas palavras em entrevista que concedeu recentemente
(reproduzida por vários veículos) sobre a atuação dos
parlamentares e do Governo Federal.

Uso político
Ele afirmou que emendas de relator

não são ilegais, mas da maneira como
foram feitas viraram um “i n st r u m e nto
de barganha” do governo e também
dos parlamentares. O general
chamou o presidente Bolsonaro – de
quem já foi ministro e com quem
rompeu – de “o p o r tu n i sta” e disse
esperar que o próximo governo “n ão
tente fazer uso político das Forças
A r m ad a s”, como “te nta” o atual.

E x p o r taç ão
Em vias de ser sancionado, o projeto

de lei que cria o Complexo de
Exportação e Logística do Distrito
Federal, aprovado em segundo turno
na última semana pela Câmara
Legislativa do DF (CLDF), já suscita
grande expectativa por parte de
políticos e empresários – que esperam
atrair mais de 50 mil empregos.

Fo m e nto
O objetivo é fomentar o

investimento produtivo de capital
nacional e estrangeiro na área de
logística, assim como aumentar a
competitividade das exportações do
Distrito Federal. O texto teve como
autor o deputado distrital Rodrigo
Delmasso (Republicanos).

I n c e nt i vos
Delmasso explicou que,

conforme a matéria, o Executivo do
DF poderá estabelecer incentivos
fiscais, creditícios e financeiros para
a implantação de empresas nas
áreas de logística e exportação, bem
como criar “zona de processamento
de exportação”, junto ao Governo
federal, no complexo.

I n c l u são
A deputada federal Erika Kokay

(PT-DF) foi uma das organizadoras
de audiência pública realizada há
poucos dias pela Comissão de
Legislação Participativa (CLP) da
Câmara para debater a educação
inclusiva para o estudante com
Transtorno do Espectro Autista
(TEA) no ensino regular.

Ret ro c es s os
Erika lembrou que essa inclusão é

direito garantido por lei, como aponta a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, mas nem sempre é cumprido.
“Sabemos que sofremos com muitas
ameaças à educação inclusiva para
termos a segregação como norma.
Vivemos retrocessos obscurantistas no
pa í s”, reclamou a parlamentar.

Minorias
O deputado distrital Fábio Felix (Psol) divulgou recentemente

levantamento a que teve acesso que mostra que as blogueiras negras
ganham menos nas campanhas e são minorias nas redes sociais.

R ac i s m o
“As redes refletem o que ocorre nas ruas e corredores com negras e negros.

Além de remunerações inferiores, menos visibilidade e menores chances de
seleção por marcas. A luta antirracista precisa acontecer todo dia”, afirmou.

H o m e n age m
A deputada distrital Jaqueline Silva

(PDT) foi homenageada no final de
semana por um grupo grande de
amigos que se reuniu na Ponte Alta
(Gama) para agradecer pelos trabalhos
parlamentares que ela vem realizando
na CLDF. Segundo sua assessoria, cerca
de 7 mil pessoas passaram pelo local.

“Caminho certo”
“Não tenho palavras para

agradecer tanto carinho. Essa
homenagem ao nosso trabalho me
deixa feliz demais. Amigos reunidos
e um sentimento de que estamos
no caminho certo. Nunca imaginei
que ficaríamos em tantos corações”,
disse ela, em tom animado.

D es p e d i d a
Em função de novos projetos, esta jornalista publica hoje sua
última coluna para o Jornal de Brasília, veículo onde tive o

privilégio de trabalhar por duas vezes – sendo a primeira passagem
no ano de 2012 e a última, de fevereiro de 2020 até agora. Agradeço
pelo apoio e estímulo que sempre recebi dos políticos, instituições

do DF, colegas e toda a equipe do JBr, que trabalha de forma
harmônica, séria e sempre alerta, de modo a levar a melhor

informação para os leitores. A partir de amanhã, o titular passa a
ser o querido colega Eduardo Brito.
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Rosa Weber libera o uso
da emenda do relator

ORÇAMENTO SECRETO

Ministra do STF também ampliou o prazo para o Congresso prestar contas
NELSON JR./SCO/STF

Para a ministra Rosa Weber, a "suspensão da execução dessas parcelas prejudica programação orçamentária

Ministro do
STF cobra
d o c u m e nto

O ministro Luís Roberto Bar-
roso, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), deu 48 horas para o go-
verno federal explicar por que
não é exigido comprovante de
vacinação para pessoas que de-
sembarcam no Brasil pela via aé-
rea. O magistrado mencionou
pedido da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
nesse sentido e citou "inércia"
do Executivo em atualizar a por-
taria que trata do assunto.

A ordem de Barroso ocorreu
na ação em que o partido Rede
Sustentabilidade pede para a
corte obrigar o Palácio do Pla-
nalto a adotar as medidas reco-
mendadas pela Anvisa.

Agora, os Ministérios da Casa
Civil, da Justiça, da Saúde e da In-
fraestrutura terão que justificar
ao STF as medidas que vêm ado-
tando para evitar a entrada de
novos casos da covid-19 no país.
Barroso também cita o surgi-
mento da variante ômicron.

"Diante da inércia do governo
federal em revisar a Portaria nº
658/2021, do risco iminente de
disseminação de nova cepa de
Covid-19, da aproximação das fé-
rias e de grandes eventos turísti-
cos (como o Carnaval), o reque-
rente pede, liminarmente, que o
STF determine a adoção das me-
didas recomendadas pela Anvi-
sa", resumiu o ministro.

Atualmente, é necessário ape-
nas um teste negativo para a
doença e a assinatura de uma
declaração de que está de acor-
do com as medidas sanitárias
estabelecidas pelas autoridades
locais para entrar no Brasil.

Na ação, porém, a Rede cita
que diversos países exigem o
passaporte de vacinação e que o
Brasil corre risco de se tornar o
destino preferencial do turismo
antivacina. A tese do partido é
que, apesar de a Anvisa ser um
órgão opinativo e os ministérios
terem o poder de decidir, o go-
verno tem sido omisso e o presi-
dente, negacionista.

O Planalto realizaria na tarde
desta segunda-feira uma reu-
nião para decidir o controle sa-
nitário das fronteiras, mas can-
celou o encontro, após a decisão
de Barroso. Conforme publicou
o jornal Folha de S.Paulo, aliados
do presidente não querem to-
mar decisão que desagrade a
militância bolsonarista. Ava-
liam que o STF acabará decidin-
do sobre o controle das frontei-
ras. Ainda que o presidente seja
frontalmente contrário ao pas-
saporte da vacina, essa não é
uma unanimidade no governo.
Na reunião desta segunda, que
acabou cancelada, representan-
tes do Ministério da Saúde iriam
propor ao Planalto seguir as re-
comendações da Anvisa.

PASSAPORTE DA VACINA

A ministra Rosa Weber, do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
liberou a execução das emen-

das de relator que haviam sido sus-
pensas pela corte. A magistrada
também ampliou de 30 para 90
dias o prazo para que o Congresso
informe o nome de todos os parla-
mentares beneficiados por essas
verbas em 2020 e 2021.

A decisão será submetida ao ple-
nário da corte, mas ainda não há
data para o julgamento. Segundo a
ministra, as providências adotadas
pelo Legislativo "mostram-se sufi-
cientes" para "justificar o afasta-
mento dos efeitos da suspensão de-
terminada" pela corte.

Assim, o governo e o Congresso
poderão executar os cerca de R$ 9
bilhões de emendas de relator que
estavam parados por ordem do Su-
premo. Na decisão desta segun-
da-feira, a ministra cita que o presi-
dente do Congresso, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), solicitou ao rela-
tor-geral do Orçamento que infor-
me o nome dos beneficiados pelas
emendas sob seu controle a fim de
cumprir a ordem do tribunal.

A magistrada, porém, divergiu
do prazo de 180 dias fixado por Pa-
checo para obter resposta. Ela diz
que a Casa tem que detalhar os res-
ponsáveis pelos repasses em 90
dias -antes, ela havia dado 30 dias.

A ministra afirmou que é neces-
sário liberar a execução das verbas
para que o andamento de obras
implementadas com esses recur-
sos não seja afetado. Segundo a ma-
gistrada, a "suspensão da execução
dessas parcelas orçamentárias pre-
judica o cumprimento de progra-
mações orçamentárias vinculadas
à prestação de serviços públicos es-
senciais à população".

Ela ainda cita trecho da nota téc-
nica das consultorias da Câmara e
do Senado que afirma que os mu-
nicípios e regiões com menos índi-
ce de desenvolvimento humano
são as mais atingidas pela suspen-
são das emendas. Rosa Weber, afir-
mou, no entanto, que ainda não
tem como analisar se as medidas
do Congresso para dar publicidade

à destinação das verbas de 2020 e
2021 são suficientes para cumprir a
ordem da corte.

