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O flamenguista apaixonado Diego Abreu já está em Montevidéu e a turma de palmeirenses fanáticos está
na estrada rumo ao Uruguai para o jogão de sábado da final da Libertadores da América. Pura emoção.

PASSAPORTE DA VACINA
AGORA É OBRIGATÓRIO NO DF

NOS EVENTOS

Decreto do GDF exige a apresentação do cartão com as duas doses anotadas para a entrada em
competições esportivas, shows e festivais da capital. Ibaneis faz novo apelo por imunização.
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Plano para
reaq u e c e r
a economia
GDF lança pacote
de R$ 9 bilhões
com 34 medidas
de estímulo 15

D I V U LG A Ç Ã O/ D I S N E Y

Eles estão
de volta em
filme inédito
Documentário “G et
Bac k” mostra os
Beatles pouco
antes da separação 4

Dê um
pouco do
seu sangue
No Dia Nacional
do Doador, ajude a
repor o estoque
do Hemocentro

Esses brasilienses não perdem uma!

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL
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25 DE NOVEMBRO

Data lembra a importância de
eliminar os casos de abuso contra
mulheres em todo o mundo

KLEBER LIMA/CEDOC

Até dia 10 de
novembro, em
todo o Brasil,
acontece a
campanha 16
Dias de
Ativismo pelo
Fim da
Violência
C o nt ra
M u l h e res
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Hoje é comemorado o Dia In-
ternacional de Eliminação da
Violência contra a Mulher. A

data foi escolhida para homena-
gear as irmãs Mirabal: Pátria, Mi-
nerva e Maria Teresa. As irmãs do-
minicanas ficaram conhecidas co-
mo Las Mariposas, e se opuseram à
ditadura de Rafael Leónidas Trujil-
lo e foram brutalmente assassina-
das em 25 de novembro de 1960,
tornando-se um símbolo da luta
contra violência da mulher.

Em homenagem, acontece hoje
a inauguração da Praça Irmãs Mira-
bal na Embaixada da República Do-

Programa vai injetar R$ 9 bi na economia
PRÓ-ECONOMIA

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

Na manhã de ontem o GDF divul-
gou a segunda etapa do programa
Pró-Economia no Palácio do Buriti,
com a participação do governador
Ibaneis Rocha e diversas autorida-
des. O programa deve injetar cerca
de R$ 9 bilhões na economia do DF

Segundo o secretário de Econo-
mia, André Clemente, o documen-
to consiste em uma série de ações
do governo para minimizar os im-
pactos da covid-19 sobre empresas
e profissionais do DF, que conse-
quentemente também ajudará a
aquecer a economia.

A nova etapa conta com 34 medi-
das, que variam entre o Refis 2021 e a

redução e isenção de impostos e con-
vênios de Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS). So-
mente o Refis tem expectativa de re-
ceita em R$ 377 milhões e um impac-
to positivo na arrecadação, com ade-
são estimada em R$ 1,5 bi.

“Nunca existiu um ambiente de
tanta tranquilidade econômica no
DF. Estamos trabalhando para tirar

milhares de empresas da dificulda-
de. Estamos fazendo o que é mere-
cido, porque sentimos a necessida-
de de ajudar a economia do DF e eu
confio no trabalho da Câmara Le-
gis lativa ”, destacou o governador
durante a solenidade.

Entre as medidas, está a redução de
1% no IPTU para terrenos com empre-
endimentos em construção, a redu-

“A violência contra
as mulheres é uma
violação aos
Direitos Humanos e
atinge toda a
sociedade. É
importante que a
p o p u l aç ão
compreenda o
dever público de
combater essa
v i o l ê n c i a”, opina a
presidente do
Instituto Virada
Fe m i n i n a .

Um dia de
luta contra a
violência de
gênero

minicana. O evento é uma iniciati-
va do corpo diplomático domini-
cano e conta com a parceria do Ins-
tituto Virada Feminina.

A presidente Nacional do Institu-
to, Marta Livia Suplicy ressalta a im-
portância da homenagem. “To do s
os dias, no Brasil, milhares de Mi-
nervas, Pátrias e Marias Tereza são
mortas, vítimas da violência de gê-
nero. Precisamos nos unir para
combater a violência, que se trans-
formou em epidemia em todo o
mundo”.

A embaixadora da República Do-
minicana, Patrícia Villegas de Jorge
destaca que a praça traz à tona per-
manentemente a pauta contra a
violência da mulher. “A construção

da praça contou com apoio de ins-
tituições dominicanas e brasilei-
ras. E vale salientar que abraçamos
o Projeto Adote uma Praça, do Go-
verno do Distrito Federal. Então, a
Praça Irmãs Mirabal representa
muito para todos nós que estamos
nesta luta contra a violência da
mulher”, ressalta a diplomata.

O Instituto Virada Feminina
tem sede em São Paulo, e ações por
todo Brasil. Atualmente o instituto
coordena a campanha, 16 Dias de
Ativismo Pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres, que teve iní-
cio no dia 21 de novembro e segue
até o dia 10 de dezembro.

16 dias de ativismo
Atualmente o instituto coorde-

na a campanha 16 Dias de Ativismo
Pelo Fim da Violência Contra as
Mulheres, que teve início no dia 21
de novembro e segue até o dia 10

de dezembro.
“A violência contra as mulheres é

uma violação aos Direitos Huma-
nos e atinge toda a sociedade. É im-
portante que a população compre-
enda o dever público de combater
essa violência. De igual forma, o Es-
tado também deve concretizar po-
líticas em todas as esferas de Poder
para alcance da equidade”, consi-
dera a presidente do instituto.

Marta Livia Suplicy informa
que, durante o evento de inaugu-
ração da praça Mirabel, serão dis-
tribuídos bottons e outros aces-
sórios, em forma de mariposas —
o símbolo da luta contra a violên-
cia feminina, “A mariposa signi-
fica a transformação, a liberta-
ção e são usadas neste sentido, de
libertar a mulher do medo da
violência de gênero. Por isso, as
irmãs Mirabal se inspiraram nas
mariposas”, destaca.

ção da alíquota do ITBI para 1%, pelo
prazo de 90 dias e Isenção de ITCD às
doações para o sistema de saúde pri-
vado. A lista inclui também alterações
no IPTU e IPVA em 2022, com redução
de 5% para 10%, a redução do ISS para a
rede de hotelaria, de 5% para 3%, além
de previsão de sorteio semestral do
Nota Legal e a criação do Comitê de
Grandes Eventos do DF (CGEDF).
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Cartão de vacina será obrigatório
NOVO DECRETO

Quem quiser participar de eventos no Distrito Federal vai precisar estar imunizado contra a covid
LARISSA GALLI/JORNAL DE BRASÍLIA

Novo decreto
exige dos
brasilienses a
a p res e ntaç ão
do cartão de
vacina para a
entrada em
c o m p et i ç õ es
es p o r t i va s ,
shows e
fest i va i s

AMANDA KAROLYNE, ELISA
COSTA E LUCIANA COSTA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Na manhã de ontem, o GDF pu-
blicou um novo decreto no
Diário Oficial da União (DOU)

que exige dos brasilienses a apre-
sentação do cartão de vacina com
as duas doses para a entrada em
competições esportivas, shows e
festivais da capital. Anteriormente,
bastava a apresentação do teste
RT-PCR negativo para poder fre-
quentar esses eventos.

Durante evento no Palácio do
Buriti, o governador do Distrito Fe-
deral, Ibaneis Rocha (MDB) fez
mais um apelo a população com
relação à imunização contra a co-
vid-19. “Ainda precisamos avançar
muito na questão das vacinas, en-
tão peço que procurem os postos,
porque só assim vamos sair dessa
situação”. Atualmente, o Distrito
Federal possui 74,52% da população
de 12 anos ou mais vacinada com a
segunda dose ou dose única. O ín-
dice de transmissão R(t) do vírus
ontem era de 0,80%, o que indica
uma regressão da pandemia.

Outras normas também foram
alteradas no Decreto nº 42.55, que
dispõe sobre as medidas protetivas
contra a covid-19. O distanciamento
social exigido foi reduzido de dois
para um metro e agora não existe
mais a limitação de 50% de público
em cinemas, teatros, circos, compe-
tições esportivas, casas de festas,
eventos cívicos, corporativos e/ou
gastronômicos, feiras, exposições,
shows e festivais. Cada estabeleci-
mento ficará responsável pela pró-
pria capacidade de pessoas.

Foram liberados também o uso

de guardanapos de tecido, uso de
pistas de dança e utensílios coleti-
vos. A demarcação de lugares em fi-
las não é mais necessária. A venda
de ingressos poderá ser feita pre-
sencialmente, e não somente de for-
ma virtual. As demais medidas pre-
ventivas continuam: o uso de más-
cara é obrigatório em ambientes fe-
chados; a higienização dos espaços,
a utilização de álcool em gel para
limpeza das mãos e o distancia-
mento social também são exigidos.

