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RÉVEILLON DE BRASÍLIA
SERÁ COM CINCO PALCOS

SE O VÍRUS DEIXAR

Secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, diz que, se acontecer,
a festa na capital vai ser descentralizada. Ideia é evitar ao máximo as grandes aglomerações.

Black Friday deverá movimentar
R$ 750 milhões na economia do DF
Valor, estimado pelo Sindicato do Comércio Varejista, é 12% maior que o
volume das vendas realizadas fora da temporada dedicada às promoções
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filiação de Jair
Bolsonaro para o
próximo dia 30

Quarta onda pode
matar 2,2 milhões
de europeus de
covid até março
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Eles foram à luta para
vencer na pandemia.
No Brasil, cerca 54% dos
empreendedores digitais
começaram seus
negócios há menos de
um ano, diz p es q u i sa .

Distritais criam
parques no Jardim
Botânico e na
O c togo n a l 6
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A aventura de empreender

Driblando
a crise
C o m é rc i o
virtual cresce
e dá espaço
para jovens
b ra s i l i e n s es
a b r i re m
negócios de
forma criativa
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Sara Castro e
Luan Henrique
começaram a
reve n d e r
biquínis no
Instagram em
2019. Em
poucos meses,
a loja começou
a produzir as
próprias peças
e até contratou
designers e
c ostu re i ra s
te rc e i r i zad a s .
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GABRIEL DE SOUSA
E LUCIANA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

O empreendedorismo surge da
necessidade e cria oportunida-
des para as pessoas recupera-

rem a renda perdida. Em um mo-
mento com poucas vagas de empre-
go e um vírus ainda ameaçador, o
meio digital inova o comércio brasi-
liense e abre portas para quem sem-
pre sonhou empreender.

O casal de namorados Luan Hen-
rique, de 28 anos, e Sara Castro, de
22, enxergou uma chance no mer-
cado de Sobradinho: comercializar
roupas de praia por preço acessível

para todas as mulheres brasilien-
ses.

Os donos da marca Uhlamar co-
meçaram a revender biquínis no
Instagram em setembro de 2019. A
rede social tornou-se uma vitrine
após disponibilizar ferramentas
apropriadas para o e-commerce, co-
mo opções de perfil comercial, vi-
sualização fácil de preços dos pro-
dutos e atalhos para redirecionar os
seguidores para sites de fora, o que
viabilizou maior quantidade de
vendas online. Em poucos meses, a
loja começou a produzir as pró-
prias peças, contratando designers
e costureiras terceirizadas, e lançou
o site www.uhlamar.com.br para faci-

litar o atendimento às clientes. Sara,
que não havia se encantado por em-
preender até ser convencida por
Luan, disse que “não imaginava que
vender pela internet era um merca-
do tão rentável e ainda está crescen-
do muito”, e que ter um domínio na
web disponível 24h para as clientes
possibilitou maior quantidade de
compras e um controle amplo das
peças vendidas.

Sara revela que a pandemia, no
sentido da virtualização em várias
circunstâncias, colaborou para o
crescimento da empresa logo em
seu primeiro ano de vida. Com mais
de 3,5 mil seguidores no Instagram,
a profissionalização do site foi um

dos investimentos da Uhlamar nes-
te ano, além da contratação de mo-
delos para fotografias em estúdio e
o lançamento das novas coleções.

Cerca 54% dos empreendedores
digitais começaram seus negócios
há menos de um ano, conforme o
Panorama de Negócios Digitais
Brasil 2020, da Spark Hero.

Do lado do público consumidor,
72% passaram a acessar mais o Ins-
tagram na pandemia — e o uso fre-
quente não se restringe para entre-
tenimento pessoal, dado que 52% já
usaram a rede social para desco-
brir produtos ou serviços para
comprar, de acordo com pesquisa
de público da Opinion Box.

NO MEIO DIGITAL
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Os muitos
d esa f i os
para ser visto

No universo virtual, o microem-
preendedor se depara com gran-
des desafios no dia a dia, como a
produção de conteúdo, interação e
engajamento nas redes sociais,
atendimento ao cliente, logística
das entregas dos produtos e gestão
financeira, entre outros. Os empre-
endimentos digitais são pautados
pelos parâmetros e estratégias de
gestão de uma marca na web. O trá-
fego é um parâmetro considerado
para mensurar as visitas e cliques
dos usuários nos perfis e sites —
que pode acontecer de forma natu-
ral, chamado de “orgânico”, ou po-
de ser pago, com investimento em
dinheiro para que mais pessoas vi-
sualizem o conteúdo.

André Lago, especialista em Mar-
keting Digital, explica que ganhar
seguidores sem tráfego pago é mui-
to difícil, mas não é impossível. “Te m
outras estratégias de trazer tráfego
orgânico, isto é, trazer pessoas para
o seu negócio de forma mais barata.
O ideal é criar uma comunidade de
pessoas que vão seguir interagindo
com o perfil e gerar mais resultados
positivos”, explica ele.

A principal desvantagem do trá-
fego orgânico está no tempo de
resposta, pois os resultados podem
levar várias semanas ou até meses
para surtirem efeitos. No caso da
Uhlamar, em um ano de tráfego or-
gânico, o número de seguidores
dobrou, porém a quantidade ain-
da não é o suficiente para rentabili-
zar o negócio.

Já o tráfego pago tem um retor-
no rápido. No entanto, André con-
trapõe que a disputa pela atenção
dos usuários é enorme. “É muito
difícil criar um negócio sem in-
vestir dinheiro para ter o perfil vi-
sitado por outras pessoas, porque
as pequenas lojas estão concor-
rendo pela atenção das pessoas
por empresas grandes, que tem
caixa para isso”.

Qualidade, propósito
transparente, inovação
e exclusividade

ARQUIVO PESSOAL

Coleções limitadas e de qualidade são garantia de fidelização de clientes

O Brasil se encontra em terceiro lugar no ranking mundial de utilização
do Instagram, com uso médio de 3h40min por dia, de acordo com dados
disponibilizados pela consultoria App Annie. Na pesquisa, o Instagram
se destacou como a rede social com mais engajamento, reunindo
1 bilhão de usuários ativos diariamente em 2021.

S A I BA MAIS

Coleções limitadas com roupas
de qualidade e durabilidade são
uma garantia de fidelização de
clientes, principalmente nas com-
pras online. Para além disso, as em-
presas que têm algo a dizer, a partir
de uma narrativa e propósito
transparentes, fortalecem a identi-
dade da marca e constroem uma
relação próxima com o consumi-
d o r.

Ter o compromisso de oferecer
peças para todos os corpos é o pro-
pósito da Uhlamar. “Por isso as pe-
ças são feitas para modelar no cor-
po das mulheres, para elas se senti-
rem confortáveis”, relatam os do-
nos. E Luan acredita que o trabalho
dele pode trazer uma mudança
significativa. “Para mim, empreen-
der gera a possibilidade de lucrar a
ponto de gerar a oportunidade de
emprego para mais pessoas, ser ca-
paz de uma mudança expressiva, e
colaborar com alguma melhoria
no país é gratificante.”

Mercado de automóveis
O comércio de veículos, tradicio-

nalmente presencial em grandes e
pequenas concessionárias, rece-
beu novos aventureiros no am-
biente virtual. Um destes comer-
ciantes foi Gustavo Costa, que em
março de 2020 criou a Virtual Auto-
móveis para vender veículos semi-
novos, localizada em Samambaia.

Um dos principais benefícios pa-
ra Gustavo foi a falta de outros con-
correntes em volta da sede física da
empresa. “O nosso intuito foi sair
um pouco da ‘m uv uc a’ dos outros
setores de lojas. O cliente vem aqui
e só não fecha a compra se nós não
quisermos, porque não há uma lo-
ja vizinha de concorrência”, relata.

Para fazer o seu empreendimen-
to dar certo durante o período de
isolamento social, Gustavo apos-
tou na publicidade feita de forma

virtual, utilizando as redes sociais
para chegar até o seu público-alvo.
“Começamos a investir pesado no
marketing, colocando a nossa mar-
ca no Google, no Facebook, no Ins-
tagram e na OLX com anúncios pa-
trocinados”, afirma.

Para o comerciante, a venda de
carros em forma virtual é bem
mais econômica para o empreen-
dedor do que o tradicional comér-
cio realizado nas grandes sedes de
empresas. “A gente diminui bas-
tante o custo, você vai em uma loja
que possui o espaço físico com vin-
te vendedores, e nós com apenas
quatro conseguimos vender o
mesmo tanto que eles”, observa o
empresário. O site da inovadora
concessionária de automóveis po-
de ser acessado no link: https://vir -
tualautomoveis.com.br/.

“Nova realidade”
De acordo com o especialista An-

dré Lago, o Distrito Federal está se
tornando um importante polo do
comércio virtual. Ele pontua que
após o início da pandemia, os clien-
tes passaram a buscar mais por co-
mércios virtuais, e consequente-
mente, os comerciantes também
passaram a apostar nesse método
de vendas.

Segundo Lago, o empreendedo-
rismo digital é a nova realidade, e
com o surgimento de tantos cur-
sos tecnológicos, a expectativa é
que novos profissionais formados
neste método de comércio estejam
disponíveis em um mercado que
vive se reinventando e se moderni-
zando com os avanços da tecnolo-
gia como ferramenta de comercia-
lização. “O negócio digital acelerou
a forma de se empreender e a van-
tagem do digital é que você não fi-
ca limitado, e consegue abranger o
mundo inteiro”, conclui o especia-
lista.
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Comércio tem expectativa alta
BLACK FRIDAY

Lojas do Distrito Federal devem arrecadar cerca de R$ 750 milhões na tradicional data de compras

VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

S i n d i va re j i sta
acredita que
p o p u l aç ão
está mais
c o n f i a nte
para sair às
c o m p ra s
este ano

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

Neste ano, a Black Friday deve
movimentar cerca de R$ 750
milhões no comércio local do

Distrito Federal. Quem faz a esti-
mativa é o Sindicato do Comércio
Varejista do DF (Sindivarejista), que
prevê um crescimento de cerca de
12% nas vendas durante o período
das promoções, típicas da data
marcada para a próxima sexta-fei-
ra (26). De acordo com Sebastião
Abritta, vice-presidente da entida-
de sindical, a população está mais
confiante para sair às compras.

“A vacinação e a queda na trans-
missão foram fatores muito positi-
vos para o comércio. A população
está mais confiante para ir às lojas e
procurar os produtos que desejam.
Muitos têm aproveitado para
adiantar compras de Natal tam-
bém porque é uma boa oportuni-
dade de encontrar promoções. Es-
tamos com lojas fazendo descontos

bem expressivos, de 60% e 70%. Pre-
ços muito bons”, destacou Abritta.

As promoções atraem interesses
dos mais variados. O que a popula-
ção mais procura são eletrônicos,
roupas, calçados e eletrodomésti-
cos. No caso de Renan Cássio Mes-
quita, de 20 anos, o jovem busca
um celular novo. “Estou pesquisan-
do para ter uma base de preços no
futuro, mas por enquanto ainda
continua muito caro”, afirmou.

“Estou esperando a Black Friday
chegar para ver se o preço vai bai-
xar mesmo. Até agora não tem caí-
do”, disse. Ele utiliza sites com pla-
taformas de monitoramento de
preços para se referenciar nas pes-
quisas e não ser enganado. Segun-
do observou Renan, o preço do ce-
lular subiu nas últimas semanas.
Apesar disso, ele acredita que have-
rá um bom desconto.

O jovem trabalha em uma loja
do Conjunto Nacional e nota que o
shopping está com um movimen-
to menor neste período anterior à

Variação de preços no período
Em um dos sites de monitora-

mento de preços, a reportagem do
Jornal de Brasília acompanhou a
variação de preços de dois produ-
tos comumente buscados durante
este período de novembro: um ce-
lular Samsung Galaxy S20 FE e uma
Smart TV LED 40” da mesma marca.
Ambos tiveram variações grandes
nos últimos seis meses nas lojas
vistoriadas pela plataforma de
comparação Zoom.

O histórico de preços para o celu-
lar mostra que, ao fim de junho, o
valor era pouco maior que R$ 2 mil.
Entre agosto e setembro houve
uma queda drástica de mais de R$

500, mas a partir da segunda meta-
de de outubro, o preço subiu nova-
mente. Ontem, o produto estava
com o maior valor desde o início de
novembro, estabelecido em R$
2.131,00, sendo o segundo maior
preço desde a comparação inicial
em junho.

Variação similar aconteceu com o
aparelho televisivo, que teve o pico
de preço no fim de outubro, em R$
1.949,00. Em junho, o valor era mais
baixo que o atual. O menor preço foi
em setembro, R$ 100 mais barato
que a variação mais alta. Ontem, o
valor era de R$ 1.709,99 em uma das
lojas vistoriadas pelo Zoom. Oscila-

ções como essas reforçam o pensa-
mento de Rafael de que os descon-
tos não são tão reais quanto pare-
cem, uma vez que os preços subi-
ram nos últimos dois meses.