"Mostra-se prematuro aferir, nes-
te momento, a idoneidade das me-
didas adotadas para satisfazerem
os comandos emanados da deci-
são cautelar proferida pelo STF. Se-
quer esgotado o prazo para todos
os órgãos estatais incumbidos da
execução das providências deter-
minadas por esta corte apresenta-
rem as ações nas suas respectivas
esferas de competência", afirmou

Ela também cita que os valores
envolvidos na decisão são altos. "O
quantitativo de despesas progra-
madas oriundo de emendas do re-
lator representa um valor total de
R$ 16,8 bilhões para o ano de 2021,
dos quais apenas 3,8 bilhões
(22,61%) já foram liquidados e 9,2
bilhões (54,76%) estão empenha-
dos", disse.

Mudanças satisfatórias
Rosa Weber entendeu que a reso-

lução aprovada pelo Congresso pa-
ra dar maior publicidade à execu-
ção das verbas daqui para frente
permite que se retome os repasses,
mas lembrou que a decisão precisa
ser cumprida integralmente.

"A nova disciplina jurídica da
execução das emendas do relator,
ao tornar mais transparente e se-
guro o uso das verbas federais, via-
biliza a retomada dos programas
de governo e dos serviços de utili-
dade pública cujo financiamento
estava suspenso, sem prejuízo da
continuidade da adoção de todas
as providências necessárias à am-
pla publicização dos documentos
embasadores da distribuição de re-
cursos das emendas no período
correspondente aos exercícios de
2020 e de 2021", disse.

As emendas de relator têm sido
manejadas por governistas com
apoio do Palácio do Planalto às vés-
peras de votações importantes pa-
ra o Executivo. Reportagem do jor-
nal Folha de S.Paulo deste domingo
mostrou como as emendas de rela-
tor distribuídas pelo líder do go-
verno no Senado, Fernando Bezer-
ra Coelho (MDB), tem sido usado
como moeda de troca política. Na

última sexta-feira, Pacheco enviou
uma manifestação à ministra Rosa
Weber em que prometia cumprir
as decisões da corte relativas à
transparência dessas emendas, in-
cluindo as informações referentes
aos Orçamentos de 2020 e 2021.

Toma lá dá cá
Tais emendas são alvo de polêmi-

ca por configurarem um esquema
de negociação de verbas públicas
sem transparência. Por isso os par-
lamentares queriam que o STF des-
congelasse logo essas emendas pa-
ra permitir o pagamento dos valo-
res dentro do Orçamento de 2021,
véspera de ano eleitoral.

O dinheiro disponível neste ano
para esse tipo de emenda é de R$
16,8 bilhões e envolve o chamado
"toma lá, dá cá", alvo de críticas do
presidente Jair Bolsonaro na cam-
panha de 2018, mas depois consoli-
dado ao longo de seu governo. An-
tes dessa nova manifestação ao STF,
Pacheco chegou a afirmar que era
"inexequível" detalhar as informa-
ções de Orçamentos passados refe-
rentes aos pedidos que fundamen-
taram as emendas de relator, co-
mo, por exemplo, quais parlamen-
tares as indicaram.
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Michelle
acompanhou os votos
dos senadores ao
lado de Mendonça, o
futuro ministro do
STF definido por
Bolsonaro como
" te r r i ve l m e nte
evangélico". As
imagens do momento
em que foi aprovado
circularam na
i nte r n et .

Repercussão faz Michelle reagir
FESTA PARA ANDRÉ MENDONÇA

Primeira-dama vê intolerância religiosa após comemorar indicação ao STF
CAROLINA ANTUNES/PR

Michelle: "Ora,
o homem
natural não
compreende as
coisas do
espírito de
Deus, porque
lhe parecem
l o u c u ra”

WILLIAM WAACK
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

AS ASD ASD SA ADSA
asd asd

A primeira-dama Michelle
Bolsonaro chamou ontem
de "intolerância religiosa" e

"desamor" as reações em redes
sociais à sua comemoração da
aprovação de André Mendonça
para o Supremo Tribunal Federal
(STF), na semana passada. Nas
imagens que circularam na inter-
net, Michelle diz "glória a Deus" e
fala numa língua desconhecida.
Pentecostal, ela estava manifes-
tando "o Espírito Santo", na capa-
cidade de falar outras línguas, se-
gundo a crença.

"Usarei 1 Coríntios 2:10-14 para
responder à intolerância religiosa
e o desamor de muitos a meu res-
peito, por celebrar a vitória do meu
irmão em cristo André Mendonça",
disse a primeira-dama em publica-
ção nos stories do Instagram.

"Ora, o homem natural não com-
preende as coisas do espírito de
Deus, porque lhe parecem loucura;
e não pode entendê-las, porque
elas se discernem espiritualmen-
te", diz o trecho do Coríntios trans-
crito por ela.

Pe nte c osta i s
Na rede social, ela respondeu

uma publicação que dizia que ela
teria virado "chacota na web" com a
sua comemoração. Michelle acom-
panhou os votos dos senadores ao
lado de Mendonça, o futuro minis-
tro do STF definido por Jair Bolso-
naro como "terrivelmente evangé-
lico", e as imagens do momento em
que foi aprovado circularam na in-
ternet.

A cena de falar em línguas estra-
nhas não é incomum entre pente-
costais. Essa denominação surgiu
nos Estados Unidos no final do sé-
culo 19 e faz referência à festa de

Pentecostes, quando o Espírito
Santo teria outorgado aos discípu-
los de Cristo poderes de cura e glos-
solalia (falar línguas). O Novo Testa-
mento diz: "E todos foram cheios
do Espírito Santo, e começaram a
falar noutras línguas, conforme o
Espírito Santo lhes concedia que fa-
l a s s e m" .

S o l i d a r i e d ad e
Lideranças evangélicas saíram

em defesa da primeira-dama. O
pastor Silas Malafaia, da Assem-
bleia de Deus, classificou como
"deboche" e "preconceito contra a
fé". "Não vejo essa gente debochar
daqueles que professam sua fé
em orixás e santos. Mas debocha-

ram dos evangélicos", afirmou,
em vídeo.

O ministro das Comunicações,
Fábio Faria, também prestou so-
lidariedade nas redes sociais a
Michelle. "Vimos muitos intole-
rantes e haters que deviam res-
peitar as pessoas e principal-
mente a Deus. A intolerância par-
te justamente daqueles que se di-
zem "tolerantes"... Triste."

Mendonça foi aprovado para a
vaga no STF depois de quase cin-
co meses de espera. Sua posse se-
rá no próximo dia 16. No plená-
rio, foram 47 votos a favor e 32
contra – a mais baixa quantidade
de votos dentre todos os atuais
integrantes da Corte.

Pressão dos
eva n gé l i c os
foi grande

O ex-Advogado-Geral da União
encontrou resistência especial-
mente do presidente da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ), Davi
Alcolumbre (DEM-AP). Seu princi-
pal apoio foi de lideranças religio-
sas, com que se aproximou nos úl-
timos meses.

Os evangélicos intensificaram a
pressão em Alcolumbre para des-
travar a sabatina do segundo indi-
cado de Bolsonaro ao Supremo.
Ameaçaram retirar apoio a ele na
eleição de 2022 no Amapá.

Nas horas que antecederam o
início da sabatina do Senado, Men-
donça teve agenda intensa ao lado
de evangélicos e mesmo um culto
realizado em nome dele na Câma-
ra dos Deputados.

Antes de seguir para a comissão,
Mendonça tomou café da manhã
com líderes do governo e minis-
tros no Palácio da Alvorada, com a
presença do presidente. O Planalto
foi acusado de não se engajar mui-
to pela sabatina do indicado "terri-
velmente evangélico".

Enquanto isso, parlamentares
faziam novo gesto ao indicado,
com um culto realizado na Frente
Parlamentar Evangélica na Câma-
ra dos Deputados, com show de Ali-
ne Barros, uma das maiores canto-
ras gospel do país.

Antes disso, na noite de terça-fei-
ra (30), Bolsonaro promoveu um
jantar no Palácio da Alvorada. O en-
contro foi organizado pela Frente
Parlamentar Evangélica, que, se-
gundo relatos, solicitou a Bolsona-
ro que participasse e oferecesse a
residência presidencial.
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MAIS UMA DE DAVI
O gabinete do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP/foto )

desembolsa, por mês, R$ 20 mil para custear serviços de uma
empresa cujo dono não pode receber verba pública. A Alô
Produção Ltda está em nome de Cláudio Alberto Fauro,
condenado em 2019 pela 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de
Macapá com outros envolvidos numa negociata em publicidade
irregular. Só neste ano, a Alô faturou mais de R$ 200 mil do
gabinete. Na sentença, o empresário foi proibido de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios fiscais por cinco anos.
Alcolumbre não respondeu a reportagem. Fauro não foi localizado.

