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TODO MUNDO TERÁ
DOSE DE REFORÇO

VAC I N A Ç Ã O

Ministro da Saúde anuncia aplicação extra para os brasileiros acima de
18 anos. Antes, somente idosos e outros grupos faziam parte da lista.

Quem quer ser
um milionário?

Está aberta a temporada de apostas na Mega da Virada. Este ano, a Caixa
anunciou que o sortudo que ganhar sozinho pode levar R$ 350 milhões
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Hospital construído no Bezerrão tem apenas 10% dos leitos ocupados. Pacientes serão transferidos.
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Unidade
do Gama

será
d e s at i va d a
Pa n d e m i a
Com avanço da
vacinação e
baixas taxas de
transmissão e
ocupação de
leitos, GDF
anuncia
fe c h a m e nto
de Hospital
de Campanha

GABRIEL SOUSA, GEOVANNA
BISPO, LUCIANA COSTA E
WILLIAN MATOS
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

A Secretaria de Saúde anunciou
ontem que fechará o Hospital
de Campanha do Gama. Os in-

dicativos considerados para a deci-
são são a taxa de ocupação dos lei-
tos de covid-19 na rede pública e
privada, em 52,73% e 50,38% respec-
tivamente, e a baixa taxa de trans-
missão, em 0,70, que acompa-
nham o avanço da imunização na
capital.

Restavam dois hospitais de cam-
panha em funcionamento para
atender pacientes do Distrito Fede-
ral, no Gama e em Ceilândia — cida -
de na qual ainda há maior frequên-
cia de casos de covid-19, com 12,3%, o
que corresponde a mais de 56 mil
pessoas. O hospital de Ceilândia, lo-
calizado na Escola Parque Anísio
Teixeira, inaugurado em 25 de
maio, é o único do tipo que perma-
necerá ativo, com 100 leitos e atual-
mente com uma taxa de ocupação
de 15%. Tendo investido R$ 10,4 bi-
lhões, o objetivo do GDF é transfor-
mar o hospital de Ceilândia em um
hospital materno infantil após o
fim da pandemia.

No Gama, construído no Estádio
Bezerrão, o hospital foi inaugura-
do em 7 de maio de 2021 e será desa-

tivado imediatamente. Somente
10% dos leitos de lá estão ocupados
e os pacientes serão transferidos
para Samambaia e para o hospital
de campanha de Ceilândia.

Neste ano, o GDF já desativou
também o hospital de campanha
do Autódromo por falta de pacien-
tes em 21 de outubro. Os poucos pa-
cientes foram transferidos e os ma-
teriais hospitalares redistribuídos
para as Unidades de Saúde.

Outras unidades
Em 2020, a Secretaria de Saúde

investiu R$ 79 milhões para a cons-
trução e gestão do Hospital de
Campanha do Mané Garrincha,
que foi o primeiro a ficar pronto no
DF e teve as atividades encerradas
após cinco meses, no dia 14 de ou-
tubro do ano passado. O Hospital
de Campanha da Polícia Militar,
inaugurado em 1º de agosto de
2020, também já foi desativado.

Embora o secretário de Saúde,
Manoel Pafiadache, tenha defendi-
do a renovação do contrato de ges-
tão do hospital de campanha do
Gama, ele cedeu à comissão fiscal
após a queda do número de casos,
de óbitos e de internações. As desa-
tivações dos hospitais do Autódro-
mo e do Gama acontecem também
para reduzir o gasto do governo.

O general Pafiadache afirmou
que vai seguir acompanhando o

5 2 ,7 3 %
É A TAXA DE

OCUPAÇÃO DE LEITOS
COVID NA REDE

PÚBLICA

desenvolvimento pandemia no DF.
“Há um mês estávamos com 300
leitos. Hoje temos 200 e agora va-
mos baixar para 100. É seguro neste
momento mantermos os cem lei-
tos, mas vamos continuar acompa-
nhando a evolução da pandemia”,
disse em nota à imprensa.

Apoio dos infectologistas
A infectologista Naira Bicudo

afirma que a tomada de decisão do
GDF está bem fundamentada, pois
o tempo de resposta do vírus foi le-
vado em consideração antes de ha-
ver qualquer medida de flexibiliza-
ção. A especialista lembra que a ta-
xa de transmissão abaixo de 1 signi-
fica uma desaceleração da pande-
mia, por isso a baixa taxa de ocupa-
ção de leitos permite hoje desati-
var os hospitais de campanha. O
maior motivo do lockdown e todas
outras medidas restritivas eram
para que houvesse leitos hospitala-
res suficientes para todos os pa-
cientes, assim como oxigênio, me-
dicação e equipamentos.

“O número de casos de Covid-19
está diminuindo, não tem porquê
continuarmos com tantas medi-
das de restrição e extraordinárias,
claro que as medidas de higiene
pessoal, uso de máscara e de boas
práticas devem sim continuar, até
porque a pandemia ainda não aca-
bou”, afirma a infectologista.

S A I BA MAIS
» Os contratos de gestão,

que já haviam sido
renovados por mais 180
dias com a empresa
Mediall Brasil, já foram
rescindidos. A Secretaria
de Saúde contratou o
serviço emergencial de
gestão integrada, no qual
a empresa contratada
oferece toda a estrutura
de equipamentos e
recursos humanos
necessários para
atendimento de
pacientes com a covid-19
nos hospitais de
campanha. O preço atual
pago pela diária dos
leitos nos dois hospitais,
do Gama e da Ceilândia,
era de R$ 3.479,77. Caso
haja necessidade,
também informou que há
o planejamento para
mobilizar novos leitos na
própria rede.
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60% da população geral protegida
Na manhã de ontem, o Distrito

Federal atingiu a marca de 60% da
sua população total com a segunda
dose ou a dose única da vacina con-
tra o coronavírus. Os dados foram
obtidos através de fontes da Secre-
taria de Saúde do Distrito Federal
(SES/DF). Ao todo, mais de 1 milhão
e 770 mil receberam a segunda do-
se do imunizante e 58.363 recebe-
ram a dose única da Janssen.

De acordo com o Ministério da
Saúde (MS), o público-alvo para a
imunização são aqueles que pos-
suem mais de 12 anos completos.
No DF, 87,93% dos brasilienses deste
público já receberam a primeira
dose e 70,94% já possuem o esque-
ma vacinal completo com dose
única ou a segunda dose.

A primeira pessoa vacinada na
capital federal recebeu a primeira
dose no dia 19 de janeiro deste ano.
Ao longo de dez meses, 4.264.882
doses foram aplicadas, sendo
2.267.208 primeiras doses, segundo

dados registrados no vacinômetro
da Secretaria de Saúde.

Ainda de acordo com a pasta,
74,27% da população geral do Distri-
to Federal já recebeu a primeira do-
se da vacina contra o covid e 88% do
público vacinável já está parcial-
mente imunizado.

Com o intuito de aumentar o nú-
mero desta faixa etária introduzi-
da no calendário vacinal, o Gover-
no do Distrito Federal irá realizar o
"Dia D" da vacinação, neste sábado
(20). A data será destinada para ten-
tar levar 257,7 mil brasilienses que
ainda não se vacinaram com a pri-
meira dose para os postos de saú-
de, além de mostrar à população a
importância da busca pela imuni-
zação contra a covid-19 e o combate
à pandemia.

Doses recebidas
Até esta segunda-feira (15), o Dis-

trito Federal já havia recebido
5.639.977 doses ao longo da campa-

nha de vacinação. A maioria delas
foram da Pfizer-BionTech, com
2.400.222 unidades distribuídas
(42,56% do total), em seguida, a Co-
ronavac com 1.701.330 exemplares
(30,17%).

Cerca de 26% das doses distribuí-
das para o Distrito Federal eram da
Oxford-AstraZeneca, enquanto
apenas 60.400 unidades do imuni-
zante da Janssen foram distribuí-
das para o Governo do Distrito Fe-
deral, representando cerca de 1,07%
das doses totais.

Até ontem, a SES possuia em sua
Rede de Frio 10.530 doses da Pfizer e
229.520 da Coronavac para aplica-
ção da primeira dose; 277.578 uni-
dades da Pfizer e 302.980 da Coro-
vac destinadas a quem ainda vai to-
mar a segunda dose; e 98.280 doses
da Pfizer e 18.800 da Coronavac des-
tinadas para aplicação do reforço.
Os estoques da Astrazenca e da
Janssen no Distrito Federal esta-
vam zerados,

Dose extra para todos
Foi anunciada na manhã de on-

tem, pelo Ministério da Saúde,
uma nova regulamentação que re-
duziu o intervalo da dose de refor-
ço da vacina contra a covid-19 de
seis para cinco meses da aplicação
da segunda dose do imunizante.
Foi também implementada pelo
ministro Marcelo Queiroga a per-
missão para que todos os brasilei-
ros com mais de 18 anos recebam a
dose de reforço contra a covid.

O governador do Distrito Fede-
ral, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou
que, para que a decisão seja aplica-
da na capital, o Ministério da Saúde
deve enviar mais doses dos imuni-
zantes. Em nota, a Secretaria de
Saúde do Distrito Federal (SES/DF)
informou que continua alinhada
ao Ministério da Saúde e que irá in-
formar com antecedência a data de
início da nova estratégia de vacina-
ção com a dose de reforço.

De acordo com Queiroga, a me-
dida foi adotada a partir de conclu-
sões de pesquisas. “Graças às infor-
mações que temos dos estudos
científicos, nós decidimos ampliar
a dose de reforço para todos acima
de 18 anos que tenham tomado a
segunda dose há mais de cinco me-
ses”, afirmou o ministro.

Até então, a dose adicional era
aplicada apenas em maiores de 60
anos, pessoas com imunossupres-

são e profissionais da saúde. De
acordo com Marcelo Queiroga, não
haverá necessidade de um calen-
dário por faixa etária para o recebi-
mento da dose de reforço. Caberá a
cada unidade da federação estabe-
lecer a estratégia.

Ja n s s e n
O ministro Marcelo Queiroga

também esclareceu que a vacina
Janssen precisa, agora, de um se-
gunda dose para proteção adicio-
nal. “Hoje nós sabemos que é ne-
cessária uma proteção adicional
dessa vacina. Como temos um
quantitativo, não será um esforço
muito grande”, afirmou Queiroga.
Sendo assim, quem recebeu esse
imunizante terá que receber uma
segunda dose. A secretária-extraor-
dinária de enfrentamento à Co-
vid-19, Rosana Leite de Melo, disse
que o intervalo entre doses da Jans-
sen será de oito semanas, e que a se-
gunda dose começará a ser aplica-
da no Brasil a partir do dia 19.

Somente depois da aplicação da
segunda dose, os cidadãos que re-
ceberam vacina da Janssen pode-
rão tomar a dose de reforço anun-
ciada hoje. “A sequência é: comple-
tou cinco meses da segunda dose,
receberá uma dose de reforço pre-
ferencialmente com uma vacina
diferente”, explicou a secretária.

Quem recebeu
a dose única da
Janssen vai ter
que tomar a
segunda dose.
Atu a l m e nte,
não há
unidades da
vacina desse
fa b r i ca nte
disponíveis nos
estoques no
D i st r i to
Fe d e ra l .

BRENO ESAKI/AGÊNCIA SAÚDE DF

S A I BA MAIS
» De acordo com a diretoria da Vigilância Epidemiológica do Distrito

Federal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF),
nenhuma morte por covid foi notificada no DF nas 24 horas entre
segunda (15) e ontem. No entanto, a Vigilância notificou 12 novos
óbitos nesta terça-feira (16). Três ocorreram no feriado de 15 de
novembro, dois no último sábado (13), quatro aconteceram na última
sexta-feira (12), e um na quarta-feira (10). Outros dois óbitos
ocorreram no mês de setembro.

» Segundo a Subsecretaria de Vigilância à Saúde, a taxa de
transmissão da covid na cidade encontra-se em 0,70. O número é o
mesmo registrado na última sexta-feira (12), quando o último boletim
foi divulgado. Foram registradas 254 novas infecções pela doença nas
últimas 24 horas.
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Avaliação de desempenho da
educação no DF começa hoje

IMPACTOS DA COVID

Prova vai analisar
o nível de
aprendizado em
escolas públicas
e privadas.
Pandemia pode
ter gerado
d es i g u a l d ad e
e d u cac i o n a l
g rave.

VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

A secretária
Hélvia

Pa ra n ag u á
garante que

“s e rão
ofe re c i d a s

várias formas
de recuperar o

a p re n d i zad o,
inclusive as

faltas que teve
durante esse

a n o. ”

Foco na
Re c u p e raç ão
do aprendizado

Um dos possíveis resultados das
dificuldades no aprendizado seja a
reprovação de muitos estudantes.
Essa pode ser uma realidade geral
de estudantes do 3º ao 5º ano. Do 1º
ao 3º, os pequenos participam do
Bloco Inicial de Alfabetização (BIA),
que é o período de três anos em
que o aluno passa pelo processo de
alfabetização dentro de sala de au-
la.

Segundo disse ao Jornal de Bra-
sília a secretária de Estado da Edu-
cação do DF Hélvia Paranaguá, a pa-
lavra “r e p r o v a ç ão ” não está sendo
considerada pela pasta. Para ela, “a
criança não pode ser penalizada
por um problema que foi mun-
dial”.

“O estudante não aprendeu por-
que não quis, mas por uma série de
questões que o impediram de se
desenvolver melhor. Por isso, esta-
mos trabalhando com a recupera-
ção das aprendizagens. Serão ofe-
recidas várias formas de recuperar
o aprendizado, inclusive as faltas
que teve durante esse ano”, infor-
mou a secretária.

Ela admite, entretanto, que não
será fácil lidar com o desafio de
acolher os estudantes nessa reto-
mada. “Sabemos que já há proble-
mas no país todo na questão da
aprendizagem. Muitos não foram
alfabetizados nesse momento. O
que cabe a nós do poder público é
entrar com as intervenções peda-
gógicas para recuperar o tempo
perdido o mais rápido possível”,
destacou. Por isso, para ela, o retor-
no presencial era tão necessário.

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

Acontece, entre hoje e amanhã,
nas escolas públicas e em al-
gumas privadas do Distrito

Federal, a aplicação do Sistema Per-
manente de Avaliação Educacional
do DF (Sipae-DF), que visa entender
o índice da qualidade educacional
da capital. A prova é focada princi-
palmente nos conteúdos de Lín-
gua Portuguesa e Matemática, mas
também envolve temas relaciona-
dos às Ciências da Natureza, Ciên-
cias Humanas e Redação.

A aplicação, uma espécie de si-
mulado de múltipla escolha, foi
preparada para alunos que vão
desde o Ensino Fundamental até o
Ensino Médio nas instituições edu-
cacionais. Com a prova, será possí-

vel avaliar o desempenho do
aprendizado de estudantes no DF
durante a pandemia da covid-19 e
identificar quais áreas precisam de
reforço e atenção especial da Secre-
taria de Estado da Educação
(SEE/DF).

De acordo com a psicóloga esco-
lar Maria de Fátima Guerra de Sou-
sa, a avaliação é importante não só
para entender as dificuldades no
aprendizado no DF, mas para anali-
sar também se há, de fato, abismos
educacionais entre as escolas pú-
blicas e privadas. O principal, se-
gundo ela, é se atentar para os con-
textos que levarão aos resultados
das provas, perpassando tanto os
ambientes escolares — virtuais nes-
tes últimos um ano e meio — quan -
to familiares.

Pode ser que, segundo ela, não

haja necessariamente uma grande
diferença entre escolas públicas e
privadas quanto à qualidade de en-
sino e a competência dos professo-
res, porque todos são capacitados
para ensinar. O que pode gerar di-
ferenciação é o que vai além do pa-
pel educacional da escola. “Depen -
de também do contexto em que a
criança e o adolescente está inseri-
do. Há diferenciações de ambien-
tes com mais condições do que ou-
tros”, destacou Maria.

Além do conteúdo
De acordo com a professora da

Faculdade de Educação da Univer-
sidade de Brasília (FE/UnB), é im-
portante entender quais os crité-
rios de qualidade que estão sendo
considerados além do conteúdo. “É
bom saber o resultado, mas ele não

é uma sentença [sobre a capacida-
de de aprendizagem e nível de en-
sino dos docentes].”

“Não podemos partir do pressu-
posto que a diferença será grande.
Uma pesquisa complementar tam-
bém é importante de ser feita. O
que está provocando a diferença,
por exemplo? A falta de material, as
dificuldades de concentração dos
alunos, o ambiente familiar, as no-
vidades do ensino on-line por al-
guns professores? Todos esses são
fatores que podem afetar o apren-
dizado da criança”, ponderou a es-
pecialista. “Não é sobre a capacida-
de, mas para questionar as condi-
ções de aprendizagem. Pressupos-
tos equivocados podem acontecer,
mas não são concretos. [Por isso es-
se] é um importante sistema para
análise.”

Queda no rendimento já é vista
Segundo a vice-diretora da Esco-

la Classe 01 Shi-Sul no Lago Sul, In-
grid Deolindo, mesmo antes do re-
torno 100% presencial já era possí-
vel ver a queda no rendimento es-
colar de muitos estudantes da uni-
dade pública que coordena. Con-
forme apontado por Maria de Fáti-
ma, o contexto familiar foi decisivo
no tocante à aprendizagem das
crianças e adolescentes.

Na instituição, são recebidos alu-
nos do Paranoá, Varjão, São Sebas-
tião, entre outras regiões. Dentro de
muitas casas, entre os motivos para
que os estudantes não tenham con-
tado com maior apoio para o apren-
dizado estão a gerência de tarefas
domésticas, em que muitos alunos
ajudavam, a falta de ajuda dos res-

ponsáveis nas tarefas por falta de es-
tudo, além da não fiscalização do
cumprimento de atividades e deve-
res de casa por parte dos pais.

“Muitos tinham o apoio dos pais,
mas outros estavam totalmente
alheios. Criou-se um abismo muito
grande entre eles. Agora nesse re-
torno temos que começar a tentar
chegar o mais próximo possível de
uma linha de igualdade, mas é
bem difícil”, comentou Ingrid.

“Uns sempre tiveram uma difi-
culdade a mais que outros, mas
com a pandemia essa diferença fi-
cou muito maior. O fato deles [alu-
nos e professores] estarem juntos
[no 100% presencial] vai amenizar
em algum momento, mas de ime-
diato será muito difícil”, disse a vi-

ce-diretora.
De acordo com ela, faz diferença

para o aluno a ida à sala de aula, fa-
zendo com que a autorresponsabi-
lidade com o próprio aprendizado
também cresça. “Acho que isso po-
de ajudar a dar uma nivelada, mas
é uma caminhada bem longa. Não
é de imediato. Talvez sejam anos de
caminhada, na verdade. Destoou
muito mesmo”, destacou.

Os alunos regularmente fazem
testes de revisão de conteúdo na es-
cola e, quando voltaram ao presen-
cial, as turmas vespertino e matuti-
no do 3º ano do Ensino Fundamen-
tal fizeram um pequeno simulado
para averiguar a aprendizagem e o
nível de conhecimento depois de
tanto tempo fora de sala.

Com a prova, será
possível avaliar o
desempenho do
aprendizado de
estudantes no DF
durante a pandemia
da covid-19 e
identificar quais
áreas precisam de
reforço e atenção
especial da
Secretaria de
Estado da
E d u caç ão.
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Governador nomeia mais 337
professores para a Educação

SERVIÇO PÚBLICO

Nomeações só são possíveis graças ao ajuste das contas, segundo Ibaneis
VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

A secretária de
Educação do
DF, Hélvia
Pa ra n ag u á ,
lembrou que
além das
nomeações de
hoje, o governo
prepara um
novo concurso
p ú b l i c o.

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

Na manhã de ontem, o gover-
nador do Distrito Federal, Iba-
neis Rocha (MDB), nomeou

337 professores aprovados no con-
curso público da Secretaria de Edu-
cação. O mandatário afirmou que
sua gestão foi a que mais nomeou
servidores públicos. “Vamos termi-
nar o mandato como o governo
que mais nomeou servidores pú-
blicos […] ao todo são mais de 3 mil
servidores da educação nomea-
dos”, disse Ibaneis.

De acordo com o chefe do Execu-
tivo local, as nomeações só são pos-
síveis graças ao ajuste das contas
da capital. “Isso só é possível com
responsabilidade fiscal. Trabalha-
mos o dia todo para economizar,
arrecadar recursos para o DF e as-
sim fazer as nomeações”, disse Iba-
neis Rocha.

Presente no evento, o Secretário
de Economia do Distrito Federal,
André Clemente, destacou que a
gestão de Ibaneis dá prioridade pa-
ra o ajuste de contas e com isso as
grandes nomeações de servidores
públicos acontecem.

“O servidor público é o oxigênio
da administração pública […] esta-
mos recuperando as forças de tra-
balho que estavam tão necessita-
das. A educação é prioridade no go-
verno”, afirmou.

A secretária de Educação do DF,
Hélvia Paranaguá, lembrou que

além das nomeações de hoje, o go-
verno prepara um novo concurso
público. “Meu coração não cabe de
emoção hoje. Estamos com um
processo na Secretaria de Econo-
mia para abrir novo edital para
contratação de novos professores
no DF”, afirmou.

Impasse com sindicato
Após a publicação da portaria

que estabeleceu o retorno às aulas
100% presenciais na rede pública
de ensino, cerca de 800 profissio-
nais de ensino se reuniram em
frente à sede da Secretaria de Edu-
cação, no Setor Bancário Norte, no

dia 3 de novembro.
Para a secretária de Educação do

DF, Hélvia Paranaguá, a volta às au-
las era totalmente necessária, mes-
mo faltando apenas 30 dias do ano
letivo. “O sindicato é contra, mas as
famílias são a favor. Estamos lutan-
do pela criança e pela família”, afir-
mou a chefe da pasta.

“Eu avalio com muita positivida-
de. Os professores estão indo, as
crianças voltando. Serão 30 dias le-
tivos, e todo dia é importante para
o processo de aprendizagem. Estar
na escola significa ter uma alimen-
tação saudável. O ambiente escolar
é o mais seguro para a criança”,

completou Hélvia Paranaguá
De acordo com o Sinpro-DF, a fal-

ta de recursos humanos nas esco-
las, o curto tempo entre um turno
e outro para a sanitização do am-
biente escolar e a realidade do ensi-
no são fatores que dificultam a re-
tomada 100% das atividades.

Conforme a dirigente do Sin-
pro-DF, Rosilene Correa, o governo
não pode agir de forma precipita-
da após o avanço da vacinação e re-
dução de mortes e internações por
covid-19. Para ela, alunos e profes-
sores querem voltar para a sala de
aula, mas para isso, precisam de
condições.

Sargento da
oste ntaç ão
é preso
TEREZA NEUBERGER
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Carros luxuosos, mansões e
viagens a praias paradisíacas
correspondem à vida de pura
ostentação que o terceiro sar-
gento da Polícia Militar do Dis-
trito Federal Ronie Peter Fernan-
des da Silva levava graças a um
esquema criminoso de agiota-
gem atuante na capital.

O sargento milionário, apesar
de ter um contracheque com
vencimento de R$ 8 mil, coman-
dava o grupo criminoso especia-
lizado em agiotagem, extorsão e
lavagem de dinheiro em famí-
lia. Seu irmão, Tiago Fernandes
da Silva, também foi apontado
como um dos líderes do grupo,
e o seu pai como um dos laran-
jas pela Polícia Civil do Distrito
Federal (PCDF).

Segundo as investigações, o
bando emprestava dinheiro e
cobrava juros exorbitantes, su-
periores aos permitidos por lei,
além de tomar veículos e imó-
veis de quem não pagava o em-
p r é s t i m o.

Nos últimos dois anos, o gru-
po criminoso comprou oito veí-
culos da marca Porsche e movi-
mentou mais de R$ 8 milhões
em sete contas bancárias.

O dinheiro oriundo da agiota-
gem era ocultado por meio de
empresas de fachada, localiza-
das em Águas Claras, e por
meios da compra de carros de
luxo registrados em nome de
“laranjas.”

A estrutura do grupo era hie-
rarquizada por meio de divisão
de tarefas. Os irmãos Ronie e Tia-
go eram os chefes do grupo. Eles
emprestavam os valores e co-
bravam os endividados.

A G I O TA G E M
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Uma decisão um tanto açodada
BOLSONARO

Arthur Lira afirma que anúncio de filiação do presidente ao PL pode ter sido ap res sad o

O anúncio de filiação de Jair Bol-
sonaro ao PL, de Valdemar
Costa Neto, pode ter sido feito

de maneira açodada, afirmou o
presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), que disse ainda que as por-
tas de seu partido "nunca estive-
ram fechadas nem posso dizer que
continuam abertas" ao presidente
da República. A filiação de Bolsona-
ro ao PL estava inicialmente marca-
da para a próxima segunda-feira,
mas foi adiada após "intensa troca
de mensagens" com o presidente
na madrugada do último domin-
go, segundo Valdemar.

