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GIGANTES VENCEM O
LEILÃO DE 5G, QUE VAI

MUDAR A ECONOMIA

Mas empresas
regionais de
telefonia também
ganham espaço. A
cearense Brisanet
será a nova
operadora do
Distrito Federal. 13
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INTERNET MAIS VELOZ
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Vagas no TCU
com salário
de R$ 22 mil
Concurso disponibilizará
20 oportunidades para
auditor de controle externo.
Inscrições vão até o dia 20.

EDUARDO NICOLAU/AE

Dama do teatro
agora é a nova

imortal da ABL
Fernanda Montenegro,
de 92 anos, é a primeira

atriz a ser eleita para a
Academia de Letras

Rev i ta l i zaç ão
da Praça do
Relógio vem aí
Melhoria faz parte das obras
do Túnel de Taguatinga, que
já tem mais da metade do
projeto concluído 311
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TCU abre 20 vagas com
salário inicial de R$ 22 mil

CONCURSOS

Prazo para inscrição no processo seletivo vai até o dia 20 de novembro
SAULO CRUZ/SECOM TCU

Os auditores de controle externo são responsávei por fiscalizar a gestão de recursos do governo federal

Preço da assinatura (DF e GO):
A N UA L : R$ 260,00 – SEMESTRAL: R$ 135,00

Vendas avulsas (DF e GO): R$ 1,00
Vendas avulsas (Outros Estados): R$ 3,00

Atendimento ao leitor : (61) 3343-8012 e 3343-8134
Atendimento ao assinante: (61) 3253-9257 e 3254-3947

A Editora Jornal de Brasília Ltda. não comercializa diretamente os exemplares do jornal ao público, fazendo-o unicamente por meio de bancas de jornais devidamente credenciadas e com a empresa juridicamente constituída que, por sua vez, revendem os exemplares por meio de vendedores
avulsos, com idade acima de 16 anos, conforme norma legal vigente, por ela diretamente contratados. As assinaturas são vendidas diretamente na sede social da empresa ou por intermédio das pessoas físicas ou jurídicas para isso au to r i zad a s .
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Abusou de
menores e
foi preso
TEREZA NEUBERGER
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Lucas Gabriel era o nome fic-
tício que o acusado utilizava
para se aproximar das víti-

mas pelo seu perfil fake no insta-
gram. Em seguida ele começaria
uma sucessão de exigências che-
gando por fim a chantagear
suas vítimas em troca da não di-
vulgação de fotos íntimas das
adolescentes.

O estudante de 25 anos, foi
preso ontem, em Maracanaú no
estado do Ceará, onde residia
com os pais. Com ele, foram
apreendidos computadores, ce-
lulares, e pen drives, onde foram
encontrados centenas de vídeos
íntimos. O terror psicológico
durou cerca de seis meses, ten-
do início em janeiro, até junho,
quando o pai de uma das víti-
mas procurou a delegacia para
registrar ocorrência. Inicial-
mente o acusado teria se aproxi-
mado de uma das vítimas, de 17
anos, por meio de um perfil fal-
so nas redes sociais.

A relação teria evoluído para
um aplicativo de mensagens
instantâneas, em seguida ele te-
ria pedido fotos íntimas à víti-
ma, que acabou enviando. Após
o envio, o acusado passou a
chantagear a vítima exigindo ví-
deos íntimos dela com a partici-
pação de outras pessoas. Elas en-
viaram os vídeos para o abusa-
dor que passou a exigir mais. Ca-
so ela não fizesse os vídeos deve-
ria efetuar o pagamento no va-
lor de mil reais, para que o rapaz
não divulgasse os seus vídeos ín-
timos na internet. A vítima deci-
diu então pedir a uma amiga,
também de 17 anos, que partici-
passe dos vídeos com ela. O acu-
sado continuou exigindo que
elas tivessem relações com ou-
tras pessoas e filmassem. Assus-
tadas as amigas, pediram que
um amigo participasse dos ví-
deos, e ele teria negado. Diante
da negativa, as duas pagaram R$
1 de mil para cessar as ameaças.

EXTORSÃO

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

O Tribunal de Contas da União
(TCU) abriu nesta última se-
gunda-feira (1º), as inscrições

para um concurso público que dis-
ponibiliza 20 vagas para a função
de auditor federal de controle ex-
terno. O salário inicial é de R$
21.947,82 e os cadastros poderão ser
feitos até o dia 20 de novembro.

Os candidatos terão que realizar
o pagamento de uma taxa de R$
180 para concorrer ao certame. A
inscrição deverá ser feita no site da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) no
l i n k  :  h t t p s : / / c o n h e c i m e n-
t o. f g v. b r / c o n c u r s o s / t c u 2 1 .

Das 20 vagas, uma é destinada
para pessoa com deficiência e cin-
co serão oferecidas para aqueles
que se autodeclararem negros. As
outras 14 vagas serão para a ampla
concorrência. Poderão participar
do processo seletivo aqueles que
possuírem uma formação supe-
rior em qualquer área.

O cargo de auditor de controle
externo é responsável por fiscalizar
a gestão de recursos públicos do
governo federal brasileiro. Entre as
atividades exercidas pelo profissio-
nal está incluída a avaliação da le-
galidade de gastos e também da
boa gestão dos recursos oriundos
dos cofres públicos.

Segundo o TCU, o concurso pú-
blico será dividido em duas etapas.
A primeira terá uma prova objetiva
de múltipla escolha, que será reali-
zada no dia 13 de março de 2021. Os
que forem aprovados, farão uma
avaliação discursiva no dia 22 de
maio. A segunda fase consistirá em
uma etapa de formação de caráter
eliminatório, que será realizado ex-
clusivamente aqui em Brasília, pe-
lo Instituto Sezerdello Corrêa, loca-

lizado no Setor de Clubes Esporti-
vos Sul.

Convocação no GDF
Em entrevista à Agência Brasília,

o governador do Distrito Federal,
Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que
irá convocar novos servidores pú-
blicos até o final deste ano. De acor-
do com o mandatário, as novas no-
meações ocorrerão de acordo com
a necessidade dos órgãos do DF.
“Ainda teremos mais nomeações
até que todas as carreiras sejam re-
compostas”.

O anúncio foi feito uma semana
após o chefe do executivo local
anunciar que nomearia 431 novos
candidatos aprovados em concur-
sos públicos da Secretaria de Edu-

cação do Distrito Federal (SEE-DF).
“Com esse chamamento de profes-
sores, nós vamos zerar o cadastro
reserva e encaminhar um novo re-
cu rs o”, afirmou o governador nas
redes sociais.

Além das novas contratações na
pasta da Educação, Ibaneis tam-
bém informou que 128 novos pro-
fissionais aprovados em processos
seletivos serão nomeados para
atuar nas Secretarias de Desenvol-
vimento Social, de Justiça e Cidada-
nia e da Mulher.

Sobre a realização de novos con-
cursos públicos no Distrito Fede-
ral, o governador disse que o tema
está sendo analisado pelo GDF e
que será feito conforme os quadros
da administração local.

S A I BA MAIS
» A Faculdade Tecnologia e Inovação

do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial do
Distrito Federal (Senac-DF) abriu a
possibilidade de se inscrever
gratuitamente para o vestibular do
ano de 2022 da instituição até hoje.
Os interessados devem acessar o
site df.senac.br/faculdade para se
inscrever. A primeira prova será
realizada neste sábado (6) de
forma on-line.

» O Senac-DF oferece um desconto
de 84,59% nos dois primeiros
semestres, desta forma, todos os
cursos saem por R$ 99,99
mensais no primeiro ano.
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Obra do Túnel de Taguatinga está
53% concluída, segundo o GDF

M O B I L I DA D E

Melhoria vai desafogar o trânsito
para mais de 137 mil motoristas que
passam pelo local diariamente

ELISA COSTA/JORNAL DE BRASÍLIA

Paco Britto:
“Obra é
importante pela a
mobilidade que
ela vai trazer e
para facilitar o
escoamento do
trânsito para
Ceilândia,
Samambaia e
p r i n c i pa l m e nte
Tag u at i n ga”.

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

Na manhã de ontem, o vice-go-
vernador do Distrito Federal,
Paco Britto participou de uma

vistoria nas obras do Túnel de Ta-
guatinga. “A importância dessa
obra é a mobilidade que ela vai tra-
zer e a facilidade do escoamento do
trânsito para Ceilândia, Samam-
baia e principalmente Taguatin-
ga”, afirmou, em conversa com a
reportagem do Jornal de Brasília.
A obra vai beneficiar mais de 137
mil motoristas que trafegam pelo
local diariamente.

O principal objetivo do túnel é
melhorar a retenção de veículos
causada pelos semáforos no centro
de Taguatinga. O projeto pretende
desafogar as entradas da cidade e
diminuir o tempo de deslocamen-
to em, pelo menos, 25 minutos. O
túnel vai poder receber os motoris-
tas que passam pela Avenida Elmo
Serejo com destino ao Plano Piloto,
pela a Estrada Parque Taguatinga
(EPTG). No sentido contrário, os
motoristas na EPTG poderão seguir
até o início da Via Estádio, saindo
perto do antigo viaduto da Avenida
Samdu.

R$ 275,5 milhões investidos
“O objetivo dessa visita é dar

transparência à população do que
está sendo feito e o que está sendo
gasto dos recursos arrecadados”,

comentou o vice-governador Paco
Britto, ao lado do secretário de go-
verno, José Humberto Pires, que
também participou da visita. “Há
outros pontos que o nosso gover-
no não deixa passar, como a econo-
mia: Foi isentado até o final de 2023
o IPTU dessa região. Além disso, o
magnífico boulevard aqui em ci-
ma será um ponto de integração
da população.”

Fruto de um investimento de R$
275,5 milhões, a obra que começou
em maio de 2020 tem data de fina-
lização prevista para o primeiro se-
mestre de 2022. Atualmente, está
53% completa e é feita pelas mãos
de 450 operários. O projeto de
construção do túnel também in-
clui a revitalização da Praça do Re-
lógio, a qual isentará os moradores
e comerciantes do local do IPTU até
o ano de 2023.

Corredor Eixo Oeste
Bispo Renato Andrade, adminis-

trador regional de Taguatinga, co-
mentou à imprensa: “Estamos nu-
ma etapa importante do Corredor
Eixo Oeste. O túnel fica no centro
de Taguatinga, um local de muito
movimento, comércio nobre e um
local de entroncamento. [...] Esta é
uma cidade que tem tudo, nós não
precisamos sair dela para fazer
compras. Taguatinga é uma cidade
que poderia ser totalmente inde-
pendente, não é à toa que a maior
obra está aqui”, finalizou.

Últimas paredes
O túnel terá bifurcações nas saí-

das e marginais de acesso às aveni-
das Comercial Sul e Norte e Samdu
Sul e Norte. No momento, estão
sendo feitas a escavação e concreta-
gem das últimas paredes. De 1.064
lamelas que formam as paredes,
987 estão prontas e de 28 lajes, 10 fo-
ram finalizadas.

Nessa quinta, ferros foram trans-
portados para o meio da constru-
ção para fazer a laje do centro. De
acordo com o secretário de Obras e
Infraestrutura do DF, Luciano Car-
valho, a escavação final da parte in-
ferior foi necessária para dar início
ao escoramento. Segundo a pasta,
até o dia 20 deste mês, será feito o

restante da escavação e a concreta-
gem das lajes de fundo.

“Embaixo são três pistas em cada
sentido, e em cima, essa praça, que
é um boulevard. Será um espaço de
convivência, com parque infantil,
pista de skate, bancos, quiosques e
ci clov ias”, contou o secretário Lu-
ciano Carvalho sobre os detalhes fi-
nais da obra. Quando a escavação
for completa, começam as obras de
terraplanagem, a compactação e a
concretagem do fundo. Do mon-
tante total de investimentos, R$ 87
milhões já foram usados, referente
a 38,81% da execução financeira do
contrato. Até a data de entrega, 2
mil empregos devem ser gerados.
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Faixa etária para dose extra
segue em 60 anos de idade

PA N D E M I A

Mesmo com mais imunizantes recebidos, GDF opta por não ampliar o leque
BRENO ESAKI/AGÊNCIA SAÚDE DF

Saúde diz que houve avanço na atenção hospitalar com tratamentos de pessoas com nefrologia

Atu a l i zaç ão
de cadastro
até o dia 8

As eleições on-line da Seccio-
nal do Distrito Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil
(OAB/DF) vão acontecer no dia 21
de novembro de 2021 (domin-
go), no período contínuo das
10h às 18h. Advogados e advoga-
das que quiserem votar usando
e-mail ou telefone celular para
validar suas identificações, no
ato, têm somente até o dia 8 de
novembro próximo para atuali-
zar esses dados em seu cadas-
tros na página da Ordem. É por-
que a validação do e-mail/celu-
lar será realizada pela confirma-
ção da senha enviada para o res-
pectivo contato, sendo assim es-
sencial a base estar atualizada.

Estarão aptos a votar todos
profissionais inscritos adim-
plentes com o pagamento das
anuidades. A votação virtual
permitirá a participação dos
eleitores a partir de qualquer
dispositivo com acesso a inter-
net como computadores, smart-
phones e tablets.

Serão eleitos os membros do
Conselho Seccional e de sua Di-
retoria; dos Conselheiros Fede-
rais; da Diretoria da Caixa de As-
s i s t ê n c i a  d o s  A d v o g a d o s
(CAADF) e das Diretorias das
Subseções e de Conselhos Sub-
seccionais existentes, para o
triênio 2022/2024.