Em nota, a Secretaria de Saúde do
DF esclareceu que “todas as medidas
tomadas relacionadas ao combate
ao coronavírus são baseadas em
avaliações de especialistas, critérios
científicos e dados técnicos.” A pasta
acrescentou que monitora diaria-
mente a situação da pandemia no
DF e que “qualquer mudança é ava-
liada para tomada de decisões”.

O médico infectologista Hemer-
son Luz confirma que a obrigato-
riedade do cartão de vacina em

eventos são eficazes no combate ao
coronavírus, pois incentiva as pes-
soas não vacinadas ou com o esque-
ma vacinal incompleto a buscarem
a imunização. “Quem não está com
o ciclo vacinal completo dissemina
o vírus livremente, inclusive para
pessoas vacinadas e até mesmo pa-
ra pessoas que fazem parte de gru-
pos de risco. A quarta onda nos paí-
ses europeus, como a Alemanha e
Áustria, está sendo sustentada pe-
las pessoas que não se vacinaram”,
esclarece Hermerson.

O especialista ressaltou a impor-
tância da vacina para a manutenção
da saúde pública no DF. “Eu conside-
ro a vacina como uma gestão de ris-
co: diminui o risco de quadros graves
da doença e diminui a possibilidade
de estar transmitindo o coronavírus
para outras pessoas. Isso torna a vaci-
nação uma medida de proteção da
saúde pública, que apesar de ser
uma decisão individual, é um ato de
cidadania em favor do coletivo”.

Setor de
eve ntos
c o m e m o ra

De acordo com Elisson Ferrei-
ra, diretor de novos negócios da
Mais Brasil Eventos, o decreto é
fundamental porque se percebe
que a vacinação segue avançan-
do. “Já temos total condição de
realizar shows, festas e eventos,
principalmente seguindo os
protocolos sanitários que estão
sendo seguidos. A partir do mo-
mento que você tem em um
evento apenas pessoas vacina-
das, você se utiliza disso de uma
forma ainda mais responsável
para realizar esse evento”, co-
mentou.

Elisson Ferreira lembrou
também que a medida está
sendo utilizada em outros es-
tados, com a exigência do car-
tão de vacinação ou do aplica-
tivo para entrar nos eventos.
Rio Grande do Sul, Amazonas,
Pará, Pernambuco e Espírito
Santo são os estados que exi-
gem o chamado “p as sa po rt e
da vacina”.

“Já estamos observando uma
diminuição drástica com rela-
ção ao número de casos no Brasil
e ao número de mortes, princi-
palmente por conta da vacina-
ção. Então o setor de eventos é
um setor que fortalece o desejo
da vacinação, porque a partir do
momento que você cobra a vaci-
nação no seu evento, você faz
com que as pessoas tenham
mais interesse em vacinar”, de-
clarou o diretor de eventos.

S A I BA MAIS
» Pelo segundo dia

consecutivo, o Distrito
Federal não registrou
mortes pela covid-19.
Ontem, porém, foram
notificados nove óbitos
pela Secretaria de Saúde
(SES), ocorridos em datas
retroativas. Com isso, o DF
chegou à marca de 11.013
óbitos em decorrência da
doença. Nas 24h entre
terça-feira (23) e ontem, 97
pessoas contraíram o
vírus pandêmico. No DF,
517.448 indivíduos já foram
infectados. Atualmente,
854 cidadãos estão com o
vírus ativo no corpo.
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Você pode
ajudar a
salvar vidas!

DIA NACIONAL DO DOADOR DE SANGUE

Com o fim de ano se aproximando,
campanhas de doação de sangue são
intensificadas no Distrito Federal

LÚCIO BERNARDO JR/AGÊNCIA BRASÍLIA

Com o período
das chuvas, os
casos de
acidentes e de
pac i e ntes
p o l i t rau m at i zad os
aumentam, e
estes são os que
mais precisam da
transfusão de
sa n g u e

S A I BA MAIS
» A carreta Hemocentro

Itinerante atenderá no
estacionamento do JK Shopping
até sexta-feira (26), somente
com agendamento prévio por
meio do site da SAS Brasil. Já
para quem prefere doar sangue
na sede do Hemocentro,
localizada na Asa Norte, o
agendamento deve ser feito por
meio do site agenda.df.gov.br. O
atendimento é de segunda a
sábado, das 7h15 às 18h.

» Entre os requisitos básicos para
doar, é necessário estar em
boas condições de saúde, ter 16
a 69 anos, mais de 51kg, estar
descansado e alimentado no
momento da doação e
apresentar documento original
e oficial com foto.

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

V
isando a conscientização e a
sensibilização das pessoas
acerca da necessidade e im-

portância de se doar sangue, hoje
comemora-se o Dia Nacional do
Doador de Sangue. A data se torna
ainda mais importante pois coinci-
de com a chegada do período de fé-
rias que, de acordo com a biomédi-
ca Rita Mejias, costuma apresentar
baixas no número de doações. “São
nesses momentos que a adesão à
doação é mais baixa”, afirma.

Com o agravante da pandemia,
que reduziu significativamente os
estoques da Fundação Hemocen-
tro de Brasília (FHB), as ações que
buscam alcançar o maior número

possível de doadores estão a todo
vapor pelo DF. Segundo dados pre-
liminares do Ministério da Saúde,
estima-se que no ano passado, em
razão do receio da população, hou-
ve uma diminuição de até 20% nas
doações quando comparado ao
ano de 2019.

Um exemplo de instituição en-
volvida nesse processo e compro-
metida com o ato solidário para
ajudar os pacientes que necessi-
tam de transfusão é o Hospital
Santa Marta (HSM). Além de esti-
mular os colaboradores para a
doação de sangue, o HSM convida
a população para realizar o gesto,
inclusive as pessoas que tiveram
covid-19 e as que já foram vacina-
das. Isso porque, como garante Ri-
ta Mejias, coordenadora do Servi-

ço de Hemoterapia do Hospital
Santa Marta, as pessoas que tive-
ram covid-19, desde que sem se-
quelas importantes, podem doar
sangue. A recomendação, de acor-
do com a profissional, é apenas
que o ato seja realizado após 30
dias da contaminação.

Já as que se vacinaram precisam
seguir os protocolos de acordo
com cada tipo de vacina. “Corona -
vac e Covaxim, por exemplo, a doa-
ção é após 48 horas em cada dose”,
explica. AstraZeneca, Pfizer, Jassen
e Moderna, por sua vez, necessi-
tam de um intervalo de 7 dias. O
pedido, conforme salienta a enti-

dade, é emergencial.
A biomédica lembra ainda que,

no fim do ano, com o período das
chuvas, os casos de acidentes e de
pacientes politraumatizados au-
mentam, e estes são os que mais
precisam da transfusão de sangue.
“Vale destacar também que pacien-
tes crônicos, como os com câncer e
anemia falciforme precisam de
transfusão de sangue periodica-
mente. A pandemia não parou pa-
ra eles, então doar sangue é pri-
mordial e necessário”, convida a es-
pecialista.

Medidas de segurança

Rits reforça que todas as medi-
das de segurança estão sendo to-
madas, e que não há riscos de con-
taminação durante a contribuição.
“A pandemia trouxe uma série de
mudanças na doação de sangue
em todo o país. Além da inclusão
de novos critérios de elegibilidade
do doador, medidas preventivas fo-
ram incorporadas à rotina dos he-
mocentros, justamente para aten-
der as pessoas durante o período
de pandemia”, desenvolve Rita, ci-
tando métodos como distancia-
mento entre as cadeiras, uso de
máscaras e todos os Equipamentos
de Proteção Individual.

Ações do Hemocentro
Outra ação em trânsito neste

momento é do próprio Hemocen-
tro. Com o objetivo de agradecer
aos doadores e estimular a doação
de sangue no Distrito Federal, a
FHB realiza até amanhã a Semana
Nacional do Doador de Sangue.
Neste ano, a data contará com uma
homenagem aos doadores de san-
gue, assim como apresentações
culturais. “O momento é impor-
tante para agradecer a todos que
doam um pouco de si para salvar
vidas e lembrar que as doações de
sangue devem ser regulares”, co-
menta o presidente do Hemocen-
tro, Osnei Okumoto.

No prédio do Hemocentro have-
rá um mural desenvolvido em par-
ceria com o Boulevard Shopping,
que formará uma espécie de “hall
da fama” com o nome dos 27 doa-
dores e multiplicadores que foram
destaque durante o ano de 2021. Es-
tarão inclusos doadores jovens,
idosos, fenotipados e organizado-
res de grupos de doação.

Em 2020, mais de 8 mil morado-
res de Ceilândia, Taguatinga e Sa-
mambaia doaram sangue. Estas
são, respectivamente, as três cida-
des com os maiores em números de
doadores depois do Plano Piloto.