Lira foi entrevistado pela CNN
Brasil em Portugal, onde partici-
pou do Fórum Jurídico de Lisboa.
Ele foi questionado sobre se ainda
haveria conversas sobre uma even-
tual migração de Bolsonaro ao PP.

O deputado afirmou ser filiado
do partido e disse não participar
das discussões, filiações e negocia-
ções para as composições dos dire-
tórios estaduais do PP. "Não será di-
ferente em relação a uma possível
filiação ou não do presidente da
República ao meu partido ou a um
partido aliado", disse, lembrando
que a filiação do presidente envol-
ve "muitas negociações, principal-
mente com relação aos diretórios
regionais, aos espaços dentro do
p a r t i d o" .

Sem amadurecimento
"Eu acho que, neste momento, o

que deve estar acontecendo [no PL]
é isso. Tanto o presidente da Repú-
blica quanto a direção do PL devem
estar sentando para acertar alguns
detalhes", disse. "Talvez o anúncio
tenha sido de maneira açodada,
talvez o anúncio tenha sido apres-
sado, talvez o anúncio ainda careça

MICHEL JESUS/CÂMRA DOS DEPUTADO

Arthur Lira é
do PP, partido
que integra o
Centrão e dá
apoio ao
governo de
B o l s o n a ro

S A I BA MAIS
» O adiamento da filiação de Bolsonaro ocorreu após Valdemar liberar estados, como

Pernambuco, para terem autonomia e atuarem como acharem melhor nas eleições de
2022, sem o compromisso de apoiarem Bolsonaro.

» Valdemar disse que não há data prevista para que ocorra o ingresso do presidente na
legenda. No domingo, o próprio Bolsonaro havia dito que considerava difícil sua filiação
ao PL no dia 22. "O casamento tem que ser perfeito. Se não for 100%, que seja 99%. Se
até lá nós afinarmos pode ser, mas eu acho difícil essa data, 22. Tenho conversado com
ele [Valdemar], estamos de comum acordo que podemos atrasar um pouco esse
casamento, para que ele não comece sendo muito igual aos outros", afirmou Bol s o n a ro
durante visita à Dubai Air Show, feira aérea no emirado do Golfo Pérsico.

» Um dos grandes entraves à filiação, de acordo com Bolsonaro, é a situação de São Paulo,
onde o PL tem a intenção de apoiar a candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) ao gove r n o
do estado. Os bolsonaristas descartam essa hipótese, já que Garcia terá o apoio do
atual governador, João Doria (PSDB), um dos principais adversários do presi d e nte.

Bolsonaro não aceita
que o PL construa
alianças com
legendas de esquerda
em alguns estados,
muito menos que
apoie candidato ao
governo de São Paulo
que esteja aliado ao
governador Doria

de um amadurecimento que eu
não tenho dúvidas de que o Parti-
do Liberal e o presidente da Repú-
blica deverão fazer e chegar num
bom termo com relação à filiação
do presidente."

Lira afirmou ainda que as portas
do PP "nunca estiveram fechadas
nem posso dizer que continuam
abertas" a Bolsonaro e disse que a
decisão cabia à direção do partido.
"Como filiado, se for uma decisão
do partido, estará certo e, se não
for, estará certo da mesma forma. O
partido continua na base aliada."

PSDB mantém prévias
O PSDB manteve a data original

das prévias para a escolha de seu
candidato à Presidência da Repúbli-
ca em 2022. A disputa vai ocorrer
mesmo no próximo domingo. O
martelo foi batido em reunião nes-
ta terça, após troca de acusações en-
tre as campanhas dos governadores
Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP)
sobre um pedido de adiamento fei-
to por aliados do gaúcho. O ex-sena-
dor Arthur Virgílio também está
inscrito. Ao todo, 44.700 fi-
liados poderão participar
do processo de forma
remota ou presencial.

A reunião de ontem-
foi motivada por uma
discordância entre as
campanhas de Leite e
Doria a respeito do uso do
aplicativo desenvolvido pelo
partido para que os filiados sem
mandato possam votar. Na noite des-
ta segunda, o deputado federal Ju-
tahy Júnior (BA), que é aliado de Leite,
pediu o adiamento diante de coorde-
nadores da campanha de Doria, que
reagiram. Segundo afirmou Jutahy,
as prévias não poderiam ocorrer
diante de falhas no aplicativo, que foi
desenvolvido especialmente para o
processo pela Fundação de Apoio da

Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (Faurg).

Desde que o aplicativo foi lança-
do surgiram reclamações relacio-
nadas a seu funcionamento. Repor-
tagem mostrou na semana passa-
da que, segundo o presidente do
PSDB paulistano, Fernando Alfredo,
muitos filiados não estavam conse-
guindo baixar o app por terem ce-
lulares antigos, sem memória ou

mesmo por não terem pacotes
dados suficientes. Existem

ainda casos de pessoas
que não têm familiari-
dade com esse tipo de
tecnologia ou que
tentaram fazer o ca-
dastramento, mas não

conseguiram por moti-
vos técnicos.

Para garantir o maior nú-
mero de adesões, o diretório do
PSDB da capital, que está fechado
com Doria, montou um mutirão
com 20 voluntários para orientar as
pessoas sobre como utilizar o apli-
cativo ao longo do final de semana.
Cerca de 70 pessoas participaram
do trabalho. A campanha de Leite
fez o mesmo, oferecendo uma es-
trutura de apoio para quem tinha
dificuldades em acessar o sistema.

44
MIL FILIADOS PODERÃO

PARTICIPAR DAS
PRÉVIAS
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CONSTRANGIMENTO NA CLDF
Causou constrangimento, ontem, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o

encerramento da sessão ordinária do dia por falta de quórum (foto ). Do colegiado da Casa, 15
deputados estiveram ausentes e só oito apareceram na primeira convocação, o que tornou
impossível a votação da pauta. Numa nova recontagem de presenças, outros dois
parlamentares apareceram, mas alguns dos que chegaram primeiro já tinham sa í d o.

CLDF

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

Das galerias
Com isso, os distritais deixaram na mão mais de 300 servidores públicos que foram até a

CLDF para acompanhar, das galerias, a votação de vetos do governador Ibaneis Rocha a
trechos do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com vistas ao Orçamento de
2022, referentes a carreiras diversas. Dentre os quais, temas como insalubridade e
re est r u tu raç õ es .

194 propostas
No total, estavam agendadas 194

proposições para apreciação em
plenário que tiveram de ser
postergadas. Em tempo: estiveram
presentes os deputados Rodrigo
Delmasso (Republicanos) – que
presidiu a sessão, Cláudio Abrantes
(PDT), Fábio Felix (Psol), Roosevelt
Vilela (PSB), Leandro Grass (Rede),
João Cardoso (Avante), Arlete Sampaio
(PT), Guarda Jânio (Pros) e Júlia Lucy
(Novo), Reginaldo Veras (PDT) e
Reginaldo Sardinha (Avante). Sendo
que nem todos chegaram à sessão no
mesmo momento. Os demais, não
deram o ar da graça.

Apelo
O deputado distrital Reginaldo Sardinha

(Avante), ao ver a possibilidade de falta de
quórum e o empenho dos servidores de se
dirigirem até a Casa Legislativa, fez um apelo
a todos para que continuem com a
m o b i l i zaç ão.

“Res p o n sa b i l i d ad e”
“Peço a vocês que continuem

organizados, pois temos uma grande
responsabilidade para com vocês e faremos
tudo para votar essas proposições o quanto
a ntes”, destacou, em tom constrangido,
diante do encerramento da sessão.

A d i ad o
Esperado com expectativa por

ambientalistas e cidadãos do DF,
o projeto que redefine a Floresta
Nacional de Brasília, que estava
previsto para votação no Senado
ontem, foi adiado para apreciação
hoje, em função da grande
extensão de matérias da pauta.

D e bate
A matéria é fruto de extenso

debate entre entidades diversas
como Ibram, Ibama e ICMBio.
Teve como autor o senador Izalci
Lucas (PSDB-DF) e foi relatado
pela senadora Leila Barros
(Cidadania- DF).

C o n c u rsad os
O deputado distrital Cláudio

Abrantes (PDT) destacou ontem,
na CLDF, o empenho dos
parlamentares para votação da
legislação que suspendeu os
prazos de validade de concursos
públicos no Distrito Federal. O
que permitiu a contratação, nos
últimos dias, de vários deles,
chamados há pouco para ocupar
vagas em áreas diversas.

Re u n i õ es
Abrantes, que sempre foi

ferrenho defensor das
convocações, contou que agora
tem se reunido com candidatos
do último concurso para a Polícia
Civil do DF. “Estamos na luta para
que, o quanto antes, os aprovados
sejam chamados também e
possam reforçar ainda mais a
melhor polícia do Brasil”, afirmou.

A n i ve rsá r i o
Ganhou muitos parabéns ontem, na

Câmara Legislativa, o deputado distrital
Guarda Jânio (Pros), que fez aniversário
na última segunda-feira, dia do feriado da
proclamação da República.

“Data forte”
Ele aproveitou para agradecer as

manifestações de carinho que recebeu
de colegas, eleitores e correligionários.
Alguns colegas, como Rodrigo Delmasso
(Republicanos) lembraram o caráter
especial do dia. “Você nasceu numa data
muito forte”, destacou.

Pa l est ra nte
A respeito de nota publicada nesta

coluna ontem sobre a ida de comitivas
com representantes dos três Poderes
aos Emirados Árabes e a Portugal para
eventos diversos, a assessoria da
ministra Flávia Arruda informou, por
meio de nota, que no caso dela, foi
participar dos eventos como
palestrante representando a
Presidência da República.

“M i s são”
Ou seja, Flávia foi a Portugal para

“cumprir com uma missão que recebeu”
e que, segundo a assessoria, “só reforça o
seu trabalho de articulação no posto que
ocupa no Governo Federal”.

D e p u tad os
Também estão em Portugal, em

comitiva de parlamentares da Câmara e
do Senado, os deputados federais pelo
Distrito Federal Celina Leão (PP) e Julio
Cesar Ribeiro (Republicanos).
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Os 580 dias de prisão de Lula
LIVRO

Biografia do líder petista põe escândalo da Lava Jato em segundo plano e revê a origem do PT

Em abril de 2019, conversando
com um carcereiro na cela em
que ficou preso em Curitiba,

Luiz Inácio Lula da Silva usou dois
palavrões para se referir ao proces-
so judicial que o colocou na cadeia,
disse que sua condenação era ab-
surda e chamou seus acusadores
de canalhas e covardes.

Reproduzido pelo jornalista Fer-
nando Morais em sua aguardada
biografia do ex-presidente, cujo
primeiro volume chegou às livra-
rias ontem, o diálogo é a única pas-
sagem dos 17 capítulos da obra que
menciona o tríplex de Guarujá, o
apartamento no centro do caso
que levou Lula à prisão.

O livro reconstitui em detalhes o
período de 580 dias que o líder pe-
tista passou em Curitiba e revisita
sua trajetória da infância pobre às
greves dos metalúrgicos em São
Bernardo do Campo e à fundação
do PT, mas deixa em segundo pla-
no as acusações feitas pela Opera-
ção Lava Jato contra ele.

Ao narrar os dias que antecede-
ram a prisão, o jornalista limita-se
a reproduzir um trecho do discur-
so que Lula fez na frente do Sindica-
to dos Metalúrgicos do ABC antes
de se entregar à Polícia Federal,
quando refutou as acusações mais
uma vez dizendo que o aparta-
mento nunca foi seu.

Além disso, há apenas uma des-
crição sucinta do caso do tríplex e
de outras duas ações da Lava Jato
num apêndice do livro, em que
Morais analisa o tratamento dado
pelos principais veículos de comu-
nicação ao ex-presidente nos últi-
mos anos e critica a cobertura das
investigações sobre corrupção.

"Essas referências me pareceram
suficientes para o leitor entender o
que motivou a prisão", diz o jorna-
lista, ao explicar as opções que fez
ao escrever a biografia. "As acusa-
ções contra ele foram todas derru-
badas e o mais importante para
mim é contar coisas que eu pude
ver de perto e que a imprensa não
deu."