A autenticação do eleitor na
plataforma de votação ocorrerá
mediante o número de cadastro
de pessoa física (CPF), sendo
que, além da validação por
e-mail ou SMS ao celular, será
possível aos profissionais vota-
rem contando com: certificado
digital; certificado digital em
nuvem; biometria facial; ou
confirmação de código de segu-
rança, constante do cartão/car-
teira de Identidade Profissional
do Advogado.

A votação on-line trará para a
advocacia mais comodidade,
pois qualquer advogado e advo-
gada poderá votar no conforto
de casa, sem precisar ir até os
pontos de votação.

Pontos de votação
Se tiver dificuldades, o advo-

gado ou a advogada terá todo o
apoio para exercer seu direito
democrático usando computa-
dores disponibilizados pela Co-
missão Eleitoral em 4 pontos do
Distrito Federal. São eles: Institu-
to Brasileiro de Ensino Desen-
volvimento e Pesquisa (IDP):
Módulo 49, SGAS 607 - Asa Sul /
Brasília; Subseção de Sobradi-
nho: Setor de Expansão Econô-
mica, Quadra 14, Lote 28/Sobra-
dinho; Subseção do Gama: Qua-
dra 1, Conjunto B, Lote 320, Setor
Norte/Gama; Subseção de Ta-
guatinga: Ql 10, Lote 54, Setor de
Indústria/Taguatinga Norte.

ELEIÇÃO NA OAB/DF

S A I BA MAIS
» Nas últimas 24h, o Distrito Federal registrou quatro mortes por covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem.

O valor é o menor desde 3 de janeiro deste ano, quando a Secretaria de Saúde notificou uma morte pela doença. Também nas
últimas 24 horas, foram 98 casos notificados pela pasta. No total, a capital tem 515.497 infecções e 10.906 óbitos desde o
início da pandemia.

» Do total de óbitos na capital, 946 eram residentes de outros estados e 813 eram do Goiás. No DF, as maiores incidências
continuam sendo registradas em Sobradinho, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal. O boletim mostra que 43,9% dos
casos foram identificados entre profissionais da saúde (12.442) e 15,3% em profissionais da segurança pública (4.341).

» A maioria dos casos de covid-19 ainda se encontram entre as mulheres, totalizando 282.517, e entre homens, o total é de
232.980 até o momento. Porém, mais pessoas do sexo masculino vieram a óbito por conta da doença: 6.250, já as mulheres
somam 4.656. Cerca de 56,3% do total de casos atingiram pessoas com Cardiopatia (21.141), seguido pelos Distúrbios
Metabólicos, com 34,9% dos casos (13.097). A lista segue com pacientes com imunossupressão, nefropatia, obesidade,
pneumopatia e doenças hematológicas. A presença de comorbidades em pessoas infectadas pela doença é de 84,8%.

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

Apesar de ter recebido, nesta
semana, mais 74.880 unida-
des da vacina da Pfizer contra

covid-19, o Distrito Federal não vai
ampliar, neste momento, a faixa
etária incluída na campanha de
aplicação da terceira dose.

Atualmente, apenas quem tem
60 anos ou mais pode receber a do-
se de reforço. Outro pré-requisito é
que os cidadãos dessa idade te-
nham tomado a segunda dose há
pelo menos seis meses.

Na tarde da última quarta-feira,
o Distrito Federal recebeu 74.880
unidades do imunizante desenvol-
vido pela Pfizer, das quais 49.140 se-
rão administradas como dose de
reforço, e 25.740, direcionadas co-
mo primeira aplicação para ado-
lescentes.

Outros pacientes
De acordo com a Secretaria de

Saúde, houve avanços na atenção
hospitalar com tratamentos de
pessoas com doenças nos rins (ne-
frologia). “Percebemos que a mobi-
lização que a pandemia causa na
rede influencia todos os níveis de
atenção. E naturalmente ela in-
fluencia diretamente nos serviços
que ficaram parados ao longo des-
se período.”

Com relação às cirurgias eletivas
– as que são programadas, mas que
não são consideradas de urgência
–, a pasta afirmou que notou haver
maior necessidade de atenção
aqueles pacientes que têm deman-
das ortopédicas, devendo ser o gru-
po com prioridade no atendimen-
to para os próximos dias.

D es m o b i l i zaç ão
Ainda segundo a Secretaria, no

momento, devido à diminuição
constante das internações pela co-
vid-19 nos Hospitais Regionais do

DF, há uma mobilização da chama-
da “Comissão de Remobilização e
Desmobilização de Leitos” p ar a
melhor distribuir as vagas para as
unidades hospitalares da capital.
Desde o dia 28 até a última quar-
ta-feira (3), a pasta afirmou que fez
quatro reuniões para que a reorga-
nização seja feita da melhor forma
possível.

“[Queremos] aproveitar melhor
os leitos de suporte ventilatório, e
conseguir desmobilizar – passar do
Leito UTI covid para um Leito Geral.
Começando pelos Hospitais Regio-
nais de Santa Maria, Samambaia,
Asa Norte e Ceilândia para libera-
ção dos leitos tanto de enfermaria
quanto de UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) para melhorar o fluxo
das cirurgias eletivas”, disse Fer-
nando Erick Damasceno, secretá-

rio adjunto de Assistência à Saúde.

Vacinação no DF
Desde o início da campanha de

imunização no DF, foram aplicadas
mais de 4,8 milhões de aplicações
da vacina contra a covid-19 na capi-
tal, distribuídas entre primeira, se-
gunda e doses únicas, além tam-
bém das doses de reforço para ido-
sos acima de 60 anos e trabalhado-
res da saúde, e aquelas adicionais
para imunossuprimidos.

Este último grupo, porém, é vis-
to com preocupação pela SES/DF,
uma vez que dos mais de 20 mil ap-
tos para receber a dose adicional
contra a covid-19, contabilizados
pelo Ministério da Saúde, apenas
8.328 pessoas procuraram os pos-
tos de vacinação para a nova aplica-
ção da vacina. É importante levar

relatório médico que comprove a
condição de saúde.

Aqueles que podem receber esta
nova dose são os que possuem
mais de seis meses desde a última
aplicação. No DF, 87,44% da popula-
ção acima de 12 anos já foi vacinada
contra a covid-19. O público que re-
cebeu a segunda dose ou dose úni-
ca é de 65,60%.

Dos adolescentes, receberam ao
menos a D1 quase 80% da popula-
ção com idade entre 12 e 17 anos –
no total são pouco mais de 268 mil
jovens. Este público compõe parte
daqueles que serão contemplados
com as novas 74.880 vacinas da Pfi-
zer que chegaram na última quar-
ta-feira (3). Do total, 49.140 são para
reforço de idosos e profissionais de
saúde e 25.740 destinadas para a
primeira dose dos adolescentes.
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Proposta aprovada na Câmara
já tem resistência no Senado

PEC DOS PRECATÓRIOS

Regra abre espaço de R$ 91,6 bilhões no Orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil
CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

A articulação
do governo
para aprovar a
PEC foi
ca p i ta n ead a
pelo presidente
da Câmara,
Arthur Lira,
que contou
com votos da
o p os i ç ão,
como o PSDB,
PSB e PDT

A bancada do PSDB no Senado
Federal vai se reunir na próxi-
ma terça-feira para firmar po-

sição contrária ao texto da chama-
da PEC dos precatórios. "Em respei-
to a compromissos históricos, os
senadores defenderão o legado do
partido. O PSDB tem convicções já
demonstradas de que é possível
equacionar políticas de auxílio e
distribuição de renda sem ferir de
morte o frágil equilíbrio fiscal,
ameaçado pela PEC", afirmou o
presidente nacional da sigla, Bru-
no Araújo.

Em votação apertada, a Câmara
dos Deputados aprovou na madru-
gada de ontem, em primeiro tur-
no, por uma margem de apenas
quatro votos, o texto-base da PEC
dos precatórios, que abre espaço
de R$ 91,6 bilhões no Orçamento de
2022 para o pagamento do Auxílio
Brasil e outros gastos, durante o
ano de eleições gerais no país

Considerada fundamental pelo
governo para bancar o novo Auxí-
lio Brasil, considerado pela oposi-
ção uma das principais bandeiras
eleitorais do presidente Jair Bolso-
naro, na tentativa de conquistar
um segundo mandato consecuti-
vo em 2022, a articulação do gover-
no, capitaneada pelo presidente da
Casa, Arthur Lira (PP-AL), contou
com votos de siglas que estão na
oposição, como o PSDB, PSB e PDT,
com 312 deputados votando a favor
da proposta e 144 contra.

Na contramão da bancada do
Senado, a votação do primeiro

turno da PEC dos Precatórios na
Câmara dos Deputados contou
com o apoio dos tucanos, quando
22 dos 32 deputados da sigla vota-
ram favoravelmente, seis (da ban-
cada paulista) votaram contra e
três se abstiveram. Araújo não se
manifestou sobre o racha do par-
tido na Câmara. Postulantes a pre-
sidenciável da sigla nas eleições
gerais do ano que vem, os gover-
nadores de São Paulo, João Doria,

e do Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, também se manifestaram
contrários à PEC.

Após a aprovação em primeiro
turno, os deputados irão analisar
agora os destaques ao texto e vo-
tam a matéria em segundo turno.
A previsão é que isso ocorra, segun-
do informou o líder do governo, Ri-
cardo Barros (PP-PR), na próxima
terça-feira. Apenas depois disso o
texto será analisado pelo Senado.

De 81 senadores, seis em exercí-
cio são do PSDB: Izalci Lucas (DF),
José Aníbal (SP), Mara Gabrilli (SP),
Plínio Valério (AM), Roberto Rocha
(MA) e Rodrigo Cunha (AL).

O presidente nacional do PSDB
destacou ainda que, como partido
que introduziu os programas de
transferência de renda no nível fe-
deral, a sigla tem a consciência de
que todas as ações de estado com
intuito de proteger os brasileiros

mais vulneráveis não podem gerar
inflação, recessão e descontrole,
por desrespeitar os limites do orça-
m e n t o.

"A conta retorna justamente pa-
ra os mais pobres. O partido irá dis-
cutir propostas alternativas e o
PSDB no Senado será nossa trin-
cheira na defesa de programas de
transferência de renda que não ge-
rem inflação", declarou Araújo por
meio de nota.

Aposta para a reeleição no ano que vem
Em outubro, o presidente Jair Bol-

sonaro determinou o aumento do
Auxílio Brasil para R$ 400, defla-
grando uma crise entre as alas polí-
tica e econômica do governo. A solu-
ção para atender à demanda do pre-
sidente foi driblar o teto de gastos,
propondo alteração no cálculo da
regra fiscal na PEC dos Precatórios.

Essa PEC, que já estava na Câma-
ra, prevê um limite para pagamen-
to de precatórios (dívidas da União
reconhecidas pela Justiça), o que li-
bera mais espaço no Orçamento.
As duas mudanças previstas na PEC
- envolvendo o teto de gastos e os
precatórios - têm potencial de abrir

uma folga superior a R$ 90 bilhões
no próximo ano, garantindo recur-
sos para o Auxílio Brasil e um auxí-
lio para caminhoneiros e compen-
sar o aumento de despesas vincula-
das à alta da inflação. O aumento
de gastos na área social é uma
aposta de Bolsonaro e aliados para
tentar fortalecer o presidente na
disputa à reeleição de 2022.

Um dos pontos de divergência
tratava da garantia do pagamento
de dívidas de repasses do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valo-
rização do Magistério (Fundef). Há
cerca de R$ 15,6 bilhões em precató-

rios desse tema para Bahia, Per-
nambuco, Ceará e Amazonas.

Diante da resistência, inclusive
em partidos de centro e da base do
governo, Lira e o relator da propos-
ta, deputado Hugo Motta (Republi-
canos-PB), costuraram um acordo
contestado por parlamentares
contrários à PEC.

Motta apresentou uma nova ver-
são do projeto às vésperas da vota-
ção no plenário. A mudança prevê
que os precatórios ligados à área
da educação sejam parcelados em
três anos. Com isso, as dívidas da
União vinculadas ao Fundef seriam
pagas da seguinte forma: 40% no

primeiro ano, 30% no segundo ano
e outros 30% no ano seguinte.

O parcelamento foi visto por in-
tegrantes da bancada de educação
como um avanço na negociação,
pois antes não havia uma perspec-
tiva de quando os recursos seriam
pagos.

A quitação desses débitos, se-
gundo o texto, fica dentro do teto
de gastos. A equipe econômica
apoiou a modificação na versão da
PEC. No entanto, a estratégia costu-
rada por Lira foi chamada de ma-
nobra pela oposição e deputados
contrários à proposta, como o par-
tido Novo.

Foi criado um valor
máximo a ser
quitado no ano; os
precatórios que
ficarem fora desse
limite serão pagos
em outros anos. O
gasto passou de
R$ 54 bilhões neste
ano para R$ 89
bilhões no ano
que vem.
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NAS RUAS
A Comissão de Legislação

Participativa da Câmara dos
Deputados discute na segunda-feira
o papel do Judiciário junto à
população em situação de rua, que
aumentou sobremaneira durante a
pandemia. A audiência tem como
uma das solicitantes a deputada
federal Erika Kokay (PT-DF/foto ), que
há anos atua junto a essa área.
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Violência
Erika lembrou que a Política

Nacional para a População em
Situação de Rua foi implantada há
mais de dez anos, por meio do
Decreto 7.053/09, mas a violência
contra esse grupo não diminuiu.
Especialistas na área e entidades
diversas já confirmaram
participação no debate.