Carreta itinerante
Contemplando as comemora-

ções, a carreta Hemocentro Itine-
rante fica até sexta-feira no estacio-
namento do JK Shopping. “A popu-
lação do Distrito Federal abraça a
doação de sangue, por isso o He-
mocentro Itinerante vai ficar em
um local estratégico que atende
três regiões administrativas muito
importantes para o Hemocentro
de Brasília”, completou Osnei,
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Felizes para sempre
Bolsonaro diz que
está “tudo certo”
para a sua filiação
ao PL de
Va l d e m a r

ENFIM, O CASAMENTO

Em meio a
gritos de
"genocida" e
"mito", o
p res i d e nte
Bolsonaro foi
h o m e n agead o
com a medalha
do Mérito
Leg i s l at i vo

O
presidente Jair Bolsonaro

(sem partido) disse ontem
que está "tudo certo" para sua

filiação do PL de Valdemar Costa
Neto. Esta é a primeira vez que o
mandatário confirma sua ida para
o partido, antes disso só havia dito
que estava "99% fechado". Na ter-
ça-feira, o partido divulgou nota
afirmando que a ida do mandatá-
rio estava acertada e marcou uma
nova data para cerimônia de assi-
natura da ficha: 30 de novembro,
próxima terça-feira. "Deu certo, deu
certo. Tá tudo certo", disse o presi-
dente, questionado por jornalistas
se teria dado certo a filiação do PL.

A declaração foi dada pelo chefe
do Executivo ao deixar a pé o Palá-
cio do Planalto em direção à Câma-
ra dos Deputados, onde recebeu
medalha do Mérito Legislativo, pe-
la manhã. Ao deixar o Congresso,
depois, reafirmou, recorrendo à
metáfora que mais usa a respeito
de partidos: "Tudo certo para ser
um casamento [com o PL] que sere-
mos felizes para sempre".

Honrar a palavra
Bolsonaro disse ainda não saber

se o evento de filiação poderá ser às
10h30, na próxima terça-feira, con-

forme o PL divulgou, por causa do
"expediente" dele. "Acertamos São
Paulo, alguns estados do Nordeste.
No macro, foi tudo conversado
com Valdemar, sem problema",
afirmou. O presidente elogiou ain-
da o dirigente do Centrão, que dis-
se ser conhecido por "honrar a pa-
lavra". "E da minha parte também
[honra a palavra]".

A nova data foi marcada após se-
manas de idas e vindas. Bolsonaro
havia dito que estava "99% fechado"
com o partido de Valdemar. A pri-
meira data do "casamento" havia si-
do marcada pelo PL para a última
terça-feira, 22 de novembro, mas
acabou sendo adiada. O cancela-
mento ocorreu devido a entraves
em alianças regionais, em especial
em São Paulo.

Nos últimos meses, Bolsonaro vi-
nha sendo disputado pelo PL e pelo
PP, os dois partidos que compõem
sua base de apoio no Congresso e
que ocupam cadeiras no Palácio do

Planalto (na Secretaria de Governo
e na Casa Civil). Ele chegou a estar
mais próximo do PP de Ciro No-
gueira, partido ao qual já foi filia-
do, mas venceu a tese de aliados
que acreditavam que o PL teria ris-
co maior de debandada na eleição
de 2022, caso não estivesse com o
presidente filiado. Valdemar, que já
foi aliado do PT, condenado e preso
no mensalão, adotou uma postura
pragmática e fez de tudo pela filia-
ção do presidente.

O cálculo visa aumentar a banca-
da de deputados e senadores no
Congresso em 2023, independente-
mente de quem ganhe a eleição para
o Planalto. A ideia é saltar dos atuais
43 deputados para pelo menos 65.

O cenário entre Bolsonaro e o PL
melhorou na semana passada, de-
pois que Valdemar organizou uma
carta branca dos diretórios esta-
duais para que ele pudesse nego-
ciar a situação de cada estado con-
forme achasse melhor para viabili-

zar a entrada de Bolsonaro.
O maior empecilho para a filia-

ção do mandatário era o palanque
paulista, onde o PL havia prometi-
do apoiar o vice-governador, Rodri-
go Garcia (PSDB), na disputa pelo
Palácio dos Bandeirantes. O cená-
rio era tão incerto que auxiliares
palacianos defendiam que Bolso-
naro aguardasse a realização das
prévias nacionais dos tucanos para
definir, depois, a chapa em São Pau-
lo e o partido que se filiará.

Conversa definitiva
Valdemar aguarda as prévias tu-

canas para ter uma conversa defi-
nitiva com Garcia, mas já indicou
que pode romper o acordo para
agradar a Bolsonaro. O presidente
insiste em lançar Tarcísio de Freitas
para o governo, mas o próprio mi-
nistro resiste a essa possibilidade e
prefere se lançar ao Senado.

Garcia foi lançado como candida-
to no último domingo, em conven-

ção estadual do PSDB. Mas, segundo
interlocutores, enquanto não hou-
ver resolução das prévias nacionais
do partido, nada está certo.

O vice-governador está empe-
nhado em garantir a vitória do go-
vernador de São Paulo, João Doria,
na disputa interna do partido. Au-
xiliares palacianos veem Garcia co-
mo um bom nome, contanto que
esteja distante do PSDB e de Doria.
Mas a possibilidade de que o vi-
ce-governador romper com a atual
gestão é considerada baixa.

O presidente caminhou do Pla-
nalto para o Congresso nesta ma-
nhã para receber a homenagem na
Câmara, o que ocorreu sob aplausos
e protestos dos parlamentares e ho-
menageados no plenário da Casa.

Gritos na homenagem
Enquanto o mandatário recebia a

medalha do presidente da Câmara e
aliado, Arthur Lira (PP-AL), foi possí-
vel ouvir gritos de "genocida" e "mi-
to". A bancada do PT chegou a levar
cartazes com os dizeres "medalha
da cloroquina", "medalha da racha-
dinha" e "medalha da miséria". A se-
gunda secretária da Câmara, depu-
tada Marília Arraes (PT-PE), fez um
discurso em defesa da democracia e
com indiretas para Bolsonaro.

Chegou a citá-lo uma vez, atri-
buindo-o a um estudo do Instituto
para a Democracia e Assistência
Eleitoral (IDEA), que identifica, se-
gundo a parlamentar, a erosão da
democracia no mundo. "O poder
Executivo, eleito de maneira majo-
ritária, também deveria se com-
portar como representante do po-
vo. Mas, muitas vezes, este preten-
so povo age antidemocraticamen-
te, quando animado por um espíri-
to sectário, taxando como inimi-
gos e excluindo os divergentes da
entidade unitária e mítica da qual
julgam fazer parte aqueles que não
se encontram dentro de seu cerca-
dinho mental", disse a deputada.
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ACORDO PARA ADIAMENTO
Parlamentares de várias bancadas estão tentando fazer um acordo com o

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que ele prorrogue ao máximo a
instalação da comissão especial que vai apreciar a nova versão da PEC da
Bengala, aprovada terça-feira (23) pela CCJ da Casa.

PA
BL

O
 V

A
LA

D
A

RE
S/

C
Â

M
A

RA
 D

O
S 

D
EP

U
TA

D
O

S

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

Re d u ç ão
O texto, de autoria da deputada

Bia Kicis (PSL-DF/foto ), reduz a idade
de aposentadoria para ministros de
tribunais superiores de 75 anos para
70. Caso seja aprovada, vários deles
com mais de 70 anos terão de sair
dos seus cargos em caráter imediato.

“V i n ga n ç a”
Bia, que se valeu da presidência da CCJ

para adiantar a votação e contou com
apoio do PSL e PL, tem sido alvo de uma
saraivada de críticas de colegas que
chamam a matéria de “PEC da vingança”.
Mas insiste em dizer que o objetivo é
“oxigenar ” o Judiciário.

Na frente
A deputada federal Celina Leão

(PP-DF), que esteve em Portugal na
última semana, ao lado de vários
colegas, saiu na frente de muita gente
e publicou, nas suas redes sociais,
uma espécie de prestação de contas
do trabalho que realizou naquele país
enquanto parlamentar. Citou todos os
eventos e painéis de que participou.

“C o nt r i b u i ç õ es”
“Integrei a comitiva que

representou o Brasil em missão
oficial da Câmara em Lisboa. Os
panoramas e as contribuições dos
seminários apresentados são
extremamente enriquecedores.
Voltei para o meu país com a certeza
de que contribuirei mais com nosso
d es e nvo l v i m e nto”, afirmou ela.

E xe m p l o
Embora muita gente tenha

chamado a missão de “trem da
a l eg r i a” para passeio dos amigos do
presidente da Câmara, a parlamentar
pelo Distrito Federal cumpriu com o
seu papel e deu o exemplo.

C a n c e l ad a
Pela terceira vez, em menos de 10 dias, a CLDF teve de

cancelar a sessão ordinária de ontem por falta de quórum. Os
deputados tinham vários projetos na pauta para serem
apreciados. “O que está acontecendo? Por que a gente anda
com tanta dificuldade nessa Casa nos últimos tempos”,
reclamou o distrital Chico Vigilante (PT).

Sem motivos
Parlamentares que também

estavam presentes e se
irritaram com a ausência dos
demais colegas lembraram
que mesmo com regras
sanitárias ainda impostas pela
pandemia, lojas, escritórios e
fábricas estão funcionando,
assim como os ônibus
circulando pelas ruas. Motivo
pelo qual não deveria existir
tanta morosidade nos
trabalhos da Casa.