Lula foi condenado pelos crimes
de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro em três instâncias do Ju-
diciário por causa do apartamento
em Guarujá, que a empreiteira OAS
afirmou ter reformado para ele. A
condenação o impediu de disputar
as eleições de 2018, quando o presi-
dente Jair Bolsonaro foi eleito.

No início deste ano, o Supremo
Tribunal Federal anulou essa ação e
outras três movidas contra o petis-
ta, após concluir que o ex-juiz Ser-
gio Moro foi parcial na condução
dos processos. Desde então, Lula se
livrou de mais de uma dezena de
outras ações, sem que se discutisse
o mérito das acusações.

A sucessão de vitórias abriu ca-

REUTERS/RICARDO MORAES

Em 7 de abril de 2019 Lula
chegava à sede da Polícia
Federal em Curitiba para
cumprir pena pelos crimes de
corrupção passiva e lavagem
de dinheiro em três instâncias
do Judiciário por causa do
apartamento em Guarujá

Outro volume
tratará da
p res i d ê n c i a

Ao rever a atuação de Lula no sin-
dicalismo e nas articulações para
criação do PT, o jornalista mostra a
metamorfose que ele sofreu nos
anos finais da ditadura militar. "Foi
quando o peão avesso à política e
inimigo de comunistas se politi-
zou e se transformou ele mesmo
numa liderança política", diz Mo-
rais.

O volume termina com as duas
primeiras incursões eleitorais de
Lula. Em 1982, ele se candidatou a
governador de São Paulo e termi-
nou em quarto lugar. Em 1986,
aconselhado pelo cubano Fidel
Castro a seguir na política, dispu-
tou uma cadeira de deputado fede-
ral e recebeu votação recorde.

Ao tratar da campanha de 2018, o
livro revela que o ex-presidente fi-
cou contrariado com a estratégia
adotada pelo ex-prefeito Fernando
Haddad, que assumiu a candidatu-
ra petista após a renúncia de Lula e
chegou a abandonar a cor verme-
lha do partido ao buscar alianças
no segundo turno da disputa.

Apesar da proximidade com o
biografado, Morais afirma que o
petista não teve acesso antecipado
ao livro. "Ele não sabe como come-
ça nem como termina", diz o jorna-
lista. Um exemplar foi enviado a
Lula há poucos dias, antes que ele
embarcasse para o giro que deci-
diu fazer pela Europa nesta sema-
na.

O segundo e último volume da
obra só deverá ser publicado em
2023. Ele tratará dos dois mandatos
de Lula como presidente da Repú-
blica e do governo da sucessora
que ele escolheu, Dilma Rousseff,
até a deflagração da Lava Jato e a
crise que levou à deposição da pre-
sidente no seu segundo mandato.

minho para uma campanha de re-
construção da imagem do líder pe-
tista, que se prepara para disputar
sua sexta eleição presidencial em
2022. Documentos do PT o descre-
vem como vítima de injustiças e
minimizam os casos de corrupção
descobertos no seu governo.

Revelações da nova biografia re-
forçam a ideia de que o ex-presi-
dente foi alvo de perseguição. Mo-
rais diz que, em março de 2016, ao
realizar buscas no apartamento de
Lula em São Bernardo do Campo, a
Polícia Federal instalou embaixo
do sofá da sala um discreto micro-
fone para escutas clandestinas.

Segundo o jornalista, um dos se-
guranças do petista encontrou o
dispositivo numa varredura reali-
zada poucas horas depois da saída
dos agentes. Os advogados de Lula
nunca questionaram as autorida-
des sobre o grampo porque não ti-
nham provas para vinculá-lo à ação
policial, afirma Morais.

Ele diz também que a PF usou câ-
meras secretas para monitorar o
que acontecia dentro do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC nos dias
em que Lula se concentrou ali com
apoiadores antes de se entregar. Se-
gundo Morais, uma delegada mos-
trou a um dirigente do PT as ima-
gens captadas pelas câmeras.

Autor de biografias celebradas
como a da militante comunista Ol-
ga Benário Prestes e a do magnata
das comunicações Assis Chateau-
briand, o jornalista trabalhou dez

anos no livro sobre Lula. Os dois se
conheceram durante as greves do
ABC na década de 1970, quando Mo-
rais era deputado estadual.

Ele calcula ter realizado 170 ho-
ras de entrevistas com o ex-presi-
dente. Algumas das principais con-
versas ocorreram em hotéis e jati-
nhos, durante viagens de Lula para
palestras no exterior. Morais acom-
panhou o petista em 18 viagens e
testemunhou sobre elas num dos
processos da Lava Jato.

O jornalista estava no Instituto
Lula quando Moro decretou a pri-
são do ex-presidente e acompa-
nhou a concentração no sindicato
até a hora em que ele se entregou.
Morais também teve acesso a uma
centena das milhares de cartas es-
critas pelo petista na cadeia, das
quais o livro reproduz uma dúzia.

Na mais significativa, enviada a
assessores quando o Superior Tri-
bunal de Justiça confirmou sua
condenação no caso do tríplex, o
ex-presidente expressa ceticismo
sobre suas chances nos tribunais.
"A minha prisão é Política", escre-
veu. "Só sai daqui com Política e
não com ações Jurídicas."

O livro ainda transcreve boa par-
te do depoimento que Lula prestou
à polícia durante a greve dos meta-
lúrgicos de 1980, quando os diri-
gentes do sindicato de São Bernar-
do do Campo foram presos por 31
dias sem mandado judicial, com
base na antiga Lei de Segurança Na-
cional.

Ao tratar da
campanha de 2018,
o livro revela que o
ex-presidente ficou
contrariado com a
estratégia adotada
pelo ex-prefeito
Fernando Haddad,
que assumiu a
candidatura petista
após a renúncia de
Lula e chegou a
abandonar a cor
vermelha do
partido ao buscar
alianças no
segundo turno da
d i s p u ta .
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Bolsonaro quer dar
aumento para todos
os servidores

SEM EXCEÇÃO

Presidente confirmou benefício, mas não disse como será

MAZEN MAHDI/AFP

B o l s o n a ro
inaugurou em
Manama a
Embaixada do
Brasil no
Ba h re i n

País abre embaixada em Bahrein
O presidente Bolsonaro inaugu-

rou ontem em Manama a Embaixa-
da do Brasil no Bahrein. Esta é a pri-
meira vez que um chefe de Estado
brasileiro visita o país do Oriente
M é d i o.

As duas nações já mantinham re-
lações diplomáticas desde 1971,
mas até hoje os interesses brasilei-

ros eram representados pela em-
baixada no Kuwait. O Ministério
das Relações Exteriores acredita
que a criação de uma representa-
ção própria no país vai permitir in-
tensificar os laços comerciais entre
as duas nações. Atualmente, entre
as nações do Oriente Médio, o país
ocupa o quarto lugar em transa-

ções comerciais com o Brasil.
A criação da embaixada foi defi-

nida em decreto assinado por Bol-
sonaro. Em discurso na inaugura-
ção da nova representação brasilei-
ra o presidente disse que existe
grande espaço para a ampliação
dos negócios entre o Brasil e o Rei-
no do Bahrein.

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) confirmou on-
tem que pretende usar uma

parte da folga fiscal gerada pela
eventual aprovação da PEC dos Pre-
catórios na concessão de aumento
salarial para servidores federais.
Ele deu as declarações após partici-
par de um evento empresarial em
Manama, capital do Bahrein, aon-
de chegou após três dias de visita a
Dubai.

"A inflação chegou a dois dígitos.
Conversei com o [ministro da Eco-
nomia] Paulo Guedes, e em passan-
do a PEC dos Precatórios, tem que
ter um pequeno espaço para dar al-
gum reajuste. Não é o que eles [ser-
vidores] merecem, mas é o que nós
podemos dar", afirmou.

Segundo Bolsonaro, a urgência
do aumento também se deve aos
efeitos da pandemia da covid-19.
"Por causa da inflação, os servido-
res estão há dois anos sem reajuste.
Com a questão da pandemia, isso
[aumento] até se justifica, porque
muita gente perdeu o emprego ou
teve até seu salário reduzido",
acrescentou.

Bolsonaro não disse de quanto
seria o aumento, mas afirmou que
toda a máquina administrativa fe-

deral seria beneficiada. "[O reajuste
é para] Todos os servidores fede-
rais, sem exceção", disse.

A proposta de emenda libera cer-
ca de R$ 90 bilhões do orçamento,
por meio de artifícios como a mu-
dança na forma como o teto de gas-
tos é calculado, além de permitir o
parcelamento do pagamento de
precatórios, que são dívidas decor-
rentes de sentenças judiciais defi-
nitivas. A emenda já foi aprovada
na Câmara, mas enfrenta mais difi-
culdades no Senado, onde precisa
ser aprovada em dois turnos com
quórum qualificado.

Sem concursos
Apesar do aceno de aumentos,

Bolsonaro diz que permanecerá
sendo bastante restritivo quanto à
liberação de novos concursos pú-
blicos para servidores. "Concurso
público [vamos autorizar] apenas
o essencial, como fizemos com a PF
[Polícia Federal] e PRF [Polícia Ro-
doviária Federal]".

Com essas medidas, declarou o
presidente, o compromisso com o
equilíbrio fiscal de seu governo es-
tá mantido. "Dessa maneira, esta-
mos mostrando responsabilida-
de", afirmou.

Diversos analistas e economistas
têm opinião oposta, no entanto, e
temem que a regra para expandir
artificialmente o teto de gastos aca-
be gerando instabilidade, afugen-
tando investidores e alimentando
a inflação.

Ainda com relação aos servido-
res, Bolsonaro reafirmou que a re-
forma administrativa, se aprovada,
não valerá para os atuais funcioná-
rios, mas apenas para os que entra-
rem no quadro do serviço público
a partir de agora. A reforma, no en-
tanto, está empacada no Congres-
so, sem perspectivas realistas de
ser aprovada até o final do atual go-
v e r n o.

No evento com empresários do
Bahrein, o presidente novamente
pintou um quadro róseo do de-
sempenho econômico de seu go-
verno, apesar do alto desemprego,
inflação ascendente e perspectiva
de estagnação no que vem. Disse
que o Brasil foi um dos cinco países
do mundo que menos foram afeta-
dos pela covid, apesar das políticas
de isolamento social, que ele cha-
mou de ineficazes. Nesta quarta,
Bolsonaro e sua comitiva devem
encerrar o giro pelo Oriente Médio
visitando o Catar.
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DIVÓRCIO
O possível divórcio do presidente Jair Bolsonaro (sem

partido) com o PL tem causado apreensão em filiados da
legenda que ocupam cargos de primeiro escalão no governo.
Por ora, não se fala em ruptura, mas se tratando de Bolsonaro
tudo é possível. Além da Secretaria de Governo da Presidência
da República, chefiada pela discreta Flávia Arruda
( P L- D F / foto ), o PL acumula cargos em ministérios e chefias de
órgãos. A Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem à frente o
advogado Garigham Amarante Pinto, homem de confiança do
presidente do partido, o mensaleiro Valdemar da Costa Neto.

WILSON MENDES/ASCOM/SEGOV-PR

E S P L A N A DA Leandro Mazzini
re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b rCom apoio de Walmor Parente e Carolina Freitas

O u t ro
A Diretoria de Tecnologia e Inovação do FNDE também

pertence ao PL: é chefiada por Paulo Roberto Ramalho, outro
indicado por Valdemar.

N o i va s
Em meio à crise no namoro com PL, o presidente reabriu as

conversas com outras legendas – “n o i va s” -, como o
Republicanos e o PP, e tem dito que vai bater o martelo sobre o
novo partido em no máximo duas ou três semanas.

Te l h ad o
Subiu no telhado a concessão do aeroporto Santos

Dumont, no Rio de Janeiro. Ambientalistas observaram que
terá um aterro na pista, para construir uma chamada “área de
es ca p e” e, pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro de
1988 e pela Lei Estadual 1700/90, é proibido aterrar o espelho
d'água da Baía de Guanabara.

Quem te viu...
Depois que caiu da presidência da

Câmara, derrotado por Arthur Lira (PP-AL),
o deputado Rodrigo Maia (sem partido)
passou a ser crítico de medidas que
apoiava enquanto esteve no comando da
Casa. O ex-democrata sentou em cima de
dezenas de pedidos contra o presidente
Jair Bolsonaro e, recente, saiu em defesa
de um novo formato para o impeachment
no Brasil, que não dependa
exclusivamente do presidente da Câmara
para abertura de processos.