Resta ao público acompanhar a
queda dos preços no dia da Black
Friday em si, comparando para sa-
ber se houve real promoção dos
produtos desejados. Cabe ressaltar
que a variação do dólar, o aumento
na inflação com a desvalorização
da moeda, além outros fatores eco-
nômicos, podem ter afetado o va-
lor dos produtos, não necessaria-
mente sendo uma oscilação inten-
cional dos comerciantes.

S A I BA MAIS
» Para receber o máximo de pessoas possível e comportar o aumento

no fluxo esperado, alguns shoppings estenderão os horários de
funcionamento das atividades. O Conjunto Nacional, por exemplo,
ficará aberto duas horas a mais que o comum, das 9h às 23h.

» Entre os dias 25 e 28 de novembro, o Conjunto Nacional e a Ancar
Ivanhoe, administradora do empreendimento, estarão com a
promoção ‘Black Friday: Feita para especialistas em ofertas’. Para
participar, o cliente deverá resgatar no aplicativo do shopping os
cupons que variam de 50% até 90% de desconto.

» Já no JK Shopping, haverá a “Black Friday da Sorte”, com duração de
três dias a partir de sexta até domingo (28). Os descontos podem
chegar a 70% nas lojas do centro comercial.

Black Friday. De acordo com ele, a
baixa se dá nesta semana porque
boa parte do público interessado
nas promoções irá ao comércio
apenas no dia 26.

D es c o n f i a n ç a
Mas há, porém, quem desconfie

dos preços que aparecem nas pro-

moções. É o caso do estudante de
computação Rafael de Jesus, de 21
anos, que não acredita que os des-
contos são verdadeiros. “Acho que
boa parte dos lojistas investem pe-
sado em marketing e o desconto
mesmo no produto final fica a de-
sejar”, afirmou.

“No exterior, há a necessidade de

escoar a produção, que é muito al-
ta, mas aqui no Brasil, a demanda
para isso não é tão grande a ponto
de precisarem esvaziar a produção
tão rápido. No fim das contas, não
acho que a Black Friday funcione
tanto assim”, opinou o jovem.

Rafael estava com planos de fa-
zer um “up gra de ” no notebook
que usa, além de querer montar
um computador com peças de sua
escolha, mas, segundo ele, os com-
ponentes eletrônicos “estão bem
c ar o s ”. Ele afirmou ainda que os
produtos que buscava estavam até
mais baratos anteriormente, no
início do ano. “Não era época de
promoção, mas os valores eram
mais razoáveis”, disse.

“Eu estava esperando até sex-
ta-feira [dia da Black Friday], mas
perdi a esperança de que os preços
fossem abaixar, até pelo que vi
acontecer nos outros anos tam-
bém”, finalizou o consumidor, que
preferiu fazer as compras nesta se-
mana.
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“Tudo depende da vacinação”
RÉVEILLON NO DF

Secretário Bartolomeu diz que festa pode acontecer de forma segura devido taxa de imunização
RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIA

Ibaneis Rocha afirmou que as festividades estão sendo planejadas e que as atrações já estão sendo selecionadas

A ideia é montar 5
palcos pelo Distrito
Federal para que as
pessoas não se
juntem em um só
l o ca l .

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

O secretário de Cultura e Econo-
mia Criativa do DF, Bartolo-
meu Rodrigues, afirmou on-

tem ao Jornal de Brasília que as
festas de Réveillon devem aconte-
cer na capital federal seguindo as
medidas de segurança necessárias
e com a mitigação do público, mas
destacou que tudo depende do rit-
mo de vacinação. “O avanço aponta
para um Réveillon seguro. Estamos
tomando providências e vamos
tentar mitigar essa aglomeração,
fazendo um evento descentraliza-
do, mas tudo depende da vacina-
ção”, declarou.

Segundo Bartolomeu, a ideia é
montar 5 palcos pelo Distrito Fede-
ral para que as pessoas não se aglo-
merem em um só local. Por este
motivo, também não haverá uma
atração principal. “O DF tem a ter-
ceira maior aglomeração urbana
do país e não dá pra esperar que o
povo da periferia venha para o cen-
tro”, comentou o secretário.

O governador do Distrito Federal,
Ibaneis Rocha (MDB) também co-
mentou sobre o assunto ontem, lo-
go após a assinatura do Termo de
Compromisso para a regularização
do Condomínio Privê do Lago Norte
I. “Tenho conversado com o secretá-
rio de Cultura e existe a possibilida-
de”. O chefe do Executivo local decla-
rou que está avaliando a questão em
conjunto com a Secretaria de Saúde
e a Secretaria de Cultura do DF.

O assunto foi repercutido após o
governador do DF comentar, um
dia antes, que as festas de Réveil-
lon, canceladas no ano anterior
por conta da pandemia, devem vol-
tar a acontecer na capital.

Ibaneis Rocha afirmou que as fes-
tividades estão sendo planejadas e
que as atrações já estão sendo sele-
cionadas. “Estamos fazendo isso tu-
do junto à Secretaria de Saúde, para
evitar grandes aglomerações e ter
segurança. Até para que a gente pos-

sa entrar no ano de 2022 com a po-
pulação mais alegre e alto astral”.

Em resposta ao Jornal de Brasí-
l ia , a Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa (Secec) afirmou que ain-
da estuda o formato para a festa de
Réveillon e que está monitorando a
curva de vacinação no Distrito Fede-
ral. “O GDF pretende realizar uma
festa descentralizada pelas Regiões
Administrativas para que o público
fique mais disperso. Está em estudo
a elaboração final da estrutura da
festa e suas atrações, que serão divul-
gadas em breve”, finalizou a pasta.

E o Carnaval?
De acordo com o governador do

DF, o Carnaval do ano que vem será
decidido mais para frente, mas não
foi descartado. “Ainda não tratei do
assunto, mas acho que é possível.
Semana passada acompanhei uma
audiência pública e sei que existe
todo o anseio de uma comunidade
que vive em torno do Carnaval. Va-
mos analisar, estamos com índices
caindo, hospitalização caindo e a
vacinação, não como eu gostaria,
mas está avançando”, declarou.

A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa (Secec) e a Secretaria de Saú-
de (SES) não comentaram se serão
adotadas novas medidas e protoco-
los além dos que já são seguidos para
manter a segurança da população.

50% dos
c o n d o m í n i os
reg u l a r i zad os

Ontem, o governador Ibaneis
Rocha (MDB) participou da assina-
tura do Termo de Compromisso
para a regularização do Condomí-
nio Privê do Lago Norte I. Em dis-
curso durante o evento, o manda-
tário comentou sobre os processos
de regularização feitos em sua ges-
tão. “Queremos entregar pelo me-
nos 50% dos condomínios do DF re-
gularizados. Estamos dando segu-
rança às pessoas. Nós queremos
paz, a paz dentro do seu lugar, on-
de escolheu morar e criar seus fi-
lhos”.

O chefe do Executivo local afir-
mou que os moradores eram trata-
dos como invasores e que o objeti-
vo do GDF é mudar essa realidade.
Em conversa com os jornalistas
após a cerimônia, Ibaneis Rocha
acrescentou que diversos condo-
mínios de Brasília já caminham pa-
ra a regularização e reiterou: “Que -
remos fazer tudo dentro da legali-
dade. [...] Estamos trabalhando em
parceria com os condomínios e va-
mos avançar muito nessa ques-
tão”.

O processo de regularização foi
feito em parceria com a Terracap e,
após a assinatura das três vias do
termo, as escrituras devem chegar
às mãos dos moradores em breve.
“Quero parabenizar vocês [mora-
dores]. Isso que estamos trazendo é
agilidade. Brevemente vocês terão
um planejamento urbanístico e
ambiental”, comentou o presiden-
te da instituição, Isídio Santos.
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Derrubada de vetos cria
dois novos parques no DF

CÂMARA LEGISLATIVA

Distritais também aprovaram a volta do ensino de espanhol na rede pública
SÁLVIO ABDON/CLDF

Na votação de
ontem, os
d e p u tad os
d i st r i ta i s
ta m b é m
criaram o
Conselho do
Esporte no
D i st r i to
Fe d e ra l

Moro critica
a política
e c o n ô m i ca

Na primeira visita ao Senado
desde que se filiou ao Podemos,
o ex-ministro Sergio Moro cha-
mou de "equivocada" a política
econômica do governo Jair Bol-
sonaro, do qual fez parte até
abril do ano passado. Pré-candi-
dato à Presidência da República,
Moro afirmou ontem ter "com-
paixão com brasileiros que pas-
sam fome" e disse que, se apro-
vada como está, a PEC dos Preca-
tórios pode gerar desemprego e
alta de juros. O ex-ministro de
Bolsonaro também criticou o
PT ao dizer que o teto de gastos,
aprovado no governo Michel Te-
mer (MDB), gerou baixa nos ju-
ros que estavam altos devido à
"recessão" causada por gestões
petistas.

Ainda no Congresso, o ex-juiz
responsável pelos processo da
Lava Jato em Curitiba evitou res-
ponder a perguntas sobre sua
relação com partidos do Cen-
trão e se toparia dialogar com
políticos investigados pela ope-
ração. A última vez que o ex-ma-
gistrado esteve no Senado, se-
gundo assessores, foi durante a
tramitação do pacote anticri-
me, aprovado em dezembro de
2019, quando ele ainda fazia
parte do governo. Moro foi mi-
nistro de Bolsonaro até abril
deste ano, quando pediu demis-
são e acusou o presidente de
tentar interferir na Polícia Fede-
ral. Depois, o ex-juiz foi julgado
parcial pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) nos processos da
Lava Jato em que condenou o
ex-presidente Lula (PT).

Nesta terça-feira, Moro bus-
cou afastar-se da gestão de Bol-
sonaro. "Enquanto eu estava no
governo, eu era responsável pe-
lo Ministério da Justiça, nunca
fui responsável pela política
econômica. O fato é que as pro-
messas da política econômica,
de respeito ao teto de gastos,
responsabilidade fiscal e cresci-
mento econômico, não foram
realizadas", disse."A perspectiva
para 2022, infelizmente, é de es-
tagnacão ou recessão, o que ge-
ra desemprego, e esse é um pro-
duto direto da irresponsabildia-
de fiscal do governo."

O ex-ministro ainda criticou a
troca de nome do Bolsa Família
para Auxílio Brasil, "algo que ne-
ga o crédito em relação a políti-
cas anteriores". Semana passa-
da, Moro anunciou o nome do
ex-presidente do Banco Central
Affonso Celso Pastore como um
de seus conselheiros na ma-
croeconomia.

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

A Câmara Legislativa do DF
(CLDF) votou ontem vários
itens da sua pauta, dentre os

quais a criação de dois novos par-
ques: um no Jardim Botânico, ou-
tro na Octogonal. Na prática, os de-
putados distritais rejeitaram vetos
feitos pelo governador Ibaneis Ro-
cha a esses parques anteriormente.
Assim, as leis que tratam sobre am-
bos serão, agora, promulgadas.

O primeiro texto que trata da
criação do Parque Ecológico Man-
gueiral, na Região Administrativa
do Jardim Botânico, tem como au-
tor o deputado João Cardoso
(Avante). Ela determina que a poli-
gonal do parque comece no balão
de confluência da DF-001 (Estrada
Parque Contorno – EPCT) com a
DF-465. “A votação da matéria põe
fim a quase uma década de dispu-
tas judiciais e objetiva a proteção
da biodiversidade local, além de
contribuir com mais saúde, lazer e
segurança para o bairro”, disse o
p a r l a m e n t a r.

Já o Parque Urbano Octogonal
consiste numa proposta do depu-
tado Reginaldo Sardinha (Avante).
Conforme estabelece o texto, será
implementado no Lote 04 da Entre-
quadra 03/08 da Octogonal. A maté-
ria prevê, ainda, que a poligonal do
parque poderá ser ampliada, por
meio da incorporação de outras
áreas verdes contíguas. Entre os ob-
jetivos dessa área de preservação

estão: a conservação das áreas ver-
des; a proteção dos recursos natu-
rais de quaisquer espécies, especial-
mente da fauna e flora da microrre-
gião e o estímulo ao desenvolvi-
mento da educação ambiental.

Os parlamentares aprovaram,
também, Proposta de Emenda à Lei
Orgânica (PELO), que acrescenta o
artigo 255-A e cria o Conselho do Es-
porte do Distrito Federal. O texto é
de autoria do deputado Leandro
Grass (Rede) e foi apreciado em se-
gundo turno. De acordo com o de-
putado distrital, o Conselho dará
mais segurança jurídica ao Fundo
do Esporte do Distrito Federal, ga-

rantindo assim, mais autonomia
para que seja incentivada a prática
de atividades esportiva.