Rea l i zad a
Enquanto não há quórum

no plenário da CLDF, pelo
menos as comissões
técnicas têm demonstrado
bom funcionamento. A
Comissão de Orçamento
aprovou esta semana os
relatórios parciais ao
projeto do Executivo, que
estima a receita e fixa a
despesa do Distrito Federal
para o exercício financeiro
de 2022.

C res c i m e nto
Em relação ao ano em curso, no total, o projeto aponta

previsão de crescimento de 14,36% das receitas e de 2,75%
que serão repassados pelo Fundo Constitucional do DF
(FCDF), fixando o Orçamento 2022 em R$ 48,2 bilhões – sendo
R$ 31,9 bilhões do Tesouro e R$ 16,2 bilhões do Fundo
C o n st i tu c i o n a l .

E l og i os
A decisão do governador Ibaneis Rocha de

passar a exigir o cartão de vacinação contra a
covid para entradas em eventos e torneios no
DF foi elogiada ontem por vários
parlamentares de oposição ao seu governo na
CLDF, dentre os quais Arlete Sampaio (PT) e
Fábio Félix (Psol).

N e c es s i d ad e
Os distritais destacaram a preocupação da

OMS com uma próxima onda da pandemia,
como já está sendo observado na Europa, e a
existência de um grupo de 250 mil pessoas
que recusam a vacina por aqui, mesmo com
74% do total da população vacinada. “Esse
cartão é uma necessidade”, destacou Arlete.
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PSD faz festa para alavancar
a candidatura de Pacheco
Partido tenta criar espaço após anúncios de filiações de Moro e Bolsonaro

ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE MORRE

G i l b e r to
Kassab (C),
que fundou o
PSD, torce pela
candidatura do
presidente do
Senado, que
tem 1% na
pesquisa do
Data fo l h a

Salles diz
que Moro é
c o m u n i sta

Ex-ministro do Meio Ambiente
do governo Bolsonaro, Ricardo
Salles chamou ontem o presiden-
ciável Sergio Moro (Podemos), de
quem foi colega quando o ex-juiz
chefiou o Ministério da Justiça,
de "comunista". A fala de Salles
ocorreu durante o programa
"Morning Show", da Jovem Pan,
emissora da qual ele é comenta-
rista desde o início deste mês.

"O cara [Moro] aceitou ser polí-
tico, aceitou ser ministro do Bol-
sonaro, sabendo que não tinha
nada a ver com o governo, que
ele é de esquerda, que ele é con-
tra as armas, ele é a favor de dro-
ga. O Moro é comunista", disse
Salles, sendo rebatido pelos cole-
gas. "Vai dizer que o Moro não é
de esquerda? O Moro é um tuca-
no", continuou o ex-ministro,
que deixou o cargo em junho,
após ser alvo de investigações.

Moro abandonou a magistra-
tura para assumir o Ministério
da Justiça e Segurança Pública do
governo Bolsonaro. Ele deixou a
pasta em abril de 2020, acusando
o presidente de interferência po-
lítica na PF (Polícia Federal).

Ao contrário do que afirmou
Salles, o ex-juiz já declarou ser
contra a liberação da maconha,
mas, em entrevista ao apresen-
tador Ratinho, do SBT, em julho
de 2019, afirmou ser a favor do
seu uso medicinal.

Em relação às armas, Moro de-
clarou, em maio de 2019, quan-
do ainda era ministro, que o de-
creto assinado por Bolsonaro
para flexibilizar as regras para
compra e porte não fazia parte
de uma estratégia de combate à
criminalidade.

"Não tem a ver com a seguran-
ça pública. Foi uma decisão to-
mada pelo presidente em aten-
dimento ao resultado das elei-
ções", afirmou ele na ocasião.

APELOU

Em meio à filiação de Sergio Mo-
ro ao Podemos e do anunciado
ingresso de Jair Bolsonaro no

PL, o PSD de Gilberto Kassab fez nes-
ta quarta-feira um evento em Brasí-
lia com o objetivo de alavancar o
nome do presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (MG), para a corri-
da ao Palácio do Planalto.

Realizado em no salão de even-
tos do hotel Royal Tulip, um dos
mais caros de Brasília, a reunião ti-
nha como objetivo inicial anunciar
a filiação de José Luiz Datena, mas o
jornalista adiou a formalização de-
vido às incertezas sobre o cenário
eleitoral em São Paulo.

Em sua fala, Pacheco novamente
voltou a não se comprometer dire-
tamente com a postulação à Presi-
dência, mas, assim como no evento
de sua filiação ao PSD, no mês pas-
sado, voltou a fazer um longo dis-
curso com tom de candidato.

Ele criticou extremos e a cultura
de ódio, defendendo a democracia
e voltando a fazer várias referências
ao mineiro Juscelino Kubitschek
(Pacheco é de Rondônia, mas foi
criado e fez carreira política em Mi-
nas). "Vivemos hoje no Brasil um cli-
ma de radicalismo, de extremismo,
de uma cultura de ódio que está
acabando com o Brasil e que preci-
samos conter", afirmou, acrescen-
tando mais adiante, em uma clara
referência a eleitores de Bolsonaro:
"Revelar amor ao Brasil não é colo-
car uma camisa da seleção brasilei-
ra e sair na rua xingando o Supremo
Tribunal Federal e o Congresso".

Sem citar nomes, o presidente
do Senado disse ainda que o Brasil
não precisa, neste momento, de

lançamento de candidatos a presi-
dente, mas de políticos que deba-
tam e encontrem soluções para os
inúmeros problemas imediatos.

O PSD tenta viabilizar o nome de
Pacheco como candidato de uma
terceira via contra a polarização
eleitoral entre Lula e Bolsonaro. De
acordo com a última pesquisa do
Datafolha, porém, de setembro, o
senador aparecia com apenas 1%
das intenções de voto.

Participaram do evento do PSD,
comandado por Kassab, vários con-
gressistas e prefeitos da legenda, en-
tre eles Alexandre Kalil (Belo Hori-
zonte), segundo quem Pacheco é o
nome para liderar um projeto que
acabe com a "fila do osso" no país.

Datena mandou um vídeo para
ser exibido no encontro, pregando
misericórdia na política, elogiando
o PSD e Pacheco. O apresentador ra-

diou a sua filiação após as notícias
de uma possível dobradinha entre
Lula e Geraldo Alckmin, que, de saí-
da do PSDB, poderia abandonar a
pré-candidatura ao governo de São
Paulo para ingressar no PSB e ser vi-
ce na chapa presidencial petista.

O jornalista diz aguardar os des-
dobramentos dessa movimenta-
ção para definir o partido e o cargo
que pretende disputar em 2022.

Datena pode se lançar candidato
ao governo de São Paulo pelo PSD
caso Alckmin decida mesmo ser
candidato a vice de Lula na campa-
nha presidencial em 2022.

Ele pode se lançar candidato ao
governo de São Paulo pelo PSD caso
Geraldo Alckmin decida mesmo
ser candidato a vice de Lula. Datena
já anunciou que vai se filiar ao par-
tido presidido por Kassab.

A ideia inicial, no entanto, era a de

lançá-lo candidato ao Senado em uma
chapa que teria Alckmin candidato ao
governo, pelo PSD, e o ex-governador
Márcio França a vice, pelo PSB.

A revelação, feita pela jornalista
Mônica Bergamo, de que Alckmin e
Lula abriram um diálogo em torno
de uma chapa à Presidência da Repú-
blica mudou o cenário. A ausência de
Alckmin na cédula para o governo
do estado abriria um caminho para
que Datena se lançasse à sucessão do
governador João Doria em SP.

O apresentador ainda não assi-
nou a ficha de filiação e aguarda a
definição das prévias do PSDB, que
escolherá o candidato tucano à su-
cessão presidencial. Isso porque Al-
ckmin já afirmou a lideranças de
diversos partidos que só definirá
seu rumo político depois da elei-
ção interna da legenda à qual está
filiado desde 1988.
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Alcolumbre cede e
marca sabatina de
André Mendonça

PARA O STF

Após muita pressão, CCJ do Senado vai se reunir semana
que vem para aprovar ou rejeitar indicação de Bolsonaro

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Alcolumbre segurou por mais de quatro meses indicação de Mendonça

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

ARMADILHA PARA CANDIDATOS
Dois fatores de peso parecem "contrata-

dos" para o cenário após as eleições de 2022.
Não importa quem seja o vencedor, a econo-
mia não terá condições de crescimento sus-
tentável e será afetada pela também já "con-
tratada" gastança em ano eleitoral.

E não importa o vencedor, a piora do já
ruim sistema de governo trará enormes difi-
culdades de governabilidade. Economia fra-
ca e governo desarticulado serão os princi-
pais legados de Jair Bolsonaro, embora não
tenha sido ele o "inventor" nem de um nem
de outro.

Os pré-candidatos compreendem a di-
mensão da armadilha que os espera na
questão de governabilidade, sem a qual não
mexem na economia? Lula, sim. Se vitorio-
so, declarou, vai reverter os ganhos de po-
der conquistados pelo Legislativo, leia-se
orçamento secreto. Bolsonaro, se entendeu
sua posição de boneco do Centrão, cala a
boca por motivos óbvios.