Falando nela
A mesma deputada Erika

Kokay relatou, esta semana, na
Câmara, o projeto que institui
auxílio permanente de R$ 1.200
mensais às mulheres provedoras
de famílias monoparentais – ou
seja, o grupo familiar chefiado
por mulher sem cônjuge ou
companheiro, com pelo menos
uma pessoa menor de 18 anos.

A m pa ro
O texto foi aprovado pela comissão

dos Direitos da Mulher na Casa, e
prossegue em sua tramitação. Ela
acrescentou uma emenda ao projeto
original para reajuste anual do
benefício pelo INPC. Destacou que a
queda da renda das famílias,
“demonstra a necessidade de uma
política permanente de amparo às
mulheres e seus dependentes”.

To u r i n g
A Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) da

CLDF aprovou, quarta-feira (3), projeto do Executivo
que define parâmetros de uso e ocupação do Lote 1
do Setor Cultural Sul (SCTS), bem como da
manutenção da passagem pública do Edifício
Touring Club que liga a Plataforma Superior da
Rodoviária ao Setor Cultural Sul.

P res e r vaç ão
Segundo a deputada distrital Arlete Sampaio (PT),

relatora da matéria, os parâmetros de uso e ocupação
propostos expressam “a preocupação com a
preservação do patrimônio e permitem, ao mesmo
tempo, a exploração racional do imóvel, com atividades
compatíveis com a função cultural”. O texto prossegue
com sua tramitação.

H o m e n age m
Um grupo de candangos e brasilienses, servidores efetivos da

Câmara dos Deputados está na lista de profissionais que serão
homenageados nas próximas semanas pela prestação direta de
mais de 30 anos de trabalho ao Congresso Nacional, iniciativa
do presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL).

E x p l i caç õ es
A lista é grande, mas tem como um dos mais diletos

representantes, José Carlos Ricardo de Albuquerque,
pernambucano que há décadas assessora a Comissão Mista de
Orçamento do Congresso. Ele costuma ser muito procurado
para dar consultas e explicações técnicas tanto por colegas,
como também por parlamentares e jornalistas.

I n fâ n c i a
A Justiça trabalhista se

prepara para realizar a
quinta edição do seu
Seminário Nacional sobre
Trabalho Infantil, que este
ano abordará as
perspectivas das
crianças e adolescentes
após a pandemia. O
evento está programado
para acontecer no
próximo dia 26, no
período entre 8h e 17h30.

G l o ba l i zaç ão
Destinado a magistrados,

procuradores, auditores
fiscais do trabalho,
servidores, professores,
pesquisadores, estudantes,
parlamentares, ONGs, setor
empresarial e sociedade em
geral, o seminário deste ano
terá como escopo, segundo
coordenadores, o debate
sobre a sociedade
globalizada e o mundo do
t ra ba l h o.

Pa l est ra ntes
Fazem parte da lista de palestrantes os ministros Reynaldo

Fonseca (STJ) e Lélio Bentes Correa (TST); o deputado federal
Túlio Gadelha (PDT-PE), o reitor da Universidade Zumbi dos
Palmares, José Vicente, bem como desembargadores, juízes
e procuradores do trabalho.

P ro r rogaç ão
O TJDFT anunciou a prorrogação das datas limite no Sistema

PJe - 2ª Instância, em relação aos precatórios cujos prazos
venceram nos dias 25 e 26 de outubro passado. A medida, que
alcança apenas estes processos, segundo o Tribunal, decorre de
problemas técnicos ocorridos na implementação do grau de
sigilo nível 1 em tais documentos.

Pa râ m et ros
Com isso, os prazos ficam prorrogados para o primeiro dia útil

seguinte à resolução do problema. Técnicos da Corte
explicaram que as regras seguem o que determina a Lei
11.419/06, que estabelece parâmetros para os casos em que
algum sistema do Judiciário fique temporariamente
i n d i s p o n í ve l .
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Bolsonaro depõe sobre
suposta interferência na PF

NO PALÁCIO DO PLANALTO

Bolsonaro diz à
Polícia Federal
que Moro usou
a indicação ao
Supremo para
n ego c i a r
mudança no
comando da
i n st i tu i ç ão

EVARISTO SÁ/AFP

Bolsonaro no
d e p o i m e nto :
"Não havia
qualquer
insatisfação ou
falta de
confiança com
o trabalho
realizado pelo
Valeixo, apenas
uma falta de
i nte r l o c u ç ão"

P re o c u paç ão
seria também
com o Rio

No final do depoimento de 13
perguntas, Bolsonaro disse ter da-
do carta branca para o ex-juiz da La-
va Jato montar a equipe do seu mi-
nistério, mas percebeu depois que
Moro "estava administrando a pas-
ta sem pensar no todo, sem alinha-
mento com os demais ministérios
e o Gabinete da Presidência".

O formato do depoimento que
Bolsonaro deveria prestar à PF seria
alvo de julgamento do STF no mês
passado, mas o chefe do Executivo,
após resistir por mais de um ano,
manifestou interesse em fazê-lo
presencialmente.

A demissão de Moro do governo
Bolsonaro foi revelada pelo jornal
Folha de S.Paulo. Segundo declara-
ções do ex-ministro à época, Bolso-
naro o pressionou pela mudança
no comando da PF em agosto de
2019 e em janeiro, março e abril do
ano passado, quando pediu para
sair do cargo. Além de tentar empla-
car Ramagem no comando da PF
em Brasília, Bolsonaro tentou for-
çar a substituição do chefe da cor-
poração no Rio de Janeiro, base elei-
toral do presidente e de dois dos
seus filhos - o senador Flávio Bolso-
naro (Patriota-RJ) e o vereador Car-
los Bolsonaro (Republicanos-RJ).

No pedido de abertura de inqué-
rito, o procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, citou oito cri-
mes que podem ter sido cometi-
dos: falsidade ideológica, coação
no curso do processo, advocacia
administrativa, obstrução de Justi-
ça, corrupção passiva privilegiada,
prevaricação, denunciação calu-
niosa e crime contra a honra.

Em relação aos três últimos tipos
penais listados por Aras, o alvo da
apuração é o próprio Moro.

Ao ser interrogado pela PF, o
ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato
reafirmou as acusações feitas ao
pedir demissão do Executivo e de-
talhou sua relação com Bolsonaro.

Sobre a suposta intromissão no
trabalho da polícia, Moro revelou
que, por mensagem, o presidente
cobrou a substituição na Superin-
tendência da PF no Rio de Janeiro.

"Moro você tem 27 superinten-
dências [estaduais], eu quero ape-
nas uma, a do Rio", disse Bolsonaro
pelo WhatsApp, segundo transcri-
ção do depoimento de Moro à PF.

Além disso, o ex-ministro ressal-
tou que o chefe do Executivo teria
reclamado e demonstrado a inten-
ção de trocar a chefia da corpora-
ção em Pernambuco.

Após apuração da PF, a PGR irá
avaliar se cabe acusação contra Bol-
sonaro. Caso isso ocorra, esse pedi-
do vai para a Câmara, que precisa
autorizar sua continuidade, com
voto de dois terços.

Em caso de autorização, a de-
núncia vai ao STF - que, se aceitar a
abertura de ação penal, leva ao
afastamento automático do presi-
dente por 180 dias, até uma solução
sobre a condenação ou não do in-
v e s t i g a d o.

A Polícia Federal interrogou o
presidente Jair Bolsonaro na
noite desta quarta-feira no Pa-

lácio do Planalto sobre a acusação
de interferência política dele na
corporação. Nesta semana vence-
ria o prazo de 30 dias estipulado pe-
lo ministro Alexandre de Moraes,
relator do caso no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), para que fosse co-
lhido o depoimento do presidente.
Bolsonaro é suspeito de interferir
na cúpula da corporação para pro-
teger parentes e aliados, suspeita
levantada pelo então ministro da
Justiça Sergio Moro em abril do
ano passado, quando pediu demis-
são do cargo justamente por causa
das alegadas interferências do pre-
sidente.

No depoimento de ontem, Bol-
sonaro negou interferência na PF e
afirmou que trocou seu comando
por uma questão de diálogo. "Nun-
ca teve como intenção, com a alte-
ração da direção geral [da PF], obter
informações privilegiadas de in-
vestigações sigilosas ou de interfe-
rir no trabalho de Polícia Judiciária
ou obtenção diretamente de rela-
tórios produzidos pela Polícia Fe-
deral", afirmou o presidente, se-
gundo transcrição da PF.

Ainda disse que Moro teria con-
cordado com a nomeação do dele-
gado Alexandre Ramagem, atual-
mente na direção da Agência Brasi-
leira de Inteligência (Abin), para o
comando da PF desde que isso
ocorresse após sua indicação para
vaga de ministro do STF. As declara-
ções do presidente ocorreram a

uma semana da anunciada filiação
do ex-ministro ao Podemos. Ele é
apontado como pré-candidato à
Presidência.

Moro rebateu as afirmações de
Bolsonaro. Disse que "jamais" con-
dicionou troca no comando da PF a
uma eventual indicação ao Supre-
mo. "Não troco princípios por car-
gos. Se assim fosse, teria ficado no
governo como ministro", afirmou,
em nota enviada por sua assessoria
de imprensa. "Aliás, nem os pró-
prios ministros do governo ouvi-
dos no inquérito confirmaram es-
sa versão apresentada pelo presi-
dente da República. Quanto aos
motivos reais da troca, eles foram
expostos pelo próprio presidente
na reunião ministerial de 22 de
abril de 2020 para que todos ouvis-
sem."

“Falta de interlocução”
No depoimento, Bolsonaro disse

que em meados de 2019 solicitou a
Moro a troca do então diretor-geral
da Polícia Federal "em razão da fal-
ta de interlocução" que havia entre
ele e o delegado Maurício Valeixo.

"Não havia qualquer insatisfação
ou falta de confiança com o traba-
lho realizado pelo Valeixo, apenas
uma falta de interlocução."

O presidente afirmou que indi-
cou Ramagem "em razão da sua
competência e confiança construí-
da ao longo do trabalho de segu-
rança pessoal" durante a campa-
nha eleitoral de 2018.

Em nota, o advogado Rodrigo
Sánchez Rios, representante de

Moro, disse que a defesa foi sur-
preendida pela notícia de que o
presidente prestou depoimento
"sem que a defesa do ex-ministro
fosse intimada e comunicada
previamente". Isso, segundo o
advogado, impediu seu "compa-
recimento a fim de formular
questionamentos pertinentes,
nos moldes do que ocorreu por
ocasião do depoimento prestado
pelo ex-ministro em maio do ano
p a s s a d o" .

"A adoção de procedimento di-
verso para os dois coinvestigados
não se justifica, tendo em vista a
necessária isonomia entre os de-
poentes", afirmou Rios.

Em agosto de 2020, quando or-
denou o interrogatório presencial
de Bolsonaro, o ex-ministro Celso
de Mello, então relator do inquéri-
to, assegurou à defesa de Moro "o
direito de participar do ato de in-
terrogatório e de formular reper-
guntas ao seu coinvestigado".

O ex-ministro da Justiça também
considerou "impróprio" que o pre-
sidente tenha sido ouvido sem que
seus advogados tenham sido avisa-
dos e pudessem fazer perguntas.

Ao delegado Bolsonaro disse ain-
da que cobrou de Moro investiga-
ção mais célere e objetiva no caso
da facada de 2018 e das suspeitas
sobre suposto envolvimento no as-
sassinato da vereadora Marielle
F r a n c o.

Nos dois casos, segundo o chefe
do Executivo, não houve empenho
do ex-ministro da Justiça. Ele se
queixou de Moro não ser proativo.
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Mais um da Lava Jato na política
SEGUINDO SERGIO MORO

Deltan Dallagnol pede exoneração do Ministério Público e deve se candidatar a deputado federal

O procurador Deltan Dallagnol,
ex-chefe da força-tarefa da
Operação Lava Jato, vai deixar

o Ministério Público Federal. Em ví-
deo publicado nas redes sociais
nesta quinta-feira, Deltan confir-
mou a decisão dizendo que tem vá-
rias ideias para seu futuro e defen-
dendo o "voto consciente". "Posso
fazer mais pelo país fora do Minis-
tério Público", disse ele, sem deta-
lhar se entrará na política, como o
ex-juiz Sergio Moro. Ele poderá dip-
sutar uma vaga na Câmara dos De-
putados em 2022.

Moro anunciou que vai se filiar
ao partido Podemos, em evento na
semana que vem, o que abre cami-
nho para sua candidatura à Presi-
dência da República.

Deltan, 41 anos, foi o principal
porta-voz do Ministério Público Fe-
deral na operação deflagrada em
2014. Estava na instituição fazia 18
anos. Além da presença na mídia,
cabia a ele organizar as diferentes
frentes de apuração entre a equipe
de procuradores envolvidos no ca-
so. Tinha participação reduzida no
dia a dia dos processos e das au-
diências na Justiça Federal.

Ele ingressou na operação logo
em suas primeiras fases, quando o
então procurador-geral Rodrigo Ja-
not decidiu formar uma força-tare-
fa para se dedicar exclusivamente
ao caso, diante das dimensões das
descobertas em andamento. Na
época, havia acabado de concluir
um mestrado na Universidade
Harvard. Reuniu a seu lado uma
mescla de colegas experientes, co-
mo Carlos Fernando dos Santos Li-
ma, com jovens, como Roberson
Pozzobon, incluindo vários convo-
cados de outros estados.