... quem te vê
O deputado também apoiou e

aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que suspendeu o
pagamento das emendas de relator. À
época alinhado com Bolsonaro, quando
presidia a Câmara, Maia intermediava o
“toma lá, dá cá” de emendas pela
aprovação de propostas do Planalto,
como a Reforma da Previdência, em 2019.

Inter ferência
Deputados bolsonaristas e setores do

Centrão conversam sobre possíveis
frentes para “frear a interferência” do
Judiciário no Legislativo. Uma das
alternativas suscitadas é apresentar uma
proposta com mesmo teor do Projeto de
Lei 4754/2016, que tipifica crime de
responsabilidade dos ministros do STF a
usurpação de competência do Congresso.

A p e r tad o
O PL foi enterrado pela Comissão de

Constituição e Justiça da Câmara, em
maio, em placar apertado: por 33 votos a
32. Na avaliação da turma parlamentar
anti-STF, o novo projeto pode ganhar
mais força após a decisão da Suprema
Corte que suspendeu a execução das
chamadas emendas do relator-geral ao
Orçamento da União.

Au s e nte
Parlamentares de oposição

finalizam representação que
será apresentada ao
Ministério Público Federal
contra o ministro da
Economia, Paulo Guedes, que
não compareceu à Câmara
na última semana para dar
explicações sobre a
manutenção de offshore em
paraíso fiscal. Guedes não
apresentou nenhuma
justificativa para a ausência e
nem solicitou nova data.

G e nt i l eza
O chefe da Economia, na

verdade, não quer
comparecer ao Congresso.
Em ofício encaminhado à
Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço
Público, Guedes pede
“compreensão e a gentileza”
para que sejam acolhidas
como suficientes as
informações prestadas por
intermédio dos documentos
apresentados, no último dia
9, ao colegiado.

Pa s sa p o r te
O Ministério Público Federal (MPF) foi à Justiça, com pedido

de urgência, para garantir que projetos financiados pelo
Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), ligado à Lei
Rouanet, possam exigir a comprovação de vacinação do
“passaporte sanitário”.

Po r ta r i a
Na ação, o MPF pede a imediata suspensão da portaria

assinada pelo secretário de Cultura, Mario Frias, que veta a
exigência de comprovante de vacinação pelos proponentes de
projetos culturais para a execução ou participação, sob pena de
reprovação e multa.

ES P L A N A D E I R A
• # ClarkeModet Brasil promove dia 18 webinar na

Unicamp sobre "Propriedade Intelectual no Setor
Artístico". # Editora IVentura lança hoje obra “Vidas
importam – memória visual da pandemia COVID-19 no
Rio de Janeiro”, do fotógrafo Erbs Jr. # LDZ Escola
participa da CCXP 21 e da Bienal Internacional do Livro
no Rio. # Cantor Diogo Bueno lança dia 19 samba "Dois",
com Jade Guedes. # APSA e Grupo DM Eventos têm
inscrições abertas para Expo Síndico e V Congresso de
Síndicos Profissionais e Gestores de Propriedades
Urbanas, no Copacabana Palace, dias 23 e 24. #
Advogada Fernanda Teodoro ministrará de 22 de
novembro a 9 de dezembro curso "Planejamento
Patrimonial no Agronegócio".

EDU ANDRADE/ASCOM/ME
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Os Lemos
“Éramos seis” conta a histó-

ria da família Lemos, de
Itapetininga-SP, que se

muda para a capital do estado pa-
ra levar um estilo de vida, diga-
mos assim, de classe média baixa.
Como o título do romance anun-
cia, os Lemos eram constituídos
pelo casal, Júlio e Lola, e quatro fi-
lhos, Carlos, Alfredo, Isabel e Juli-
n h o.

Carlos, o morgado, era respon-
sável e amoroso, o filho exemplar.
Começou a estudar medicina
mas parou o curso para trabalhar
e ajudar em casa. Difícil duvidar
que seria um João Semana, com-
petente e “huma no”, sem pressa
nos atendimentos e sem cobrar
dos pobres, dando amostras e até
o troco da passagem.

Isabel, a única menina, for-
mou-se professora mas não quis
exercer. Era bonita e coquete e aca-
bou se apaixonando por Felício,
um homem separado, numa rela-
ção que a família renegou. Na pri-
meira metade do século 20, ter
uma filha/irmã “d e s c as a d a ” (ou
“largada do marido”) era motivo
de desonra. Unir-se a um homem
desquitado tampouco era aceitá-

vel. O divórcio só passou a vigorar
no Brasil em 1977 e mesmo assim
não foi assimilado “tout court”. Os
mais tradicionais e conservadores
não o assimilaram até agora.

O caçula Julinho era indepen-
dente e revelou desde cedo talen-
to para o comércio. Mudou-se pa-
ra o Rio de Janeiro, com emprego
certo, e se casou com a filha do pa-
trão, um sujeito endinheirado.
Era fácil vislumbrar Julinho antes
dos 40 com muitas posses.

E Alfredo? Esse era péssimo alu-
no, sempre tomando pau e an-
dando com moleques de rua. Bri-
gão, cínico, com elementos de
psicopatia, não ia atrás de empre-
go nem se firmava quando apare-
cia, o que justificava de modo obs-
curo. O que faz? Entra para uma
área da vida pública que acoita
perfis menos preocupados com
as exigências da autodisciplina
do que com oportunidades mun-
danas: a política. Depois Alfredo
se envolve num assassinato mal
contado e foge do país para nun-
ca mais.

IVALDO LEMOS JR, promotor de
justiça do MPDFT

Paulo Guedes
O país tá tão ruim nas mãos des-

te quê ele põe os milhões lá fora!

EDMILSON FERREIRA PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Guedes deve falar
na Câmara sobre offshore dia 23

Rea j u ste
Deveriam reajustar e diminuir

os benefícios dos servidores e polí-
ticos. Benefícios para os mais ne-
cessitados não tem. Agora pra polí-
tico eles querem reajustar? Tá de
sacanagem.

ALBA VALERIA PELO FACEBOOK SOBRE
A MATÉRIA Líder do governo diz que
reajuste a servidores é possível em
2022

Reajuste II
Este governo passou todo o go-

verno xingando os servidores, es-
palhando fake news e etc. Agora
vem com este papo de aumento.
Vai acreditar para ver.

LUIZ JESUS PELO FACEBOOK SOBRE A
MATÉRIA Líder do governo diz que
reajuste a servidores é possível em
2022

D i vó rc i o
Vai fazer igual a mulher do

Pyong Lee, fazer maior Carnaval e
depois voltar.

JOSÉ RIBAMAR PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Acabou! Pelo
menos pra MC Mirella que assinou
seu divórcio hoje!

Enem I
Se o Enem for a cara do governo

as questões serão tipos “A Terra é
plana”, “a vacina causa HIV”, “Ama -
zônia não tem fogo”. Podem se pre-
p a r a r.

EUZEBIO BATISTA PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Mourão diz que
governo não alterou questões do
Enem e minimiza fala de Bolsonaro

Enem II
Santo Deus. Sr Mourão sempre

tentando limpar a lambança do
presidente.

SILVANA RAMOS PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Mourão diz que
governo não alterou questões do
Enem e minimiza fala de Bolsonaro

Copom
D izem os entendidos em re-

dação que textos técnicos
devem ser objetivos e evitar

adjetivos e advérbios. As atas do
Comitê de Política Monetária do
Banco Central não seguem o pa-
drão e deve haver motivo.

A ata da penúltima reunião, de
21 e 22/9/21, menciona que “.....si -
mulações com trajetórias de ele-
vação de juros......sugerem que o
atual ritmo de ajuste é suficiente
para atingir patamar significati-
vamente contracionista e garan-
tir a convergência da inflação pa-
ra a meta em 2022”.

Já a ata da última reunião, de 26
e 27/10/21, foi além. Menciona que
“...desde a última reunião, houve
alta substancial dos preços inter-
nacionais de commodities ener-
géticas, cujo impacto inflacioná-
rio é amplificado pela deprecia-
ção do real...” Diz ainda, “Co m o
consequência, o Comitê concluiu
que o grau apropriado de aperto
monetário é significativamente
mais contracionista do que o uti-
lizado no cenário básico”.

E termina com “Neste momen-
to, o cenário básico e o balanço de
riscos do Copom indicam ser
apropriado que o ciclo de aperto
monetário avance ainda mais no

território contracionista”.
O Banco Central mostrou ao

mercado disposição superlativa
de manter a elevação das taxas de
juros até trazer a inflação para a
meta. Mas como nossa inflação
não é de demanda, decorre de
choques de custos na esteira dos
desarranjos entre oferta e procu-
ra por bens e serviços e está ali-
mentada pela desvalorização
cambial, a política monetária
“significativamente mais contra-
cionista” vai jogar o país na reces-
s ã o.

Se tivéssemos uma política fis-
cal responsável num ambiente de
negócios favorável, nosso banco
central poderia acompanhar
seus pares dos países desenvolvi-
dos, executando política monetá-
ria menos expansionista, para
não impedir a retomada da ativi-
dade econômica. É por isso que as
previsões indicam que o PIB bra-
sileiro deverá crescer menos em
2021 e 2022 quando comparado
com o dos países desenvolvidos e
em desenvolvimento.

ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARÃES,
Ex-Secretário do Tesouro Nacional
e atual Chefe de Gabinete da
SOG/SP

Novembro negro
O GDF lança maciça campanha

sobre o NOVEMBRO AZUL, que vi-
sa alertar os homens sobre o peri-
go do câncer de próstata. E prega
que procurem uma Unidade Bási-
ca de Saúde para realizar o exame.
Tudo propaganda. Na realidade,
os centros de saúde e os hospitais
vivem um verdadeiro caos; não
têm nada: médicos e enfermeiros
são coisas raras. É um verdadeiro
suplício para quem procura uma
UBS ou um hospital.

Houve um caso de um paciente
que fez o exame da próstata no
IGES há um mês e até hoje não re-
cebeu o resultado. O Novembro
Azul de Brasília era melhor ser
chamado de “Novembro Negro”

JOSÉ LINEU DE FREITAS, Brasília, DF

Mãe Joana
É para ontem a pauta da prisão

em segunda instância, mas já faz
dois anos que está mofando na
Câmara e, devido ao Senado, o STF
está incompleto, resultando em
vários empates na segunda tur-
ma (2 x 2), in dubio pro reo, cau-
sando impunidade. Ambos são
de suma importância, mas, inex-

plicavelmente, estão engaveta-
dos e ninguém é responsabiliza-
d o.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES,
Vila Velha, ES

Projeto de país
Candidatos e pré-candidatos à

presidência frequentemente ta-
cham-se uns aos outros em suas
aparições públicas como despro-
vidos de um esboço de projeto pa-
ra o país. Um rápido olhar pela
sua história mostra que nunca
houve programa nacional cujo
objetivo fosse a execução do cres-
cimento e valorização do povo.

Enquanto colônia, não passou
de um reservatório de riquezas
atraentes para a metrópole euro-
peia. Com a chamada indepen-
dência, surgiu um império que
serviu somente para satisfazer e
harmonizar os interesses de famí-
lias reais europeias. Veio a seguir a
atual república, desastradamen-
te proclamada, que nunca se
preocupou em formular uma es-
tratégia verdadeira de desenvol-
vimento. Vamos então combinar
que tal projeto não vai além de
peça de retórica falsa?

PAULO ROBERTO GOTAC, Barra, RJ

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

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

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

ca r ta s @ g r u p o j b r.c o mCARTAS PARA A REDAÇÃO:



Jornal de BrasíliaBrasília, quarta-feira, 17 de novembro de 202112

BRASIL.

“Ele nunca me pediu
nada”, diz Ribeiro

ENEM

Ministro da Educação nega que
Bolsonaro tenha interferência na
elaboração das questões da prova

O ministro da Educação Milton
Ribeiro negou nesta terça-fei-
ra que o presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) interfira nas
provas do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). Na segunda-fei-
ra, no fórum de investimentos em
Dubai, nos Emirados Árabes, o che-
fe do Executivo comentou a demis-
são em massa de mais de 30 servi-
dores no Ministério da Educação às
vésperas do Enem e disse que a pro-
va começa a ter "a cara do governo".
As demissões ocorrem em meio a
denúncias de censura no conteúdo
da prova. Questionado, Ribeiro de-
clarou ser necessário perguntar ao
presidente o que ele quis dizer
quando afirmou que a prova co-
meçaria a ter "a cara do governo",
mas ponderou diversas vezes que a
prova tenha questões técnicas e
não de "cunho ideológico".