A proposta passa a estabelecer es-
se Conselho como órgão normati-
vo e articulador da ação desportiva
no DF, ao qual ficarão atrelados os
conselhos de esporte de cada Re-
gião Administrativa. “Assim como
temos os conselhos de saúde e de
cultura, que articulam as ações nes-
sas áreas, precisamos de um conse-
lho do esporte para se alinhar aos
conselhos regionais para garantir
as políticas públicas para o esporte
também”, explicou o distrital.

Outra votação tida como emble-

mática, também em segundo tur-
no, foi da PELO que assegura obri-
gatoriedade da língua espanhola
na rede pública de ensino do DF, de
autoria do deputado Reginaldo Ve-
ras (PST). Segundo Veras, “a propo-
sição é necessária para se evitar a
subtração prática da língua espa-
nhola por políticas de governo que
contrariem a qualidade da educa-
ção básica local”. Ele contou que a
motivação para a matéria se deu
em razão da reforma do ensino
médio retirar a matéria do currícu-
lo como obrigatória. “Não concor-
damos com isso”, afirmou o depu-
t a d o.

ELEIÇÕES 2022
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DE VOLTA AO TRABALHO
De óculos escuros, em função de cirurgia recente que

fez no olho direito, o deputado distrital Chico Vigilante
( P T/ foto ) foi saudado pelos colegas da Câmara
Legislativa do DF (CLDF) ontem, pelo retorno à Casa,
depois de ter ficado uns dias de licença médica.

DIVULGAÇÃO/ GABINETE CHICO VIGILANTE

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

Vendo mais
Ao agradecer, Vigilante cumprimentou as pessoas

que ocuparam as galerias da Casa, elogiou vários dos
projetos da pauta e parabenizou muitos colegas. “A go ra
vou enxergar mais ainda as injustiças que são
praticadas neste país e no Distrito Federal”, avisou.

J u st i f i cad o
Ele foi o único dos parlamentares distritais a faltar às sessões da CLDF da última semana que tinha um

pedido de licença médica formalizado junto à mesa diretora da Casa. A ausência da grande maioria do
colegiado levou ao cancelamento de dois dias de votações por falta de quórum.

A r re cad aç ão
A bancada federal do DF está bem atenta à

tramitação do Orçamento Geral da União (OGU) 2022,
na Comissão Mista de Orçamento, no Congresso.
Ontem, o relator de receita da proposta, senador
Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), aumentou em R$
72,6 bilhões a estimativa para arrecadação do governo
no próximo ano em relação ao texto original.

Re pa s s es
Do total, conforme a sugestão apresentada por

Oriovisto no seu relatório, R$ 49 bilhões ficariam com
o governo Federal e o restante, seria repassado a
estados, municípios e o Distrito Federal. O relatório
do senador ainda será apreciado pela comissão. Se
passar, representará uma boa ajuda tanto para o GDF
como para governos estaduais e municipais.

A d o ç ão
A Comissão de Direitos

Humanos e Legislação
Participativa (CDH) do Senado
aprovou, ontem, um projeto
relatado pela senadora Leila
Barros (Cidadania- DF) que vai
facilitar a vida de muitas pessoas
interessadas em adotar crianças
e adolescentes, assim como a de
muitos menores sem pais.

Mudanças
O texto altera o Estatuto da Criança

e do Adolescente (ECA) para autorizar
a adoção de criança ou adolescente
por brasileiro domiciliado no país e
não cadastrado no sistema, se ficar
comprovada a existência prévia de
vínculos de afinidade e afetividade.
Dessa forma, facilita o processo de
adoção e reduz, sobremaneira, a
burocracia hoje existente.

C e l e r i d ad e
“Se há comprovadamente alguém já com vínculo afetivo estabelecido, interessad o

na adoção da criança, por que não admitir essa possibilidade com o máximo de
celeridade, em que pese a ausência de cadastro prévio? Não identificamos mot i vos
para esse impedimento”, frisou Leila. A matéria segue em tramitação na Casa.

P ro d u t i v i d ad e
A produtividade da senadora Leila

na comissão de Direitos Humanos,
aliás, foi destacada por vários
parlamentares. O colegiado aprovou
nada menos que cinco projetos
relatados por ela, considerados de
grande relevância social para o país.

R a st rea m e nto
Dentre estes, estão proposta

para rastreamento de sintomas
depressivos em gestantes, cota
para idosos em universidades
federais, e adoção do uso de
pulseira de identificação para
crianças.

Re u n i ão
A ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo da Presidência da

República, recebeu segunda-feira o deputado distrital Claudio Abrantes
(PDT) no Palácio do Planalto, com quem conversou sobre segurança
pública e demandas das categorias. Dentre os temas tratados
destacaram-se melhorias nas carreiras desse setor no DF.

Re c o m p os i ç ão
“Tenho uma relação próxima com as carreiras da segurança, assim

como o deputado Cláudio Abrantes, que é um amigo e parlamentar
muito comprometido com a cidade”, contou Flávia. Abrantes conversou
sobre pedidos como recomposição do quadro de servidores da PCDF e
de melhoria nas condições de trabalho para estes profissionais.

Q u est i o n a m e nto
“Depois de ter Engels, Chico Buarque, Piketty

e Admirável Gado Novo na prova do Enem, como
terá sido a bronca de Bolsonaro em Milton
Ribeiro e Danilo Dupas?” ( res p e c t i va m e nte
ministro da Educação e presidente do Inep). A
pergunta, feita em forma de ironia, é do
deputado federal Professor Israel (PV-DF). Diz
respeito, claro, à prova do Enem.

I nvest i gaç ão
Israel foi um dos parlamentares que acionou a

Polícia Federal para investigar o que um agente
estava fazendo no Inep e saber se houve
interferência nas provas do exame. “Po d e m
reclamar o quanto quiserem. Se bolsominions
estão falando do nosso trabalho pela segurança
do Enem é porque estamos no caminho certo”,
frisou ele.
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Longa agonia até nova votação
DEPOIS DO VEXAME TUCANO

PSDB contrata empresa privada para testar outro aplicativo que pode ser usado nas prévias
ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Bruno Araújo informou que de 62% a 65% dos votos foram dados no domingo e os resultados estão blindados

S A I BA MAIS
» O saldo das prévias de domingo para o PSDB foi de vexame e mais

tensão entre João Doria e Eduardo Leite, que trocaram acusações.
Líderes de partidos da chamada terceira via veem o PSDB em
frangalhos - uma união da sigla em torno do vencedor das prévias
parece cada vez mais distante.

» O presidente do PSDB, Bruno Araújo, informou que de 62% a 65% dos
votos, considerando os pesos desiguais dos grupos de votação,
foram dados no domingo, pela urna e aplicativo. Os resultados estão
blindados e não serão apurados até que haja a votação
c o m p l e m e nta r.

Empresa vai
fazer testes
té c n i c os

Paralelamente, Bruno Araújo ha-
via anunciado na segunda-feira
que estava conversando com duas
empresas privadas que poderiam
oferecer aplicativos substitutos ao
da Faurgs. Portanto a RelataSoft,
que esteve na sede do partido nesta
terça para apresentar sua ferra-
menta e submetê-la a testes técni-
cos, vai ter a ferramenta testada por
representante das três campanhas.

Ao final da reunião técnica, o
presidente da empresa, com aval
do PSDB, disse que havia sido fecha-
do um contrato em fases com o
partido. Em até oito horas, a Relata-
Soft afirmou que as três chapas po-
derão iniciar os testes, que serão
feitos em uma janela de seis horas.

Depois dessas seis horas, a Rela-
taSoft teria mais quatro horas para
responder a eventuais problemas
apresentados. Depois, haveria duas
horas para negociação final entre
os técnicos das campanhas.

Se o D.Vota, da RelataSoft, passar
nos testes realizados pelas três
campanhas, a empresa poderá ini-
ciar o plano de votação.

Após falhas registradas na vota-
ção das prévias presidenciais
no último domingo, o PSDB

anunciou a contratação de uma
empresa privada que terá o aplica-
tivo testado pelas campanhas dos
governadores João Doria (SP) e
Eduardo Leite (RS) para eventual-
mente substituir a ferramenta da
Fundação de Apoio à Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(Faurgs), responsável pelo app ori-
ginal.

As campanhas de Doria, Leite e
do ex-prefeito de Manaus Arthur
Virgílio (AM) deram aval para testa-
rem o novo aplicativo D.Vota, da Re-
lataSoft, empresa de tecnologia
eleitoral que faz parte do projeto
Eleições do Futuro do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).
O anúncio foi feito
nesta terça-feira na
sede do partido em
Brasília.

No último domin-
go, o PSDB fez uma
v o t a ç ã o  h í b r i d a .
Num evento em Bra-
sília, feito para anun-
ciar o vencedor, mas
que terminou de for-
ma melancólica sem
conclusão, puderam
votar por meio de urnas eletrôni-
cas os prefeitos e vices, deputados
estaduais, deputados federais, se-
nadores, governadores e vices e os
ex-presidentes do partido.

Os filiados sem mandato e os ve-
readores deveriam votar em seus
estados pelo aplicativo, que não
funcionou. A votação, que seria das
7h às 15h, foi ampliada para 18h e
acabou suspensa. Outros tucanos
do alto clero que não viajaram a
Brasília e preferiram votar pela fer-
ramenta online tampouco conse-
guiram votar.

Ontem, a RelataSoft afirmou ter
condições técnicas de iniciar pré-

vias já nesta quarta pela manhã,
mas indicou que a decisão depen-
de do PSDB. A ferramenta da
Faurgs, contratada para desenvol-
ver o app original que travou no
domingo, ainda não foi totalmente
descartada. Após reunião de on-
tem, o partido divulgou uma nota
afirmando ter sido "vítima de um
problema técnico nas prévias" e
disse que buscava "meio para reto-
má-las". "Entre as possibilidades, já
há empresa que será submetida ao
teste de estresse por todas as candi-
daturas. Mais alternativas estão em
análise", diz a nota.

S e g u n d o  o c o m u n i c a d o,  a
Faurgs não apresentou diagnósti-
co sobre o que provocou as falhas.
"O fundamental é garantir o voto

dos filiados já cadas-
trados. Os votos já re-
gistrados na urna e
em aplicativos estão
válidos e serão com-
putados."

Se as campanhas
considerarem que a
fundação tem condi-
ções tecnológicas pa-
ra dar continuidade
à votação, a Relata-
Soft poderia fazer a
validação do proces-

so, segundo o presidente da em-
presa, Leonardo Cunha.

O presidente do PSDB, Bruno
Araújo, havia dado até meio-dia
desta terça para que a Faurgs se
posicionasse sobre a possibilida-
de de sanar as falhas e concluir o
processo de votação. A reunião
com a Faurgs, virtual, atrasou e
começou depois desse prazo. A
ideia era que a empresa dissesse
se havia conseguido identificar o
que provocou a falha no domin-
go e anunciasse a viabilidade de
dar prosseguimento ao processo.
No entanto, o diagnóstico não foi
a p r e s e n t a d o.

As campanhas
de Doria, Leite

e do ex-prefeito
de Manaus

Arthur Virgílio
deram aval para

testarem o
novo aplicativo
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Os repentes do “velho Lula”
ARGUMENTOS QUESTIONÁVEIS

Ex-presidente minimiza ditadura de Ortega na Nicarágua e o compara com Angela Merkel

O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), em entrevista con-
cedida domingo ao jornal espa-

nhol El País e divulgada em seu perfil
nas redes sociais, comparou a per-
manência no poder do latino-ameri-
cano Daniel Ortega, que está em seu
quinto mandato e instalou uma di-
tadura na Nicarágua, com a da pri-
meira-ministra da Alemanha, Angela
Merkel, que completou 16 anos à
frente do país europeu.

"Por que Angela Merkel pode fi-
car 16 anos no poder e Daniel Ortega
não? Qual é a lógica?", indagou Lula
diante das jornalistas que o questio-
navam sobre a situação da Nicará-
gua. No início de novembro, Ortega
venceu eleições consideradas ilegí-
timas pela Organização dos Estados
Americanos (OEA). O mandatário,
no poder desde 2007, mandou
prender sete de seus opositores an-
tes que a população fosse às urnas,
eliminando candidatos que pudes-
sem ameaçar sua vitória.

Logo após a eleição, o secretário
de Relações Internacionais do PT,
Romenio Pereira, divulgou uma
nota na qual celebrava a vitória de
Ortega e classificava a eleição no
país como "uma grande manifesta-
ção popular e democrática". O tex-
to também dizia que a eleição era a
tradução do apoio da população a
um projeto político que tem como
principal objetivo a construção de
um "país socialmente justo e igua-
litário" e afirmava que a vitória de
Ortega ocorreu "apesar das diver-
sas tentativas de desestabilização
do governo e do bloqueio interna-
cional contra a Nicarágua e seu
atual governo".