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Moro esteve no Recife para lançar seu livro sobre a Lava Jato

Moro também usa o chapéu de sertanejo
ROTINA DOS PRESIDENCIÁVEIS

De passagem pelo Nordeste, o
presidenciável Sérgio Moro (Pode-
mos) posou com um chapéu de
sertanejo ao lado de apoiadores
neste domingo, no Recife. O ex-juiz
visitou a capital pernambucana co-
mo parte da agenda de lançamen-
to de seu livro, "Contra o Sistema da
Corrupção". A obra narra sua passa-
gem pelo governo Jair Bolsonaro e
os bastidores da Lava Jato.

Desde que se filiou ao Podemos e
vestiu o figurino de pré-candidato,
esta é a primeira vez que Moro
cumpre agenda no Nordeste. O ju-
rista dá seus primeiros passos e
tenta angariar votos na região con-
siderada reduto político do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), um de seus principais opo-

nentes. Fotos do ex-ministro com o
chapéu geraram repercussão e ga-
nharam tração nas redes ontem.

O uso de chapéus associados à
cultura nordestina, como o cha-
péu de couro e o chapéu de boia-
deiro, é de praxe durante campa-
nhas e pré-campanhas à Presidên-
cia da República. Nomes que dis-
putaram outras eleições fizeram
gesto parecido, incluindo a ex-pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) e os en-
tão candidatos Geraldo Alckmin
(PSDB), Fernando Haddad (PT), José
Serra (PSDB) e Aécio Neves (PSDB),
entre outros.

O presidente Jair Bolsonaro ves-
tiu a peça em mais de uma oportu-
nidade, tanto durante sua campa-
nha, em 2018, quanto em viagens

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

pelo Nordeste depois de eleito. O
mandatário também tem o costu-
me de usar um chapéu de vaquei-
ro, menor e mais arredondado,
quando visita a região. Ele fez uso
do item na inauguração do aero-
porto de Vitória da Conquista, na
Bahia, em 2019, e durante viagem
ao interior do Piauí em 2020, por
exemplo

Durante o evento no Recife, Mo-
ro voltou a pautar sua fala no com-
bate à corrupção e à pobreza. Ele
afirmou ser favorável aos progra-
mas de transferência de renda,
que, acredita, precisam ser manti-
dos. O ex-juiz também reforçou a
sugestão de criar uma agência re-
guladora com foco na erradicação
da pobreza.

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

Alerta no caixa
No afã de vender sete refinarias, sem a atenção ao valor real, o

governo pode perder R$ 100 bilhões nessa pressa de fazer caixa. O
alerta vem de especialistas do Congresso.

É o amor
Ex-governador do DF Jose Roberto Arruda, que se apaixonou pela

sua personal trainer – a hoje esposa e ministra palaciana Flávia Arruda
– era torcedor do Vasco da Gama desde pequeno..

Mas..
..Há poucos anos tornou-se botafoguense em homenagem à amada.

A adoração é tanta que ele cita a escalação do time dos anos 60.

E segue a viagem!
Fiscais da Agência Nacional de

Transportes Terrestres alertam
que o a autarquia está afrouxando
regras para o cerco a transporte
clandestino logo no início do
período de férias, quando o
movimento aumenta na estrada. A
Súmula 11, de 2 de dezembro,
informa entrelinhas que, flagrados,
as empresas de transportes (vans
ou ônibus, por exemplo) podem
ser multadas, mas o veículo não
poderá ser apreendido.

144 GLO’s..
Ações especiais de

segurança, que concedem
aos militares o poder
constitucional de polícia,
as operações de Garantia
da Lei e da Ordem tiveram
menor número no governo
de Jair Bolsonaro (13),
quando comparado às
gestões dos
ex-presidentes Michel
Temer (17), Dilma Rousseff
(28) e Lula da Silva (39).

..em 29 anos
Os dados são do STM.

Este ano, a GLO foi
acionada apenas uma vez,
em julho, em atuação das

Forças Armadas em
municípios do Norte para

repressão a delitos
ambientais. Nos últimos 29

anos, a GLO foi acionada
144 vezes: eventos (27,1%),

greve da PM (18,1%),
violência urbana (16%) e

Garantia da Votação (16%).

Ciúme
Depois de confirmar o casamento com PL, o presidente Jair

Bolsonaro passou a receber cobranças das legendas rejeitadas por
mais espaço no governo. Deputados do Republicanos, Progressista
e Patriota, por exemplo, fizeram chegar ao mandatário que
permanecem fiéis na base do governo na Câmara.

Fatura vai chegar
Mas os partidos esperam ser lembrados, principalmente em abril,

quando pelo mesmo sete ministros devem deixar o comando das
pastas para concorrer nas eleições 2022. O ciúme é mútuo. O
presidente Bolsonaro não tem gostado da aproximação, nos últimos
dias, de setores dessas legendas com o presidenciável Sérgio Moro.

Ref i n a r i a s
A refinaria Landulpho Alves, na Bahia, foi vendida para o grupo

Mubadala Capital dos Emirados Árabes por menos da metade do
preço que era avaliada. A denúncia é do deputado Helder Salomão
(PT-ES). Segundo o parlamentar, o valor da refinaria era avaliado em
R$ 21 bilhões e foi vendida por R$ 10 bilhões.

Viagem pertinente
“O presidente brasileiro foi aos Emirados Árabes e ninguém sabia

muito bem disso, embora nós já houvéssemos dito que o presidente
estava fora do Brasil para entregar mais uma vez os interesses do
país aos interesses internacionais”, afirma o deputado.

ES P L A N A D E I R A
» CEOMIND, do Instituto TODDE, passa a integrar CEO

BUSINESS SCHOOL.

» Praticagem do Brasil inaugura dia 14 seu centro de simulações
de manobras de navios em Brasília.

» Influencer Débora Máximo participa, dia 9, do programa "Vem
com a gente!", da Tv Bandeirantes.

» CI&T e Instituto de Gestão em Tecnologia da Informação
lançam Programa gratuito de Formação em TI para Pessoas
com Deficiência.
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Reforma politica
Nada mais realista do que a

análise do escritor e jurista
Darcy Azambuja, morto em

1970, sobre os partidos políticos:
os defeitos dos partidos são, em
verdade, defeitos dos homens. E
como temos excesso de políticos
com defeitos, o resultado são os
partidos que existem no país –
mais de trinta- que não têm qual-
quer representatividade, respeito
e confiança dos filiados.

Exemplo? O presidente Bolso-
naro: em menos de trinta anos de
vida política, já assinou a nona fi-
liação, e agora a uma legenda- PL-
que mais criticou e acusou de cor-
rupção em 2018. Filiou-se a um
partido que pareceu, no momen-
to, a melhor opção, financeira e
em submissão, mas com o qual
não tem compromissos. O mes-
mo ocorre no PSDB. Com Doria a
legenda tem chances, mas cami-
nha para ser novamente derrota-
da pelo caciquismo de alguns
membros, se não tomarem juízo.

Tem também o PT que, como os
demais, tem donos, só que mais
consolidados. Onde pisam não
nasce nem capim. Para não me es-
tender mais, lembro do MDB,
sombra do PMDB de Ulisses, Tan-

credo, Brossard, Covas e tantos
outros, hoje legenda sem expres-
são. Não há diferença entre eles,
sejam mais antigos ou recentes,
com objetivos pouco ou nada re-
publicanos, de olho nos recursos
do fundo partidário e na chance
de aderir a alguém que chegue ao
poder para então, mamar gulosa-
mente nas tetas governamentais.
Partidos associar pessoas, não
apenas políticos que disputam
mandatos, com a mesma convic-
ção política, para chegar ao poder
e cumprir um programa.

Mas não o são no Brasil. Aqui
existem apenas no período eleito-
ral. Fora disto, não interagem
com a população, não buscam o
diálogo na articulação de pautas
de interesse. Alguns, tidos de es-
querda, ensaiam esta ação, mas
visam só promover seus donos.
Nossos partidos nada represen-
tam. Têm funções meramente
cartoriais. Ser filiado a um deles é
exigência legal para se candida-
tar. E é apenas para isto que exis-
tem. São vitrines dos defeitos de
seus membros.

PAULO CESAR DE OLIVEIRA,
jornalista e empresário

E s p e ra n ç a
Meu bem, seja bem vinda. De-

pois irei te visitar, espero que esteja
viva.

DANIEL CRISTINA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Zoológico de
Brasília recebe ursa ameaçada de
ex t i n ç ão

C o ntág i o
Em época eleitoral tem destas si-

tuações. É esconder o sol com a pe-
neira por causa, também, das fes-
tas populares! Cancelar estas co-
memorações e dimininuir oficial-
mente o número de contagiados,
rende votos!

NINA ROSA GIOVANNINI, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA S aú d e
gera apagão de casos de Covid ao
mudar regra para notificação

D es c o n f i o
Não me diga que outros sinto-

mas de gravidez não apareceram?
me conta outra, porque essa não
colou.