"Essa é uma pergunta que cabe-
ria bem a ele responder, porque ele
nunca me pediu nada, nunca suge-
riu nada. Então, eu simplesmente
estou aqui para desfazer uma nar-
rativa. Ele falou a 'cara do governo'
porque é o nosso governo. Nós te-
mos feito da melhor maneira pos-
sível", afirmou.

Quem também tentou retratar a
fala de Bolsonaro foi o vice-presi-
dente Hamilton Mourão. "O presi-

VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

As provas, marcadas para dia 21 e 28 de novembro, seguirão as normas sanitárias, a exemplo do ano passado

Apostas da Mega da
Virada já podem ser
reg i st rad a s

SORTE GRANDE

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após 90
dias, o

ga n h ad o r
que não
tiver ido

resgatar o
d i n h e i ro

perde o
p rê m i o

dente fez menção simplesmente a
algo que é a ideia dele, pô. Tem li-
berdade para isso. E o Enem está
baseado no banco de dados que foi
construído há muito tempo, as
questões não estão variando. O go-
verno não mexeu em nenhuma
questão do Enem", disse Mourão ao
chegar ao Palácio do Planalto.

Depois da fala do presidente, a
comissão de Educação da Câmara
pode votar, ainda nesta terça-feira,
pedido de convocação ao ministro
da Educação para se explicar sobre
a prova. Já havia requerimentos
nesse sentido no início do mês,
mas o colegiado adiou sua ida ao
receber o presidente do Inep, Dani-
lo Rupas Ribeiro. Ele esteve no cole-
giado semana passada, mas sua fa-
la foi considerada muito ruim por
congressistas.

"A acusação que os servidores
trouxeram foi justamente o que o
presidente acabou de confirmar",
disse o deputado Israel Batista
(PV-DF), presidente da Frente Mista
de Educação e um dos autores do
pedido de convocação de Danilo
Dupas, presidente do Inep, à Câma-
ra. A Associação de Servidores do
Inep (Assinep) acusa Dupas de pro-
mover um desmonte no órgão,
com decisões sem critérios técni-
cos, e também de assédio moral.

Dupas nega
acusações de
assédio moral

Além de negar as acusações, o
presidente do Inep disse que as to-
madas de decisão sobre movimen-
tação de servidores para outros se-
tores ou cargos foram feitas com
base no perfil do funcionário e na
natureza da atividade com a inten-
ção de melhorar a execução dos
serviços.

"Não há uma orientação e tam-
pouco ocorreram casos em que eu
expus as pessoas a situações humi-
lhantes e constrangedoras no am-
biente de trabalho e no exercício
de suas atividades”, disse o presi-
dente do órgão, Danilo Dupas, du-
rante audiência na Câmara dos De-
putados.

Bolsonaristas acusam os demis-
sionários de sair em uma movi-
mentação política alinhada com a
oposição. Os servidores, no entan-
to, eram do quadro técnico do ór-
gão e metade deles só chegou aos
atuais cargos comissionados de
chefia por decisão de presidentes
indicados por Bolsonaro. Ainda
que se tentem atrelar as demissões
a um posicionamento político, o
MEC ainda não havia publicado,
até a sexta-feira, as exonerações no
Diário Oficial da União, o que na
prática os força a continuar exer-
cendo as atribuições dos cargos.

Atenção aos prazos

Já é possível apostar na Mega da
Virada, sorteada tradicionalmen-
te em 31 de dezembro. O prêmio
estimado neste ano é de R$ 350
milhões e o valor não acumula. Se
não houver ganhadores na faixa
principal (seis números), o mon-
tante é dividido entre acertadores
da quina e assim por diante.

O valor ultrapassa os R$ 325,2
milhões do ano passado e deve se
tornar o maior prêmio da histó-
ria das Loterias da Caixa. Caso
apenas um ganhador leve a bola-
da e aplique todo o valor na pou-
pança, serão mais de R$ 1,5 mi-
lhão em rendimentos mensais. O
dinheiro também é suficiente pa-
ra comprar 40 mansões, no valor
de R$ 8,75 milhões cada.

As apostas devem ser feitas
com volante específico da Mega
da Virada em qualquer lotérica,
além do aplicativo Loterias Caixa,
disponível para iOS e Android, e
do site loterias.caixa.gov.br. O va-
lor da aposta simples, com seis
números, custa R$ 4,50. Para

quem opta por sete números, o
total é R$ 31,50, e para oito R$ 126.

Para apostar pela internet, é
preciso ter mais de 18 anos. O
apostador deve acessar o site e cli-
car em "Sim" para responder à
pergunta: "Você tem mais de 18
anos?" Na próxima página, clique
em "Aposte Já" e, em seguida, vá
em "Aposte Agora", para a Mega
da Virada. Preencha sua aposta e
clique em "Ir para pagamento",
do lado direito da tela, em azul.

Para quem opta por uma apos-
ta simples (seis números), a pro-
babilidade de ganhar o prêmio
principal é de uma em mais de 50
milhões. Aqueles que fazem uma
aposta com sete números têm
probabilidade um pouco maior,
de uma para 7,1 milhões. Jogando
oito números, as chances são de
uma para cada 1,7 milhões.

Clientes com acesso à Caixa
Econômica pela internet podem
fazer suas apostas pelo canal. Para
isso, basta ter conta-corrente e ser
maior de 18 anos.

A Caixa Loterias também dispo-
nibiliza a modalidade do bolão.
Para isso, é necessário preencher
o campo próprio no volante ou
solicitar ao atendente da lotérica.
Na Mega-Sena, os bolões têm pre-
ço mínimo de R$ 10, mas cada co-
ta não pode ser inferior a R$ 5. É
possível realizar um bolão de no
mínimo duas e no máximo 100
cotas. Também é possível adqui-
rir cotas de bolões organizados
pelas casas lotéricas. Mas é co-
branda tarifa de serviço adicional
de até 35% do valor da cota.

O ganhador tem até 90 dias pa-
ra retirar a bolada. Após o perío-
do, a pessoa perde o direito ao
prêmio, que será repassado ao Te-

souro Nacional, para aplicação no
Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior (Fies).

No ano passado, um dos vence-
dores da Mega da Virada não apa-
receu para pegar o prêmio. Em
abril, uma mulher de 60 anos se
apresentou ao Procon-SP para rei-
vindicar a bolada, de R$ 162,6 mi-
lhões, alegando ter perdido o pra-
zo por perda de memória.

O prêmio pode ser retirado em
qualquer casa lotérica ou em
uma agência da Caixa Econômica
Federal. Se o valor for maior que
R$ 1.903,98, o pagamento será fei-
to somente na agência do banco,
mediante documento com foto,
CPF e recibo da cartela premiada.
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ANALU I Z A PINHEIRO
Goiânia em Dia

FOTO: FELIPE MENEZES/METRÓPOLES

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

G15: 13 ANOS
DE SUCESSO

O presidente e fundador do Grupo G15, Joel Jorge
(foto), será o grande anfitrião do dia 22. Neste dia os
maiores empresários da capital do país estarão
reunidos na festa em celebração aos 13 anos de
sucesso deste forte grupo de networking, criado
com o objetivo de ajudar pessoas, empresas e
instituições a fortalecerem elos que possibilitassem
parcerias diferenciadas e construtivas, para que
novos projetos surgissem com a missão de
desenvolver cada vez mais oportunidades para o
contínuo crescimento de entidades e negócios.

Na inauguração da instalação lúdica e interativa de neon criada pelo artista visual Alê
Jordão que ilumina o Natal do Casapark, Ivana e Carol Valença, ladeando Paty Jordão e Alê

Borbulhas
A chef Fabiana Pinheiro vai assinar o cardápio

do saboroso Almoço Harmonizado Chandon,
ocasião em que a marca irá apresentar toda a
sua expertise em elaborar espumantes
excepcionais. O evento, para seletos convidados
e ilustre presença de François Hautekeur -
enólogo da Chandon do Brasil -, será realizado
nesta sexta-feira no Sallva.

Wine
Road Show 2021 promove

degustação de aproximadamente
150 rótulos de vinhos portugueses,
nesta quarta-feira, no Windsor
P l a za .

C o n f rate r n i zaç ão
O Instituto de Cultura Brasileira, presidido por Carmen Minuzzi, convida para Almoço

Natalino no próximo dia 30, no Salão do Lago do Clube do Exército, às 12h30. Haverá exposição
de artesanato e sorteio de brindes. A Dra. Nise Yamaguchi é a patronesse de hon ra .

Brilho puro
Empresária das semijoias que estão na

lista das poderosas de Goiânia, a querida
Célia Fonseca (foto) foi convidada especial
da designer Cláudia Arbex, para um coquetel
no Hotel Fasano, em Sampa. A criadora das
belíssimas peças celebrou 21 anos de sua
festejada grife que leva seu nome.

Cidade Luz
Assim que as fronteiras se abriram para os

turistas brasileiros, os médicos Thays Mello de
Oliveira Arantes e Emerson Souza Arantes
seguiram para Paris, destino preferido do casal.
As merecidas férias incluem jantar no
tradicionalíssimo restaurante La Tour D’A rge nt ,
onde se come o pato numerado, hospedagem
em hotel cinco estrelas, passeios pelos
charmosos cafés e visita ao Palácio de Versalhes.

Segunda casa
Empresária que sabe

aproveitar o que a vida tem de melhor, Cláudia Scodro passa
temporada em seu luxuosíssimo apartamento na capital francesa,
decorado com as mais belas e autênticas obras de arte e inundados
de tapetes persas. Foi com a lista das compras de Natal, incluindo os
presentes para familiares e amigos íntimos, e só retorna em dezembro.
Ela também tem imóvel para chamar de seu nos Estados Unidos.

Dia do sim
Um acontecimento aguardado pelos familiares e amigos,

que cumpriam imposições da pandemia. O casamento da
fisioterapeuta Ana Carolina Sant’Ana com o dermatologista
Michael Sant’Ana (foto) reuniu 140 pessoas mais
ligadas ao casal. A noiva vestiu belo modelo
exclusivo de Fernando Peixoto. Cerimônia e festa
aconteceram no Restaurante Contemporane,
decorado pela Rosa Mística.
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Não vai passar em branco o
aniversário da sempre bonita e

charmosa Melissa Gontijo.
Ela vai festejar a data em
jantar intimista, cercada do
carinho e amor das filhas,
Ana Maria e Ana Cecilia, do
marido Carlos Eduardo

Gurgulino e familiares!
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Ao completar um ano, Pix dá
mais segurança a usuários

TRANSFERÊNCIAS

Começam a vigorar hoje as novas medidas da plaforma para evitar fraudes
MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Banco Central
destaca a alta
adesão da
ferramenta por
parte da
população de
baixa renda.
Desde a criação,
R$ 4 trilhões já
fo ra m
m ov i m e ntad os
usando esta
te c n o l og i a

B e n ef í c i o
marcado por
i n c e r teza s

O Auxílio Brasil começou a ser
pago nesta quarta-feira, com au-
mento de 17,8% no valor médio
(para R$ 217,18) em relação ao an-
tecessor Bolsa Família. Para che-
gar ao mínimo anunciado de R$
400, o governo pretende con-
centrar forças para aprovar a
proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) dos Precatórios e fa-
la que a prorrogação do auxílio
emergencial não está no radar.

O líder do governo no Senado
e relator do texto dos precató-
rios, senador Fernando Bezerra
(MDB-PE), citou nos últimos
dias, 2 de dezembro como da-
ta-limite para a aprovação do
texto. As mudanças precisam
ser colocadas em prática ainda
neste ano para não desrespeita-
rem a lei eleitoral –que impede o
aumento do benefício em 2022.

Governo e Congresso deixa-
ram de cortar custos e a propos-
ta de Orçamento de 2022 está no
limite do teto, que impede o
crescimento real dos gastos fe-
derais. A PEC dos Precatórios dri-
bla o teto ao postergar o paga-
mento de sentenças judiciais
programadas para o ano e ainda
muda a regra de correção anual
do limite de gastos, liberando
ao governo espaço de mais R$
91,6 bilhões em 2022 sem a ne-
cessidade de revisar outras des-
pesas –o que eleva o déficit nas
contas públicas e o endivida-
mento do país.

I m pa s s e
Diante das incertezas sobre a

aprovação da PEC, a prorroga-
ção do auxílio emergencial co-
meçou a ser cogitada por gover-
no e aliados como uma forma
de ampliar o pagamento aos
mais vulneráveis. Mas a medida
não é um consenso entre os pró-
prios membros do Executivo
mesmo após a sinalização favo-
rável do Tribunal de Contas da
União (TCU).