No dia seguinte, diante da reper-
cussão negativa da nota, a presi-
dente nacional do partido, Gleise
Hoffmann (PR), defendeu o PT das

R E P RO D U Ç Ã O

Lula foi capa da
edição de
domingo do El
País: "Por que
Angela Merkel
pode ficar 16
anos no poder
e Daniel Ortega
não? Qual é a
l ó g i ca? ”,
questionou o
petista na
entrevista ao
jornal espanhol

Fuga do tom moderado preocupa aliados
Aliados de Lula que apostam nu-

ma versão moderada do petista para
a disputa do Planalto em 2022 liga-
ram os sinais de alerta com as mais
recentes falas do ex-presidente, co-
mo a sua defesa do regime ditatorial
da Nicarágua. Lula está em um giro
europeu, no qual buscou estabele-
cer suas diferenças com Jair Bolsona-
ro, e volta ao Brasil nesta semana.

Esses repentes do "velho Lula"
não são novidade e, para aliados
próximos, trazem questões de DNA
político e discurso interno para os
setores do PT que ainda adotam a
visão de mundo anterior à queda
do muro de Berlim. A fala de Dilma
nesta semana defendendo a dita-
dura chinesa como uma "luz" em
meio à "decadência e escuridão" do
Ocidente foi outro sinal desse ata-

vismo esquerdista da sigla.
Mas alguns destes aliados se

mostram de toda maneira preocu-
pados com o que chamam de am-
plificação negativa, em particular
no mundo virtual que não existia
desta forma quando Lula foi presi-
dente de 2003 a 2010.

Para eles, o Lula de 2022 deve ser o
que se mostrou em um jantar no dia
30 de outubro na casa do advogado
Pedro Serrano, em São Paulo. Ali, an-
te uma plateia com cerca de 50 estre-
las de bancas da capital, o petista dis-
cursou como um moderado. Prome-
teu lutar pela reunificação do país e
disse que irá conversar com empre-
sários e com a imprensa. De forma
mais simbólica, disse que seus 580
dias na cadeia foram uma injustiça
causada pelo ex-juiz Sergio Moro e a

Lava Jato, mas que não poderia pau-
tar seu governo por vingança.

Os ouvintes no jantar eram ma-
joritariamente simpáticos ao PT,
muitos deles, como o anfitrião, in-
tegrantes do influente grupo de
advogados Prerrogativas, ponta de
lança no embate com Moro - que, a
considerar seu discurso de entrada
na disputa de 2022, vai tentar ca-
rimbar como uma luta contra de-
fensores da corrupção. Mas havia
também elementos neutros, que
relataram a mesma impressão.

O tema Moro é um assunto pon-
tuado em conversas de petistas. Se
há os que o consideram na eleição
algo bom porque reforçaria o dis-
curso de Lula após o Supremo Tri-
bunal Federal ter julgado o ex-juiz
parcial, outros temem o óbvio: o te-

ma dos malfeitos em seus manda-
tos seria novamente esmiuçado.

Esses petistas mais moderados
reconhecem que há um público in-
terno mais radical no PT, mas con-
sideram que as falas de Lula são es-
corregões de fácil correção.

Ressaltam que, ao El País, ele
também disse que Ortega estaria
totalmente errado se as prisões de
rivais fossem políticas. E que foi Lu-
la quem mandou Gleisi desautori-
zar nota da Secretaria de Relações
Internacionais da sigla que exaltou
a vitória eleitoral do presidente.

Sobre Cuba, os argumentos são
menos persuasivos e sempre se vol-
tam à desbotada tese de que tudo o
que se passa de ruim na ilha caribe-
nha é culpa do embargo imposto
pelos americanos há seis décadas.

críticas, mas disse, por meio de um
tuíte, que a nota assinada por Perei-
ra não havia sido submetida à dire-
ção partidária. Ao desautorizar o
secretário, a deputada federal ain-
da reforçou que a intenção do PT
agora é debater o país, revelando
preocupação com a posição revela-
da da legenda.

Durante a entrevista, ao ser ques-
tionado por uma jornalista sobre o
fato de Ortega mandar opositores
para a prisão, Lula afirmou que
"não pode julgar o que acontece
em outros países" e conduziu o as-
sunto para sua própria prisão. Se-
gundo o ex-presidente, sua conde-
nação na Operação Lava Jato teve o
intuito de facilitar o caminho do
presidente Jair Bolsonaro ao Pla-
nalto. "No Brasil, fiquei 580 dias na
cadeia para que o Bolsonaro fosse
eleito. Eu não sei o que as pessoas fi-
zeram para ser (sic) presas. Eu sei
que eu não fiz nada", afirmou.

Em seguida, o petista disse que
não conhece detalhes das prisões
citadas e afirmou: "Se o Daniel Orte-
ga prendeu a oposição para não
disputar a eleição como fizeram no
Brasil contra mim, ele está total-
mente errado. Na mesma resposta,
Lula ainda disse ser a favor da alter-
nância de poder.

Lula também foi questionado so-
bre os protestos políticos recentes
ocorridos em Cuba. Os jornalistas
do El Paíso questionaram sobre o fa-
to de o governo cubano ter proibi-
do manifestações da oposição e as
combatido com violência, apelan-
do até mesmo para a ocupação das
ruas por militares. A população pro-
testa contra a crise energética e a fal-
ta de alimentos e remédios desde a
metade do ano. Lula respondeu di-
zendo que a repressão feita pela po-
lícia é "violenta no mundo inteiro".

S A I BA MAIS
» Para dois líderes de partidos

próximos de Lula, há um ônus
desses episódios, óbvio. Por
outro lado, ponderam, é difícil
tirar um rótulo em tempos de
comunicação imediata, ainda
que Lula tenha se esmerado em
sair pela tangente acerca de
temas complexos desde que
ascendeu à condição de
favorito para 2022. Um deles
cita a ambiguidade do petista
ante o impeachment de
Bolsonaro. Se o PT assinou o
pedido de impedimento e Lula
sinalizou apoio à ideia, é um
segredo de polichinelo que o
líder não foi às ruas ou se
mobilizou de fato porque
compartilha da leitura de que o
presidente enfraquecido é seu
adversário ideal.
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RISCO
O Ministério da Saúde tem ignorado e evitado se manifestar sobre

alertas de risco de nova onda epidêmica de covid-19. Um deles, do
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas
(Cosems-AM), reforça: “O comportamento epidemiológico das doenças
respiratórias observadas na região Norte do país, principalmente no
Amazonas, deve ser avaliado em um contexto mais amplo visto as
diferenças do padrão das demais regiões do país”. Preocupados,
deputados e senadores de estados da região pressionam o ministro
Marcelo Queiroga (foto ), mas sem resposta efetiva.

MAZEN MAHDI / AFP

Presidente Jair Bolsonaro está há
dois anos sem partido

PL confirma filiação de Bolsonaro
ELEIÇÕES 2022

Depois de dois anos sem partido,
o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) acertou filiação ao PL com
o presidente da legenda, Valdemar
Costa Neto, na tarde desta terça-fei-
ra. Segundo nota do PL, o ato de fi-
liação ocorrerá no próximo dia 30.

O cancelamento da primeira da-
ta (22/11) ocorreu devido a entraves
em alianças regionais. O cenário
melhorou depois que Valdemar or-
ganizou uma carta branca dos di-
retórios estaduais para que ele pu-
desse negociar a situação de cada
estado conforme achasse melhor
para viabilizar a entrada de Bolso-
naro. O presidente do PL visa au-
mentar a bancada de deputados e
senadores.

Para viabilizar a filiação de Jair

Bolsonaro, Costa Neto, articulou,
na última quarta-feira, uma carta
branca do partido para poder ne-
gociar a filiação de Jair Bolsonaro e
reabriu a estrada para a adesão do
mandatário à sigla. Uma reunião
com todos os dirigentes estaduais
do PL deu respaldo ao dirigente pa-
ra rever acordos nos estados, prin-
cipal obstáculo para a filiação do
chefe do Executivo.

"O Partido Liberal está pronto e
alinhado para receber o presidente
da República, Jair Bolsonaro, em to-
dos os estados", divulgou a sigla,
em nota. Bolsonaro chegou a
anunciar, na semana passada, que
estava 99% fechado com o PL. De-
pois, viajou para Dubai e, de lá, a
sua filiação, que ocorreria no próxi-

E S P L A N A DA Leandro Mazzini

mo dia 22, foi adiada por divergên-
cias em palanques estaduais. O en-
contro de dirigentes do PL foi um
sinal para o chefe do Executivo de
que o partido está disposto a ceder
em estados prioritários como São
Paulo. Porém, integrantes do PL
afirmam que palanques estaduais
de outras regiões do país só serão
de fato definidos no próximo ano.

Não descartam que, mais à fren-
te, estados possam rejeitar apoio a
Bolsonaro ou mesmo se aliar ao
ex-presidente Lula (PT). Com rela-
ção a São Paulo, Valdemar anteci-
pou à coluna Painel, da Folha de
S.Paulo, que terá de discutir o apoio
do partido ao vice-governador Ro-
drigo Garcia (PSDB-SP), que quer
entrar na disputa pelo Palácio dos

Bandeirantes em 2022.
A pessoas próximas o presidente

do PL indicou que fará em São Pau-
lo o que for necessário para que
Bolsonaro entre no partido. O
apoio da sigla a Garcia, próximo do
governador João Doria (PSDB), é
um dos principais entraves para a
filiação de Bolsonaro no PL, confor-
me o próprio afirmou em Dubai.

Segundo integrantes da legen-
da, o apoio ao vice-governador
paulista teria sido articulado por
deputados estaduais que fazem
parte da base do governo em São
Paulo. Entretanto, até mesmo os
deputados federais do PL agora de-
sejam rever o acordo. O próprio
Valdemar tem colocado em xeque
a viabilidade eleitoral de Garcia.

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

C atá st rofe
Diante do alerta para nova

onda e da experiência
catastrófica de Manaus
durante a pandemia, o que se
espera do Ministério da Saúde
é, no mínimo, um
planejamento para evitar – em
caso de nova onda - a
repetição da tragédia ocorrida
anteriormente no Amazonas.

I m i n e nte
O Conselho aponta para o

risco iminente sobretudo pela
predominância da variante
Delta e baixa cobertura
vacinal, pois apenas três
municípios do Amazonas
estão com cobertura acima de
70% da população vacinável
com as duas doses do
i m u n i za nte.

Plano
Sobre o plano de vacinação para 2022 – quantidade de vacinas,

imunização de crianças, etc -, questionado há dias pela Coluna, a postura
da pasta é a mesma: sem resposta, até o fechamento desta edição.

S o n d age m
Além de travar a sabatina do ex-ministro da

Justiça, André Mendonça, indicado para o
Supremo Tribunal Federal (STF) pelo
presidente Jair Bolsonaro, o senador Davi
Alcolumbre (DEM-AP) tem sondado colegas e
crava que, se a votação fosse hoje, a indicação
seria derrubada no plenário.

Nada disso
Para ser efetivado na Suprema Corte, o ex-ministro

“terrivelmente evangélico” precisa de 41 votos favoráveis no
plenário do Senado. A sondagem de Alcolumbre não bate
com os cálculos do próprio André Mendonça, que mantém
peregrinação diária no Senado, e do presidente da Casa,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ambos sustentam que os votos
para aprovação da indicação estão garantidos. A conferir.

D es e m ba rq u e
Depois de operar por mais de

um ano na cidade, a empresa de
transporte Primar foi proibida
pela Prefeitura de Paraty de fazer
embarque e desembarque na
rodoviária do município, fazendo
com que os passageiros sejam
deixados ou apanhados na
estrada de acesso à cidade. A
população foi às redes sociais
pedir ao prefeito que volte atrás.

Ba rato
À Coluna, a Primar posiciona

que “utilizará todos os meios
judiciais para poder trabalhar e
ajudar os paratienses”. Lembra
ainda que, em plena pandemia,
ofereceu um serviço barato de
transporte de ônibus, pagando
impostos, trazendo emprego e
renda para a cidade. Procurada, a
Prefeitura de Partay não se
m a n i festo u .

A d u to ra
Cerca de 140 mil pessoas em

Maceió estão sem abastecimento
de água por conta do
rompimento de uma adutora
controlada pela concessionária
BRK Ambiental. O prefeito de
Maceió, JHC, resolveu pedir
ajuda ao comandante do
Exército na capital alagoana,
tenente-coronel Paim, que
concordou em colaborar.

C a m i n h õ es - p i pa
Ficou combinado que o

Exército vai disponibilizar o
cadastro de reserva de
prestadores de serviço de
caminhões-pipa. Dessa forma, a
BRK vai conseguir localizá-los com
mais velocidade e contratá-los
imediatamente para atenuar o
problema até que seja resolvido
definitivamente por volta do dia 15
de dezembro, segundo a empresa.