Santos Lima, assim como Deltan,
era veterano do caso Banestado,
um mega esquema de evasão de di-
visas por meio do extinto banco do
estado do Paraná, hoje tido como
um laboratório da Lava Jato.

No auge da operação, em 2016, o
chefe da força-tarefa ficou marca-
do pela apresentação de um
PowerPoint contra o ex-presidente
Lula, no qual listava fatores que in-
dicavam que o petista havia chefia-
do o esquema de corrupção na Pe-
trobras. Com o ritmo intenso de re-
velações e a prisão de grandes em-
presários e líderes políticos em de-
corrência das investigações defla-
gradas no Paraná, Deltan foi alçado
à condição de um dos símbolos da
operação, com homenagens em
manifestações de rua.

Sempre foi questionado, porém,
pelo foco dos trabalhos nas admi-
nistrações do PT e pelos métodos
para a obtenção de acordos de de-
lação premiada, um dos pilares da
Lava Jato. Em 2020, desgastado pela
divulgação de conversas que man-

EVARISTO SÁ/AFP

Em vídeo nas redes sociais, Deltan Dallagnol disse que pode fazer mais pelo país fora do Ministério Público

Abalo com a
ida de Moro
para a Justiça

No vídeo divulgado ontem
anunciando seu desligamento do
Ministério Público, Deltan Dallag-
nol afirmou que, na Lava Jato, "por
um momento aqueles que nos
roubam há décadas foram puni-
dos pelos seus crimes". "Vemos no-
tícias cada vez piores sobre proces-
sos anulados, leis desfiguradas e
corruptos alcançando a impunida-
de."

O abalo na credibilidade da ope-
ração começou ainda em 2018,
com a decisão de Moro de abando-
nar a magistratura para ser minis-
tro no governo Jair Bolsonaro.

Em 2019, antes do caso Telegram,
Deltan já havia sofrido um grande
revés com decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) de suspender a
formação de uma fundação com
recursos bilionários recuperados
da Petrobras, pagos graças a um
acordo da estatal com o governo
americano. Os recursos acabaram
destinados à educação e em defesa
da Amazônia.

A Lava Jato, depois de obter a
condenação de chefes das princi-
pais empreiteiras do país e de polí-
ticos como Lula, o ex-deputado
Eduardo Cunha e o ex-governador
Sérgio Cabral, passou a sofrer uma
série de derrotas na Justiça.

Entre elas, decisão do STF que de-
terminou o envio de casos de cor-
rupção para a Justiça Eleitoral e a
retirada de casos de Curitiba por
falta de ligação com a Petrobras.

A principal derrota ocorreu em
novembro de 2019, com julgamen-
to que barrou a prisão de condena-
dos que estejam com recursos ain-
da pendentes nas instâncias supe-
riores. A medida possibilitou a sol-
tura de Lula depois de um ano e se-
te meses na cadeia.

Deltan deixou o comando da for-
ça-tarefa em setembro, meses an-
tes da extinção definitiva da opera-
ção que demoliu sólida estrutura
de corrupção instalada na Petro-
bras entre 2003 e 2014.

Políticos, doleiros, ex-dirigentes
da petrolífera foram contempla-
dos com propinas milionárias do
clube dos maiores empreiteiros
que formaram um cartel para ga-
rantir os principais contratos de
áreas estratégicas, como a Abaste-
cimento, Serviços e Internacional.

Com a saída do Ministério Públi-
co Federal, o procurador terá o ca-
minho livre para seguir os passos
do ex-juiz Sérgio Moro, que preten-
de se lançar candidato ao Planalto
nas eleições do ano que vem.

teve no aplicativo Telegram, o pro-
curador pediu desligamento dos
trabalhos da operação, citando
motivos familiares. Continuou, po-
rém, se manifestando em redes so-
ciais e em entrevistas sobre temas
ligados à Lava Jato e à corrupção.

Sua saída da investigação ocor-
reu já em um momento de declí-
nio, quando o procurador-geral
Augusto Aras procurava mudar o
modelo de trabalho de forças-tare-
fas. O grupo exclusivo da Lava Jato
foi encerrado em fevereiro deste
ano. Agora os investigadores até
evitam usar o nome da operação.

Em meio aos embates com po-
líticos, Deltan se tornou alvo de
procedimentos no Conselho Na-
cional do Ministério Público
(CNMP). Uma das representações
o acusava de interferência em
eleição para a presidência do Se-
nado, em 2019, devido a críticas
feitas ao senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL).

Quando era questionado sobre a
intenção de deixar a carreira no Mi-
nistério Público para entrar na po-
lítica, Deltan costumava descon-
v e r s a r.

Dinheiro com palestras
No caso Telegram, um dos prin-

cipais fatores de desgaste de Deltan
Dallagnol foi a proximidade de-
monstrada com o então juiz Sergio
Moro. As conversas mostraram que
Deltan antecipou o teor de acusa-
ções feitas contra Lula ao magistra-
do e recebeu dicas, como a indica-
ção de pistas e a sugestão de treina-
mento para uma procuradora.

As sentenças expedidas contra
Lula acabaram anuladas neste ano
no Supremo Tribunal Federal, e
Moro foi considerado pela Corte
parcial no julgamento do ex-presi-
dente. Os casos foram enviados à
Justiça Federal no Distrito Federal.

Em fevereiro deste ano, questio-
nado pela Folha de S.Paulo se havia
necessidade de autocrítica em rela-
ção à proximidade com o então
juiz, Deltan afirmou: "Advogados
têm contatos com juízes diaria-
mente em todo o Brasil, e isso é le-
gal. Figurões vão ao STF de bermu-
da. Não temos um décimo do aces-
so a certos ministros das cortes su-
periores que muitos advogados ou

mesmo réus têm".
Além das conversas com o

ex-juiz, os diálogos no Telegram
mostraram que Deltan montou
um plano para lucrar com pales-
tras. "Vai entrar ainda uns 100k [R$
100 mil] limpos até o fim do ano.
Total líquido das palestras e livros
daria uns 400k [R$ 400 mil]. Total
de 40 aulas/palestras. Média de 10k
limpo", disse o procurador, em
mensagem em 2018.

Nas palestras ministradas, de-
fendia mudanças legislativas co-
mo forma de combater a corrup-
ção no Brasil. No projeto chamado
de "Dez Medidas contra a Corrup-
ção", liderou a coleta de assinaturas
pelo país para pressionar o Con-
gresso. No fim de 2016, a proposta
foi votada, com alterações que iam
na direção oposta à defendida pe-
los procuradores.

No vídeo divulgado nesta quin-
ta, disse que os instrumentos de
trabalho do Ministério Público
têm sido "enfraquecidos, destruí-
dos".

No auge da operação Lava Jato, em 2016, Deltan
Dallagnol, chefe da força-tarefa, ficou marcado pela
apresentação de um PowerPoint contra o ex-presidente
Lula, no qual listava fatores que indicavam que o petista
havia chefiado o esquema de corrupção na Petrobras.
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ASSALTO AIR
A população assiste de mãos atadas ao

assalto das companhias aéreas (foto ), com a
complacência da Agência Nacional de Avia-
ção Civil. Os aviões continuam lotados, com
passageiros ombro-a-ombro, e não servem
mais lanches – um simples copo d’água só
aparece se o passageiro pedir. Mesmo com
ajuda bilionária da União, não houve redução
de preços das passagens e, o pior, a maioria
dos voos está mais longa – com aviões “para -
d o res” de duas a quatro escalas até o desti-
no, em viagens que variam de cinco a até ina-
creditáveis 19 ou 23 horas. As empresas sur-
preendem os clientes com alterações de vo-
os – há casos de trechos diretos que se trans-
formam em escalas – e o reembolso para de-
sistência é um presente para as aéreas: têm
até 12 meses para te pagar.
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JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Presidente da CCJ não cede à
pressão por agendamento

Alcolumbre resiste a sabatina
VAGA PARA O SUPREMO

Apesar do anúncio de esforço
concentrado para a realização de
sabatinas no Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) ainda resiste a
análisar a indicação do ex-ministro
André Mendonça para a vaga do
Supremo Tribunal Federal (STF). In-
terlocutores do senador dizem que
não há acordo para destravar isso e
o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), assegurou a
prerrogativa dos presidentes de co-
missão para definir as pautas no es-
forço coletivo de sabatinas.

Aliados de Alcolumbre, presi-
dente da Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), argumenta que o se-
nador vem sendo alvo de ataques e
de campanha difamatória, inviabi-
lizando o agendamento.

O senador está no centro de uma
denúncia em reportagem da revis-
ta Veja, publicada na sexta-feira, so-
bre um suposto esquema de "ra-
chadinha" em seu gabinete. Alco-
lumbre atribuiu o caso a esses ata-
ques. A polêmica em torno da saba-
tina de Mendonça, ex-Justiça e
ex-Advogado-Geral da União (AGU)
se arrasta há quase quatro meses,
desde a indicação de seu nome pa-
ra uma vaga no STF pelo presidente
Bolsonaro, em julho. Á época, o pre-
sidente se referiu ao indicado co-
mo “terrivelmente evangélico”.

Ao receber a mensagem presi-
dencial, Pacheco encaminhou para
a CCJ, cujo presidente, Alcolumbre.
A própria CCJ está parada, sem reu-
niões e sessões, há mais de um mês.

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

Aliados do governo recolhem assi-
naturas de outros parlamentares
para pressionar o agendamento.

O presidente do Senado justifi-
cou o esforço concentrado, nos
dias 30 de novembro e 1º e 2 de de-
zembro, afirmando que ele e ou-
tros senadores partirão no fim des-
ta semana para a Europa, para par-
ticipar da COP26.

Na sequência, haverá o feriado
da Proclamação da República, o
que inviabilizaria dias seguidos de
votação -apesar de o feriado cair
em uma segunda-feira e o Senado
normalmente ter sessões de terça a
quinta-feira.

Pacheco não pretende se indis-
por com Alcolumbre, que o apoiou
na eleição pela presidência da Ca-

sa. Mas o presidente do Senado vi-
nha sendo cobrado por governis-
tas e por evangélicos para solucio-
nar o imbróglio. A avaliação sobre
a nomeação é feita pela CCJ. A prin-
cipal etapa na comissão é a realiza-
ção de uma sabatina do candidato
pelos congressistas. Concluída a sa-
batina, a CCJ prepara um parecer
sobre a nomeação e envia a análise
ao plenário

A decisão sobre a indicação é fei-
ta em uma sessão plenária da Casa.
A aprovação do nome só ocorre se
for obtida maioria absoluta, ou se-
ja, ao menos 41 dos 81 senadores

Depois da aprovação pelo Sena-
do, o presidente pode publicar a
nomeação e o escolhido pode to-
mar posse no tribunal

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

No chão, no céu
O que se ouve entre portas dos executivos, com a retomada forte do setor

blindado pela ANAC, é trecho de música com a expectativa do alto caixa:
“vem chegando o verão..”

Ciro brabo..
Ciro Gomes acordou ontem com a pá vi-

rada. E ameaça desistir da disputa ao Pla-
nalto. Cita a votação do PDT a favor da PEC
dos Precatórios, como argumento.

..Sem palanque
Mas o que o irritou foi a articulação de

Lula com Rodrigo Neves (PDT), ex-petista
e ex-prefeito de Niterói, para ele se candi-
datar ao governo com apoio do PT.

M a n o b r i sta
Aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos De-

putados, Arthur Lira (Progressistas-AL), tem lançado mão de manobras para acelerar e
garantir a aprovação de projetos de interesse do governo. Na discussão da reforma admi-
nistrativa, em setembro, Lira conduziu pessoalmente mudanças entre os integrantes da
Comissão Especial e garantiu os votos necessários (28 a18).

Casuísmo
Para aprovar a PEC dos Precatórios, o manobrista Lira mudou o regimento da Casa e

permitiu o voto remoto de parlamentares que estão na Cúpula do Clima, a COP26, na Es-
cócia. O texto obteve 312 votos contra 144 no primeiro turno da votação. Dias atrás, inda-
gado se permitiria o voto remoto, Lira negou com veemência e citou “ca s u í s m o”.

“Roto e esfarrapado”
Em evento do Sindicato das Empre-

sas de Contabilidade de São Paulo (Ses-
con/SP) ontem, o ex-presidente Michel
Temer comentou que o país passa por
fase de descrença nas autoridades, mas
reforçou a necessidade de paz e otimis-
mo. Acredite, “cuspiu no prato em que
comeu”: Temer disse que o sistema pre-
sidencialista é roto e esfarrapado e de-
fendeu um semi-presidencialismo.

Teto é importante
Temer defendeu ainda o teto de gas-

tos, que na sua visão é muito importan-
te para não causar um desequilíbrio nas
contas públicas. “Hoje se fala em elimi-
nar o teto de gastos. Eu acho um absur-
do, porque ele dá credibilidade interna e
i nte r n ac i o n a l ”, comentou.

Um chega-pra-lá
O repúdio da Associação e Sindicato dos Di-

plomatas Brasileiros à PEC que autoriza políti-
cos ocuparem vagas em embaixadas já chegou
ao gabinete do autor, o senador Davi Alcolum-
bre (DEM-AP). No ofício, os diplomatas argu-
mentam que as negociações costumam ser de
grande complexidade e longa maturação, “o que
exige corpo de profissionais altamente especia-
l i zad o”. Não é o caso dos colegas do senador.