FRANCISCA AMARAL, PELO
FACEBOOK, SOBRE A MATÉRIA Mulher
sente dores na barriga e descobre
g rav i d ez

Na boca do povo
O mestre cria, o discípulo cópia.

HELBERT MARTINS, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Moro repete
presidenciáveis e usa chapéu de
ca n gac e i ro

Look da feira
Aposto que se esse look custasse

20 reais e fosse vendido na lojinha
da esquina, ele não iria querer
comprar de jeito nenhum.

BÁRBARA RANGEL, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Em tom de humor,
Rafa Uccman, gonga look de
Matheus Mazzafera no Beach Park

A n a rq u i a
Tá errado essa anarquia. Tem que

exigir sim! Agora é a vez de quem
se cuidou.

JOYCE GEORGINA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Festas de fim de
Ano – Algumas cidades vão exigir
vacinação ou teste negativo de
C ov i d - 1 9

Listas telefônicas
Aos poucos vamos nos dando

conta de que, no passado,
acompanhávamos as ten-

dências mundiais e, hoje, ainda o
fazemos sem ao menos questio-
narmos se ela é a mais apropriada
para nós. Quem não gostava de
ter em casa um catálogo telefôni-
co e, vez ou outra, folhear aquele
calhamaço de papel e ir lendo no-
mes e nomes, com letra A, B, C e,
algumas vezes encontrando no-
mes estranhos, esdrúxulos, mas
verdadeiros. Imaginávamos co-
mo os pais tiveram coragem de
nominar os filhos daquela ma-
neira.

Ríamos e convidávamos os fa-
miliares a sentarem-se ao nosso
lado e íamos folheando e nos di-
vertindo. Não tinha “coisa ” me -
lhor do que ter em casa um catá-
logo telefônico. E quem já não pe-
gou aquele serviço em época de
distribuição para fazê-lo? Era um
dinheiro extra por três ou quatro
dias. Saíamos distribuindo nas
casas enumeradas e, ao mesmo
tempo, recolhendo as listas ve-
lhas.

Todos os anos acontecia de tro-
carmos a lista telefônica. Os de-
tentores de linhas queriam que

seus nomes aparecessem ali. Isto
era ostentação, afinal, nem todas
as casas tinham aparelho.

Mas, as listas, ah! Era formidá-
vel tê-las em casa. Alguns tinham
duas, três listas antigas, pois as
novas às vezes eram simplificadas
e os nomes dos conhecidos só
apareciam o primeiro e último
nome. E quando dava da compa-
nhia telefônica acrescentar um
número, teria que fazer novos ca-
tálogos para substituir os antigos
e desatualizados.

Quando foi que você teve uma
lista telefônica nas mãos nos últi-
mos anos? Os buscadores de in-
ternet faliram muitas gráficas e
distribuidoras, acabou com nos-
so “bico ” anual e, isolados, os
mais antigos ficam apenas com
saudades das páginas amarelas
ou papel jornal fininho que nos
apresentava uma gama de for-
mas de utilizar aquele compên-
dio de nomes e propagandas.

Em mim ficou saudade, outros,
coitados, sequer saberão o que
era se divertir com tão pouco em
suas mãos.

GREGÓRIO JOSÉ, j o r n a l i sta ,
radialista, filósofo

Bahia 2x0
Num primeiro tempo avassala-

dor o Bahia fez 2 x 0 no Fluminen-
se e saiu, pelo menos por enquan-
to, da zona de rebaixamento, mas
Fred, a estrela do Flu, bem no co-
mecinho do jogo, aos 2 minutos,
perdeu um gol, daqueles imper-
díveis, que mudaria a estória do
jogo e a inclusão do Flu na liberta-
dores.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES,
Vila Velha-ES

Economia
Tenho acompanhado as falas

do ministro Paulo Guedes sobre o
desempenho da nossa Economia.
Afirmações como: “o Brasil está
de pé” e deve crescer ainda mais,
levam-me a relembrar do tempo
em que o vovô começou a cha-
mar a vovó de mamãe.

Os membros da família nota-
ram que o estado de lucidez do
ancião apresentava sinais de alte-
rações e recorreram à medicina
em busca de tratamento.

Ainda bem que o vovô conse-
guiu recuperar a lucidez e enxer-
gar a realidade. Será que o minis-

tro ainda poderá enxergar o
quanto a coisa está feia?

JEOVAH FERREIRA, Taquari, DF

E d u caç ão
Quando recebemos a notícia

de que os prefeitos deixaram de
investir R$15 bilhões em educa-
ção dá para entender porque a
educação de nossas crianças, está
no final da fila colhendo resulta-
dos pífios. Quando a pandemia
chegou, nenhum professor sabia
dar aula on line, na iniciativa pri-
vada os professores aprenderam
em uma semana como continuar
com as aulas.

E as escolas públicas? Fecha-
ram as portas e esqueceram do
compromisso com as famílias,
crianças e professores. Por que os
alunos não receberam tablets
prometidos? Por que os professo-
res não foram treinados? Na esco-
la privada, se o aluno não tem au-
la o pai troca de escola, e na públi-
ca para onde o pai corre?

Agora os prefeitos estão preo-
cupados, não com a educação,
mas como não serem punidos. É a
incompetência exposta . Pobre
Brasil!

IZABEL AVALLONE, São Paulo, SP

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

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

As charges, artigos e comentários publicados nesta página são
a opinião de seus autores. E não refletem necessariamente a
opinião deste jornal
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BRASIL.
Superbactérias são risco à saúde
RESISTÊNCIA

Microorganismos se desenvolveram mais rapidamente durante a pandemia da cov i d - 1 9
TARSO SARRAF / AFP

Ambiente de UTI favorece o desenvolvimento de bactérias resistentes

Ao longo da pandemia de co-
vid-19, triplicou a dissemina-
ção de superbactérias, mi-

crorganismos resistentes a diver-
sos antibióticos, em hospitais bra-
sileiros, mostra análise do Labora-
tório de Pesquisa em Infecção Hos-
pitalar do Instituto Oswaldo Cruz
(LAPIH), da Fiocruz.

O levantamento foi feito a partir
de amostras de bactérias isoladas
em oito laboratórios estaduais de
saúde pública e enviadas à Fiocruz
para uma análise mais detalhada.
O grupo pertence a uma rede de
monitoramento de resistência
bacteriana da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Ainda
não há dados consolidados de todo
o país.

Em 2019, haviam sido isoladas
pouco mais de mil bactérias resis-
tentes a antibióticos. Em 2020, o
número de amostras positivas foi
de quase 2.000. E em 2021, entre ja-
neiro e outubro, foram mais de
3.700 amostras confirmadas. O

problema das bactérias resistentes
até a antibióticos mais modernos,
como os carbapenêmicos, é ante-
rior à pandemia, mas piorou mui-
to durante a crise sanitária.

Entre as hipóteses indicdas pelos
cientistas estão o alto volume de
pacientes muito graves nos hospi-
tais e o aumento do uso de antibió-
ticos. Na Europa, mesmo com a re-
dução do uso de antibióticos, a re-
sistência bacteriana também au-
mentou entre 2019 e 2020.

Uma estratégia tem sido voltar a
usar antibióticos mais antigos, co-
mo a polimixina, que, embora
mais tóxicos, mostraram-se efica-
zes no combate a algumas dessas
bactérias resistentes. Ocorre que
até eles estão perdendo o páreo.

Em agosto passado, uma nota da
Anvisa, com base em dados de um
laboratório público do Paraná,
apontava que, além de um aumen-
to de 90% de microorganismos re-
sistentes, 20% das amostras da Aci-
netobacter baumannii, uma das

bactérias causadoras de infecções
hospitalares, já eram resistentes à
polimixina.

Segundo a microbiologista e
pesquisadora Ana Paula Assef, che-
fe do LAPIH, o fato de os pacientes
com quadros graves de covid fica-
rem internados muito tempo, in-
tubados e muito debilitados, favo-
rece o desenvolvimento de infec-
ções secundárias, que precisam ser
combatidas com antibióticos. Com
o aumento no uso desses medica-
mentos, cresce também a pressão
seletiva sobre as bactérias.

Embora notas técnicas da Anvisa
e da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) reforcem que os antibió-
ticos não são indicados no trata-
mento de rotina da covid-19, já que
a doença é causada por vírus e es-
ses remédios atuam contra bacté-
rias, houve prescrição exagerada
desses medicamentos. As infecções
causadas por bactérias resistentes
geralmente são associadas à alta
mortalidade.

S A I BA MAIS
» A resistência bacteriana é considerada pelos especialistas uma

epidemia silenciosa, que piora a cada ano e a pandemia agravou o
c e n á r i o.