Conflitos 1
A UERJ e a Associação dos Magistrados Brasileiros firmaram

parceria para oferecer o curso de especialização “O rga n i zaç ão
Judiciária, Autocomposição e Transformação de Conflitos” – que pode
se tornar um mestrado profissional.

Conflitos 2
"Essa é uma ação inédita, que oferece aos alunos da UERJ e aos

atores do sistema de justiça a oportunidade de aperfeiçoamento em
temas tão importantes”, ressalta a presidente da AMB, Renata Gil.

ES P L A N A D E I R A
# Projeto Empreendedor Extraordinário acontece de 25 a 28 desse mês, na praia de Angra dos Reis, no Rio de

Janeiro. # Curso online Hyper English oferece desconto aos alunos que se matricularem até dia 27. # Ambev
quintuplicará cadastro de produtores de mandioca e caju na plataforma ManejeBem. # La Fabrique, hub de
inovação, firma parceria com Plug and Play Brazil. # Bricoflex S.A anuncia compra de 100% das marcas
Majipack, Chef Du Bom e Selecta Premium.

WALTERSON ROSA/MS



OPINIÃO.
Jornal de Brasília Brasília, quarta-feira, 24 de novembro de 2021 11

Sabonete
As pessoas tendem a ficar des-

lumbradas com a palavra
“ciência”. Ao mesmo tempo,

desconfiam ou desdenham da-
quilo que não é “c ien tí fic o” ou
que não tem “b ase” cien tífi ca.
Gostam quando ouvem falar de
“uma pesquisa” uni ve rsi tá ri a,
muito de preferência europeia ou
americana, que tenha “compro -
vado” determinada “descoberta”.

Mas qual é a diferença entre o
conhecimento científico e o
não-científico? Essa pergunta pa-
rece fazer sentido à medida que a
nêmesis do primeiro não seria
tanto a ausência de qualquer sa-
ber e sim o saber banal, raso, de-
sarticulado, enganoso. Aquele se-
ria sua instância mais aprimora-
da, sua enteléquia.

Vamos convir que o conheci-
mento vulgar não é necessaria-
mente errado nem o científico é
por si só verdadeiro. Ao contrário,
“a maioria das nossas teorias é fal-
s a”, avisa o maior especialista no
assunto, Karl Popper, mesmo
quando frutificadas na climatiza-
ção ideal de um laboratório que
deixou do lado de fora finanças
industriais e interesses políticos,

uns mais urgentes do que os ou-
tros.

Usamos rotineiramente água e
sabonete para higienizar o corpo,
sem preocupação em intelectua-
lizar o banho e perquirir como
exatamente a água foi encanada
ou detalhar o sabonete como
uma combinação de hidróxido
de potássio e carbonato de sódio,
dentre outros insumos químicos.
Uma mãe que nada sabe sobre
nada disso evitará o sabonete que
vem comprando se notar que a
pele de seu filho vem ficando irri-
tada, pela simples ação da expe-
riência. E, num esforço do tipo
tentativa e erro, buscará alternati-
vas para contornar o problema.

A distinção entre os conheci-
mentos vulgar e científico não é a
provisoriedade ou a precariedade
de suas conquistas e sim a verifi-
cação metódica delas, a generali-
dade das categorias, a síntese em
conceitos e leis, a profundidade
tanto vertical quanto horizontal.
É a troca de uma letra: o casual pe-
lo causal.

IVALDO LEMOS JR.,promotor de
justiça do MPDFT

China I
Ela produz apenas 1/3 da soja que

consome, precisa do Brasil.

FERNANDO FILHO, PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA A China também
depende de nós, diz general Heleno
em palestra

H e ró i
Nem todo herói usa capa, para-

béns pra esse cara.

DENIS OLIVEIRA DA SILVA, PELO
FECEBOOK SOBRE A MATÉRIA Po l i c i a l
militar salva mulher, após panela ser
esquecida no fogo

C o b ra n ç a
Governa para as pessoas do cer-

cadinho e apenas terá os votos de-
las. Para ser ruim, falta muito.

MARCELO RIMOLDI, PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Bolsonaro liga para
ministros na frente de apoiadores e
faz cobranças sobre o Minha Casa,
Minha Vida

G u e d es
Crescendo onde mesmo? Ah es-

queci, ele mora e investe no Cana-
dá e nos EUA.

SAULO RIBEIRO DE AZEVEDO, PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA G u e d es
diz que economia deve continuar
crescendo e que vai combater a
i n f l aç ão

Linguagem I
O mundo desenvolvido resolve

questões complexas e o Brasil é víti-
ma de pessoas desequilibradas que
defendem pronomes neutros e ou-
tras porcarias.

ALEXANDRE CÉSAR EUSTÁQUIO, PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA Aldo
Rebelo diz que linguagem neutra é
inaceitável e critica ‘age n d a
i d e nt i tá r i a’ em evento com militares

Linguagem II
Não podemos deixar que as ins-

tituições sejam tomadas por essa
aberração de linguagem neutra.

HENRIQUE SILVA, PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Aldo Rebelo diz
que linguagem neutra é inaceitável e
critica ‘agenda identitária’ em evento
com militares

Dilema da Inflação
Semana passada mostrei aqui

que o Banco Central, se se-
guir o que escreveu nas últi-

mas atas do Comitê de Política
Monetária, continuará elevando
as taxas de juros até trazer a infla-
ção para a meta, que é de 3,5% a.a.,
com tolerância de 1,5 ponto per-
centual para mais e para menos.

Um leitor perguntou por que a
inflação aqui no Brasil é maior do
que na maioria dos países e por
que nossa política monetária
também está mais rigorosa. De fa-
to, a inflação no pós covid-19 (nem
tanto pós assim), é mundial e de-
corre de interrupções nas cadeias
de suprimentos. A média da infla-
ção mundial está na casa dos 5%
a.a., enquanto no Brasil, em 10,7%
a.a. Credite-se esta diferença a fa-
tores internos que contribuem
para manter nossa moeda cada
vez mais desvalorizada: incerte-
zas decorrentes da instabilidade
da política fiscal, por exemplo,
num período pré-eleitoral.

Com relação à política monetá-
ria, parece haver consenso de que
a inflação atual não tem relação
com as políticas fiscal e monetá-
ria expansionistas adotadas pelos
países para atenuar os efeitos ne-
gativos da pandemia sobre a vida

das pessoas. Mas não há mais o
mesmo consenso com relação à
execução da política monetária
agora. Estados Unidos, Japão e
Alemanha estão executando polí-
tica monetária menos expansio-
nista, mas ainda não contracio-
nista. Canadá, Austrália e Nova Ze-
lândia, por outro lado, já estão
com política monetária contra-
cionista, mas menos contracio-
nista do que a em prática no Bra-
sil e na Rússia.

É o famoso dilema da inflação.
Que Banco Central está no cami-
nho correto, no sentido de segu-
rar a inflação e manter o empre-
go? Mas uma coisa é certa. A con-
sequência disto tudo será, em
maior ou menor grau, aumento
das taxas de juros e menos cresci-
mento do PIB e do emprego no
mundo inteiro.

Se fizermos o dever de casa na
área fiscal e avançarmos com as
reformas administrativa e tribu-
tária, poderemos atenuar os efei-
tos negativos e esperar por 2023,
pois 2022 já é passado.

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

C ova rd es
Desgastado pela impopulari-

dade e pelas seguidas e repetidas
demolições das conquistas de
instituições republicanas e de-
mocráticas, o presidente Bolsona-
ro, conforme avaliações políticas
para o ano de 2022 e suas eleições,
deverá confiar no apoio político,
em suas respectivas redomas de
vidro, apenas de alguns setores
do funcionalismo público, das
polícias militares, dos caminho-
neiros e de alguns apoiadores
convictos de que a Terra é plana
(ou quadrada, dependendo do
ponto de vista).

Os partidos políticos, na sua
maioria, já começam a enxergar o
péssimo negócio político de sua
associação com Bolsonaro e, as-
sim, como se com um pires na
mão, o bravo capitão, em breve,
deverá estar batendo continência
para estátuas do passado e para
estultos do futuro.

E pensar que tantos de nós vo-
tamos nas promessas de corri-
gendas de quem se mostrou, logo
depois, o motivo maior da neces-
sidade maior de um outro que,
agora, prometa ainda, mas com
honra e lealdade! E o hall dos co-
vardes se amplia e acentua!

MARCELO GOMES JORGE FERES,
Tijuca, RJ

O julgador e o
c o n d e n ad o

Eu espero que aconteça o de-
bate entre o julgador e o conde-
nado que após ter cumprido 580
dias de prisão pelos crimes de
corrupção passiva e lavagem de
dinheiro teve a condenação anu-
lada pelo STF.

A anulação não significa que o
condenado foi inocentado, é bom
que a população brasileira esteja
atenta aos discursos do Partido
dos Trabalhadores durante a
campanha eleitoral. As ações pe-
nais contra o ex-presidente Lula
estão na Justiça Federal do Distri-
to Federal e, com certeza, não se-
rão esquecidas nas prateleiras.

Na democracia, ninguém pode
impor que alguém vote ou não
vote num determinado candida-
to, mas gente, não podemos fazer
papel de trouxa, precisamos colo-
car o Brasil nos trilhos do progres-
so e, para isso, é bom que fujamos
dos populistas que já conhece-
mos e sabemos que fizeram mui-
to mal ao nosso país.

JEOVAH FERREIRA, Taquari, DF

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

(61) 99606.4199

A RT I G O S CHARGE COMENTÁRIOS
DO

C A RTA S DOLEITOR

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

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

ca r ta s @ g r u p o j b r.c o mCARTAS PARA A REDAÇÃO:
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BRASIL.
Nova prova acontece em janeiro
ENEM

Segunda aplicação atenderá quem não conseguiu comparecer por ter contraído covid
TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Medida também vale para quem faltar o segundo por causa da covid

O Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2021, assim co-
mo o Enem 2020, tem uma sé-

rie de medidas de segurança con-
tra a covid-19. As provas começa-
ram a ser aplicadas no último do-
mingo e quem apresentou sinto-
ma poderá pedir a para participar
da reaplicação do exame. O mesmo
vale para quem apresentar sinto-
mas da doença até o segundo dia
de prova, no próximo domingo.

A reaplicação será nos dias 9 e 16
de janeiro de 2022, mesma data da
aplicação do exame para Pessoas
Privadas de Liberdade ou sob me-
dida socioeducativa que inclua pri-
vação de liberdade (Enem PPL) 2021
e para os participantes isentos da
taxa de inscrição em 2020, que por
decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) tiveram nova oportunida-
de de inscrição no Enem.

A solicitação deve ser feita na Pá-
gina do Participante, entre 29 de
novembro e 3 de dezembro, junto
com a documentação que compro-

ve a condição de saúde do inscrito.
A documentação deve apresen-

tar o nome completo do partici-
pante, o diagnóstico com a descri-
ção da condição de saúde do inscri-
to e o código correspondente à
Classificação Internacional de
Doença (CID 10). O documento de-
ve estar legível, com assinatura e a
identificação do profissional com-
petente, com respectivo registro
do Conselho Regional de Medicina
(CRM), do Ministério da Saúde
(RMS) ou de órgão competente.

Segundo o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), tem direito a
reaplicação o participante que
apresentar sintoma de covid-19 na
semana que antecede o primeiro
ou o segundo dia do exame. A mes-
ma orientação serve para quem es-
tiver com alguma das outras doen-
ças infectocontagiosas listadas nos
editais do Enem impresso e Digital:
tuberculose, coqueluche, difteria,
doença invasiva por Haemophilus

influenza, doença meningocócica
e outras meningites, varíola, In-
fluenza humana A e B, poliomielite
por poliovírus selvagem, sarampo,
rubéola e varicela.

O Inep analisará e quem tiver a
documentação aprovada terá a
participação garantida na reaplica-
ção. O Enem ocorre em um mo-
mento em que a vacinação avança
no Brasil e há redução nos casos e
no número de mortes por covid-19.
Mesmo assim, segundo especialis-
tas a orientação é manter as medi-
das de segurança, ainda mais em
um exame de grandes proporções
como o Enem. O exame prevê o dis-
tanciamento entre as carteiras e a
disponibilização de álcool em gel.

O uso de máscara é obrigatório
durante todo o período em que o
participante permanecer no local
de aplicação da prova. Podendo re-
tirá-la só na identificação, antes de
acessar a sala de prova, para beber
água e para comer. Quem descum-
prir a regra, poderá ser eliminado.