Nesse sentido Ciro Gomes continua
apresentando discurso eleitoral bem arti-
culado em suas partes, batendo na tecla fa-
vorita do nacional desenvolvimentismo. Os

outros ainda estão envolvidos em brigas in-
ternas de péssima repercussão (PSDB), pas-
sam pelo estágio embrionário de campanha
(PSD e Rodrigo Pacheco, mas também o
MDB). Estão distantes de apresentar um
"perfil" de candidatura bem delineado.

Inflação, renda e desemprego já são tidos
como fatores dominantes para os eleitores.
Premissa que está clara no comportamento
de Sergio Moro, a sensação política do mo-
mento. Seu principal ativo político, o combate
à corrupção, perdeu em importância relativa
e ele mesmo reconhece isso, embora conti-
nue mencionando em primeiro lugar a Lava
Jato como seu principal trunfo eleitoral.

Os marqueteiros de campanha terão difícil
missão ao tentar transformar o juiz durão em
simpático campeão do combate à pobreza,
mas o conjunto de declarações bem ensaia-
das de Moro sobre macro economia está
causando impacto nas elites dirigentes, e não

só as da economia. Está "chegando", como
se diz.

Neste momento a figura política de Moro
se beneficia de dois aspectos.

Populistas tipo Lula ou Bolsonaro são re-
jeitados ao longo de amplo espectro de eli-
tes. E, em contraste com a de seus princi-
pais adversários, a figura do ex-juiz começa
a preencher a condição subjetiva de "con-
fiável" (nada tem a ver com fatos passados).
Sinal preocupante para seus concorrentes,
Moro está ganhando projeção pelo que
possa vir a ser, e não apenas por aquilo que
já foi ou fez (correto ou não).

Resta saber se ele entende o tamanho da
armadilha à espera do vencedor em 2022.
Se compreendeu, até aqui guardou para si,
e não disse ainda em público como vai se li-
vrar dela.

William Waack é jornalista e apresenta-
dor do Jornal da CNN

Após mais de quatro meses de
resistência, o presidente da
Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), marcou a sabati-
na do ex-ministro André Mendon-
ça, indicado pelo presidente Jair
Bolsonaro para uma vaga no Su-
premo Tribunal Federal (STF). A sa-
batina e votação da indicação de
Mendonça na CCJ vão acontecer na
próxima semana, durante o cha-
mando esforço concentrado con-
vocado no Senado para votar indi-
cações pendentes para diferentes
cargos.

O presidente da comissão infor-
mou que um calendário será ela-
borado até o início da próxima se-
mana, para que todos os nomes
pendentes de análise na CCJ sejam
efetivamente sabatinados. "Vou fa-
zer a leitura de todas as mensagens
[presidenciais] que estão aqui. Vou
seguir integralmente a decisão do
presidente [do Senado] Rodrigo Pa-
checo de, no esforço concentrado,
com o quórum adequado, fazer-
mos as sabatinas de todas as auto-
ridades que estão indicadas na co-
missão", afirmou o senador.

O senador também disse que re-
cebeu sete pedidos de senadores
para serem relator da indicação de
Mendonça. Acrescentou que vai

realizar uma reunião com os inte-
ressados e membros da comissão
nos próximos dias e que então to-
mará uma decisão.

O senador pelo Amapá se encon-
trou em uma posição difícil para
continuar segurando a sabatina de
Mendonça, apesar do alívio pro-
porcionado por uma recente deci-
são do STF, que garantiu a ele a
prerrogativa para agendar as análi-
ses dentro da comissão.

Por outro lado, cresceu a pressão
sobre seu aliado, Rodrigo Pacheco,
que então marcou um esforço con-
centrado e vinha falando que tinha
a "expectativa" de que Alcolumbre
realizaria todas as sabatinas pen-
dentes. Ao mesmo tempo, o presi-
dente da CCJ também vinha repe-
tindo nos últimos meses que ape-
nas pautaria a sabatina de Men-
donça se tivesse votos suficientes
para derrubá-la. Ele tem dito que
conta com 49 votos contra o indi-
cato de Jair Bolsonaro - de um total
de 81 senadores.

Comenta-se que o principal mo-
tivo pelo qual Alcolumbre vinha se-
gurando a sabatina de Mendonça é
o fato de ter perdido o controle so-
bre a distribuição de emendas.
Além disso, também comenta-se
que ele gostaria de ver substituída
a indicação de Mendonça pela do

atual procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras. Mendonça é o no-
me "terrivelmente evangélico" que
Bolsonaro havia prometido indi-
car para uma vaga no STF.

Alcolumbre fez ontem uma lon-
ga fala sobre o assunto, rebatendo
a acusação de que havia tornado
inoperante alguns órgãos, justa-
mente por não agendar sabatinas.

Citou como exemplo o Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP), afirmando que as sabati-
nas que lhe cabiam haviam sido
feitas mas que o plenário do Sena-
do ainda não realizou as votações
previstas. O ex-presidente do Sena-
do também afirmou que tinha pre-
ferência por realizar primeiramen-
te as sabatinas para cargos com
mandatos e não para as vitalícias,
como indicações para tribunais.

Ele citou especificamente as in-
dicações de Mendonça, para o STF e
também para uma vaga no Tribu-

nal Superior do Trabalho (TST), cuja
indicada é a desembargadora Mor-
gana de Almeida Richa. "Pessoal-
mente, se tivesse que escolher, eu
optaria por colocar todos os cargos
nesse momento, os cargos que dis-
põem de mandato, e não os vitalí-
cios", afirmou.

Alcolumbre também comentou
a pressão que vinha recebendo, in-
clusive ataques de ódio em virtude
da sua religião. Respondeu as críti-
cas de que ele próprio poderia es-
tar perseguindo um evangélico.
"Eu sou judeu. Como que eu estaria
perseguindo um evangélico?"

Alguns senadores elogiaram a
iniciativa, mas aproveitaram para
criticar a demora para o agenda-
mento da sabatina. Esperidião
Amin (PP-SC) se exaltou e bateu na
mesa, afirmando que Alcolumbre,
como presidente da CCJ, é "um sú-
dito do regimento [do Senado],
mas é um súdito rebelde".

Durante sessão
plenária na
semana passada,
alguns senadores,
como o líder do
Podemos, Álvaro
Dias (PR), chegou
a ameaçar uma
g ra n d e
paralisação dos
trabalhos do
Senado, se a
sabatina de
Mendonça não
fosse realizada.
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LINHA HISTÓRICA
A menos de um ano da eleição, a inflação da 3ª quadrissemana

de novembro/21 é a maior dos últimos quinze anos. A linha
histórica, conforme o atual informativo da Secretaria de Política
Econômica (SPE), do Ministério da Economia, mostra que o índice
do governo de Jair Bolsonaro (0,96%) supera o registrado em 2015,
no mesmo período, durante o governo Dilma Rousseff (0,94%). Foi
o desarranjo na economia que turbinou o processo de
impeachment da petista. Em 2016, já no governo Temer, no período
de análise, o índice caiu para 0,24%, subiu para 0,32% em 2017 e em
2018, despencou para 0,05%.

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

A s c e n d e nte
A trajetória da inflação permanece ascendente. Comparada

com a última semana, houve aceleração dos grupos: Transportes
(de 2,55% para 2,98%), destaque para gasolina (de 7,28%, ante
6,14%); e Educação, leitura e recreação (de -0,19% para 0,57%),
destaque para passagem aérea (de -1,87% para 2,88%).

Cenário
Apesar dos índices crescentes, Bolsonaro e seu time

econômico assistem inertes a inflação sob descontrole e se
eximem de qualquer responsabilidade. Sem anúncio de medidas
para conter os preços, Bolsonaro e Paulo Guedes (foto ) jogam a
culpa no cenário econômico mundial. “O mundo todo está
sofrendo com a economia neste, espero, pós-pandemia”, tem
repetido Bolsonaro.

Deltan vem aí
Ex-procurador chefe da

Operação Lava Jato no MPF,
Deltan Dalagnol vai estrear na
política após fazer mistério com
seu desligamento da categoria.
É ele uma das estrelas nacionais
a se filiar no Podemos de Sergio
Moro, enquanto o ex-juiz faz
mistério com Alvaro Dias.

M i n e raç ão
Entidades ambientalistas

foram excluídas do debate e
denunciam que as alterações
em discussão, na Câmara, do
Código de Mineração
(Decreto-Lei 227/67) atendem a
interesses do setor mineral
(grandes, médias e pequenas
mineradoras ou garimpeiros).
Por pressão das entidades e da
oposição, a votação do parecer
do Grupo de Trabalho - sob
relatoria da deputada Greyce
Elias (Avante-MG) -, prevista
para esta semana, foi adiada.