» Segundo a médica intensivista Suzana Lobo, presidente da
Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), o aumento da
resistência bacteriana foi notado por infectologistas e intensivistas
de todo o país. Além do perfil mais grave dos pacientes com covid,
práticas usuais de prevenção de infecções foram subestimadas.

Morre a atriz Mila
Moreira, aos 75 anos

D E S P E D I DA

Presença recorrente na Globo
-foram mais de 20 novelas-, a atriz
Mila Moreira morreu na madru-
gada desta segunda. A informa-
ção foi confirmada pelo hospital
CopaStar, na zona sul carioca. Se-
gundo uma pessoa próxima da fa-
mília, a atriz teve uma gastroente-
rite em Paraty, no litoral flumi-
nense, e foi internada na emer-
gência do hospital.

Moreira começou a carreira de
modelo aos 14 anos. À época, ela
venceu o concurso Miss Luzes da
Cidade, organizado pelo jornal Úl-
tima Hora, se fazendo passar por
maior de 16 anos. Na década de
1960, foi contratada pela Rhodia, se
tornando uma estrela dos eventos
de moda feitos para promover os
fios sintéticos da empresa.

Com uma passagem incidental
pela TV quando substituiu um ju-
rado no programa do apresenta-

dor Chacrinha, a estreia de Moreira
nas novelas veio com "Marron Gla-
cê", em 1979. Nela, interpretava
uma jovem viúva responsável por
atender os fregueses e cuidar do
bufê que dava nome à produção.

"Quando virei atriz, todo mundo
criticava. Houve muito preconcei-
to dos colegas. Achavam que eu era
caso do Cassiano [Gabus Mendes,
dramaturgo]", ela contou em en-
trevista a este jornal há cinco anos.

Moreira destacava a generosida-
de de Fernanda Montenegro e Sô-
nia Braga no início de sua carreira
como atriz. "Duas pessoas foram
muito generosas comigo: Fernan-
da Montenegro, e Sônia Braga." Ao
longo dos mais de 30 anos em que
fez novelas na emissora, participou
de obras como "Plumas e Paetês",
"Ti Ti Ti" e "O Astro". "A Lei do Amor",
novela de 2016, foi sua última pro-
dução para a TV.
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Petrobras nega redução de preço
COMBUSTÍVEIS

Estatal rebateu declaração de Bolsonaro sobre diminuição dos valores na próxima semana
GABRIEL JABUR/AGÊNCIA BRASÍLIA

No ano, o preço
da gasolina nas
ref i n a r i a s
acumula alta
de 74% e o
preço do diesel
subiu 65% no
m es m o
p e r í o d o,
disparada tem
puxado para
cima os índices
de inflação e
diminuído a
p o p u l a r i d ad e
do presidente
Jair Bolsonaro,
preocupando o
Palácio do
P l a n a l to

Juros do consignado
aumentam em Janeiro

A P O S E N TA D O S

Os juros do crédito consignado
do Instituto Nacional do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
vão subir a partir de janeiro de
2022. A nova taxa será de 2,14% para
o empréstimo pessoal consignado
e de 3,06% para o cartão de crédito.
Atualmente, os juros são de 1,80% e
de 2,7%, respectivamente.

A alta de 18,9% no empréstimo e
de 13,3% na taxa do cartão de crédi-
to foi um pedido dos ban-
cos, após queda nos ju-
ros durante a pande-
mia e um longo perío-
do de "congelamen-
to". Desde março de
2020, menos de um
mês depois de a covid
ter chegado ao país, as ta-
xas do consignado caíram e
permanecem no mesmo patamar.

Os novos juros foram autoriza-
dos pelo Conselho Nacional de Pre-
vidência Social (CNPS) após reu-
nião na manhã desta segunda-fei-
ra. O reajuste foi atrelado a políti-
cas de educação financeira para os
aposentados e pensionistas do
INSS, que deverão ser custeadas pe-
las instituições bancárias, mas cu-

jos pontos principais serão debati-
dos e definidos pelo conselho. Em
nota, a Febraban afirma que a alta
era necessária para que a oferta de
crédito do tipo continue sendo fei-
ta a aposentados e pensionistas. Se-
gundo a instituição, o principal
custo das operações de crédito con-
signado é o de captação.

De acordo com a federação, além
de ser a modalidade de emprésti-

mo mais barata, o consig-
nado desempenha um

papel importante na
vida do aposentado,
que utiliza o tipo de
crédito para custear
dívidas, pagar exames

e remédios, além de
contas do dia a dia.

A Febraban informa ain-
da que a concessão do consignado
tem caído nos últimos meses. A
queda no volume foi de R$ 9,37 bi-
lhões, em abril deste ano, para R$
7,18 bilhões, em outubro, segundo
dados do Banco Central.

Além disso, 1,6 milhão de apo-
sentados ficaram sem o crédito
consignado entre junho a outubro
de 2021.

A Petrobras afirmou, nesta se-
gunda-feira, que ainda não há
decisão tomada sobre cortes

nos preços dos combustíveis. A
afirmação foi feita em comunicado
ao mercado para responder decla-
rações do presidente Jair Bolsona-
ro, que anunciou redução para esta
semana.

Bolsonaro disse, em entrevista
ao site Poder360, que a estatal vai
anunciar uma série de reduções
nos preços dos combustíveis, co-
meçando nesta semana. Ele não in-
formou, porém, qual será o valor
da redução nem quando vai ocor-
rer. No comunicado desta segun-
da, a Petrobras diz que "ajustes de
preços de produtos são realizados
no curso normal de seus negócios
e seguem as suas políticas comer-
ciais", que preveem o monitora-
mento dos mercados e análise diá-
ria do comportamento dos preços
em relação a cotações internacio-
nais. A empresa repetiu ainda que
não antecipa decisões de reajustes

a autoridades. O texto desta segun-
da é semelhante ao divulgado
quando Bolsonaro afirmou, no fim
de outubro, que a estatal estava
prestes a anunciar novos aumen-
tos.

A declaração foi dada pouco an-
tes do último anúncio de reajuste
nos preços da gasolina e do diesel,
no dia 25 de outubro, que motivou
uma tentativa de paralisação na-
cional dos caminhoneiros no iní-
cio de novembro. Desde então, a es-
tatal não mexe nos preços dos dois
produtos. No ano, o preço da gaso-
lina nas refinarias acumula alta de
74%. Já o preço do diesel subiu 65%
no mesmo período.

I nvest i gaç ão
A Comissão de Valores Mobiliá-

rios (CVM) abriu novo processo pa-
ra investigar declarações do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) sobre a
Petrobras. É o terceiro procedi-
mento envolvendo o presidente e a
estatal em pouco mais de um mês.

2,14%
SERÁ A NOVA

TAXA COBRADA NA
OPERAÇÃO
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Presidente da África do
Sul apela por vacinação

VARIANTE ÔMICRON

Hospitais se preparam para receber mais pacientes infectados pela covid-19

SEYLLOU / AFP

Conselho de
Comando
Nacional do
Coronavírus da
África do Sul
convocará uma
reunião "em
b reve" ,
segundo o
p res i d e nte
Cyril
R a m a p h osa ,
para revisar o
estado da
pa n d e m i a

S A I BA MAIS
» Estimativas dos autores do

estudo mostram que o
número ultrapassará 100
milhões de crianças sem
registro até 2030, se não
houver investimento no
s eto r.

» Sem registro civil, os
cidadãos não têm
documentos de
identificação, nem acesso
aos serviços de saúde
públicos, o que pode
inviabilizar o acesso à
i m u n i zaç ão.

» Organização Mundial da
Saúde estima que o número
de casos de infecção e
mortes associadas à
covid-19 no continente
estão bastante acima do
que é notificado
of i c i a l m e nte.

E UA
anunciam
b o i c ote

O governo de Joe Biden vai
boicotar os Jogos Olímpicos de
Inverno de Pequim, marcados
para fevereiro de 2022, e não de-
ve mandar nenhuma autorida-
de à China, confirmou a Casa
Branca ontem.

Biden já havia anunciado a in-
tenção em novembro, durante
conversa com repórteres. À épo-
ca, o presidente americano jus-
tificou o possível boicote como
resposta às violações de direitos
humanos cometidas pelo regi-
me de Xi Jinping na China. Nesta
segunda, a porta-voz da Casa
Branca, Jen Psaki, afirmou que o
boicote se dá "pelo genocídio
em curso na República Popular
da China, pelos crimes contra a
humanidade em Xinjiang [re-
gião da minoria étnica dos uigu-
res] e outras violações de direi-
tos humanos."

O boicote, porém, não atinge
os atletas, que vão disputar nor-
malmente as competições e te-
rão apoio do governo, disse Psa-
ki. "Vamos apoiá-los em 100% do
tempo e ao mesmo tempo va-
mos torcer de casa", afirmou.
Parlamentares republicanos e
democratas, bem como a presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos dos Estados Unidos, Nancy
Pelosi, advogaram a favor do
boicote.