Incerteza em Salvador,
Recife e Olinda

CARNAVAL 2022

As cidades de Salvador, Recife e
Olinda, com tradição no Carnaval,
ainda tratam como incerta a saída
de trios elétricos e de blocos no Car-
naval de 2022. Entre os principais
destinos carnavalescos da Bahia, o
único confirmado é o de Porto Se-
guro. A prefeitura confirmou ain-
da em setembro a festa em 2022,
mas desentralizou a folia.

Uma das medidas foi a criação de
um segundo circuito para a festa
com o objetivo de reduzir o
público na Passarela do
Álcool, onde desfilam
os blocos mais tradi-
cionais da cidade. O
novo circuito, com 3,2
quilômetros, será na
orla de Porto Seguro. A
realização da festa, con-
tudo, ainda depende do aval
do governo do estado, responsável
pelos serviços de saúde e seguran-
ça no evento. O decreto da pande-
mia em vigor autoriza festas para
no máximo 3.000 pessoas. Em Sal-
vador, ainda não há confirmação
da festa. O Conselho do Carnaval,
que reúne entidades e empresários
do setor, pressiona pela manuten-

ção da festa.
O governador Rui Costa (PT) dis-

se que ainda não há uma definição
sobre a festa e criticou, na semana
passada, a pressão dos empresá-
rios. Entre as principais cidades da
Bahia, ainda não há nenhum Car-
naval oficialmente cancelado.

No Recife e em Olinda, a realiza-
ção do Carnaval está incerta em
2022. A prefeitura da capital per-

nambucana informou, por meio
de nota, que a decisão so-

bre a folia ficará a cargo
das autoridades sanitá-
rias por causa da pan-
demia de Covid-19.

"O Recife entende
que apenas com a su-

peração da pandemia
será possível assegurar o

evento, com as característi-
cas deste ciclo cultural da capital
pernambucana", diz a gestão mu-
nicipal. A Prefeitura de Olinda, ci-
dade da região metropolitana do
Recife, decidiu que seguirá reco-
mendações do Ministério da Saúde
e da Secretaria de Saúde de Per-
nambuco sobre promover ou não
festas carnavalescas.

3,2
KM TEM O CIRCUITO DE

PORTO SEGURO
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ANALU I Z A PINHEIRO
Goiânia em Dia

A CULPA É DAS ESTRELAS
Nesse conjunto de transformações por que passamos ao longo da vida,

sempre pensamos no lado físico do nascer, crescer, envelhecer e morrer. No
entanto ao lado desse emaranhado da vida, nos deparamos com situações
diversas que fogem ao nosso controle, ou que são incoerentes no
desenvolvimento desse ciclo.

Buscamos explicações e justificativas para projetos fracassados e planos
frustrados. Mas esquecemos que o nosso presente é resultado direto das

escolhas e opções que fizemos no passado. Repetir o ciclo
achando que o resultado seria diferente, é ter visão turva e
míope. Se o hoje deu errado, foi porque erramos na escolha
de ontem. E não adianta pormos a culpa nas estrelas. Ela é
toda nossa.

Mensagem do Pastor
Ricardo Espindola

FOTO DE CAROLYNE SEILER

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

D I P LO M Á T I C AS
» Depois de uma carreira irrepreensível no

serviço público, inclusive sendo
secretário-geral da Mesa do Senado
quando o presidente da Casa era José
Sarney, e depois escolhido por
unanimidade para a vaga do Senado para
o TCU, o ministro Raimundo Carreiro
Silva (foto), acaba de ser
indicado pelo presidente
Bolsonaro para
embaixador em
Portugal. Excelente
es c o l h a !

» José Antônio
Marcondes de
Carvalho está de malas
prontas para assumir a

nossa em Embaixada no Paraguai.

» Designado para comandar missão na
Armênia, o diplomata Fábio Vaz Pitaluga.

» Chefiará a representação brasileira no
Marrocos, João Luiz de Barros Pereira

P i nto.

» O nome de Bernard Jorg Leopold
de García Klingl foi aprovado para
servir na República da Belarus.

» Andréa Saldanha da Gama
Watson exercerá a função de
representante do nosso país em

H o n d u ra s .

Aprender a…
A fonaudióloga e escritora

Maria Lúcia Torres (foto)
acaba de lançar o livro “Seu
filho pode se comunicar
melhor!”, um método de
treinamento de Habilidades
Comunicativas em 7 passos
para que os pais possam
treinar com seus filhos,
preparando-os para que
desenvolvam as Soft Skills
tão importantes na
atu a l i d ad e.

…se comunicar
O jovem tímido ou introvertido, mesmo que tenha um currículo técnico

irrepreensível, precisa saber expor suas ideias para ocupar o espaço profissional
que lhe cabe e não ser excluído por ter dificuldades de comunicação e

relacionamento. Quantas oportunidades você ou alguém que você conhece já
perdeu na vida por não saber se expressar? Fica a dica de leitura!

Aberto da República
O Iate Clube está sediando o Aberto da República, maior torneio de tênis

realizado no país. Participam alguns dos principais tenistas do Brasil, além de
destaques dos rankings da ATP e WTA. Parabéns pelo trabalho de supervisão

do diretor de Tênis, Gilson Machado, e aos organizadores.

Encontro do PSD
O PSD realiza hoje um encontro nacional da legenda. Lideranças e militantes estarão reunidos no

Centro de Eventos do Royal Tulip Brasília Alvorada, às 10h.

Brasília Museu Aberto
Artetude e Coleção Brasília convidam para a projeção da exposição virtual “Panteão da Pátria e da

Liberdade Tancredo Neves”. Amanhã, das 19h às 22h.

A l fa i ata r i a
O empresário Diogo Mendes, juntamente com o italiano, personal shopper, Ciro Fiorentino, lançam

hoje para convidados e clientes, a nova coleção da Bagnoli Sartoria Napoli, alfaiataria renomada na
Europa pelo alto padrão de qualidade. A loja, localizada no Complexo Hoteleiro 21, atende
parlamentares e empresários da capital.

Sol e mar
Tradicional figura da

sociedade goiana,
sobrinha do ator e
diretor Wolf Maia, Marília
Campos Nascimento
(foto) está de viagem
marcada com o marido,
empresário Flávio Abrão
Silva, para o resort Vila
Galé Marés de
Guarajuba, local de ricos
e famosos na Bahia. De
beleza à prova do tempo,
Marília é qualificada
professora de reiki,
medicina alternativa de
transferência de energia
v i ta l .

Seu dinheiro
Em época de economia na corda bamba, saber onde proteger o

dinheiro é fundamental. Por isso, depois de se consolidar em Brasília
como o principal escritório da XP, a Voga Invest e a Bluemetrix Asset
inauguraram unidade em Goiânia. Em elegante instalação no Setor
Bueno já estão prestando completa assessoria para investimentos.

Mutirão verde
A intenção é entrar para o Guiness Book. O prefeito de Goiânia,

Rogério Cruz, mobilizou a comunidade para a realização de um
Mutirão Verde. Em apenas um dia foram plantadas 50 mil mudas de
árvores nativas do Cerrado. A ação contou com a participação de
mil pessoas, além do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. As
plantas foram distribuídas entre os parques Macambira, Cascavel e
APA do setor Três Marias.

Flores e
fo r m a s

A bs o l u ta m e nte
genial na criação de
projetos de decoração
para festas, Silvana
Cascão (foto) tem mais
de 20 anos de
experiência. Sua Casa
Cinco protagoniza belos
espetáculos em eventos
que marcam o
calendário da
sociedade, inclusive em
ambiente palaciano. É
perita em mesclar as
mais diversas flores e
criar algo sempre
inusitado, que encanta
até os olhos menos
sensíveis ao belo.
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“Não é correto atribuir à
Pe t r o b ra s ”, diz Silva e Luna

ALTA NOS COMBUSTÍVEIS

Presidente da estatal disse que fatores de mercado influenciam no preço
MARCOS CORREA/PR

Silva e Luna falou durante audiência sobre o tema na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado

Guedes diz
que buscou
“d r i b l e”

O ministro Paulo Guedes
(Economia) admitiu, nesta ter-
ça-feira, que enviou recursos pa-
ra sua empresa sediada em pa-
raíso fiscal (offshore) para esca-
par de impostos cobrados nos
Estados Unidos e confirmou
que parentes seguem ligados à
companhia. A estratégia tam-
bém evita tributos no Brasil.

Guedes afirmou que recebeu,
na época (2015), a sugestão de
conselheiros, como uma forma
de evitar os tributos nos Estados
Unidos no caso de sua morte.

A legislação americana taxa
em quase 50% os recursos de
pessoas físicas repassados a her-
deiros. No Brasil, os estados fa-
zem cobrança parecida por
meio do Imposto de Transmis-
são Causa Mortis e Doação
(ITCMD) -que chega a até 8%.

"Se você tiver uma ação no no-
me da pessoa física e falecer, 46%
é expropriado pelo governo
americano [...]. Então, se você
usar offshore, você pode fazer
esse investimento. Se você mor-
rer, em vez de ir para o governo,
vai para a sucessão", disse.

A offshore de Guedes, de sua
esposa e de sua filha nas Ilhas
Virgens Britânicas, conhecido
paraíso fiscal, foi revelada por
reportagens publicadas por veí-
culos como a revista Piauí e o
jornal El País, que participam do
projeto do Consórcio Interna-
cional de Jornalistas Investigati-
vos (o ICIJ).

O uso de paraísos fiscais é um
problema global discutido há
anos por órgãos como Organi-
zação para a Cooperação de De-
senvolvimento Econômico (OC-
DE) e Oxfam. De acordo com es-
pecialistas no tema, a estratégia
alimenta a desigualdade ao reti-
rar dos cofres públicos recursos
que poderiam ser usados para
políticas como saúde, educação
e benefícios sociais.

A convocação do ministro foi
uma requisição dos deputados
Kim Kataguiri (DEM-SP), Leo de
Brito (PT-AC), Elias Vaz (PSB-GO)
e Paulo Ramos (PDT-RJ). Sua par-
ticipação durou cerca de 3h30.

OFFSHORES

O presidente da Petrobras, Joa-
quim Silva e Luna, afirmou
nesta terça-feira, que "não é

correto" atribuir à Petrobras o au-
mento nos preços dos combustí-
veis. Na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado (CAE), ele
disse que não há monopólio e
que a empresa segue os preços do
m e r c a d o.

"A Petrobras reajusta o preço des-
ses combustíveis observando estas
variáveis: mercado externo e mer-
cado interno, observamos pratica-
mente três grandes mercados -os
Estados Unidos, a Europa e a Ásia- a
competição entre produtores e im-
portadores, e a variação do preço
no mercado mundial", disse.

De acordo com ele, nos últimos
sete meses, a estatal ficou 95 dias
sem alterar o preço do GLP; 85 sem
aumentar o valor do diesel; e 56
dias sem elevar o da gasolina. Luna
ainda afirmou que os 15 reajustes
feitos pela empresa resultaram em
38 altas para o consumidor.

"A contribuição da Petrobras no
preço da gasolina é de R$ 2,33 a ou-
tra parte é etanol, é distribuição, re-
vendas, tributos e ICMS", explicou.

O presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) voltou a se esquivar de crí-
ticas sobre o custo dos combustí-
veis e disse nesta terça-feira que o
governo avalia rever "a questão da
paridade com o preço internacio-
nal". Em entrevista à Rede Correio
Sat, da Paraíba, também defendeu
mudanças sobre a cobrança de
ICMS da gasolina.

"É uma empresa que não tenho
domínio sobre ela, tem seu apare-
lhamento. Ela busca o lucro. Tive-
mos problema sério, no passado,
além da corrupção, com a questão
da paridade com preço internacio-
nal. Estamos buscando rever essa
questão", disse Bolsonaro.

"Ela entrega a gasolina a R$ 2,3 o
litro. Chega a R$ 7 no final da linha.
É um assunto que sempre procuro
debater com a sociedade para de-
monstrar onde está o problema",
afirmou ainda o mandatário. Na
última semana, o preço da gasoli-
na nas bombas ficou em R$ 6,752
por litro, estável em relação à se-
mana anterior. O valor é 6,1% supe-
rior aos R$ 6,361 verificados na se-
mana anterior ao reajuste. O au-
mento na refinaria foi de R$ 0,21
por litro, mas nas bombas a alta já
chega a R$ 0,39 por litro.

S A I BA MAIS
» Quase um mês após o último

reajuste nas refinarias da
Petrobras, os preços da
gasolina e do diesel pararam de
subir nos postos.

» Ainda assim, a alta acumulada
nas bombas é bem superior aos
aumentos promovidos pela
estatal. Para especialistas, a
diferença pode ser explicada
pela evolução da cotação dos
biocombustíveis misturados
aos dois produtos e pelo
repasse das cotações
internacionais nas importações
por empresas privadas.