Anuência
O Comitê Nacional em

Defesa dos Territórios Frente à
Mineração aponta que, ao
retirar a obrigatoriedade de
anuência de estados e
municípios para instalação de
empreendimentos de
mineração, a proposta
concentra poder demasiado
na esfera federal, restringindo
a decisão de entes federados
aos seus territórios e
fechando os principais canais
atuais de interlocução das
comunidades atingidas e
ameaçadas pela mineração.

Na esteira
Ex-ministros do governo

Bolsonaro aguardam a
possível filiação ao PL para
darem início aos seus planos
de campanha. Três deles
deixaram as respectivas
pastas sob saraivadas de
polêmicas e denúncias.

Tr i u nv i rato
Ex-titular do Meio Ambiente,

Ricardo Salles, expulso do Novo, vai
tentar uma vaga no Senado. Abraham
Weintraub, ex-ministro da Educação,
tem conversado sobre possível
candidatura ao governo de São Paulo.
E o ex-chanceler Ernesto Araújo
cogita concorrer à Câmara, pelo DF.

D os s i ê
André Mendonça venceu a primeira batalha, mas terá pela frente

uma guerra durante a sabatina na próxima semana. Será cobrado pelos
senadores principalmente sobre sua polêmica gestão no Ministério da
Justiça, quando abusou de processos com base na Lei de Segurança
Nacional. Perseguiu jornalistas e produziu um dossiê sobre a atuação
de 579 policiais e professores identificados como antifascistas.

Crise
Deputado Gustavo Fruet (PDT-PR)

pretende instituir um conjunto de
medidas para elevar a racionalidade e a
eficiência no uso da água. Por meio de
uma proposta que altera a Lei nº
9.433/1997 (Política Nacional de
Recursos Hídricos), o parlamentar
sublinha que o objetivo é preparar o
país para o enfrentamento de crise
hídrica, como a que assola as regiões
Sul e Sudeste em 2021.

M osa i c os
da Basílica

A Arquidiocese de
Aparecida (SP) contratou
uma empresa italiana
com os melhores
técnicos do mundo para
implantar 15 mil m² de
mosaicos na fachada da
Basílica, com ilustrações
de passagens bíblicas.

ES P L A N A D E I R A
# Fundação Grupo Boticário e Fundação Araucária destinam R$ 3,7

milhões para 19 propostas de soluções para oceano. # Empresário
Alexis de Vaulx participa, dia 3 de dezembro, da Exposição do Carnaval
do Rio, no Centre National du Costume de Scéne, na França. # Julian
Tonioli, sócio da Auddas, fala dia 3 sobre “Como abrir a caixa preta da
gestão magistral” durante Imersão Black Business Academy, da
FarmaPlus. # Escritor Carlos Fernando Galvão lança dia 28 "Um
Rasante na Beleza Carioca", no Palácio do Catete (RJ). #
Psicossomatista Vanessa Jaccoud lança livro "Transgeneridade: um
caso de transcendência", pela Editora Cartola, e destina valor das
vendas para Associação TRANquilaMENTE.

EDU ANDRADE/ASCOM/ME
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OPINIÃO.
A mão que liberta
A esmola não transforma; ela

impede a consciência que li-
berta. A fome é inaceitável,

por isso o auxílio é inquestioná-
vel. Mas não se pode aceitar que
possamos ter um povo ajoelhado
à espera do interesse eleitoreiro
de quem quer aprisionar o neces-
sitado para dele fazer o que qui-
ser e à hora que quiser. Precisa-
mos de um governo que mate a
fome, mas que também liberte
seu povo pela verdadeira trans-
formação, a que abre caminhos
para conquistas que fazem dos ci-
dadãos os verdadeiros agentes da
mudança. O emprego e a renda
são os ingredientes da esperança
de um mundo mais justo e aco-
l h e d o r.

Vi, nos últimos dias, notícias de
movimentos que querem perpe-
tuar o auxílio emergencial, refor-
çando o pacto da mediocridade,
aquele no qual o rico reconhece
que o pobre é pobre, por isso dá
dinheiro a ele, mas o pobre conti-
nua pobre e o rico continua rico.
Esse modelo de relação entre o Es-
tado e seu povo é o atraso que
transforma a miséria em instru-
mento de poder e o miserável em
um soldado para a defesa dos in-

teresses de governantes. Não se
constrói uma nação com o pacto
da mediocridade. Será com o
rompimento da escravidão da es-
mola que construiremos um no-
vo Brasil, em que a sociedade en-
contrará seus caminhos, realiza-
rá suas conquistas e transforma-
rá o país, com um ambiente de
justiça e prosperidade.

Não podemos cair na armadi-
lha da benesse, do favor da sobre-
vivência. Ano que vem teremos
eleições. Nossas escolhas eleito-
rais precisam ser baseadas em
projeto de nação, no qual o prin-
cipal não é o auxílio, a política so-
cial compensatória, mas um país
onde o esforço individual possa
ser o suficiente para as conquis-
tas de uma vida melhor. O Estado
não pode ser a mão que escraviza,
que faz do cidadão um refém de
sua própria necessidade. O Esta-
do tem que ser a mão que liberta,
que transforma. Essa deve ser a es-
colha para um Brasil melhor.

VALDIR OLIVEIRA, s u p e r i nte n d e nte
do Sebrae no DF

Twitter: @antoniovaldir
Instagram: @valdiroliveiradf
Facebook :Valdir Oliveira

Latino I
Faz tudo que é merda na vida
depois vai se esconder numa
igreja e diz ter se tornado evan-
gélico

LUIZ ALBERTO SEVERO MENINE, PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA Lat i n o
vira cantor evangélico?

Latino II
Até a música gospel tá um lixo.

Saudades das boas músicas que
louvavam a Deus e sua criação. Ho-
je as músicas só falam de conquis-
tas e decepções amorosas, tudo
muito sem sentido.

NEY MACIEL, PELO FACEBOOK SOBRE A
MATÉRIA Latino vira cantor
eva n gé l i c o?

Dorminhoco I
Tá pensando em um grande pro-

jeto para o Brasil. Deixa eu ver se
adivinho: Pensando em como bri-
gar com a Anita.

JORGE FERREIRA, PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Flávio posta foto
de Bolsonaro dormindo: ‘p re c i sa
recarregar as energias’

Dorminhoco II
Bolsonaro é Mito mesmo, a mí-

dia só "fala" nele, a esquerda e os
derrotados políticos e a direita só
pensam nele. Tudo que o Bolsona-
ro faz vira notícia. Apesar de tudo o
que já fez, o cara realmente ainda é
p o p u l a r.

SOUZA BARBOSA, PELO FACEBOOK
SOBRE A MATÉRIA Flávio posta foto
de Bolsonaro dormindo: ‘p re c i sa
recarregar as energias’

C i ro
Sou eleitor de Ciro Gomes. O pro-

blema do Ciro Gomes é que ele fala
demais.

Veja que Lula fala pouco e até es-
tá propenso a fazer uma dobradi-
nha tendo como vice o Alck-
min/PSDB que foi seu adversário
em outras eleições, até mesmo o ex
juiz Moro, ele não faz criticas. Acor-
da Ciro!

AIRTON MANTOVANI BORCEDA, PELO
FACEBOOK SOBRE A MATÉRIA M o ro
coloca em risco candidatura de Ciro
Gomes, avaliam políticos e
p e d et i sta s

Estoque Black Friday
O consumidor pode não en-

contrar exatamente o que
procura ou ter que pagar va-

lores mais salgados nas compras
neste final de ano, inclusive na
Black Friday. Além da menor ofer-
ta de bens duráveis, matérias-pri-
mas e componentes destes itens
tiveram grande alta de preço.

Efeito pandemia: as medidas
de isolamento reduziram a pro-
dução de matérias-primas e o
transporte de mercadorias. De-
pois, com a volta rápida das ativi-
dades, pedidos foram retomados.
A cadeia que abastece a indústria
precisou atender pedidos novos e
os atrasados: problema que se
agravou, evitando assim uma re-
tomada da economia.

Além da disparada no preço de
equipamentos de transporte de
cargas, há gargalos em boa parte
dos portos do mundo, como na
Ásia, Europa e Estados Unidos, e
um grande congestionamento
de embarcações. As indústrias
que não conseguiram se anteci-
par a esses desafios não entrega-
rão nos prazos o volume para
atender os consumidores neste
fim de ano. Muitos varejistas já
trabalham com estoques meno-

res. Estão em busca de maior di-
versidade, com diferentes preços.

A partir de uma gestão de esto-
que mais tecnológica e com uso
de algoritmos para trazer previ-
são, é possível mais controle so-
bre o ciclo da produção e geren-
ciar melhor os processos, desde a
entrada e saída de materiais e
produtos até o envio de mercado-
rias. Isso diminui o tempo em
que os produtos precisariam ficar
armazenados – seja no estoque ou
no contêiner, e o custo de esto-
que. Ainda reduziríamos o des-
perdício, principalmente aqueles
associados a itens perecíveis, que
ficariam parados, mostrando fa-
lhas na governança corporativa.

Ou seja, ainda há alternativas
para equacionar a falta de produ-
tos e o aumento das vendas. Afi-
nal, ao contrário das primeiras
Black Fridays noo Brasil, a data se
consolidou no varejo nacional.
Este ano, parte dos consumidores
procura novos produtos, mas
sem unidades suficientes para
atender a demanda.