A última medida diplomática
do tipo foi tomada por Washing-
ton em 1980 contra as Olimpía-
das de Moscou, em retaliação à
então União Soviética, que havia
invadido o Afeganistão. Naquela
ocasião, o boicote também foi
esportivo, com a proibição de
que os atletas competissem.

A URSS retaliou quatro anos
depois, boicotando os Jogos de
Los Angeles, em 1984.

Antes do anúncio oficial, en-
quanto o boicote ainda era espe-
culado, Pequim afirmou que ha-
veria reação.

Zhao Lijian, porta-voz do Mi-
nistério das Relações Exteriores,
classificou a medida como "uma
mancha no espírito da Carta
Olímpica" e uma "ação sensacio-
nalista e manipuladora" dos
EUA. "Os EUA deveriam parar de
politizar os esportes e organizar
o 'boicote diplomático' para não
afetar o diálogo e a cooperação
China-EUA em áreas importan-
tes", disse Lijian nesta segunda.

Já confirmada a medida, o Co-
mitê Olímpico Internacional
(COI) disse respeitar o boicote
diplomático e estar satisfeito
que não tenha impactado a par-
ticipação dos atletas.

JOGOS DE INVERNO

O presidente da África do Sul,
Cyril Ramaphosa, disse, on-
tem, que o país começa sua

quarta onda da pandemia de co-
vid-19 em meio aos novos casos de
infecção pela variante ômicron e
fez um apelo para que as pessoas se
vacinem. As informações são da
C N N.

O sul-africano afirmou que os
hospitais têm intensificado os pre-
parativos para receber mais pa-
cientes. "Na última semana, o nú-
mero de infecções diárias aumen-
tou cinco vezes. Quase um quarto
de todos os testes covid-19 agora dá
positivo. Compare isso com duas
semanas atrás, quando a propor-
ção de testes positivos estava em
torno de 2%."

R a m a p h o s a p e d i u  p a r a  o s
sul-africanos irem aos postos de va-
cinação e cobrou o uso de másca-
ras. "A África do Sul agora tem su-
primentos suficientes de vacinas e
temos estações de vacinas instala-
das em todas as partes do país. A ca-
da dia que passa e as infecções au-
mentam, os motivos para a vacina-
ção se tornam mais convincentes e
a necessidade cada vez mais urgen-
te. Devemos revigorar nosso pro-

grama de uso de máscaras, onde
insistimos em não entrar em qual-
quer instalação pública ou comer-
cial sem uma máscara."

O Conselho de Comando Nacio-
nal do Coronavírus da África do Sul
convocará uma reunião "em bre-
ve", segundo o presidente, para re-
visar o estado da pandemia, o que
permitiria ao país tomar "quais-
quer medidas adicionais necessá-
rias para manter as pessoas segu-
ras e saudáveis".

OMS pede vacina
Na semana passada, a Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS) divul-
gou um alerta afirmando que a va-
riante ômicron representa um ris-
co global "muito alto" e poderá se
espalhar pelos territórios de dife-
rentes continentes de forma acele-
rada. A entidade fez ainda um ape-
lo para que doses de vacinas sejam
distribuídas aos países mais po-
bres.

De acordo com a entidade, em al-
guns locais, a mutação do vírus da
covid-19 poderá ter "graves conse-
quências". Na semana passada, o
governo sul-africano alertou a
agência sobre a identificação da

nova mutação do vírus da covid-19.
E, como consequência, governos
em várias regiões do mundo passa-
ram a colocar barreiras para diver-
sos países africanos, gesto que foi
criticado pela OMS.

Para agência, porém, o momen-
to é de atenção. "A ômicron tem um
número sem precedentes de muta-
ções de picos, algumas das quais
são preocupantes por seu poten-
cial impacto na trajetória da pan-
demia", disse a OMS. "O risco global
geral relacionado à nova variante
de preocupação da ômicron é ava-
liado como muito alto".

Falta de documentação
A insuficiência de registros civis

na África poderá excluir milhões
de pessoas da vacinação contra a
covid-19 por falta de acesso a docu-
mentação e serviços de saúde, indi-
c a  e s t u d o  d a F u n d a ç ã o  M o
Ibrahim, que promove a qualidade
da governança na região.

Segundo o estudo "Covid-19 na
África: um caminho difícil para a
recuperação", mais de 50% das
crianças nascidas no continente
não têm existência legal por falta
de registro.
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Jorge Jesus
pode ser
demitido

Dentre os já campeões do tor-
neio, talvez a situação mais preocu-
pante seja a do Barcelona. A equipe
está na segunda posição do Grupo
E, com sete pontos.

Amanhã, às 17h (horário de Brasí-
lia), enfrenta o líder do grupo, o
Bayern de Munique, fora de casa.
Não bastasse o time alemão estar
invicto, tem também o melhor ata-
que da competição (19 gols marca-
dos) e a melhor defesa (3 sofridos).

Se o Barcelona vencer, garantirá
a vaga na próxima fase da competi-
ção. Se empatar ou perder e o Ben-
fica ganhar, o time português ul-
trapassará e eliminará os espa-
nhóis da competição.

Os benfiquistas enfrentam, em
casa e no mesmo horário, o já eli-
minado Dínamo de Kiev. Em caso
de derrota, o técnico Jorge Jesus,
alvo do Flamengo para a tempo-
rada 2022, pode ser demitido. A
torcida do clube português está
insatisfeita com as recentes atua-
ções e chegaram a pedir a demis-
são do treinador após a partida
contra o Sporting, no último sá-
bado, quando o Benfica perdeu
por 3 a 1, em casa.

Restam apenas cinco vagas
LIGA DOS CAMPEÕES

A última rodada da fase de gru-
pos da Champions League aconte-
ce hoje e amanhã, e definirá os últi-
mos cinco classificados ao ma-
ta-mata.

Pelo Grupo B, Porto, Milan e o
atual campeão espanhol Atlético
de Madri disputam uma mesma
vaga para a fase de mata-mata –o Li-
verpool, líder, já está classificado.

O único que depende só de si é o
Porto, atualmente segundo coloca-
do, com 5 pontos. A equipe enfren-
ta o Atlético hoje, às 17h, e, se ven-
cer, avançará na competição.

Atlético de Madri e Milan (que
encara o Liverpool) têm 4 pontos
cada e precisam não só de uma vi-
tória, mas também de tropeços dos
outros concorrentes à vaga para
conseguirem a classificação.

O Grupo G está totalmente em
aberto. Lille, Salzburg, Sevilla e
Wolfsburg ainda brigam para defi-
nir os dois que avançam à fase de
mata-mata do torneio.

No Grupo F, Villarreal e Atalanta
se enfrentam na quinta para deci-
dir quem fica com o segundo lugar,
atrás do Manchester United.

Os dois primeiros colocados de
cada grupo avançam à fase de ma-
ta-mata da competição. Os con-
frontos eliminatórios serão defini-
dos por sorteio, sempre com os pri-
meiros colocados enfrentando os
segundos, com a vantagem de fa-
zer o segundo jogo da disputa no

seu estádio.
Quatro dos oito grupos já estão

com os seus classificados já defini-
dos, no Grupo A, o Manchester City
já está na primeira colocação, se-
guido pelo PSG. No Grupo C, o Ajax
também já assegurou a primeira
posição e o Sporting Lisboa está em
s e g u n d o.

No Grupo D, Real Madrid e Inter
de Milão definirão a liderança. Si-
tuação idêntica a do Grupo H, com
a disputa entre Juventus e Chelsea.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Caso o Benfica perca, Jorge Jesus pode ser demitido ainda nesta semana. O técnico é alvo do Flamengo.

S A I BA MAIS
» Liverpool, Bayern de Munique e Manchester United são

outras equipes que já estão garantidas na próxima fase.
Inclusive com a primeira colocação de sua chave, o que lhes
garante definir o jogo de volta em casa nas oitavas de final da
competição europeia. As oitavas estão marcadas para
fevereiro de 2022.

» A última rodada da fase de grupos da Champions League terá
transmissões dos canais TNT e Space, na TV por assinatura, e
do serviço de streaming HBO Max, na internet. Na TV aberta,
SBT vai passar a rodada desta terça (7), às 17h.

Verdão quer
renovar com
Abel Ferreira

O Palmeiras deu um passo im-
portante para assegurar a per-
manência de Abel Ferreira. O
clube ofereceu uma extensão no
contrato do treinador portu-
guês de dois anos. Isto é, o víncu-
lo do técnico, caso ele aceite a
proposta, passará a ter validade
até dezembro de 2024, não mais
até dezembro de 2022.