» Na última semana, o preço da
gasolina nas bombas ficou em
R$ 6,752 por litro, estável em
relação à semana anterior. O
valor é 6,1% superior aos R$
6,361 verificados na semana
anterior ao reajuste. O aumento
na refinaria foi de R$ 0,21 por
litro, mas nas bombas a alta já
chega a R$ 0,39 por litro.

Biocombustíveis impactam
O preço do diesel também regis-

trou estabilidade. De acordo com a
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), o
produto era vendido na semana
passada por uma média de R$ 5,356
por litro no país. O valor é R$ 0,37
superior ao vigente antes do rea-
juste nas refinarias. O último rea-
juste ocorreu há quase um mês,
mas a alta acumulada nas bombas
foi bem mais expressiva.

Especialistas atribuem a diferen-
ça à evolução da cotação dos bio-
combustíveis misturados aos dois
produtos e pelo repasse das cota-
ções internacionais nas importa-
ções por empresas privadas. Silva e
Luna também afirmou que a Petro-
bras não é a única a fornecer com-
bustível no país e que a gasolina
produzida pela empresa represen-
ta 40% do consumo dos veículos le-
ves e 62% do consumo de diesel.

"Não há monopólio, reforçamos
isso. A Petrobras não é a única su-
pridora do mercado. Atribuir à Pe-

trobras preço do combustível não
é correto. Muitos no país não sa-
bem, o consumidor tem opção de
escolha para abastecer", disse antes
de citar outras empresas que
atuam no Brasil.

Entre as possibilidades avaliadas
pelo governo para conter a eleva-
ção nos combustíveis está a criação
de um fundo de estabilização de
preços. Segundo Silva e Luna, os di-
videndos da Petrobras podem con-
tribuir com esse mecanismo.

"A criação de um fundo de estabi-
lização é uma decisão de política
pública. Entendemos que os divi-
dendos da Petrobras podem con-
tribuir muito com essa decisão,
que é muito analisada neste mo-
mento pelo Senado, pelo governo
federal, pela Câmara e pelo nosso
Congresso", comentou. O presiden-
te da estatal disse que a empresa re-
passou R$ 230 bilhões em tributos
e dividendos para a União neste
ano e o que o Congresso deve defi-
nir o que fazer com esses recursos.

46%
É IMPOSTO SOBRE
HERANÇA NOS EUA
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Grupo ataca sede do Clarín
ARGENTINA

Ao menos 9 pessoas jogaram bombas na entrada do edifício sede do jornal em Buenos Aires
REPRODUÇÃO/ REDES SOCIAIS

Câmeras de segurança
registraram o ataque à
sede do Clarín, em
Buenos Aires

Europa pode chegar a 2,2 milhões de mortos
COVID-19

O número de mortos por Covid
na Europa pode chegar a 2,2 mi-
lhões em março do ano que vem,
afirmou, ontem, Hans Kluge, dire-
tor para o continente da OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde), se
mantidas as tendências atuais.

Escapar deste "marco sombrio"
exige adotar uma atitude de "vaci-
na mais", afirmou Kluge. "Isso sig-
nifica ser vacinado, tomar o reforço
se oferecido e ao mesmo tempo
usar máscaras, manter distância,
ventilar espaços internos, lavar as
mãos e espirrar no cotovelo."

De acordo com o diretor da enti-
dade, está nas mãos de cada um
"evitar tragédias e perdas desneces-
sárias" e limitar mais perturbações

à sociedade e às empresas durante
o inverno.

Por causa da quarta onda, Letô-
nia, Holanda e Áustria reimpuse-
ram confinamento e outros países
apertaram medidas, provocando
também insatisfação e protestos
—alguns terminaram em violên-
cia.

Desde o começo da pandemia,
1,5 milhão de europeus morreram
por causa do coronavírus nos 53
países acompanhados pela entida-
de.

A média de óbitos diários vem
crescendo desde o final do verão
europeu e, de acordo com a OMS
dobrou, de 2.100 no final de setem-
bro, para 4.200 na semana passa-

da.

Principal causa demortes
Segundo levantamento do Insti-

tuto de Métricas e Avaliação em
Saúde, a Covid é hoje a principal
causa de mortes na Europa e na
Ásia Central, e as estimativas são de
que a pressão sobre hospitais fique
alta ou extrema em 25 dos 53 paí-
ses, entre este final de mês e 1º de
m a r ç o.

A perspectiva para as UTIs é ain-
da mais preocupante: a pressão al-
ta ou extrema só não é esperada
em apenas 4 países —Malta, Suíça,
Cazaquistão e Israel, que estão na
área acompanhada pela seção eu-
ropeia da OMS.

NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Na Europa, a média de óbitos diários vem crescendo desde o verão

Um grupo de nove pessoas en-
capuzadas lançou uma série
de bombas contra a sede do

jornal argentino Clarín na noite de
segunda-feira (22).

O atentado foi filmado por câ-
meras de segurança, que captura-
ram o momento em que o grupo
chega a pé, às 23h05, e lança pelo
menos sete coquetéis molotov -ti-
po de bomba caseira em que se co-
loca um líquido inflamável dentro
de uma garrafa de vidro- contra o
prédio de um dos principais veícu-
los do país.

Não houve feridos ou danos ma-
teriais significativos. Seis das bom-
bas explodiram sem causar gran-
des estragos, e uma não detonou e
foi recolhida para laudo pericial.

As bombas danificaram a facha-
da do prédio e provocaram um
princípio de incêndio na entrada,
mas não deixaram feridos. O corpo
de bombeiros chegou minutos de-
pois, mas não foi preciso intervir
porque os focos de incêndio se ex-
tinguiram sozinhos.

Ainda não se sabem as motiva-
ções do crime. Segundo o jornal, in-
vestigadores conseguiram identifi-
car impressões digitais em uma
das garrafas que não chegou a ex-
p l o d i r.

Em comunicado, o Grupo Clarín,
maior conglomerado de mídia do
país, que além de editar o jornal
também é dono do esportivo Olé e
dos canais de TV Trece e Todo Noti-
cias, condenou o ataque, que cha-
mou de "expressão violenta de in-

t o l e r â n c i a" .
O atentado foi repudiado por po-

líticos e entidades de todo o país. O
presidente da Argentina, Alberto
Fernández, condenou o ataque em
uma rede social. "A violência sem-
pre perturba a convivência demo-
crática. esperamos que os fatos se-
jam esclarecidos e que os autores
sejam identificados", escreveu.

Seu antecessor, Mauricio Macri,
afirmou que o ataque "é uma tenta-
tiva gravíssima de amedrontar o
veículo e toda a imprensa". "Um fa-
to inaceitável que lembra as práti-
cas violentas do passado. Repudio

a agressão e envio minha solidarie-
dade. Que o governo e a Justiça es-
clareçam o que aconteceu e dete-
nham os responsáveis", disse.

O atual ministro da Segurança,
Aníbal Fernández, afirmou que
confia "que os autores serão identi-
ficados e punidos." Outros minis-
tros do atual governo também cri-
ticaram o atentado.

A Adepa (Associação de Entida-
des Jornalísticas da Argentina) afir-
mou que "condena energicamente
o fato, que é uma expressão violen-
ta de intolerância contra um gru-
po de meios de comunicação.

S A I BA MAIS
» Não é a primeira vez que a sede

do Clarín é alvo de medida
assim, mas é chamativo que
ocorra neste momento no qual
não há "tensão política" como
em outras épocas.

» Investigadores, de acordo com
o jornal, apontam dificuldade
em identificar os criminosos
por meio delas e, assim, estão à
procura de gravações de
câmeras da prefeitura.

» O caso é investigado pela
unidade de antiterrorismo.

» De acordo com o Clarín, um dos
agressores seria estrangeiro.

» Vídeos mostram sequência de
ações do grupo até o momento
em que atiraram as bombas.

» A vice-presidente Cristina
Kirchner retuitou uma série de
postagens do grupo La
Cámpora no Twitter, de onde
condenou o atentado
perpetrado por encapuzados.

» O Clarín é o jornal de maior
circulação da Argentina.
Editado em Buenos Aires, foi
fundado em 1945 por Roberto
Noble, que o dirigiu até 1969.
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Messi esbanja confiança
com nova fase no PSG

LIGA DOS CAMPEÕES

O Paris Saint-Germain visita o
Manchester City nesta quarta-feira
em confronto direto por vaga ante-
cipada no Grupo A, às 17h, e, ao
mesmo tempo, pela liderança. O jo-
go entre os gigantes é prévia de
uma possível decisão da Liga dos
Campeões, na qual o astro Messi vê
os franceses como um dos grandes
favoritos. "Faltam poucas coisas pa-
ra sermos uma equipe forte."

Na vitória do fim de semana pelo
Campeonato Francês, o trio ao lado
de Neymar e Mbappé enfim come-
çou a jogar bem. Messi vê este cres-
cimento como fundamental para

o PSG conseguir brigar pelo título
que falta à galeria. O clube investiu
pesado em nomes como do pró-
prio Messi, Vijnaldum, Donnarum-
ma, Sérgio Ramos, Hakimi, além da
manutenção das peças importan-
tes, para "desencantar" na Europa.

A visita aos vice-campeões, no Et-
tihad Stadium, será um bom teste
para ver como o PSG já progrediu
com os reforços. A equipe francesa
tem oito pontos, enquanto os co-
mandados de Pep Guardiola somam
nove. O empate não é ruim, pois a ro-
dada final será no Parque dos Prínci-
pes, mas o triunfo antecipa a vaga.

"Todos dizem que somos os
grandes favoritos e não vou negar
que somos um dos candidatos no-
minalmente, mas ainda precisa-
mos de pequenas coisas para ser
uma equipe realmente forte", disse
Messi em entrevista ao Marca, da
Espanha.

Jogos de ontem
Diante do Villarreal, na Espanha,

o atacante Cristiano Ronaldo fez o
primeiro gol na difícil vitória, por 2
a 0, e ajudou a garantir o Manches-
ter United nas oitavas de final da
competição, com dez pontos, na li-

derança do Grupo F.
Pelo Grupo E, o Bayern de Muni-

que somou o quinto triunfo conse-
cutivo na competição, ao bater o
Dínamo, em Kiev, por 2 a 1 O time
ucraniano, com apenas um ponto,
está eliminado.

O Chelsea, já classificado, atrope-
lou a Juventus, por 4 a 0, e assumiu
a liderança de sua chave. Os gols fo-
ram de Travoh Chalobah, Reece Ja-
mes e Callum Hudson-Odoi e Timo
We r n e r.

Já o Barcelona terá que esperar a
última rodada para tentar a vaga:
ficou no 0 a 0 contra o Benfica.
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Messi acredita
que o PSG
p o d e rá
conquistar a
Liga dos
C a m p e õ es
deste ano,
apesar do alto
nível da
disputa contra
Baye r n ,
Liverpool e o
adversário de
hoje, o
M a n c h este r
C i ty

Calderano entra no Top 4
TÊNIS DE MESA

Tricolores em ação
BRASILEIRÃO

A vitória no clássico contra o
Palmeiras, na última rodada,
trouxe alívio para o São Paulo,
mas o time ainda está ameaça-
do de rebaixamento no Cam-
peonato Brasileiro. Na reta final
do torneio, quatro dos últimos
cinco últimos confrontos serão
justamente contra adversários
diretos na briga para se livrar do
d es c e n s o.

O primeiro deles será nesta
quarta-feira (24), às 21h30, con-
tra o Athletico, no Morumbi A
equipe paranaense está colada

no time tricolor, ambos com 41
pontos na tabela.

Em outro jogo da rodada, Flu-
minense e Internacional se en-
frentam no Maracanã, às 21h30,
em um confronto que vale a sé-
tima posição na classificação.

Como Flamengo e Palmeiras
estão no G4 e o Atlético-MG po-
de conquistar a Copa do Brasil, é
bem provável que a se abram
até oito vagas para a Libertado-
res do ano que vem. A ideia de
ambos os times é ficar entre os
cinco primeiros.

Arão dá seu
palpite para
a decisão

Flamengo e Palmeiras deci-
dem no próximo sábado a Copa
Libertadores da América, no está-
dio Centenário, em Montevidéu.
Últimos dois campeões, os times
chegam com equilíbrio de forças
e sem um favorito. Mas, para o vo-
lante Willian Arão, os cariocas
vão ganhar no tempo normal
por dois gols de vantagem.

Convidado do programa Are-
na SBT na segunda-feira à noite,
o volante flamenguista não fi-
cou em cima do muro e deu o
placar que acredita na grande fi-
nal entre as equipes brasileiras.
"Eu acho que nós ganhamos de
2 a 0", afirmou o jogador, esban-
jando confiança.

O Flamengo fará três treinos
no Uruguai antes da disputa do
título. A delegação chega ao país
vizinho nesta quarta-feira pela
manhã. Os trabalhos serão no
Campeón del Siglo, estádio do
Peñarol.