Entre membros da equipe
econômica, uma eventual pror-
rogação do auxílio emergencial
tem sido vista como incompatí-
vel com as exigências de impre-
visibilidade e urgência estabele-
cidas pela Constituição para os
créditos extraordinários (fora
do teto de gastos), já que a pan-
demia está arrefecendo. Além
disso, o Orçamento de 2022 ain-
da está em aberto –o que, na teo-
ria, fornece condições para que
os pagamentos previstos sejam
feitos seguindo as regras tradi-
cionais (com corte de despesas
em outras áreas).

AUXÍLIO BRASIL

O Pix, sistema de pagamentos
instantâneos, completou um
ano nesta terça-feira e passa a

contar com novas medidas de se-
gurança. Começa a valer hoje o me-
canismo especial de devolução,
que permite que o banco estorne
valores para a conta do pagador
em casos de fraude ou falha opera-
cional. O retorno poderá ser solici-
tado tanto pela instituição do rece-
bedor quanto por quem pagou.

Desde o lançamento do Pix, os
usuários podem devolver valores re-
cebidos por meio do sistema, total
ou parcialmente. Não havia, entre-
tanto, previsão de que a devolução
fosse iniciada pela instituição de re-
lacionamento do recebedor. O obje-
tivo é acelerar o processo de estorno
quando houver fraude e ou falha.

Além da possibilidade de devo-
lução de recursos, entram em vigor
nesta terça também a possibilida-
de de o banco reter uma operação
suspeita no Pix por até 72h para
análise e a obrigatoriedade da noti-
ficação de infração, que antes era
facultativa. A notificação funciona
como uma marcação na chave Pix
feita pelo banco, no CPF ou CNPJ do
usuário e no número da conta,
quando hé constatada a fraude. Es-
sas informações serão comparti-
lhadas com as demais instituições
sempre que houver uma consulta.
Com isso, o BC espera que as cha-
madas contas de laranjas, que são
alugadas ou emprestadas, possam
ser identificadas.

As duas medidas foram anuncia-
das em agosto, junto com a restri-
ção de limite à noite. Depois do lan-
çamento do novo meio de paga-
mento, em novembro do ano pas-
sado, bandidos têm tirado vanta-
gem da facilidade e da rapidez do
Pix para aplicar golpes ou para pe-
dir que a vítima transfira grandes

quantias rapidamente durante
roubos ou sequestros.

Criminosos costumam usar con-
tas de laranjas para receber o di-
nheiro, além de pulverizá-lo para
outras, o que dificulta o rastreio da
polícia para reaver os valores e de-
sarticular as quadrilhas. Para au-
mentar a segurança em operações
com o Pix, o BC anunciou uma série
de mudanças nas regras do siste-
ma de pagamentos.

Levantamento divulgado nesta
terça-feira pelo Banco Central mos-
tra que 104,4 milhões de pessoas
pagaram ou receberam com o sis-
tema de pagamentos instantâ-
neos, o equivalente a 62,5%.

O Pix, que completa um ano ho-

S E RV I Ç O

je, já movimentou R$ 4 trilhões
desde o lançamento e bateu o re-
corde de 50 milhões de transações
em um só dia, em 5 de outubro.

De acordo com o BC, a adoção foi
mais rápida entre jovens. Pessoas
entre 20 e 29 anos representam 34%
dos usuários do Pix. Aqueles que
têm entre 30 e 39 anos equivalem a
31%. Entre 40 anos e 49 anos, o per-
centual é de 18% e cai para 8% na fai-
xa de 50 a 59 anos.

Pessoas acima de 60 anos repre-
sentam apenas 4% dos usuários e
abaixo de 19 anos, 5%. A pesquisa
mostra ainda que 45,6 milhões de
pessoas que não faziam TED (Trans-
ferência Eletrônica Disponível) ho-
je fazem Pix. Desde o lançamento,

33,9 milhões de pessoas disseram
usar exclusivamente o Pix para
transferências e 11,7 milhões passa-
ram a usar ambos (TED e Pix).

O novo meio de pagamento cres-
ceu mais entre consumidores de
baixa renda. De março a outubro
deste ano, o número de usuários
dessa faixa aumentou 131%. Levan-
do em conta todas as faixas de ren-
da, a alta foi de 52%.

O levantamento mostrou ainda
que 7,9 milhões de empresas já usa-
ram o Pix para receber ou para pa-
gar, o equivalente a 54,6% das em-
presas com relacionamento no sis-
tema financeiro. O Pix representa
ainda 15,6% das operações entre
pessoas e empresas.

PRINCIPAIS MUDANÇAS NO PIX

COMO ERA
• Limites: igual ao da TED em qualquer

h o rá r i o
• Operações suspeitas: o banco não

podia reter nenhuma operação e a
liquidação tinha que ser feita na hora

• Pedido de aumento de limite: cad a
banco tinha uma política

• Cadastro de contas: não era permitido

COMO FICA
• L i m i tes : padrão de R$ 1.000 entre 20h e

6h, podendo ser modificado pelo cliente;
medida também vale para TED e
transferência no WhatsApp

• Operações suspeitas: o banco pode
reter uma operação suspeita no Pix por
30 minutos durante o dia ou 60 minutos à
noite para análise de risco

• Pedido de aumento de limite: o banco
deve atender o pedido entre 24 horas e 48
horas após a solicitação

• Cadastro de contas: o cliente pode
cadastrar contas previamente no Pix para
fazer transações acima do limite
estabelecido, mas mantendo o valor para
as demais operações; o registro em canal
digital deve ser feito 24 horas antes
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Rússia ataca satélite com míssil
TESTE DE ARMAS

EUA: Destroços podem causar perigo à Estação Espacial Internacional e a atividades espaciais
NASA / AFP

Nasa disse ter ficado “u l t ra j ad a” com o teste realizado pela Rússia

Alemanha suspende
gasoduto russo

CRISE

A crise entre a Rússia e a Europa
ganhou um novo capítulo ontem,
com o governo da Alemanha sus-
pendendo a certificação para ope-
ração do novo gasoduto que Mos-
cou completou ligando seu territó-
rio ao alemão.

O Nord Stream 2 é o segundo ra-
mal de um megaprojeto iniciado
nos anos 2000, e duplica a capaci-
dade de transporte de gás natural
pelo mar Báltico, possibilitando a
Rússia de desviar o fornecimento
que hoje é majoritariamente feito
pela rival Ucrânia e pela turbulenta
aliada Belarus.

A decisão da Agência Federal de
Redes alemã é amparada num tec-
nicismo. Segundo o órgão, a opera-
ção do gasoduto precisa ser feita

por uma empresa totalmente sub-
metida à lei alemã.

Só que a Gazprom montou um
consórcio com empresas euro-
peias com sede na Suíça e uma sub-
sidiária alemã para operar os tre-
chos do projeto no país europeu.
Segundo a agência, essa nova em-
presa terá quatro meses para regu-
larizar sua situação.

O gás talvez só seja bombeado
pelo novo ramal no ano que vem. O
Nord Stream 2 foi completado,
após seis anos de obras. Ele é uma
das mais controversas heranças do
governo de Angela Merkel, que está
de saída do cargo de chanceler
após 16 anos, pois aumenta o poder
de barganha de Vladimir Putin no
mercado energético europeu.

Em uma cena digna dos melho-
res dramas espaciais, os sete
integrantes da Estação Inter-

nacional em órbita terrestre tive-
ram de acionar procedimentos de
emergência e se refugiar em cápsu-
las que funcionam como salva-vi-
das da estrutura.

O incidente ocorreu na segunda
(15), depois que a Rússia destruiu
com um míssil um antigo satélite
espião soviético dos tempos da
Guerra Fria, lançando uma nuvem
de destroços em diversas órbitas.

A ISS (sigla inglesa para Estação
Espacial Internacional) abriga hoje
quatro americanos, um alemão e
dois russos. "O teste gerou mais de
1.500 pedaços rastreáveis de des-
troços e centenas de milhares de
pedaços menores que agora amea-
çam todas as nações", disse Ned Pri-
ce, o porta-voz do Departamento
de Estado.

A Rússia deu de ombros e afir-
mou que em nenhum momento
houve risco direto à ISS, que de res-
to vem apresentando uma série de
problemas. Um pedaço um pouco
maior teria entrado em uma traje-
tória suspeita e por isso o procedi-
mento de evacuação, quando esco-
tilhas entre módulos também são
fechadas, foi acionado.

Segundo a Roscosmos, agência
espacial russa, isso é padrão. Já o
Ministério da Defesa do país afir-
mou, em nota nesta terça (16), que

os EUA estão apenas fazendo pro-
paganda russofóbica.

A Nasa, sua contraparte america-
na, disse ter ficado ultrajada com o
teste, que usa uma tecnologia em-
pregada pela Rússia, EUA, China e
Índia.

Basicamente, um míssil antissa-
télite é disparado de solo para atin-
gir seu alvo em órbita. No caso, era
um velho satélite Tselina-D, lança-
do em 1982 e inativo há anos. O ins-
trumento tem mais de 1 tonelada.

Para a pasta da Defesa russa, a
queixa americana é hipócrita, da-
do que o país também faz testes
deste tipo. Mais: foi criada no ano
passado a Força Espacial, um novo
ramo armado dos EUA para expan-
dir suas capacidades militares no
e s p a ç o.

"Os EUA estão ativamente desen-
volvendo e testando, sem nenhu-
ma notificação, vários tipos de ar-
mas de combate e ataque em órbi-
ta", afirmou o ministério, segundo
a agência RIA Novosti.

A China havia sofrido críticas se-
melhantes com um teste análogo
em 2017. A acusação de militariza-
ção incluiu o teste de um avião or-
bital no ano passado, semelhante a
um modelo em teste nos EUA des-
de 2010.

Pequim e Moscou têm novas
parcerias no campo espacial, mas
não há relatos de que envolvam a
área de defesa.

S A I BA MAIS
» O episódio chama a atenção

para o risco de uma
militarização do espaço. Este é
um dos poucos campos em que
os governos dos Estados
Unidos e da Rússia ainda
mantêm uma cooperação
relativamente estável depois da
Guerra Fria, apesar de suas
muitas divergências.

» O chefe da Otan, Jens
Stoltenberg, denunciou em
Bruxelas o que classificou de
“ato irresponsável”. O diretor da
aliança insistiu que a
destruição do satélite também
gerou abundante "lixo, o que
representa um risco para a
atividade civil no espaço".
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Surpresas
marcam a
rodada das
E l i m i n at ó r i a s

RUMO À COPA-2022

Itália e Portugal terão de jogar a
repescagem, enquanto Canadá está
próximo de carimbar sua vaga

PETER MORRISON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Italianos ficaram
só no empate
contra a Irlanda
do Norte e vão ter
que jogar a
re p es cage m .

Catar, Brasil,
Alemanha,
D i n a m a rca ,
França, Bélgica,
Croácia, Espanha,
Sérvia, Inglaterra,
Suíça e Holanda já
estão classificadas
para a Copa-2022

A r ra s caeta
segue se
re c u p e ra n d o

Não será no duelo de hoje que
o Flamengo terá os seus princi-
pais jogadores a disposição. Pa-
ra o duelo contra o Corinthians,
às 21h30, o zagueiro Rodrigo
Caio, com edema na panturri-
lha, está fora e deve ser substituí-
do por Gustavo Henrique. As-
sim, a dupla defensiva principal
do rubro-negro, com David Luiz,
segue com pouco entrosamen-
to. E é bem provável que só vol-
tem a jogar juntos na finalíssi-
ma do dia 27 de novembro, na Li-
bertadores.

Outro desfalque certo é o de
Arrascaeta. O uruguaio não atua
há mais de um mês, quando se
machucou pela seleção uru-
guaia. O seu retorno era até pre-
visto para a partida de hoje, mas
o departamento médico espera
uma cautela. A ideia é tê-lo 100%
para a partida contra o Palmei-
ras, daqui a dez dias, na final da
Libertadores da América, em
Montevidéu. Caso esteja bem,
ele deve atuar por alguns minu-
tos contra o Internacional, no
sábado, e contra o Grêmio, na
próxima terça-feira.

Por outro lado, outros dois jo-
gadores titulares devem retor-
nar ao time. Diego Alves, fora
das últimas três partidas, e Fili-
pe Luís, que vem se recuperan-
do de lesão muscular, deve re-
tornar no duelo de hoje a noite.
Assim, o goleiro Hugo volta ao
banco de reservas após dois jo-
gos sem sofrer gols. Ramon e Re-
nê também serão opções de Re-
nato Gaúcho.