B u c h i n h a- d o - n o r te
Cabacinha, abobrinha-do-norte, purga ou bu-

chinha-do-norte é uma planta medicinal muito
usada no tratamento de sinusites e rinites, por-
que tem ação expectorante e antisséptica. O
medicamento Luffa Operculata, com o princípio
ativo da planta, pode entrar na lista do SUS. É o
que propõe o deputado Hildo Rocha no PL
4 92 / 2 1 .

Golpe no Whats
Uma nova onda de golpes via whatsapp. Cri-

minosos usam fotos de seus contatos, com
chips diferentes, avisam que trocaram de apare-
lho por emergência e pedem dinheiro em PIX ou
TED. A Coluna tem quatro casos que ocorreram
em Niterói, Brasília e BH.

ES P L A N A D E I R A
• Camarote +Brasil vai ser decorado

com paisagem do Mirante da
Rocinha nos desfiles do Grupo de
Acesso, na Sapucaí. # Secretária
municipal de Relações Internacionais
da Prefeitura de SP, Marta Suplicy
participa hoje da XIX Assembleia
Geral da União das Cidades Capitais
Ibero-americanas. # Erick Muniz é
novo Head de Growth da healthtech
Saúde da Gente.
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OPINIÃO.
A p at i a
A vida do cidadão brasileiro

não é fácil. A cada dia, uma
enxurrada de notícias dá

conta do aumento da inflação, o
que, automaticamente, eleva o
custo de vida. Isso somado à es-
cassez de vagas de trabalho for-
mal, nos coloca numa situação de
altíssima vulnerabilidade social.

Se perguntarmos a um e outro
sobre essa situação, de um lado
dirão o óbvio: vivemos o resulta-
do da incapacidade de gestão de
um governo que aparentemente
só tem ações de cunho ideológico
e eleitoreiro. De outro lado, refu-
tarão, sob a alegação de que a si-
tuação é efeito do “fique em casa”
da pandemia. Entretanto, quase
ninguém observa nossa parcela
de responsabilidade nisso.

É uma triste realidade, mas se
olharmos para a história das de-
mocracias, perceberemos que é
bem comum populistas e aventu-
reiros com pouca ou nenhuma
habilidade, chegarem ao poder
causando transtornos para a po-
pulação. Essa situação só se rever-
te quando a população organiza-
da os confronta e reage.

A triste verdade é que não é só a

pandemia de covid que tem ma-
tado pessoas. Nosso completo es-
tado de apatia, não sei se por de-
sesperança ou egoísmo, tem con-
tribuído para que os maus gesto-
res públicos continuem atuando
de forma irresponsável.

Vivemos um momento de le-
targia e falta de senso de nação.
Apáticos, perdemos a capacida-
de de nos indignar contra o que
estamos vivendo. Em geral, só
entendemos a criticidade da si-
tuação quando nos atinge. Preci-
samos reagir ao alto preço dos
itens básicos da nossa sobrevi-
vência e contra a má gestão dos
recursos públicos, cobrando
mudanças de postura de nossos
governantes. Estamos a menos
de um ano da eleição para os car-
gos mais importantes do nosso
País. É hora de abandonar a apa-
tia, abraçar a empatia e provocar
mudanças. Enquanto não enten-
dermos isso, papos assim serão
só utopia.

CLAYTON PAIVA, FALADOR NATO Há
que endurecer-se, mas sem jamais
perder a ternura, Instagram:
@ c l ay to n pa i va

I m b ró g l i o
Não foi por falta de aviso nosso.

Sempre soubemos que a Lava Jato
era uma operação política. Está aí o
r e s u l t a d o.

ANDREIA XAVIER, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Deltan Dallagnol
renuncia ao MP e deve entrar para a
p o l í t i ca

C a l ote
Não é só calote, é pedalada. Essa

questão de o precatório servir de
justificativa para essa pedalada é
inaceitável.A pretexto de abrirmos
espaço fiscal para o Auxílio Brasil
ano que vem, estamos mexendo
no teto de gastos, na regra de ouro
e desvinculando receitas. Carta
branca para o governo gastar
quanto quiser e como quiser.

ANT GARCIA, PELO FACEBOOK, SOBRE
A MATÉRIA I n q u é r i to
Bolsonaro-Moro pode levar a
afastamento do presidente; entenda

Tra í d o
Por isso que sempre falo, eu não

acredito mais no Moro e olha que
eu era fã dele. Depois que ele traiu
Bolsonaro, eu desacreditei dele. Se
ele traiu pessoas que acreditavam
nele, imagina o Brasil. Cuidado,
eleitores. Não acredite nesses que
são contra Bolsonaro.

AMÉRICA BEZERRA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Bolsonaro diz à PF
que Moro usou indicação ao STF
para negociar comando da polícia

Sem explicação
É aí onde eu me pergunto, o ne-

gócio de mãe e pai é difícil enten-
der quando não se tem explicação.
CELSO RODRIGUES, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Pai de um menino
em idade escolar, influenciador gay
quer mudança no sistema de matrí-
culas: “Experiência constrangedora”

C o e rê n c i a
Mostrou coerência entre o dis-

curso e a prática. Se houvessem
mais posicionamentos semelhan-
tes, quem sabe a política brasileira
não seria o mar de lama que é.

MIQUEIAS PEREIRA, PELO FACEBOOK,
SOBRE A MATÉRIA Ciro Gomes
suspende pré-candidatura à
P res i d ê n c i a

Viciados em êxtase
Inspiradora a carta que Rober-

to Jefferson escreveu na pri-
são na qual solta os cachorros

contra o presidente. Destaque
para o trecho em que compara o
mandatário da nação a uma es-
pécie de dono de boca de fumo:
“Bolsonaro cercou-se com vicia-
dos em êxtase com dinheiro pú-
blico; Farias, Valdemar, Ciro No-
gueira, não voltará aos trilhos
da austeridade de comporta-
mento. Quem anda com lobo, lo-
bo vira, lobo é. Vide Flávio.” Dá
até para imaginar uma cena ao
estilo Plínio Marcos:

VALDEMAR. Um carguinho, pe-
lo amor de Deus... preciso de ver-
bas, verbas!

JAIR. Te libero um ministério e
uma superintendência se me ga-
rantir total apoio no Congresso,
está ok?

VALDEMAR. Sim! Mal posso es-
perar... onde é que eu assino?

CIRO. Tem gente na fila, meu ca-
ro. Jair, libera aquela emenda pra
mim, estou esperando há uma pá
de tempo. Libera aí, sempre forta-
leci o seu lado.

JAIR. Vou resolver essa questão
aqui, está ok? Só fazer um telefo-
nema... alô, é do Orçamento? Li-
bera aquela emenda do Ciro.

Pronto. A transferência está sen-
do realizada nesse exato momen-
t o.

CIRO. Estou sentindo a verba
entrar... ai, que delícia! Cada célu-
la do meu corpo está borbulhan-
do de prazer!

VALDEMAR. E o ministério, Jair?
Sai ou não sai? Estou precisando.

FARIAS. Jair, estou com um pro-
jeto engatilhado aqui, só preciso
da sua assinatura. Beleza?

JAIR. Eu assino, mas exijo leal-
dade absoluta, está ok? Pronto.

FARIAS. Que sensação maravi-
lhosa, Jair. Que sonho!

CIRO. Quero mais... tem mais?
VALDEMAR. Uma superinten-

dência basta...
JAIR. Vou te dar três superinten-

dências, uma estatal e dois minis-
térios. Mas olha aqui, Valdemar:
estou de olho!

VALDEMAR. Ai, meu coração.
Deixa eu sentar aqui para sabo-
rear esse momento. Alguém acei-
ta um uísque, cavalheiros? Essa
lua cheia me deu umas ideias ex-
t r av a g a n t e s .

JAIR. Partiu festa. Flávio, uive
para nós!

FLÁVIO. Auuuuuuuuu!

ANDRÉ CUNHA, es c r i to r

A r i t i m ét i ca
Errar é humano. Insistir no er-

ro é burrice ou má-fé. Ou ambas
as coisas. Nessa linha, volto ao te-
ma por rigoroso interesse grama-
tical. Escrever errado virou char-
me. Lamentável e patético. Pro-
gramas esportivos nas televisões
e rádios e matérias nos impressos
anunciam "Hora da matemática",
"projeção da matemática", "Cuca
avalia a matemática". Um horror.
Pavoroso erro.

Sumiram com os manuais de
redação. Céus. Matemática, re-
frescando a cachola dos sabidões.
é a ciência dos números. Mas
quem trata deles, diminuindo,
somando e multiplicando, é a
aritmética. Fica a esperança de
que até a rodada final das séries A
e B, a rapaziada aprenda a lição. A
diferença entre a matemática e a
aritmética. Sem medo e traumas
da aritmética. Leitores e telespec-
tadores exigentes agradecerão.

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

O cupido Renan
O senador Renan Calheiros,

mago da CPI da Covid, enseja ser o

cupido no casamento eleitoral
entre Rodrigo Pacheco e Lula para
a corrida presidencial de 2022. Lu-
la, embora líder no Ibope, ainda
indeciso e Rodrigo Pacheco mui-
to empolgado. Lula, rei da coca-
da-preta, não admite o seu histó-
rico negativo e Pacheco sonha al-
to. Vai ser difícil o cupido concre-
tizar o casamento.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha-ES

Tempos difíceis
O preço dos combustíveis está

tirando o sossego da população.
Nunca vi tanto carro parado nos
acostamentos e gente caminhan-
do com galão na mão. Dia e noite,
a gente abastece a conta-gotas e
deixa no posto uma nota de cem.
Nos discursos de 2018, teríamos
um Brasil diferente, mas foi só
conversa fiada, é o que políticos
mais fazem com a gente. Muita
atenção em 2022. Evitemos entrar
numa fria. Quem sabe o melhor
caminho seja optar pela terceira
via. Já passamos por tempos difí-
ceis, mas igual a esse não. Carne é
coisa do passado e já estão min-
guados o arroz e o feijão.

JEOVAH FERREIRA, Taquari, DF

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

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

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

ca r ta s @ g r u p o j b r.c o mCARTAS PARA A REDAÇÃO:
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CFM mantém parecer
sobre uso de kit covid

C O R O N AV Í R U S

Entidade afirma que médicos têm a
autonomia para receitar remédios de
acordo com o que julgar necessário

CADU ROLIM/ESTADÃO CONTEÚDO

Cloroquina, um dos medicamentos que compõem o grupo, já se mostrou ineficaz contra a covid-19

Academia Brasileira
de Letras elege a atriz
Fernanda Montenegro

I M O RTA L

Fernanda Montenegro foi elei-
ta para ocupar a cadeira 17 da Aca-
demia Brasileira de Letras (ABL). A
instituição comunicou a escolha
da atriz de 92 anos em seu site ofi-
cial. A artista recebeu 32 dos 34 vo-
tos válidos na eleição da acade-
mia e vai substituir o diplomata
Affonso Arinos de Mello Franco,
morto no dia 15 de março de 2020
em decorrência de problemas
respiratórios.

"Fernanda Montenegro é um
dos grandes ícones da cultura
brasileira. Intelectual engajada e
sensível leitora do real. Sua pre-
sença enriquece os laços profun-
dos da Academia com as artes cê-
nicas. Com ela, adentram, lumi-
nosos, tantos, personagens, que
marcaram gerações, passado,
presente e futuro", disse Marco
Lucchesi, presidente da ABL.

Fernanda também se manifes-
tou nas redes sociais agradecen-
do a instituição. A atriz deve assu-
mir o posto na ABL no mês de
março de 2022.

"A Academia Brasileira de Le-
tras é um referencial cultural de
125 anos. Abrigou e abriga repre-
sentantes que honram a diversi-
dade da nossa criatividade em vá-
rias áreas. Vejo a academia como
um espaço de resistência cultu-
ral", disse Montenegro.

Outras homenagens
Em 1999, a atriz foi condecora-

da com a maior comenda que um
brasileiro pode receber da presi-
dência do Brasil: a Grã-Cruz da Or-
dem Nacional do Mérito pelo "re-
conhecimento ao destacado tra-
balho nas artes cênicas".

No mesmo ano, foi realizada
uma exposição realizada no MAM
(Museu de Arte Moderna), no Rio
de Janeiro, para comemoração
dos 50 anos de carreira da atriz.

Ao completar 75 anos em 2004,
recebeu o prêmio de melhor atriz
no festival de Tribeca, em Nova
York, por sua atuação no filme "O
Outro Lado da Rua", de Marcos
Bernstein.

Crítica da reeleição
Fernanda Montenegro não se

furta de tornar seu debate públi-
co, diferente do que os outros
membros da ABL normalmente
fazem. À reportagem, não pou-
pou críticas ao presidente Jair Bol-
sonaro, tampouco ao ex-presi-
dente Lula, ao discutir o cenário
político do Brasil e a corrida elei-
toral que se aproxima.

"Tudo está em extrema desgra-
ça porque existe a reeleição", diz.
"Estamos vivendo um momento
complicadíssimo, porque um
quer continuar e outro quer vol-
tar. Esse horror quer continuar, e

o outro, apesar de ter sido bastan-
te interessante, quer voltar. Mas
com quem? Com o quê? Com
qual atendimento político hones-
to e sadio, sem ter que comprar
votos para continuar, por exem-
plo?", questiona ela.