Também há a promessa por
parte da diretoria do Palmeiras
de que haverá um esforço para
contratar os atletas que Abel pe-
dir. Neste ano, a ausência de re-
forços irritou o técnico. De sua
lista de pedidos, chegou apenas
o volante Danilo Barbosa, via
empréstimo do Nice, da França.
Piquerez e Jorge foram contrata-
dos posteriormente para suprir
a saída de Matias Viña.

MAIS DOIS ANOS

Cano não
re n ova rá
com o Vasco

Por meio de uma nota oficial,
o Vasco informou que encerrou
as negociações para a renovação
de contrato do atacante Ger-
mán Cano. Deste modo, o argen-
tino deixará o clube e não atuará
pelo Cruzmaltino em 2022.

Inicialmente a diretoria vas-
caína tinha o desejo de estender
o vínculo do jogador, mas uma
dívida de cerca de R$ 3 milhões
com o atleta acabou sendo o
principal empecilho para a não
continuidade. O valor se refere à
mudança cambial ao longo do
período em que esteve em São
Januário, uma vez que ele rece-
be em dólar. Em suas redes so-
ciais, Cano postou uma despedi-
da com tom de "até logo", fazen-
do agradecimentos ao clube e,
principalmente, à torcida.

MERCADO

Calderano fica com o bronze no WTT
TÊNIS DE MESA

O mesa-tenista Hugo Calderano
perdeu para o japonês Tomokazu
Harimoto, número 5 do mundo, e
ficou com a medalha de bronze no
WTT Cup Finals, uma das princi-
pais competições do circuito do
tênis de mesa. Na semifinal, o bra-
sileiro foi superado por 4 sets a 1,
com parciais de 6/11, 9/11, 16/14,
11/5 e 11/3.

O WTT Cup Finals é o torneio
que encerra a temporada e conta
com os 16 melhores mesa-tenistas
da temporada, em Cingapura. O
evento substitui o ITTF Grand Fi-
nals neste ano, quando o circuito
internacional passou por algumas
mudanças. Em grande fase, Calde-
rano disputou duas partidas nesta
segunda-feira. Na primeira, supe-
rou o nigeriano Quadri Aruna, 13º
do ranking mundial, por 11/6, 6/11,
11/8 e 11/4. Mas, na sequência, o
número quatro do mundo não re-

petiu a boa performance.
O retrospecto era favorável ao

japonês. Harimoto venceu três das
quatro partidas entre os dois. A
única vitória do brasileiro ocorreu
no Aberto do Catar, em 2018, tor-

neio em que terminou com o vi-
ce-campeonato. Na ocasião, foi
batido na final por Fan Zhendong,
atual número 1 do mundo, que será
o rival de Harimoto na final do WTT
Cup Finals.

ROSLAN RAHMAN / AFP

Brasileiro encerrou o 2021 como a melhor temporada da carreira
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Em formato virtual, 54ª edição do
Festival de Brasília começa hoje

CINEMA

Com cerimônia de abertura será transmitida pela InnSaei; a homenageada da noite é Leila Diniz

TAÍS CASTRO

O filme Filhos da Periferia, que retrata a vulnerabilidade da juventude atual, será exibido em 8 de dezembro na plataforma do evento

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

Neste mês, acontece a 54ª edi-
ção do Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro, que desde

os anos 60 é um estímulo para o ci-
nema nacional. A abertura aconte-
ce hoje, ainda em formato virtual.
A programação do evento vai até
dia 14, com a exibição dos 63 filmes
programados na plataforma de
streaming InnSaei.TV e os longas
da mostra competitiva nacional
também serão transmitidos no Ca-
nal Brasil. O Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro é realizado pela
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do DF em conjunto com a
Associação Amigos do Futuro e
apoio do Canal Brasil, InnSaei.TV,
Naymovie e CiaRio.

Apenas dois curtas-metragens
do Distrito Federal foram selecio-
nados para participar da Mostra
Competitiva Nacional. Um deles é
o Filhos da Periferia, filme de Ceilân-
dia, dirigido e escrito por Arthur
Gonzaga, que será apreentado en-
tre 8 de dezembro (a partir de
22h30) e 9 de dezembro (até às

22h29). O segundo curta seleciona-
do, foi o N.F TRADE, dirigido por
Thiago Foresti, que também estará
disponível entre 11 de dezembro (a
partir de 22h30) e 12 de dezembro
(até às 22h29).

A lista de longas da Mostra Com-
petitiva Nacional conta com ape-
nas um filme do DF entre os sele-
cionados, a pro-
d u ç ã o  A c a s  o ,
l o n g a -m e t r a-
gem de estreia
do diretor Luis
Jungmann Gi-
rafa. O filme se-
rá exibido no
Canal Brasil no
dia 9 de dezembro, às 23h30 e esta-
rá disponível dia 10 de dezembro,
das 01h30 às 23h29.

A cerimônia de abertura trará
homenagem à atriz Leila Diniz, fre-
quentadora ilustre do Festival de
Brasília desde seu início. Com exi-
bição de Já que Ninguém me Tira
pra Dançar de Ana Maria Maga-
lhães (91 min, 2021, RJ), documentá-
rio realizado a partir de restaura-
ções de entrevistas concedidas por
Leila (1945-72). Também no dia 7, a

cineasta e gestora cultural Olga Fu-
temma recebe a medalha Paulo
Emílio Salles Gomes, concedida a
grandes contribuintes da memó-
ria e pensamento do cinema nacio-
nal.

Em 2021, o Festival de Brasília
conta com duas mostras paralelas
propostas pelos curadores do festi-

val – Tânia Montoro e Sílvio Tendler.
A mostra S e s se n t i n ha , reúne nove
clássicos do cinema brasiliense, en-
tre eles Louco por Cinema (An dré
Luiz Oliveira, 100 min, 1995, DF),
Braxíli  a (Dannyella Proença,
17min35s, 2010, DF), S eq u es t ra mo s
Augusto César (Gui Campos, 22
min, 2004, DF) e a exibição especial
de cópia restaurada de O país de São
Saruê (Vladimir Carvalho, 123 mi-
nutos, 1971, PB).

A mostra Memória e Linguagens

exibe quatro longas-metragens
que investigam a cultura brasileira
por meio de personagens, situa-
ções, criações artísticas e da pró-
pria formatação da identidade na-
cional. Os Ossos da Saudade(Marcos
Pimentel, 107 minutos, 2021, MG),
Procura-se Meteorango Kid: vivo ou
mor to (Marcel Gonnet e Daniel

Fróes, 99 min,
2022 – p r e v is ã o,
BA), Rolê – Histó -
rias dos Rolezi-
nhos (Vladimir
Seixas, 82 min,
2021, RJ) e S a m-
ba Riachão (Jor -
ge Alfredo, 86

min, 2001, Bahia) são as obras parti-
cipantes da mostra.

A programação inclui o Festival-
zinho, mostra infanto-juvenil com
curadoria do Cineduc – Cinema e
Educação, dividida entre a exibição
do premiado longa O Menino e o
Mundo (Alê Abreu, 80 min, 2013, SP),
de cópia restaurada de Aven turas
com Tio Maneco (Flávio Migliaccio,
97 min, 1971, RJ), e de dois progra-
mas com curtas-metragens: um
voltado a adolescentes de 13 a 17

anos, e outro para crianças de 6 a 9
anos, com obras do Amazonas, Ba-
hia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte, Rorai-
ma e São Paulo.

Nem só de filmes vive o Festival
de Brasília. O evento conta com um
programa masterclasses, seminá-
rios e painéis setoriais, atividades
voltadas ao mercado, oficinas e os
debates, todos realizados na plata-
forma Zoom sem inscrição prévia
(com exceção das oficinas). As mas-
terclasses gratuitas contam com as
presenças ilustres de Ruy Guerra,
Helena Solberg, Amos Gitai e Cos-
t a - G av r a s .

A programação do evento vai até dia 14, com a
exibição dos 63 filmes programados na
plataforma de streaming InnSaei.TV e os
longas da mostra competitiva nacional
também serão transmitidos no Canal Brasil.

S E RV I Ç O

Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro
54ª EDIÇÃO
• 7 a 14 de dezembro de 2021
• Programação gratuita
• Exibições online e na TV
• Programação completa e

classificações indicativas em
w w w. festc i n e b ra s i l i a .c o m . b r
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CANAL1.
FUTEBOL NO ESTÚDIO É UM ERRO GRAVE
DA JOVEM PAN NESTE SEU INÍCIO

R E P RO D U Ç Ã O

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

BAT E R E BAT E
» Luciana Gimenez encerra na

próxima semana as
gravações dos seus
programas na Rede TV!.
Depois, férias.

» A Band já tem definido o
lançamento de um novo
jornal, na hora do almoço, no
começo do ano que vem...

» ... E a principio a ideia é não
excluir nenhum dos atuais
p ro d u tos . . .

» ... Mas alguns terão alterados
seus horários de exibição e
suas durações.