Outros jogos
Outros seis jogos movimen-

tam a rodada, sendo dois clássi-
cos: Fortaleza e Ceará, às 20h; e
Palmeiras e São Paulo, às 20h30.

Mais cedo, às 19h, três parti-
das: Santos e Chapecoense;
América-MG e Atlético-GO; e
Cuiabá e Internacional. Comple-
menta a rodada de hoje o Juven-
tude e Fluminense.

Amanhã, um jogo isolado fe-
cha a 33ª rodada do Brasileirão,
envolvendo dois nordestinos:
Sport e Bahia, em Recife.

BRASILEIRÃO

A duas vitórias do bicampeonato
E O GALO GANHOU

A história do Campeonato Brasi-
leiro mostra que o vice-campeão ja-
mais passou dos 74 pontos. Com o
triunfo por 1 a 0 sobre o Athleti-
co-PR, na Arena da Baixada, em Cu-
ritiba, ontem a tarde, o Atlético-MG
chegou aos 71 pontos e está a duas
vitórias de confirmar a quebra de
um jejum que já dura 50 anos. O
gol alvinegro foi marcado pelo ar-
gentino Zaracho, depois de ótima
jogada de Keno.

O Atlético-MG não fez uma gran-
de exibição, mas foi o suficiente pa-
ra vencer o time reserva do Athleti-
co-PR. A equipe local decide a
Sul-Americana no sábado (20), com
o Red Bull Bragantino, e o foco está
todo na competição continental. O
Atlético-MG, que não tem nada a
ver com isso, aproveitou a situação
e já conta as horas para gritar "é
c a m p e ã o" .

Com foco total na final da Copa

Sul-Americana, o Athletico-PR esca-
lou apenas reservas. Diante do lí-
der do campeonato, a estratégia foi
uma só: defender. E deu certo até os
minutos finais do primeiro tempo.
O jogo seguia empatado sem gols e
o Galo não tinha criado boas chan-
ces ainda. Mas a defesa não impe-
diu o gol de Zaracho após boa joga-
da de Keno. E, mesmo com o resul-
tado adverso, o Furacão manteve a
estratégia: time fechado e jogando

por um contra-ataque.
O Atlético venceu com gol do Za-

racho, aos 44 minutos do primeiro
tempo, após assistência de Keno.
No segundo tempo o Galo até fez
outro gol, com Hulk aos 7 minutos,
mas o atacante estava impedido.
Aos 19 Keno acertou a trave.

Até o fechamento desta edição, o
outro jogo na abertura da rodada,
o duelo entre Grêmio e Bragantino,
não havia encerrado.

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

As Eliminatórias da Copa do
Mundo começam a entrar em
sua reta final. Consequência

disso são os vários classificados ao
redor do globo durante da Data Fi-
fa, que encerrou ontem. Mas al-
guns dos destaques foram as
não-classificações diretas de algu-
mas seleções, que terão que jogar a
repescagem no início do ano que
vem para assegurar uma das vagas
para o Catar-2022.

Os casos mais emblemáticos es-
tão na Europa. No último domin-
go, Portugal perdeu de virada, nos
acréscimos, no confronto direto
contra a Sérvia. Por isso, os sérvios
garantiram o passaporte direto pa-
ra o Mundial, enquanto o time de
Cristiano Ronaldo terá de jogar a
fase eliminatória.

O mais surpreendente dos casos
são os italianos. Precisando de uma
vitória simples contra a já elimina-
da Irlanda do Norte, fora de casa,
acabou ficando no empate sem
gols. Com a vitória da Suíça sobre a
Bulgária, acabou ficando em se-

gundo lugar em sua chave. Assim,
os atuais campeões europeus, que
no meio do ano viraram a sensação
entre as seleções, corre o risco de
não se classificar para o Mundial
pela segunda vez consecutiva.

Diferente dos anos anteriores, as
Eliminatórias da UEFA terão um
formato diferente em sua repesca-
gem. Todos os vice-campeões das
dez chaves, além das duas melho-
res seleções oriundas da Liga das
Nações (excluindo os já classifica-
dos), brigarão por três vagas. As 12
equipes serão divididas em três
grupos, sendo que em cada um de-
les haverá uma semifinal e final en-
tre os desafiantes de cada chave.
Quem vencer, avança ao Mundial.
Tais partidas estão marcada para
março do ano que vem, em jogo
único para as semifinais e final.

Para as semifinais, os confrontos
entre Itália e Portugal, por exem-
plo, estão descartados, já que serão
considerados como cabeças de
chave. Entretanto, a depender do
sorteio, pode ser que ambas as sele-
ções se encontrem e decidam entre
eles uma das vagas para a Copa do
M u n d o.

Outros continentes
Grata surpresa na Copa do Mun-

do de 2014, chegando às quartas de
final, a Costa Rica está praticamen-
te eliminada das Eliminatórias da
Concacaf, que reúne países da
América do Norte, Central e Caribe.
A grande sensação vem sendo o Ca-
nadá. Caso confirme a classifica-
ção, será a primeira vez desde 1986
que o país jogará o Mundial.

Aquela, também, foi a sua única
p a r t i c i p a ç ã o.

Na África, que ficou fora foi a Cos-
ta do Marfim. A última vaga para a
fase final das Eliminatórias do con-
tinente foi definida em um con-
fronto direto, com vitória de Cama-
rões por 1 a 0.

Na América do Sul, a surpresa é a
o Uruguai, que saiu da zona de clas-
sificação após vitória para a Bolívia,
ontem a tarde, por 3 a 0. Pode ser a
despedida de Suárez e companhia.

2
DESFALQUES TEM O

FLAMENGO
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Imersão e democratização da
da dança contemporânea

FORMATO HÍBRIDO

Pela primeira vez
em formato

híbrido, projeto
chega ao CCBB

reunindo artistas
nacionais e

i nte r n ac i o n a i s
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O festival é parte do
projeto Ciudades Que
Danzan, que reúne 41
cidades do mundo

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

A arte é considerada indispen-
sável, principalmente nesse
momento de pandemia e

após o isolamento social, e é preci-
so que seja democrática. Nesse
contexto, o Festival Dança em Trân-
s it o chega, em mais uma edição,
com o objetivo de democratizar o
acesso à dança. “Levamos a dança
até o público e trazemos o acesso
tanto para as cidades grandes,
quanto para as pequenas, onde o
movimento e as oportunidades
de apreciar e vivenciar a arte são
poucas”, defende Flávia Tápias, di-
retora artística e curadora do
e v e n t o.

Depois de expor uma edição
cem por cento online, o festival in-
ternacional de dança contempo-
rânea volta às ruas e aos palcos,
mas, desta vez, em formato inédi-
to. Pela primeira vez, o Dança em
Trân sito acontecerá de forma hí-
brida, incorporando a versão onli-
ne ao mesmo tempo que realiza
as atividades presenciais. “N os so
festival tem a característica de fa-
lar e trazer uma diversidade cura-
torial dentro do universo da dan-
ça, além de tirá-la do teatro con-
vencional e trazê-la para rua, para
espaços inusitados”, comenta a
r e s p o n s áv e l .

Contemplando todos os cantos

do Brasil, 25 cidades, de 10 estados,
estão envolvidas no projeto com
residências, projetos formativos,
mentorias e intercâmbios. Espe-
táculos, performances e proje-
ções de filmes acontecerão em di-
ferentes espaços do CCBB, a partir
das 17h, com entrada gratuita ou a
preços populares. “Estamos cele-
brando o retorno da arte, da ocu-
pação da rua. Esta edição conta
com um movimento plural, são
vários estilos de criação, onde os
artistas locais poderão participar
e se colocar em cena, assim como
as pessoas que nunca tiveram
contato com a dança, devido às re-
sidências de criacao”, argumenta
F l av i a .

Para a curadora, há, dentro do
Dança em Trânsito, um universo
formativo muito explorado que,
devido ao formato digital imple-
mentado este ano, alcançou mui-
tas cidades fora dos grandes eixos.
“Isso é o que tem de mais diferen-
te nessa edição”, comentou, acres-
centando o envolvimento signifi-
cativo de muitos artistas locais,
além dos renomados nacionais e
internacionais.

Produção longa
Flávia conta que o processo de

produção do evento, iniciado em
novembro de 2020, não foi fácil.
“Desde de então viemos traba-
lhando na curadoria, na organiza-

ção, na possibilidade de não ha-
ver, devido a pandemia. Foi um
desafio, pois cada cidade tem seu
decreto, suas possibilidades e li-
mitações, e também precisáva-
mos de todos os artistas vacina-
dos para entrar nos locais”, expli-
ca a diretora artística.

O Dança em Trânsito p r ec i so u
ser adiado de julho para novem-
bro em função do calendário de
vacinação nacional. “Mas inicia-
mos de forma remota, em março,
uma série de ações online e gra-
tuitas envolvendo artistas nacio-
nais e internacionais, com aulas
de dança, formação de professo-
res multiplicadores, mentoria pa-
ra criação de turmas em centros
culturais longe das metrópoles e
manutenção para profissionais
da dança e artes cênicas”, explica
Giselle Tápias, que divide a dire-
ção e curadoria com Flávia.

O que esperar de Brasília
Mesmo com a volta das apre-

sentações presenciais, o festival
incorpora, além das transmissões
nas plataformas digitais, proje-
ções em salas de cinema e mesmo
no Teatro, para garantir mais visi-
bilidade. No Teatro do CCBB, será
possível assistir ao filme “R e v i-
sor”, produção canadense, dirigi-
da pela dançarina e coreógrafa
Crystal Pite, que mistura teatro e
dança com muito humor.

S E RV I Ç O

Dança em Trânsito

• Local: Centro Cultural
Banco do Brasil Brasília e
Centro de Dança

• Data: de 18 a 21 de
novembro de 2021

• Ingressos: espetáculos
dentro do teatro* - R$
30,00 (inteira) e R$ 15,00
(meia), que poderão ser
adquiridos a partir de 6 de
novembro, através do site
ou app da Eventim
( w w w.eve nt i m .c o m . b r ) .

• Sessões de cinema*:
entrada franca, com
reserva de ingressos
gratuitos a partir das 9h do
dia da sessão, através do
site ou app da Eventim
( w w w.eve nt i m .c o m . b r ) .

• Apresentações ao ar livre:
Acesso liberado
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FOTOS: CÉSAR REBOUÇAS

ALMOÇO PARA...
A residência da família Machado, no Lago Sul, esteve

movimentada ontem com um almoço em homenagem ao
ministro da Justiça, Anderson Torres, que vem fazendo um

excelente trabalho à frente do ministério. Os empresários
Márcio e Sheila Machado foram os anfitriões do encontro,

organizado nos mínimos detalhes pela filha do casal, a
também empresária Fernanda Machado.

O encontro contou com a presença de 20 seletos
convidados e foi aberto com um discurso de Fernanda

falando do prazer em receber um amigo da família tão querido
e de índole ilibada como o ministro Anderson. Em seu
discurso, ele ressaltou as dificuldades enfrentadas no

comando da pasta e ao mesmo tempo destacou a sua
procura por um equilíbrio entre todos os poderes.

Ministro Anderson Torres entre Márcio, Fernanda, Sheila e Marcelo Machado

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

...O MINISTRO
Coube ao empresário Marcos Cardoso, excelente e refinado gourmet nas

horas vagas, preparar o delicioso almoço de comer ajoelhado, com destaque
para a deliciosa moqueca de camarão e a requisitada moqueca de banana da
terra e coco servidos. Cardoso, diga-se de passagem, já cozinhou até para
Madonna, que na ocasião fez questão de elogiar a sua feijoada vegana.

A empresária Clarissa Ludovico, com o seu Pão de Mel Cheio de Graça,
preparou saborosos pães de mel especiais para a tarde, trazendo como
destaque a bandeira do Brasil. Os anfitriões presentearam o homenageado com
a iguaria, feita especialmente para ele e para o presidente Jair Bolsonaro. O
ministro Anderson Torres levou as delícias para entregar em mãos a Bolsonaro.  

Janine Brito, Clarissa Ludovico e Claudia Meireles Fernanda e Beatriz Guimarães
Advogados Paulo Emílio
Catta Preta e Lino Cavalcanti Casal Sheila e Márcio Machado

Brigadeiro Antonio Lorenzo, Carol Menicucci
e o chef Marcos Cardoso