"Para ser reeleito, vale entregar
a pátria, tirar o prato de comida
de um desamparado, vale deixar
que não tenham água encanada
para se lavar desse vírus. Eu espe-
ro um jovem candidato, sem as
heranças negativas que nos trou-
xeram para este sufoco”, pondera
a atriz.

ESTEVAM AVELLAR/ O GLOBO

Artista vai
substituir o
d i p l o m ata
Affonso Arinos,
que morreu
em 2020

A conselheira federal do Conse-
lho Federal de Medicina
(CFM) Rosylane Nascimento

das Mercês Rocha disse que o ór-
gão não vai mudar o parecer sobre
a autonomia do médico para recei-
tar o medicamento que achar ne-
cessário contra a covid-19.

Segundo ela, os médicos são li-
vres para receitar os medicamen-
tos do "kit covid" para o chamado
tratamento precoce, se acharem
necessário e com o consentimento
do paciente. Remédios como cloro-
quina e ivermectina, que costu-
mam fazer parte desse rol, já se
mostraram ineficazes contra a
doença.

A declaração foi dada em audiên-
cia pública nesta quinta-feira na
Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Controle, que ocorreu na Câ-
mara dos Deputados. "Sobre a me-
dicação que está sendo prescrita, se
o paciente concorda e ele [médico]
se sente seguro em fazer essas pres-
crições, ele também está sendo
protegido pelo parecer. O parecer
não recomenda nenhum tipo de
prescrição, nem de cloroquina
nem de hidroxicloroquina nem de
outra medicação", disse.

"O que nós precisamos é ter mais
humildade e aguardar mais estu-
dos. As pessoas que são contrárias a
determinadas terapêuticas só le-
em os artigos contrários. Aquelas

que são favoráveis só leem, muitas
vezes, os artigos que são favoráveis.
A crítica, o raciocínio, a proprieda-
de da ciência, da verdade não tem.
O que a gente precisa é ter cautela,
aguardar os estudos, orientar os
médicos e respeitar a autonomia
dos médicos e dos pacientes", con-
tinuou.

Rocha ressaltou que somente os
conselho regionais de medicina e o
Conselho Federal de Medicina po-
dem dizer o que é ético e o que não
é ético, não são grupos de médicos.
A fala foi uma resposta a declara-
ção da médica Ceuci de Lima Xa-
vier Nunes, representante da Asso-
ciação Brasileira de Médicas e Mé-
dicos pela Democracia, que fez du-
ras críticas ao posicionamento do
CFM.

Nunes chamou de "desserviço" a
decisão do conselho de não mudar
o posicionamento depois de quase
dois anos do início da pandemia da
covid-19. Para ela, a autonomia do
médico tem limite, e o parecer in-
duz à prescrição de medicamentos
comprovadamente ineficazes.

"Eu acho que o CFM fez um gran-
de desserviço ao Brasil e aos médi-
cos com essa nota, causou perplexi-
dade, inclusive. É incrível que a
gente tenha sociedades médicas li-
gadas à doença como Sociedade
Brasileira de Infectologia, Socieda-
de Brasileira de Pneumologia,

Amib [Associação de Medicina In-
tensiva Brasileira], Sociedade Brasi-
leira de Pediatria se posicionando
contra a utilização dessas medica-
ções e o CFM mantém mais de um
ano e meio depois a mesma nota",
disse.

Ela lembrou a última votação da
Comissão Nacional de Incorpora-
ção de Tecnologia no SUS (Conitec),
dizendo que há um alinhamento
da entidade com o governo e o ne-
gacionismo. Das entidades, o CFM
foi contrário ao relatório que não
recomenda o "kit covid" para pa-
cientes com suspeita ou diagnósti-
co de covid-19, em tratamento am-
bulatorial.

O posicionamento do CFM tam-
bém foi criticado pelo deputado
Jorge Solla (PT-BA), que comandou
a audiência pública. Ele chegou a
propor nova audiência para discu-
tir até onde vai a autonomia médi-
ca. Segundo ele, a audiência desta
quintafoi convocada após uma fala
do presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) na Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em setembro.

Na ocasião, o presidente disse
que a recomendação do CFM teria
servido de fundamento técnico pa-
ra a adoção do "tratamento preco-
ce" como uma política pública no
enfrentamento à pandemia de co-
vid-19. "Desde o início da pande-
mia, apoiamos a autonomia do
médico na busca do tratamento
precoce, seguindo recomendação
do nosso Conselho Federal de Me-
dicina. Eu mesmo fui um desses
que fez tratamento inicial", afir-
mou o presidente na ocasião.
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A ORDEM É AVANÇAR
A conquista de um mundo mais humano se tornará real quando

todos se unirem numa corrente ecumênica de Fé Realizante e de Paz!
“Ah! Isso demorará tanto!”, alguém exclama. Mas respondo-lhe com
satisfação: Ora, meu amigo, minha amiga, já foi bem pior... Houve
ocasião em que o camponês e sua família eram vendidos com a terra;
em que às mulheres e às crianças nem o direito de ter Alma era
c o n c e d i d o.

Assim sendo, a ordem é avançar. Por isso, estou de acordo com Louis
de Bonald (1754-1840), quando afirma: “A paciência suaviza as mais
rudes asperezas. Nada a vença em ti, nem as palavras irritantes, nem as
vivacidades provocativas. Sê como a uva, cujo suco é
mais doce quando a videira cresce em solo muito
p e d regos o”.

Mensagem de José de Paiva Netto,
jornalista, radialista, escritor
e diretor-presidente da LBV

RAICE CABRAL
Nossa correspondente na França
instagram: @mytastytravel

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

@ l i ad i n o ra h

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

Moderna clínica
Para melhor atender seus

pacientes a médica
dermatologista Carla Obice
(foto) está de clínica nova.
Em um ambiente sofisticado
e aconchegante, além dos

atendimentos em
dermatologia clínica e
cirúrgica, os clientes
contam com
aparelhos modernos
e tecnologia de
ponta para
p ro c e d i m e ntos
estéticos e

ca p i l a res .

D i s pa rate
Enquanto no Brasil lugares, eventos e máscara em locais abertos

estão sendo liberados, na Rússia a pandemia atinge mais de 1,1 mil
pessoas por dia. A Europa está de volta ao epicentro do coronavírus,
onde estava há um ano. Estamos em mais um momento crítico de
ressurgimento do flagelo. Que Deus nos proteja!

Au tó d ro m o
Às 10h, o governador em exercício Paco Britto recebe

jornalistas para acompanharem a obra no autódromo de
Brasília. Na ocasião, Paco conversará com os profissionais da
imprensa e apresentará o projeto de reforma do local.

Nova imortal
Fernanda Montenegro foi eleita e será primeira mulher a

ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras. A atriz vai
preencher a vaga do diplomata Affonso Arinos de Mello Franco.

C i n q u e nte n á r i o
Um coquetel vai marcar a abertura de bela exposição

comemorativa ao aniversário de 50 anos do Conjunto
Nacional, no dia próximo 11, às 18h. A mostra faz um resgate
histórico dos momentos mais importantes das últimas cinco
décadas do primeiro shopping do Centro-Oeste e segundo do
país, e convida o cliente a ajudar escrever um futuro sustentável.

Arte em Londres
Comemorando seu décimo aniversário, o contemporâneo hotel

45 Park Lane, membro da Dorchester Collection na capital
britânica, anuncia a abertura da exposição do artista Curtis
Holder, com curadoria de Lily Ackerman do Ackerman Studios.
Segue em cartaz até 24 de janeiro de 2022.

Olha só esse lindo sorriso que encanta, esse jeito doce de ser, essa energia boa que a bela e querida
Beatriz Araújo espalha por onde passa e que ontem recebeu em forma de carinho e cumprimentos dos
inúmeros amigos, pela passagem de seu aniversário

Da amêndoa à barra, do Pará a Paris
O Salão do Chocolate, que teve lugar na capital francesa,

permitiu um encontro mágico entre o produtor de cacau João
Evangelista e Marina Ibri (foto), da La Brigaderie de Paris. O
agricultor familiar do Pará, considerado um dos melhores
produtores de cacau do mundo, saiu pela primeira vez do Brasil
(diferentemente do seu cacau que conquistou o planeta) e pôde
literalmente degustar o fruto do seu trabalho. A chef transforma o
cacau do paraense, que faz parte do programa de reflorestamento
da Amazônia Tuerê, em chocolate bean-to-bar e brigadeiro de luxo.

B ea n -To - B r i gad e i ro
La Brigaderie de Paris criou um conceito único:

bean-to-brigadeiro. O docinho mais popular do Brasil é feito a
partir da amêndoa do cacau e virou mignardise de luxo em
Paris. Marina Ibri, embaixadora do cacau brasileiro na França,
trabalha exclusivamente com cacau do Brasil produzido em
sítios ou pequenas fazendas que respeitam o meio ambiente.
“O luxo para mim está no que a natureza nos oferece,
degustar meus chocolates e brigadeiros é (re)descobrir os
sabores da natureza. Voilà o verdadeiro luxo”, diz a chef.

Green wine
Dias antes da COP 26 em Glasgow, na Escócia,

Moët Hennessy
(grupo LVMH)
promete reduzir
em 50% sua
emissão de
carbono até
2030 dos seu
domaines. O
grupo de luxo
francês está no
controle de 25
maisons de
vinhos e destilados como Ruinart, Moët &
Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot
(Champagne), Hennessy (cognac), vodka
Belvedere, Cheval Blanc (Saint-Emilion)… As
principais ações para chegar ao objetivo são:
desenvolvimento de embalagens ecológicas,
utilização de energia renovável e de transporte
com baixa emissão de carbono.

V i t i c u l tu ra
s u ste ntáve l

Dentro da meta de produzir
bebidas mais ecológicas, Philippe
Schaus, CEO de Moët Hennessy,
inaugurou o Centro de Pesquisa
Robert-Jean de Vogüé em
Champanhe (França). O
estabelecimento será dedicado a
pesquisas na área da viticultura
para enfrentar as mudanças climáticas no setor. A
construção do centro de 4.000 m2, confiada ao arquiteto
Giovanni Pace, custou cerca de 20 milhões de euros.

FOTO: MOËT HENNESSY
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Claro, Vivo e Tim arrematam
as principais faixas do leilão

INTERNET 5G

Certame também teve espaço para empresas novatas na telecomunicação
D I V U LG A Ç Ã O/A N AT E L

Operadoras terão que construir redes independentes totalmente dedicadas ao sinal 5G

Regiões vão
ganhar novas
o p e rad o ra s

O leilão dos blocos regionais da
faixa de 3,5 GHz confirmou a expec-
tativa de entrada de novos compe-
tidores no mercado de telefonia e
dados móveis. Esta etapa do leilão
do 5G ofertado pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel),
nesta quinta-feira, teve como ven-
cedoras: Brisanet, Sercomtel, Algar
Telecom, Consórcio 5G Sul (das
operadoras Unifique e Copel Tele-
com) e a Cloud2u, empresa ligada à
fabricante de equipamentos de re-
de de São José dos Campos Grea-
tek.

Das cinco vencedoras, três gru-
pos são estreantes no setor: Brisa-
net, Consórcio 5G Sul, e Cloud2u. A
cearense Brisanet, maior provedo-
ra de banda larga do Nordeste, foi a
grande vencedora desta etapa do
certame, ao arrematar o bloco do
Nordeste e também do Centro-Oes-
te, mostrando seu apetite por cres-
c i m e n t o.

Sem lance
No leilão dos blocos regionais,

apenas o correspondente ao Norte
não recebeu lances. Outros blocos,
entretanto, tiveram disputa lance a
lance, como é o caso da Região Sul.

Quem tentou muito, mas não le-
vou nada nesta etapa foi a Mega
Net, representante da Iniciativa 5G
- grupo que reúne 421 provedores
de várias regiões do País mais um
sócio financeiro.

O consórcio disputou seis blocos
regionais e saiu derrotado em to-
dos. O grupo visava arrematar os
blocos para constituir redes neu-
tras que seriam exploradas indivi-
dualmente por cada uma das em-
presas. Mas não deu certo.

D i ve rs i d ad e
De todo modo, a confirmação do

nível elevado de disputa e a chega-
da das três estreantes no setor mó-
vel cumpriu um dos principais ob-
jetivos do edital formulado pela
Anatel, que é de diversificar a oferta
de serviços para os consumidores.
O movimento ajudará a atenuar a
concentração do mercado provo-
cada pela venda da Oi para as rivais
Vivo, Claro e TIM - operação que
aguarda aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade).

As maiores operadoras de tele-
fonia móvel do país, Claro, Vi-
vo e Tim, arremataram as

principais faixas do leilão de 5G
realizado nesta quinta-feira pela
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). O certame confir-
mou a expectativa de que as gigan-
tes ficariam com as frequências de
3,5 GHz (gigahertz), o chamado "fi-
lé mignon" do 5G, faixa que permi-
tirá velocidades até cem vezes mais
rápidas que as do 4G.

Essa frequência foi separada em
quatro lotes, um deles não recebeu
proposta. A Claro arrematou o pri-
meiro lote por R$ 338 milhões. A
oferta da Vivo para a segunda fatia
foi de R$ 420 milhões. A Tim, por
sua vez, venceu o terceiro lote por
R$ 351 milhões.