LUIS FERNANDO TALIB, ge re nte
nacional de desenvolvimento de
negócios da Slimstock

Salvador da
pát r i a

Graças aos céus, pela idade,
não tenho mais obrigação de
votar. Não irei colocar azeito-
na na empada de cretinos, fa-
lastrões e ingratos. Só procu-
ram você em época de eleição.
Não merece meu apreço.
Foi-se o tempo, que esperan-
çoso e entusiasmado, fazia a
barba e colocava roupa nova
para votar. O balaio de candi-
datos medíocres e oportunis-
ta não para de crescer.

Todos empenhados em ti-
rar Brasília e o Brasil do caos
sáfaro. Todo dia aparece um
cara-de-pau fantasiado de sal-
vador do Pátria. Raríssimos se
salvam. Não votarei em nin-
guém. Nem para a câmara le-
gislativa, senado, câmara fe-
deral, governador, nem tão
pouco e sobretudo, para Presi-
dente da República. De ante-
mão aviso que a caixa dos cor-
reios de casa e minhas redes
não merecem ser entupidas
com papeluchos eleitoreiros.
Não são latrina.

VICENTE LIMONGI NETTO,
Brasília, DF

Ja n e i ros
Não adianta fingir que os janeiros

não trazem mudanças em nossas vi-
das. Mudamos a voz, temos dificul-
dade de enxergar, escutamos menos,
falamos coisas desconexas e arrasta-
mos os pés.

Os janeiros podem perfeitamente fa-
zer a gente comparar o tempo de go-
verno de Daniel Ortega, Nicarágua, com
o tempo de governo de Ângela Merkel,
Alemanha. É tudo muito normal. Os ja-
neiros podem nos levar a acreditar que
os cubanos são felizes com o regime di-
tatorial implantado por Fidel Castro.
Ah! como os janeiros podem causar es-
tragos em certas pessoas.

JEOVAH FERREIRA, Taquari, DF

Risco, covid-19
Na Europa, com liberdade para

aglomeração, o coronavírus voltou
com força. O Brasil, no fim de 2019,
embora sabendo discretamente da
pandemia na Europa, não levou a sé-
rio e o réveillon e carnaval acontece-
ram sem restrição. Será prudente bo-
tar as barbas de molho, moderação e
prevenção não fazem mal a nin-
guém e salvam vidas.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES,
Vila Velha, ES

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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Anvisa libera
reforço da
Pfizer em
maiores de 18

IMUNIZAÇÃO

Agencia recomenda, no entanto, que
a terceira dose seja com o mesmo
imunizante usado nas duas primeiras

RAFAELA FELICIANO/CEDOC

A gê n c i a
justificou que
dados indicam
a diminuição
dos anticorpos
n e u t ra l i za ntes
e queda da
eficácia ao
longo do
te m p o

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) aprovou
nesta quarta-feira, que a Pfizer

inclua a dose de reforço na bula da
sua vacina contra o coronavírus.
De acordo com o órgão, "as evidên-
cias científicas demonstram segu-
rança e eficácia" na aplicação, reco-
mendada para seis meses após a se-
gunda dose, em pessoas de 18 anos
ou mais. A indicação da Anvisa é pa-
ra que a dose de reforço seja utiliza-
da em esquema homólogo, isto é,
em quem também tomou as duas
primeiras doses da Pfizer. A agência
justificou a decisão com base em
"dados de estudos científicos que
indicam a diminuição dos anticor-
pos neutralizantes", "evidências de
diminuição de eficácia da vacina" e
o surgimento de novas variantes,
como a Delta.

A Pfizer ainda firmou um termo

de compromisso com a agência pa-
ra apresentar dados complemen-
tares solicitados pela Anvisa. Os
principais pontos a serem esclare-
cidos são sobre eficácia, imunoge-
nicidade e segurança da dose de re-
forço; plano de gerenciamento de
risco; e efetividade e segurança de
"vida real". Os dados de segurança e
eficácia da dose de reforço da Pfizer
para o uso heterólogo, naqueles
que foram imunizados com a vaci-
na de outro fabricante, ainda não
foram disponibilizados pela far-
macêutica e nem avaliados pela
A nv i s a .

A orientação contraria a diretriz
dada pelo governo federal, afir-
mando que a dose de reforço pode-
ria ser da Pfizer mesmo se as duas
aplicações anteriores não tivessem
sido deste laboratório. Ainda na se-
mana passada, a agência cobrou

do Ministério da Saúde um posicio-
namento oficial sobre a decisão de
anunciar a imunização de reforço
em toda a população adulta do Bra-
sil. Segundo o anúncio do ministro
Marcelo Queiroga, a aplicação da
dose de reforço pode ser feita em
todo o País desde que o esquema
vacinal tenha sido completado há,
no mínimo, cinco meses

Remédio contra covid
Outra novidade na luta contra a

covid-19 é um novo estudo com o
Regn-Cov2, medicamento já apro-
vado pela agência para casos leves
e moderados de covid, mostra que
o remédio também atua de forma
preventiva contra a doença causa-
da pelo coronavírus.

Hoje o medicamento está apro-
vado pela agência reguladora do
Brasil para uso emergencial em pa-
cientes com 12 anos ou mais que es-
tejam com covid-19 e que possuam
alto risco de progredir para formas
graves da doença. Segundo a Anvi-
sa, ele não está autorizado para uso
em pacientes hospitalizados por

covid ou que necessitem de oxigê-
nio de alto fluxo ou ventilação me-
cânica em seus tratamentos, po-
dendo, neste caso, piorar o desfe-
cho clínico do quadro.

Atualmente, o coquetel está
aprovado em mais de 50 países, se-
ja para indicação de profilaxia
pós-exposição ao novo coronaví-
rus, seja para uso ambulatorial, na
fase de tratamento.

Entre os países que já usam o me-
dicamento estão Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá, Japão, Índia,
Austrália, Israel e Suíça.

Rocha avalia que a vacinação é o
grande pilar de combate à pande-
mia, mas que existe um recorte de
pacientes que não possuem uma
boa resposta imune a um imuni-
zante.

"É muito importante que exista
uma opção terapêutica a esses pa-
cientes que não respondem ade-
quadamente à vacina. Precisa des-
se tratamento para evitar a hospi-
talização", diz Mauricio Rocha, ge-
rente médico do portfólio covid-19
da Roche Farma Brasil.

Segurança e
eficácia do
reforço da Pfizer
para imunizados
com a vacina de
outro fabricante
não foi
detalhada pela
fa r m ac ê u t i ca
nem avaliada
pela Anvisa.
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Você precisa mesmo comprar?
BLACK FRIDAY

Ação Green Friday, do Instituto Akatu, foi criada para conscietizar sobre compras em exagero
VÍTOR MENDONÇA/JORNAL DE BRASÍLIA

Atitude consciente preserva o bolso do consumidor e o planeta, evitando o desperdício de recursos

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÃªNCIA BRASIL

Líder do
governo no

s e n ad o,
Fe r n a n d o

B eze r ra ,e m
discurso no

C o n g res s o
N ac i o n a l

O Instituto Akatu, organização
não governamental de consu-
mo consciente, lançou nesta

semana um movimento para sen-
sibilizar consumidores a evitar
compras supérfluas. Denominada
Green Friday, a ação foi criada para
substituir o consumismo provoca-
do pela promoção Black Friday. A
instituição incentiva que os consu-
midores adquiram somente aqui-
lo que seja realmente necessário.
Esse gesto, além de gerar um me-
lhor impacto para os indivíduos, a
natureza e a sociedade, também
evita o endividamento e o descon-
trole financeiro das famílias.

A ONG se baseia no argumento
de que toda forma de consu-
mo traz consequências
para o meio ambiente e
para a sociedade. Em
uma data como a Bla-
ck Friday, o consumo
estimulado e exacer-
bado faz com que o
"barato de hoje possa
sair caro amanhã”. A ini-
ciativa Primeiros Passos, tam-
bém lançada recentemente pelo
instituto, traz dicas para que os
consumidores trilhem sua jornada
de consumo de modo a evitarem
exageros no período das promo-
ções.

A primeira dica é sobre a necessi-
dade da compra, considerando im-
pactos financeiros, para o meio
ambiente e a sociedade. “Evite o
consumo por impulso, pense so-
bre os motivos que despertam seu
desejo de compra e se há algo que a
torna de fato necessária”, diz o
guia. Outra dica importante dada
pelo instituto é repensar as com-

pras online, dando um tempo com
outra atividade antes de finalizar a
compra e pensar se aquela é uma
necessidade real. Afinal, a rapidez
da finalização da compra pode esti-
mular uma decisão tomada sem
muita reflexão.