"Nação, vocês já estão conosco,
mas nesse sábado precisamos de
uma força a mais, porque vai nos
ajudar com certeza, mesmo vo-
cês estando aí de casa e quem es-
tiver no estádio, vai fazer diferen-
ça em cada bola e em cada lance",
pediu Arão, sem esconder que o
Flamengo ganhou um combus-
tível a mais para a busca do título
com a calorosa despedida da tor-
cida ainda na sexta-feira.

"Foi uma sensação de que a
torcida está do nosso lado, nos
empurrando, acreditando, fa-
zendo a parte dela para que a
gente possa fazer nosso melhor
e sair vencedor", disse. "A maio-
ria que estava ali não vai poder
estar no Uruguai. Então, de certa
forma, é o que eles poderiam fa-
zer. Para nós é muito importan-
te saber que eles estão ali nos
empurrando, é muito emocio-
nante."

L I B E RTA D O R E S

ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO

Volante não ficou em cima do
muro para a finalíssima

Hugo Calderano segue fazendo
história no tênis de mesa brasilei-
ro. O carioca foi promovido, nesta
terça-feira, ao quarto lugar no ran-
king da ITTF (Federação Internacio-
nal de Tênis de Mesa). É a primeira
vez que um brasileiro chega ao
Top-4. O feito também é raro no
continente americano. O último a
constar nessa posição foi o nor-
te-americano Sol Schiff, há 83 anos.

Os países asiáticos costumam
dominar o tênis de mesa. China e
Coreia do Sul são grandes expoen-
tes e sempre estão lutando pelo lu-
gar mais alto do pódio. No ranking
atualizado, três chineses aparecem

na ponta à frente de Calderano:
Fan Zhendong, Ma Long e Xu Xin.

A partir de hoje, um novo desafio se
estabelece para Hugo Calderano. Em
Houston, nos Estados Unidos, será
disputado o Campeonato Mundial de
tênis de mesa. O carioca tem como
objetivo superar a fase de oitavas de fi-
nal, onde foi eliminado na edição pas-
sada (Hungria, em 2019). Diante dos
últimos resultados e da invencibilida-
de sustentada desde Tóquio, é possí-
vel crer em pódio para o brasileiro.

Cabeça de chave número 3, Cal-
derano não precisará disputar a
primeira rodada e entrará direta-
mente na segunda fase.
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Percurso poético por Brasília
L I T E R AT U R A

Guia turístico, que será lançado hoje, apresenta traçados da capital do país por meio da poesia
D I V U LG A Ç Ã O

A base do
roteiro é o
p ro j eto
urbanístico de
Lúcio Costa
que, em 1957,
ganhou o
concurso para
a construção
do Plano Piloto

30 histórias recebem homenagem
PRÊMIO MULHER NEGRA 2021

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

“Esse prêmio veio consagrar to-
da essa trajetória, especialmente
em meio ao período pandêmico
onde tivemos que nos reinventar”.
É como se sente a Mestra Martinha
do Coco, umas das 30 brasilienses e
agentes culturais negras que fo-
ram honradas com o Prêmio Mu-
lher Negra 2021, da Secretaria de

Cultura e Economia Criativa (Se-
cec). “É uma honra ser reconhecida
pela minha história e luta como
mulher negra”, completou a Mora-
dora do Paranoá nascida em Olin-
da, Pernambuco.

Nascida em Salvador (BA) em
1970, e residente em Brasília desde
os 5 anos de idade, Elvira Freitas
Barbosa Filha é artesã e ministra
confissões religiosas. “Sou a atual
Iyalorisa do Ile Ase Logum Cetomi,

ARQUIVO PESSOAL

Elvira Freitas é uma das 30
mulheres homenageadas

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

Com um olhar carinhoso, Brasí-
lia ganha o Roteiro Geopoético
Brasília, lançado hoje, pela auto-

ra Amneres Santiago, no Museu de
Arte de Brasília (MAB). A obra é um
guia turístico, que une os dois amo-
res da autora: turismo e poesia. Os
percursos feitos no decorrer do livro
nos levam a acompanhar a história
da construção da capital e de seus
mitos de fundação. A base do roteiro
é o projeto urbanístico de Lúcio Cos-
ta que, em 1957, ganhou o concurso
para a construção do Plano Piloto de
Brasília.

Amneres escolheu seis persona-
gens, que vivem em Brasília, para
dar voz em seu roteiro. O cineasta
Vladimir Carvalho, o poeta Nicolas
Behr, a professora Maria Aparecida
Emediato, o auditor fiscal e pionei-
ro Miguel Rodrigues, o publicitário
Pedro Laplace e a internacionalista
Leiliane Rebouças. A obra é um pro-
duto que saiu da dissertação que
fez no mestrado, em 2018, na Uni-
versidade de Brasília. A autora ti-
nha preparado tudo para lançar o
projeto nos 60 anos de Brasília, em
2020. “Mas no meio do caminho ti-
nha uma pandemia”, relembra.
“Esse é um projeto muito especial e
muito sonhado para mim”, afirma.
São dois anos que ela está aguar-
dando para poder lançar com um
lançamento presencial como vai
fazer no MAB. A proposta do livro é
de trazer cinco percursos com vá-
rios atrativos que recuperam toda
a história da fundação de Brasília.

Caminhos percorridos
Ela conta que fez o mestrado da

UnB em turismo quando se apo-
sentou, porque queria muito estu-

dar o conceito da viagem do ho-
mem, a teoria da viagem. “A histó-
ria do homem como nômade via-
jando pelo planeta”, menciona. Os
caminhos percorridos no Roteiro
Geopoético perpassam pela Pedra
Fundamental, a Praça dos Três Po-
deres, a superquadra modelo 308
sul e o Memorial JK, entre outras
paradas. O Roteiro atravessa os mi-
tos fundantes da cidade. Como o
mito do sonho de Dom Bosco. “Ele
sonhou que nos paralelos 15 e 20
nasceria uma cidade que represen-
taria a nova civilização do terceiro
milênio (século XIX)”, explica. Se-
gundo ela, é uma história maravi-

lhosa que ‘se casa’ com a história
geopolítica de Brasília. “Esta que foi
imaginada pelo patriarca da inde-
pendência lá no império”, cita.

A autora, que não é nascida em
Brasília, conta de forma apaixona-
da sobre a história da capital. “On -
de veio gente do Brasil inteiro, des-
de os mais humildes sonhando
com o país do futuro e também vá-
rios artistas e educadores, criando
assim uma confluência de valores
que vem para essa cidade junto
com Juscelino”, elabora. “Brasília é
a construção de uma utopia e ain-
da é uma cidade em construção, já
que dentro do projeto de Lúcio

Costa e Oscar Niemeyer ainda exis-
te coisa a ser construída”, destaca.

Amneres veio de João Pessoa,
com 18 anos com um livro de prosa
poética debaixo do braço. Escrevia
desde menina e encontrou uma ci-
dade diferente de tudo que ela já
viu. “Tinha uma mística, uma poé-
tica e uma luz”, romantiza. “E des-
de menina quando entrei para a
universidade, já fui ouvindo essa
hist ória”. Enquanto falava com a
reportagem do Jornal de Brasília -
jornal pelo qual já passou como
jornalista, ela estava saindo da grá-
fica. “É um projeto minucioso e ar-
tesanal”, comenta.

Organização Religiosa e Cultural
localizada no Setor Habitacional
Arniqueira. Atuamos nessa comu-
nidade de diversas formas, seja a
partir do estudo filosófico e religio-
so dos cultos afro-brasileiros e a
disponibilização de consultoria
psicológica e espiritual, quais se-
jam a promoção e manutenção da
cultura afro-brasileira”, esclarece a
homenageada. Um exemplo da
forma como a trabalhadora realiza

tal atividade são as oficinas de to-
ques e danças africanas e afro-bra-
sileiras, corte, costura, estética afro
e escrita criativa.

O Afoxé Ewe, como sintetiza a
premiada, surge da mobilização de
membros da luta antirracista e em
defesa dos povos tradicionais de
matriz africana, com o objetivo de
reconhecer, valorizar, promover e
fomentar a manutenção da cultu-
ra afro-brasileira.

S E RV I Ç O

Rote i ro
Geopoético de
B ra s í l i a
L A N Ç A M E N TO
• Local: Museu de Arte

de Brasília
• Quando: hoje
• Horário: das 17h às 21h
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ABERTURA: Tainá Martins, Gustavo Guedes, Matheus Brito e Thiago Espora
na inauguração do bar e restaurante Mezanino, na Torre de TV

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

Rote i ro
A poeta Amneres Santiago lança hoje no

MAB- Museu de Arte de Brasília, o Roteiro
Geopoético de Brasília. Uma visita que fará
mergulhar na história da construção da
cidade, através de cinco pontos turísticos, que
podem ser feitos a pé, e que propõem uma
viagem pela alma do DF. O roteiro conta com a
participação do poeta Nicolas Behr.

V i rad a
Contagem regressiva para o réveillon do

advogado e colecionador de arte brasiliense
Amador Outerelo em seu apartamento
carioca, na Avenida Atlântica em Copacabana.
Confirmaram presença na noite de virada a
cantora Rosemary, a executiva Angela Senna,
a atriz Kristhel Byancco e o colunista Yuri
Antigo, entre outros convidados.

I n i c i at i va
A Rota Bioceânica irá unir estados do

Centro-Oeste do Brasil até o Chile numa
interligação diplomática, educativa e
principalmente de negócios. Os professores
doutores Arlinda Cantero Dorsa e Lúcio Flávio
Sunakozawa são os grandes responsáveis pela
iniciativa, que vem ganhando apoio e aplausos
de diversos setores da sociedade.

E n c o nt ro
O empresário, colecionador de arte

e diretor do Grupo Jornal de Brasília,
Lourenço Peixoto, recebeu ontem em
seu apartamento da praia de Boa
Viagem, em Recife, o jornalista Leandro
Mazzini para jantar. Mazzini, que assina
coluna no Jornal de Brasília, e na
revista Isto é, está de passagem pela
capital pernambucana à trabalho.

Lu to
A coluna se solidariza com a socialite

Cátia Vasconcelos pela perda da neta
Mariana, falecida após um longo
período hospitalizada por problemas de
saúde. A missa de sétimo dia está
marcada para o próximo sábado, dia 27,
na Paróquia São Camilo de Lellis, na Asa
Sul, às 17h. Os amigos e familiares estão
bastante consternados com o ocorrido.

V i s i ta
Brasília recebe amanhã mais uma visita

oficial de autoridade ao Brasil. Desta vez será o
ministro de Negócios Estrangeiros do Reino
da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan
Al Saud, que aterrissa no Brasil nesta
quinta-feira. Na pauta do encontro, que
contará com um almoço privado no Itamaraty,
está o comércio entre os dois países.

Comenda
O empresário e fotógrafo

Allan Rodrigues re c e b e u
junto com o governador
Ronaldo Caiado, a comenda
municipal da Ordem do
Mérito Matutina
Meiapontense, da Prefeitura
de Pirenópolis,
Goiás. Honraria entregue
aos cidadãos que
contribuíram com o
d es e nvo l v i m e nto
socioeconômico do
município goiano. A
cerimônia foi realizada no
Casarão Serra do Ouro. 

De Coimbra...
Carla Barbosa, docente da

Universidade de Coimbra, participa do
debate sobre Privacidade e
gerenciamento de identidade e
segurança da informação, dia 2 de
dezembro, no 24º Congresso
Internacional Unidas, que será realizado
no CICB – Centro Internacional de
Convenções do Brasil, em Brasília. A
professora portuguesa...

...e Harvard
...especialista em dados, apresentará
na ocasião o ponto de equilíbrio que

deve existir na saúde, quando se trata da
privacidade e dos dados pessoais. O

evento também contará com a
presença do renomado professor

Robert Janett, da Harvard Medical
School, que irá discutir o tema Inovação

e segurança de dados na saúde.

E n s i n a n d o. . .
Está de parabéns a iniciativa do

diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia,
de levar às escolas públicas aulas de
cidadania no trânsito. O impacto
positivo das aulas de legislação de
trânsito na formação de futuros
condutores conscientes, têm chamado
a atenção. Também estão sendo
ensinadas para os pequenos, noções de
cidadania e democracia.

...de pequeno
Zélio Maia, que é professor de Direito

Constitucional, está travando uma
árdua luta para mudar a imagem do

órgão - de punitivo para educativo. A
expectativa é que o programa alcance

92 escolas até meados do ano que vem.
O Distrito Federal tem intensificado nos

últimas semanas as blitz para teste do
bafômetro nas principais vias.

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com o empresário Allan Rodrigues

O empresário e presidente da Associação
Comercial e Industrial de Palmas, Joseph Madeira,
ganhou jantar de aniversário da esposa Adriana
Rodrigues na casa do casal na capital do Tocantins

ARQUIVO PESSOAL MARCELO CHAVES