Na frequência de 700 MHz (me-
gahertz), que permite ampliação
das redes de 4G, o primeiro lote
marcou a entrada do fundo Patria
na telefonia. Ele arrematou a fre-
quência de 700 MHz com cobertu-
ra nacional, oferecendo lance de R$
1,4 bilhão, com ágio de 805,8%. O Pa-
tria terá que levar o 4g a mais de
1.100 trechos de rodovias federais.

O leilão seguiu com a abertura
de lotes com coberturas regionais.

Incluído no Programa de Parce-
ria de Investimentos (PPI), o leilão
do 5G vai reforçar a lista de conces-
sões realizadas no governo e será
usado por Jair Bolsonaro como pla-
taforma política durante a campa-
nha pela reeleição em 2022.

Serão ao menos R$ 40 bilhões em
investimentos obrigatórios duran-
te vinte anos para massificar a co-
bertura 4G e reforçar a infraestru-

tura de conexão das cidades, além
de recursos a serem destinados pa-
ra a rede 5G propriamente dita.

Até julho de 2022, o serviço de te-
lefonia de quinta geração deverá
estar disponível em todas as capi-
tais nacionais. O governo insistiu
para que esse cronograma fosse
mantido mesmo com um peque-
no atraso na aprovação do edital.

O ministro das Comunicações,
Fábio Faria (PSD-RN) pressionou a
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) e o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) para que a aná-
lise das regras do edital fossem fei-

S A I BA MAIS
» Confira as vencedoras dos

blocos regionais:

» Bloco C01 (Região
Norte)Não houve propostas

» Bloco C02 (Região Norte e
Estado de São
Paulo)Vencedora: Sercomtel

» ( Reg i ão
N o rd este ) Ve n c e d o ra :
B r i sa n et

» ( Reg i ão
C e nt ro - O este ) Ve n c e d o ra
B r i sa n et ,

» (Região Sul)Vencedora:
Consórcio 5G Sul
(operadoras Unifique e
Copel Telecom)

» (Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Espírito Santo)Vencedora:
Cloud2u, com lance de R$
405,1 milhões,

» (Triângulo Mineiro e partes
do Mato Grosso do Sul,
Goiás e São
Paulo)Vencedora: Algar
Te l e c o m

tas a tempo de o leilão ocorrer nes-
te ano. A ideia inicial era que o lei-
lão fosse realizado no fim de 2020.

Outra exigência do ministro, en-
campada pelo presidente Bolsona-
ro, foi o padrão tecnológico a ser
imposto para as novas redes. As
operadoras pretendiam utilizar as
redes atuais (4G e 3G) adicionando
equipamentos 5G sobre elas, mas a
Anatel, sob orientação do ministé-
rio, impôs um padrão mais moder-
no, o chamado "release 16", que exi-
ge a construção de redes totalmen-
te independentes das atuais dedi-
cadas exclusivamente ao 5G.

Saúde, campo e indústria inovam
A quinta geração de internet mó-

vel pode demorar até oito anos pa-
ra estar disponível a todos os brasi-
leiros, mas o leilão de 5G realizado
nesta quinta-feira em Brasília re-
presenta o pontapé inicial para
que diversos setores da economia
tracem estratégias de longo prazo
baseadas em maior conectividade.
Com velocidade superior e baixa
latência (tempo de transferência
de um pacote de dados de um pon-
to a outro), a tecnologia é associada
a aumento de produtividade. No
Brasil, um dos setores que aguarda

benefícios do 5G é o agronegócio
-em parte porque o campo é desco-
berto de internet, com conexão em
apenas 23% do espaço agrícola. A
chegada do 4G já deve estimular a
produtividade das lavouras, segun-
do analistas, permitindo ativida-
des como irrigação precisa, por
meio de sensores, e rastreamento
de animais.

A indústria também aguarda no-
vas formas de gestão, principal-
mente remota. Em diversas indús-
trias de manufatura, fabricantes
vislumbram novos níveis de otimi-

zação das linhas de montagem,
com a adoção de realidade aumen-
tada e virtual, tecnologias capazes
de simular ambientes e exibir so-
breposições à realidade. Na saúde,
a maior promessa vem do setor de
telemedicina, que já realiza testes
para cirurgias remotas operadas
com braços mecânicos. Uma ini-
ciativa do Hospital de Clínicas da
USP com vários parceiros, como
Siemens, Itaú e Deloitte, testa um
sistema de atendimento remoto
em áreas desassistidas de infraes-
trutura médica.

3,5
GIGAHERTZ FOI O

ESPECTRO LEILOADO
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Países prometem investir
em fontes renováveis

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Declaração conjunta, publicada na COP26, inclui ao menos 47 nações

HECTOR RETAMAL/ AFP

A declaração
tem entre seus

s i g n atá r i os
E stad os
U n i d os ,

C a n ad á ,
Alemanha,

Reino Unido e
D i n a m a rca

P r i m e i ra
pílula contra
c ov i d - 1 9

O Reino Unido anunciou on-
tem que é o primeiro país do
mundo a autorizar o molnupi-
ravir, o tratamento em compri-
midos contra a Covid-19 desen-
volvido pelo laboratório ameri-
cano Merck Sharp & Dohme
(MSD).

"Hoje é um dia histórico para
nosso país, porque o Reino Uni-
do é agora o primeiro país do
mundo a aprovar um antiviral
contra a Covid-19 que pode ser
tomado em casa", afirmou o mi-
nistro da Saúde, Sajid Javid, em
um comunicado.

"Isto mudará a situação para
os mais vulneráveis e os imuno-
deprimidos, que em breve po-
derão receber o tratamento re-
volucionário", acrescentou.

A Agência Reguladora de Me-
dicamentos e Produtos de Saú-
de (MHRA) recomendou que o
medicamento seja usado após a
pessoa ser dianosticada com Co-
vid-19 e dentro de cinco dias
após o início dos sintomas.

Este é o primeiro tratamento
antiviral oral para Covid-19 a ser
aprovado, antes da autorização
regulatória dos EUA -conselhei-
ros americanos se reunirão nes-
te mês para deliberar sobre o
uso do molnupiravir.

A droga, que será chamada de
Lagevrio na Grã-Bretanha, tem
sido observada de perto desde
que os dados no mês passado
mostraram que ela pode redu-
zir pela metade o risco de hospi-
talização e morte para pacientes
que podem desenvolver Covid
grave, desde que administrada
no início da doença.

O governo britânico e o Servi-
ço Nacional de Saúde do país
vão confirmar como o trata-
mento será implantado nos pa-
cientes no devido tempo.

O Reino Unido tem hoje um
dos quadros mais graves do
mundo em contágios por Co-
vid-19. O país contabiliza mais
de 140 mil mortes por coronaví-
rus e registra atualmente um
aumento dos casos.

As autoridades temem que a
situação piore com a chegada
do inverno.

No mês passado, a Grã-Breta-
nha fez um acordo com a Merck
para garantir 480 mil pílulas de
m o l n u p i r av i r.

Em um comunicado separa-
do, a Merck disse que esperava
produzir 10 milhões do medica-
mento até o final deste ano, com
pelo menos 20 milhões progra-
mados para serem fabricados
em 2022.

REINO UNIDO

Portugal terá eleições em janeiro
APÓS DISSOLUÇÃO DO PARLAMENTO

Portugal terá eleições antecipa-
das para o Parlamento em 30 de ja-
neiro de 2022. O anúncio foi feito
pelo presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, em pronun-
ciamento ao país ontem.

Em seu discurso, o chefe de Esta-
do comunicou oficialmente aos
portugueses sua decisão de dissol-
ver a Assembleia da República. A
ação foi uma consequência da re-
provação da proposta de Orçamen-
to para 2022 apresentada pelo pri-

meiro-ministro António Costa, do
Partido Socialista.

Legendas como o Partido Comu-
nista Português e o Bloco de Es-
querda, que viabilizaram o gover-
no nos últimos anos, anunciaram
com antecedência que rejeitariam
o texto.

A dissolução do Parlamento, po-
rém, aconteceu sem a demissão do
governo. Com isso, o premiê e os
demais ministros seguem pratica-
mente com funções plenas.

O fim da composição da Assem-
bleia como é hoje só entrará em vi-
gor após a publicação do decreto
presidencial no Diário de Repúbli-
ca, o que esta previsto para aconte-
cer no fim deste mês.

Uma vez que lei portuguesa esti-
pula que as eleições devam ser rea-
lizadas entre 55 e 60 dias após o de-
creto, o longo intervalo até a publi-
cação da decisão é um mecanismo
para permitir que o pleito aconte-
ça apenas no fim de janeiro, como

anunciou o presidente.
A rejeição ao Orçamento e a con-

vocação de eleições antecipadas
deram origem a uma série de tur-
bulências políticas à direita e à es-
querda.

Figura extremamente popular
no país e normalmente poupado
de críticas públicas, Rebelo de Sou-
sa também não passou imune pela
crise. Diversos analistas e políticos
portugueses têm apontado as digi-
tais do presidente no impasse.

Uma declaração conjunta com
pelo menos 47 países prome-
te realocar investimentos de

fontes fósseis de energia -como pe-
tróleo, carvão e gás -para fontes re-
nováveis, até 2030.

Publicada ontem na COP26, a de-
claração tem entre seus signatários
Estados Unidos, Canadá, Alema-
nha, Reino Unido e Dinamarca. A
proposta de realocação responde a
uma das preocupações desta con-
ferência do clima: o fluxo de finan-
ciamento para a transição energé-
tica.

Segundo especialistas ligados à
presidência britânica da COP, os

anúncios do setor financeiro de de-
sinvestimento em projetos com al-
ta emissão de gases-estufa não se-
rão suficientes, caso os recursos
não sejam realocados para fontes
renováveis, completando a transi-
ção da matriz energética global.

Sob o título "Declaração de tran-
sição do carvão global para energia
limpa", o documento traz quatro
compromissos. O principal deles
trata de encerrar a emissão de li-
cenças para novos projetos de ge-
ração de energia a carvão, assim co-
mo o financiamento em outros
países.

Os outros itens da declaração ci-

tam o investimento para dar escala
às tecnologias de energia renová-
vel, apoiar econômica e socialmen-
te os trabalhadores, setores e co-
munidades afetados pelo fim dos
investimentos em carvão, assim
como apoiar outros países para
uma transição energética global,
prevista no documento para acon-
tecer até por volta de 2030 nas
maiores economias e até 2040 no
restante do mundo.

A China havia anunciado em se-
tembro que não deve mais finan-
ciar projetos internacionais para
carvão. O país, no entanto, ainda
deve contar com a matriz energéti-

ca baseada em carvão nos próxi-
mos anos.

Embora o Brasil tenha uma ma-
triz energética considerada limpa,
por se basear em hidrelétricas e
por contar com biocombustíveis
como o etanol, o acionamento das
termelétricas, baseadas em com-
bustíveis fósseis como o carvão,
tem aumentado na última década,
tanto em crises hídricas, como a
que o país enfrenta atualmente, co-
mo também nos leilões de energia
e no planejamento energético do
governo federal. O Brasil não está
entre os signatários da transição
energética na COP26.
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Alguém vai parar
o Atlético-MG?

BRASILEIRÃO

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

Com 10 pontos a frente do Pal-
meiras e com 12 de vantagem para
o Flamengo (que ainda possui dois
jogos a menos), o Atlético-MG pare-
ce perto de quebrar o seu jejum de
títulos brasileiros. Com apenas no-
ve rodadas para o fim da competi-
ção, o time mineiro pode levantar a
taça ainda nesse mês, com rodadas
de antecedência, principalmente
se continuar na sequência de vitó-
rias, aliada aos tropeços dos rivais.

Além disso, a sequência e o calen-
dário do Atlético-MG beneficiam o
clube. Sem se preocupar com a Li-
bertadores e com jogos atrasados -
o único foi vencido na última quar-
ta-feira, por 2 a 1, sobre o Grêmio, o
time ainda conta com adversários
que ‘mais acessíveis’ para obter a

taça após 50 anos.
A começar neste fim de semana,

quando enfrentará o América-MG,
no Mineirão, às 16h. Apesar de ser
um clássico mineiro, o Galo entra
com amplo favoritismo diante so
Coelho. Depois disso, terá pela fren-
te o instável Corinthians, Athléti-
co-PR (que deve poupar jogadores
por ser um jogo antes da final da
Sul-Americana), Juventude e o Pal-
meiras, também uma semana an-
tes da final da Libertadores. Depois
disso, ainda pega o Bahia, Flumi-
nense, Bragantino e novamente o
Grêmio, na última rodada do Brasi-
l e i r ã o.

Para ser campeão, os matemáti-
cos acreditam que 75 pontos é o su-
ficiente. Para tanto precisa vencer
quatro de seus nove jogos restan-
tes, além de um empate para levan-
tar o caneco.

PEDRO SOUZA / ATLÉTICO-MG

Última vitória do Galo foi diante de 56 mil torcedores no Mineirão

Copa do Brasil
Além do título brasileiro, o Atlé-

tico-MG pode ter para si a conquis-
ta da Copa do Brasil. Caso vença, re-
petirá a campanha do arquirrival
Cruzeiro de 2002, que venceu o
Campeonato Mineiro, o Brasileiro
e a Copa do Brasil na mesma tem-
porada.

As partidas estão marcadas ape-
nas para os dias 12 e 15 de dezem-
bro, após o fim do Brasileirão. Co-
mo pode conquistar o título com
antecedência, existe a possibilida-
de de até poupar o time para a che-
gar inteiro na decisão da Copa do
Brasil.