» Amauri Oliveira está no
elenco da segunda edição de

"Juntos a Magia Acontece",
especial natalino que a Globo
leva ao ar em 19 de dezembro.

» Em 2022, Lucélia Santos vai
completar 50 anos de carreira,
com a direção de uma peça
teatral sobre Chico Mendes...

» ... E novidades no streaming,
com uma série dirigida por
Daniel Filho e a inclusão da
novela portuguesa “Na Corda
Ba m ba” no catálogo da
G l o b o p l ay.

» A LiveSports, do João
Palomino, irá apresentar
programas especiais dos
treinos e última etapa da
Stock Car no Youtube, sábado

e domingo.

» Um choque a morte de Mila
Moreira. Modelo, atriz, amiga,
gente boa demais.

» As novidades do showbiz e as
entrevistas do apresentador
Amaury Jr. com celebridades
e personalidades de todo o
mundo ganham novo horário
na Rede TV!...

» ...O “Programa Amaury Jr.”, a
partir de agora, será exibido
os sábados, logo após o
“Mega Senha”, à 00h30.

» O ex-ministro Aldo Rebelo é o
novo colaborador da
BandNews FM.

A transmissão de jogos de futebol em vídeo
pelas emissoras de rádio, com imagem parada no
estúdio, foi um assunto recentemente abordado
por aqui.

E não havia a menor intenção de voltar a ele, a
não ser se um fato novo viesse a acontecer. E não é
que aconteceu.

O que até aqui foi uma prática limitada para os
sites ou outros endereços das mídias sociais, a
Jovem Pan resolveu mostrar no na TV, muito
provavelmente por deficiências que ainda existem
na sua produção. Nada melhor para colocar no ar.

Mas a opção, sem dúvida, não podia ser pior.
O jogo escolhido foi Corinthians e Grêmio, que a

TV Globo transmitiu ao vivo, com bola rolando,
narração, comentários e reportagens apropriadas
para uma televisão.

O que levaria um ouvinte/telespectador,

interessado em ver o jogo, optar por algo diferente,
tão pobre e desprovido de qualquer atrativo?

Se o problema da Pan ainda é brigar por melhor
audiência, a insistência nisso será um dos
caminhos mais curtos para continuar no traço.

D ead l i n e
Dia 13, segunda-feira da

semana que vem, é o prazo
limite para entrega das
propostas da Premiere League.

Intenso nervosismo na
parada. Movimentação nos
bastidores da TV paga é das
mais intensas.

A força da aberta
O que existe em comum nas

plataformas de streaming, como
HBO Max, Netflix, Star Plus e
Amazon Prime Vídeo, nesta reta
final de temporada?

Todas anunciam potencialmente
as novidades de seus catálogos na
programação das TVs abertas.

Digital e estática
Aliás, a publicidade dessas

plataformas também já chegou
aos pontos de ônibus, em painéis,
assentos e demais estruturas do
a b r i go.

Formatos que permitem a
inserção de peças estáticas,
digitais e interativas.

Ba st i d o res
No último sábado, na Record, em São Paulo, aconteceu a gravação do especial “Família Record”,

mobilizando parte do elenco da casa.
Programa vai ao ar dia 22, às 22h45, com reapresentação no dia 24, às 20h45.

A ge n d a
Apresentado por Luísa Sonza e Pabllo

Vittar, o reality "Queen Stars Brasil” te m
previsão de estreia para março de 2022 no
HBO Max.

É uma disputa entre drag-queens.

Negócios e oportunidades
Está praticamente fechado o aluguel do Estúdio G, da

Rede TV!, para a Endemol e disponibilização a partir de
feve re i ro.

Em seus interiores, o negócio já é dado como certo,
restando apenas o contrato.

Por outro lado
Tudo caminha também para

que o Estúdio H, o da Peanuts,
digital, fique com a Netflix, assim
como o do “Mega Senha” já foi
destinado para a realização de
eventos. Agenda bem disputada.

Resta saber quando a Rede TV!
vai pensar em fazer televisão.

Cadeira vazia
Até agora ninguém foi designado

para ocupar o lugar da Gabriela
Delman, na editoria do jornal da
Monalisa Perrone na CNN Brasil.

Competente, dizem que uma das
razões da sua dispensa foi porque
“gritava demais”. Melhor, então, pegar
alguém que trabalha por sinais.

G rad e
Por causa da última rodada do campeonato brasileiro, em jogo nesta

quinta-feira, a grade da Globo volta a sofrer uma inversão.
“The Voice” amanhã, quarta, e futebol na quinta.

Tecla SAP
É de alarmar o número de peças

de marketing exibidas por aqui
dubladas, principalmente nos
canais por assinatura.

Será que o Brasil, país
reconhecido como um dos que tem
os melhores publicitários do
mundo, precisa disso?

S eg u i n d o
Está caminhando bem a

produção de “Todas as Mulheres
em Mim”, série da Record. E por aí
se inclui a escalação de elenco,
também já em estágio bem
ava n ç ad o.

Gravações em janeiro. Externas e
estú d i o.

Redes sociais
"Eu costumo dizer que a rede social é meio terra de ninguém, todo

mundo atirando para tudo que é lado, você tem que estar sempre ali com
c u i d ad o. . . ”.

Isis Valverde, estrela da Globo, em conversa com a revista Cidade Jardim.

C´est fini
“Nada Suspeitos” é o título de nova série da Netflix sobre um

misterioso crime. Um detetive, meio sem jeito, é encarregado de
descobrir quem matou um milionário, tendo como suspeitos todos
os candidatos à herança.

No elenco, Fernanda Paes Leme, Maíra Azevedo, Marcelo Médici,
Thati Lopes, Rômulo Arantes Neto, GKay, Silvero Pereira, Dhu
Moraes, Paulo Tiefenthaler, Eliéser Mota, entre outros.
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ARQUIVO PESSOAL

DEZEMBRO
ESPECIAL

O dia será bastante especial para a educadora
Ana Cristina Campelo, que completa hoje mais um

ano de vida. Ela brinda a data com um jantar
intimista na companhia da família. O mês de

dezembro também está sendo especial para Ana
Cristina por conta de um outro motivo.

Ela comemora dez anos de casada com o
advogado Estenio Campelo no próximo dia 9. A

data será festejada ao lado do filho do casal, João
Gabriel. Os Campelo passam o Natal em Brasília e
logo após seguem para a cobertura da família em

Fortaleza, onde passam o réveillon.

ANIVERSARIANTE DO DIA, Ana Cristina Campelo também brinda este mês dez anos de
casada com o advogado Estenio Campelo

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

At ra i n d o. . .
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) realizam até o dia 10, o “Wo r ks h o p
de Atração de Investimentos”, destinado a
capacitar diplomatas, chefes de setores de
promoção comercial e de investimentos...

. . . i nvest i m e ntos
...atuantes em embaixadas e repartições

consulares do Brasil no exterior. A prestigiada
cerimônia de abertura foi copresidida pelo

ministro das Relações Exteriores, embaixador
Carlos Alberto Franco França, e também pelo

presidente do BNDES, Gustavo Montezano.

Lu to
Notícia triste a da morte da atriz e ex-modelo

Mila Moreira, que faleceu aos 75 anos no Rio, no
Hospital Copa Star. Em sua última visita a Brasília,
anos atrás, Mila ganhou um almoço da socialite
brasiliense Thamis Peres, ocasião em que ela
contou muitas histórias de bastidores.

Bom moço
Reconhecido pela discrição com que circula

pelo Congresso Nacional, o deputado federal
Bosco Costa é visto como extremo conciliador
pelos colegas, que o procuram para tomar
orientações nas agendas da Câmara dos
Deputados. O sergipano teve atuação exemplar
no Conselho de Ética da Câmara.

C o n q u i sta
A atriz e dubladora brasiliense Lhays Macedo

participará no próximo dia 11 da DublaCon,
convenção brasileira virtual que promete reunir
dubladores de todo o Brasil. Para Lhays, dubladora
há 12 anos no mercado, eventos como este são
importantes para valorizar o segmento.

C o n c u rs o. . .
Um dos ambientes mais

instagramáveis desta
edição da Casa Cor Brasília,
o Lavabo Sensações,
assinado pelo arquiteto
Matheus Alves, está
promovendo um concurso
de fotografia. As melhores e
mais criativas fotos
registradas no espaço,
eleitas por comissão
julgadora, serão premiadas.

As empresárias Janete Vaz e Sandra Soares Costa foram agraciadas
ontem com a medalha do Mérito Buriti

...na Casa Cor
Entre as categorias

estão Melhor Foto Solo,
Melhor Foto em Dupla e

Melhor Foto em Grupo
(até quatro pessoas). Para

participar, bastava tirar
uma fotografia no Lavabo
e postar nas redes sociais
até o final desta semana.

Os ganhadores serão
escolhidos através
de um júri técnico.

ARQUIVO PESSOAL