Ontem, a CBF realizou o sorteio
da ordem dos mandos de campo.
Desta vez, o Atlético-MG não teve
tanta sorte e irá decidir o título na
Arena da Baixada contra o Atlhleti-
co-PR .

Justiça também proíbe torcedores
GRÊMIO

Lutando contra o rebaixamento
no Campeonato Brasileiro, o Grê-
mio sofreu mais uma derrota fora
de campo na quarta-feira. Após o
Superior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD) impedir que o clube
tenha torcida em seus jogos como
mandante no Brasileirão, foi a vez
do Juizado do Torcedor e Grandes
Eventos do Ministério Público do
Rio Grande do Sul proibir a presen-
ça de tricolores no clássico contra
o Internacional, marcado para sá-
bado, no Beira-Rio. A decisão é
consequência da invasão de cam-
po após a derrota da equipe por 3 a
1 para o Palmeiras, em casa, no úl-

timo domingo.
"Não tenho dúvidas ao afirmar

que os benefícios, limitados à pos-
sibilidade de estar no estádio, e as-
sistir ao jogo, não compensam o
risco a que pessoas inocentes po-
derão se ver submetidas", argu-
mentou o juiz Marco Aurélio Mar-
tins Xavier. "Não é fato que justifi-
que a liberação desse acesso, que
só nos prenuncia o agravamento
de rivalidades doentias, provoca-
ções e grande possibilidade de no-
vos atos de violência", completou.

Na decisão, o magistrado tam-
bém suspendeu a participação de
todas as torcidas organizadas do

Grêmio em dias de jogos do clube
pelo prazo de 180 dias. Xavier tam-
bém determinou que o setor Norte
da Arena, onde saíram os torcedo-
res que depredaram a cabine do
VAR e tentaram invadir o túnel que
dá acesso aos vestiários ao fim do
revés diante do Palmeiras.

No caso da punição do STJD,
ainda não há data para o julgamen-
to do clube e a equipe seguirá
mandando seus jogos sem torcida
até lá. Dependendo da decisão fi-
nal, as partidas disputadas sem
público para cumprir a liminar po-
dem entrar na conta da punição. O
Grêmio ainda pode recorrer.

CBF propõe calendário
TEMPORADA 2022

Em reunião com os clubes e re-
presentantes das federações, a
CBF apresentou a sua primeira
proposta para o calendário do fu-
tebol brasileiro do ano que vem.
E, mais uma vez, com jogos dos
clubes brasileiros durante a Data
Fifa. Os 40 clubes da Série A e Série
B estiveram junto aos presidentes
das 27 federações durante a reu-
nião, que aconteceu na sede da
CBF, na tarde de ontem.

De acordo com o calendário
proposto pela entidade máxima
do futebol brasileiro, os campeo-
natos estaduais começam no dia
26 de janeiro com os seus devi-
dos encerramentos já no dia 3 de
abril. A Série A e a Série B, por sua

vez, com data marcada para o
dia 9 e 10 de abril, com término
em 13 e 5 de novembro, respecti-
vamente. Desta forma, dois jo-
gos de Data Fifa e possíveis con-
vocações de jogadores que
atuam no Brasil para a Copa do
Mundo pode afetar o campeona-
to nacional. O calendário enxuto
deve-se a Copa do Mundo do ano
que vem, que acontecerá a partir
do dia 21 de novembro, no inver-
no do Catar.

O Flamengo e os clubes do Nor-
deste pediram a antecipação do
calendário em uma semana em
meia, o que impediria o choque
com as Datas Fifa. A CBF disse que
irá analisar a proposta.

Flamengo terá reforços contra o Atlético-GO
AINDA NA LUTA

Após o empate por 2 a 2 contra o
Atlhletico-PR, que praticamente
freiou as chances de título brasilei-
ro do Flamengo, o time volta a cam-
po hoje para mais uma partida
atrasada pelo Campeonato Brasi-
leiro. O duelo será contra o Atléti-
co-GO, em jogo atrasado da 19ª ro-
dada. E para esse duelo, o técnico
Renato Gaúcho poderá contar com
alguns reforços após eles recupera-

rem de lesão.
Um deles é Rodrigo Caio. O za-

gueiro voltou a treinar com bola na
tarde de ontem e pode ficar à dis-
posição do treinador para o duelo
das 21h30 de hoje. O atleta está fora
desde o confronto contra o Atléti-
co-MG, há uma semana, quando
sentiu dores no joelho durante o
aquecimento e ficou de fora do jo-
go momentos antes de iniciar o

c o n f r o n t o.
Quem também pode retornar à

equipe principal é o também za-
gueiro David Luiz. Com apenas 75
minutos atuando com a camisa do
Flamengo, ambas em setembro,
pelas semifinais da Copa Liberta-
dores, o jogador já vem treinando
há com bola e deve voltar após re-
cuperar de lesão na coxa.

Mas os problemas ainda conti-

ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO

Rodrigo Caio deve voltar após
problemas no joelho

nuam. Além de ter de tirar uma
desvantagem de 12 pontos para o
Atlético-MG para conquistar o títu-
lo brasileiro - com dois jogos a me-
nos -, ainda não deve contar com
Arrascaeta , que segue entregue ao
departamento médico e sequer
avançou aos trabalhos de recondi-
cionamento físico. Diego, Kenedy,
Filipe Luís e Pedro também se-
guem como de
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De volta aos palcos da vida real
T E AT R O

Os Melhores do Mundo se apresentam presencialmente com Hermanoteu na Terra de Godah
NICK ELMOOR

Companhia Os Melhores do Mundo se apresenta no domingo

Sucessos do Rei celebra
Roberto Carlos

MÚSICA

O maestro Eduardo Lages e can-
tora Marina Elali apresentam clás-
sicos de Roberto Carlos nos dias 6 e
7 de novembro. O evento acontece-
rá no Espaço Cultural Caesb, em
Águas Claras, e os ingressos podem
s e r  a d q u i r i d o s  p e l o  s i t e
h t  t  ps  :  /  /  w ww.  b i  l  he t  e  r  i  ad i  g  i-
tal.com/sucessosdorei.

Com mais de 40 anos de estra-
da ao lado do Rei Roberto Carlos,
o maestro Eduardo Lages apre-
senta o show com a cantora Ma-
rina Elali, que promete deixar os
fãs emocionados um mês antes
das festas de fim de ano. “I n te r-
pretar os sucessos de Roberto
Carlos ao vivo acompanhada pe-
lo grande maestro do Rei, é sem-
pre mágico para mim e para o
público”, comenta a cantora Ma-
rina Elali.

Ao montar o espetáculo, Eduar-
do Lages, parceiro de Roberto Car-
los, já sabia que a voz que daria vida
às canções deveria ser especial.
“Quando imaginei um show com

uma cantora para dividir o palco
cantando as músicas do Roberto
Carlos, lembrei da interpretação
de Marina Elali, e assim nasceu este
show”, destaca.

O show foi gravado pela primei-
ra vez em 2019, pela Rede Globo
Nordeste e exibido em várias cida-
des do Brasil e em quase 100 países
por meio da Globo Internacional.

D I V U LG A Ç Ã O

O maestro
Eduardo Lages
se apresenta
com a cantora
Marina Elali

A Companhia de Comédia Os
Melhores do Mundo volta a se
apresentar presencialmente

com o espetáculo Hermanoteu na
Terra de Godah. A apresentação
acontece neste domingo (7), no
Centro de Convenções Ulysses Gui-
marães. Os ingressos podem ser
adquiridos pelo site ou aplicativo
Sympla www.sympla.com.br.

Os ingressos custam a partir de
R$ 100,00 por pessoa, com cadeiras
numeradas e distanciamento en-
tre elas. O local é 100% coberto e res-
peita todos os protocolos de segu-
rança exigidos pelas autoridades
sanitárias. O uso de máscara é obri-
g a t ó r i o.

Hermanoteu na Terra de Godah
foi criada originalmente em 1995 e
exibida até hoje em várias cidades
do Brasil. A peça conta a historia de
Hermanoteu, um urbano típico,
obediente e bom pastor do tempo
do Antigo Testamento da Bíblia. Na
trama, Hermanoteu é um hebreu
da Pentescopeia, que recebe uma
missão de Jeová para libertar a Ter-
ra de Godah. Durante a viagem, vá-
rias coisas inusitadas acontecem,

interligando inúmeros elementos
e personagens de diferentes tem-
pos e lugares da História.

No desenrolar dos acontecimen-
tos, há vários momentos de impro-
viso, saindo assim de um roteiro li-
near, o que acaba gerando muito
mais surpresa no público e fazen-
do com que um espetáculo seja
sempre diferente do
outro. Curioso é que
o grupo teatral sem-
pre tenciona utilizar
assuntos relaciona-
dos ao lugar onde
eles estão apresen-
tando a peça.

O espetáculo tem
duração aproxima-
da de 85 minutos e
possui um DVD gra-
vado. A companhia está gravando
um filme do espetáculo que deve
ser lançado ainda em dezembro de
2019.[3]

Em 2015, a peça levou o prêmio
de "Melhor espetáculo de comédia"
no "Prêmio Smiles do Humor Brasi-
leiro", durante o Festival Risadaria
2015.

“Nós não nos preocupamos em
fazer críticas religiosas, nem temos
posicionamento político, tudo que
fazemos é visando entretenimen-
to. Nossa meta principal é fazer a
plateia sorrir, porém nossa peça
tem conteúdo e o espectador leva
para casa, muitas informações
além do riso”, disse o ator brasilien-

se Welder Rodrigues,
integrante do grupo
teatral.

Sobre o retorno
aos palcos, ele diz:
“Você poder sair e ver
uma apresentação
de teatro ao vivo,
pessoas atuando, é
muito bom, sabe-
mos que as pessoas
querem muito isso.”

Os Melhores do Mundo
A companhia foi criada em 1995,

em Brasília. O grupo é formado por
seis integrantes: Adriana Dos San-
tos Nunes, Adriano Camanho de
Assis, Jovane Mendes Nunes, Ricar-
do Curi Garcia, Victor Ulysses Ma-
chado Leal e Welder Rodrigues.

“O espectador
leva para casa

m u i ta s
i n fo r m aç õ es
além do riso”,

diz Welder
Ro d r i g u es

S E RV I Ç O

• Datas: Sábado (06/11), às 21h;
Domingo (07/11), às 19h.

• Lo ca l : Espaço Cultural Caesb -
Avenida Sibipiruna LT 13/21.
Águas Claras-DF.

• Ingressos: R$ 130,00 inteira; R$
65,00 meia; R$ 90,00 (com a
doação de 02 dois litros de leite).



Jornal de Brasília Brasília, sexta-feira, 5 de novembro de 2021 17

CLASSIFICADOS&E D I TA I S (61) 99637-6993
c l a s s i f i cad os @ g r u p o j b r.c o m



Jornal de BrasíliaBrasília, sexta-feira, 5 de novembro de 202118 CLASSIFICADOS



Jornal de Brasília Brasília, sexta-feira, 5 de novembro de 2021 19

G A Z E TA DA S O RT E c l a s s i f i cad os @ j o r n a l d e b ra s i l i a .c o m . b r
(61) 99637-6993



Jornal de BrasíliaBrasília, sexta-feira, 5 de novembro de 202120
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NA CASA COR
A empresária Anette Rivkind, dona da marca de

mobiliários de alto padrão Breton, e o arquiteto Thales
Zago receberam um grupo de convidados para o

coquetel de abertura do espaço Casa Breton, na Casa
Cor Brasília. Entre os profissionais presentes estavam

Cybele Barbosa, Gui Bussamra, Elisa Fraga, Flávia Nars,
Amanda Saback, Ana Luiza Veloso e as franqueadas

da mostra Eliane Martins e Moema Leão. 

A Casa Breton, assinada por Zago, é um espaço
que explora as essências de uma casa de campo

em uma releitura contemporânea, repleta de
aconchego. Todos os móveis que compõe o espaço

são da Breton. Um coquetel assinado pelo Buffet
Rio 40º foi servido no encontro, que também

contou com a presença de formadores de opinião.
A Casa Cor Brasília este ano está sediada em uma

propriedade localizada na 904 Sul.

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

Anette Rivkind, Márcio Macca, Flávia Nasr e César Santos

Elisa Fraga e Gui Bussamra Thales Zago Natália Marques e Raul Mero

Tra ba l h os
O ministro Humberto Martins, presidente do

Superior Tribunal de Justiça, marcou para 1º de
fevereiro do próximo ano os trabalhos presenciais
no STJ. Outra novidade vinda do Tribunal é a
escolha dos substitutos dos ministros Nefy
Cordeiro e Napoleão Maia, que se aposentaram
recentemente. Será feita no dia 23 deste mês.

Brasil e Paraguai
A convite do

ministro das Relações
Exteriores, Carlos

Alberto Franco França,
o ministro de Relações
Exteriores do Paraguai,

Euclides Acevedo,
visitará Brasília hoje.

Os chanceleres
discutirão temas

prioritários das
agendas bilateral e
regional, mas com

ênfase em Itaipu.

Na ocasião, será
assinado acordo que
criará a Comissão
Binacional para a
fiscalização das Contas
de Itaipu. O Brasil é o
principal parceiro
comercial do Paraguai e
o 2º maior investidor
direto no país. No
acumulado de 2021, o
intercâmbio comercial
alcançou o valor total de
US$ 4,68 bilhões.