Outra orientação é não salvar os
cartões nas plataformas de com-
pra, a fim de evitar as compras por
impulso, porque, quando salvos,
facilitam a compra desnecessária.
“Caso decida fazer uma compra,
busque produtos com menor pe-
gada de carbono: você pode com-
parar as emissões associadas à pro-
dução de itens similares na plata-
forma CoClear e, assim, poderá op-

tar por aquele cujo impacto
negativo é menor”, diz o

guia.
O controle das finan-

ças pessoais e o apren-
dizado de como lidar
com o próprio dinhei-

ro é essencial para con-
seguir escapar mais facil-

mente de uma compra por
impulso. “Aplicativos (apps) co-

mo o GuiaBolso e o Organizze aju-
dam a evitar compras desnecessá-
rias e limitar gastos”, informa o
Akatu.

Outra dica é evitar que emoções
negativas sejam o motivo das com-
pras, cultivando outros métodos
para lidar com essas emoções, co-
mo passar um tempo com amigos
e familiares ou qualquer outro
hobby. O instituto ainda orienta
para, ao comprar, dar preferência a
empresas que aderem ao movi-
mento que propõe um consumo
mais consciente e sustentável por
meio da oferta de produtos que ge-

CCJ do Senado adia votação da proposta
P R E C AT Ó R I O S

A Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado adiou, nes-
ta quarta-feira, a votação do relató-
rio da proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) dos Precatórios, após
um pedido de vistas apresentado
por pelo menos quatro partidos. Is-
so aconteceu logo após a leitura do
texto do relator, Fernando Bezerra
(MDB-PE), líder do governo no Se-
nado. Não há nova data prevista.

O governo tenta retomar a tra-
mitação nesta quinta. Mas líderes
partidários argumentam que pre-
cisam de mais tempo para analisar

a nova versão da PEC. Bezerra apre-
sentou o relatório com mudanças
no texto aprovado na Câmara. A
PEC dos Precatórios é hoje a princi-
pal pauta de interesse do presiden-
te Jair Bolsonaro no Congresso, au-
torizando o governo a gastar mais.

Para ampliar em cerca de R$ 106
bilhões as despesas do próximo
ano, a PEC tem dois principais pila-
res: permite um drible no teto de
gastos, e cria um valor máximo pa-
ra o pagamento de precatórios, dí-
vidas da União reconhecidas pela
Justiça. Mas o espaço orçamentário

não é suficiente para bancar auxí-
lio financeiro a caminhoneiros e
reajuste a servidores públicos.

Bezerra criou brecha para tornar
o Auxílio Brasil um programa per-
manente, como defendem líderes
do Senado, e livra o governo de en-
contrar uma medida que compen-
se o aumento de gastos. Para eco-
nomistas e técnicos do Congresso,
é um drible na Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), e exige compen-
sação (criação de novos impostos
ou corte de despesas) quando hou-
ver novo gasto permanente.

ram menos impactos negativos ao
meio ambiente e à sociedade.

Dia de doar
Para estimular os compradores

na busca por um consumo mais
consciente, o Instituto Akatu se
une a diversas organizações sociais
no Dia de Doar. A iniciativa promo-
ve um país mais solidário e incenti-
va pessoas e empresas a apoiarem
causas e organizações sociais no
período da Black Friday, fazendo
doações em dinheiro a partir de R$

20,00
“As contribuições serão direcio-

nadas ao Edukatu, plataforma de
aprendizagem gratuita que leva
conteúdos exclusivos sobre consu-
mo consciente e sustentabilidade
para mais de sete mil escolas e 42
mil alunos em todo o país. O valor
arrecadado será usado para a reali-
zação de oficinas de capacitação de
professores, a produção de novos
conteúdos educativos e o engaja-
mento de novas turmas do Ensino
Fundamental.”

“Evite o consumo por
impulso, pense sobre
os motivos que
despertam seu desejo
de compra e se há
algo que a torna de
fato necessária”,
informa o guia da
i n st i tu i ç ão

26
DE NOVEMBRO É O DIA

DAS GRANDES
O F E RTA S
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S A I BA MAIS
» De personalidade controlada,

antes de ser candidato, Olaf
Scholz já havia sido apelidado
por jornalistas de
"Scholz-o-mat", expressão que
o identifica com algo tão
previsível quanto uma máquina
de lavar roupas.

» Muitas vezes descrito como
"sem carisma" ou "alguém que
saiu de um congresso de
contadores", transmite mais
tranquilidade que tédio, porém,
e está longe de ser um
tecnocrata obtuso, sem outros
i nte res s es .

» É apaixonado por literatura e
um admirador do romancista
austríaco Robert Musil
(1880-1942) e dos irmãos
alemães Henrich (1851-1950) e
Thomas Mann (1875-1955).
Costuma acompanhar todas as
edições da exposição de arte
contemporânea Documenta
-que acontece a cada cinco
anos na Alemanha-e é
aficionado por cinema

MARKUS SCHREIBER/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Angela Merkel,
recebe um
buquê de flores
de Olaf Scholz,
antes da
reunião de
ga b i n ete
realizada na
Chancelaria,
em Berlim

Cerca de 27
i m i g ra ntes
m o r re m

Ao menos 27 imigrantes mor-
reram ao tentar cruzar o Canal
da Mancha esta quarta (24) em
direção ao Reino Unido, segun-
do o Ministério do Interior da
França. Segundo a Prefeitura de
Calais, cidade da costa francesa
de onde eles teriam saído, disse
que à noite já havia 31 corpos res-
gatados e o número poderia
c r e s c e r.

A guarda costeira local evitou
cravar o número exato de mor-
tes, mas acrescentou que os res-
gatistas encontraram cerca de
20 pessoas na água; apenas duas
estavam conscientes. As buscas
continuavam durante a noite.

O naufrágio é o maior desas-
tre desse tipo na região desde
que travessias em pequenos
barcos começaram a crescer, há
três anos, e ocorre em meio a
uma explosão de tentativas de
atravessar o canal, que neste
ano já causou atritos entre Fran-
ça e Reino Unido.

O premiê britânico, Boris
Johnson, cuja política para refu-
giados é criticada por ativistas,
convocou uma reunião do co-
mitê de emergência COBR para
discutir o caso na noite desta
quarta. "O desastre mostra o
quão perigoso é fazer essa tra-
vessia", disse ele em entrevista à
BBC.

"Nunca podemos condenar o
suficiente o comportamento
criminoso dos contrabandistas
que organizam essas travessias",
escreveu em mídia social o mi-
nistro do Interior francês, Gé-
rald Darmanin.

Jean Castex, primeiro-minis-
tro da França, foi pelo mesmo
caminho: "Meus pensamentos
estão com os mortos e feridos,
vítimas de gangues de crimino-
sos que exploram sua angústia e
m i s é r i a" .

Segundo a mídia britânica,
cada imigrante paga cerca de
4.000 euros (cerca de R$ 27 mil)
para chegar ao Reino Unido, e
há relatos de botes com até 80
pessoas.

Até esta quarta, o pior naufrá-
gio havia sido o que matou cin-
co membros de uma família
curda iraniana, incluindo um
bebê, perto de Calais, em outu-
bro do ano passado. Artin, de 15
meses, só foi encontrado três
meses depois, na Noruega.

Só neste ano, 31.500 pessoas
tentaram cruzar o canal a partir
da costa da França, segundo o
governo francês. Sete tinham
morrido ou desaparecido e
7.800 haviam sido resgatados.

CANAL DA MANCHA

P rog ra m a
contra crise
da covid-19

Olaf Scholz deve assumir a Ale-
manha no pior surto de Covid-19
do país desde o começo da crise.
Além disso, comandará o país mais
rico de uma Europa lutando contra
as consequências do Brexit e a crise
na fronteira com Belarus.

Durante o governo Merkel, o so-
cial-democrata acumulou trunfos
que o levaram de terceiro na corri-
da eleitoral a líder do partido mais
v o t a d o.

Scholz foi responsável por mon-
tar o programa de ajuda contra a
crise do coronavírus, que ele apre-
sentou como "a bazuca necessária"
para segurar empregos e apoiar
empresas: um pacote de 750 bi-
lhões de euros (R$ 4,7 trilhões), cal-
çado em uma dívida de quase 400
bilhões de euros.

Viu ser aprovada a proposta de
imposto mínimo global, da qual
ele era um dos principais articula-
dores. Não escapou de acusações: é
investigado sob suspeita de falhar
na fiscalização da financeira Wire-
card, que quebrou. Seus índices
nas pesquisas eleitorais não se me-
xeram após o caso, o que levou os
jornais a chamá-lo em seus títulos
de "candidato Teflon".

Scholz conclui acordo
para suceder Merkel
Após negociações, líder do partido
Social-Democrata deve assumir a
chancelaria no início de dezembro

ALEMANHA

O
vice-premiê e ministro das Fi-
nanças da Alemanha, Olaf
Scholz, fechou acordo tripar-

tidário e deve suceder a primei-
ra-ministra Angela Merkel. O anún-
cio foi feito na tarde de ontem, pe-
los líderes do SPD (social-democra-
ta), dos Verdes e do FPD (liberal).

O acordo será submetido agora
aos três partidos, e espera-se que
Scholz seja eleito primeiro-minis-
tro pelos deputados no começo de
dezembro. Isso instalará o primei-
ro governo de coalizão triplo na
Alemanha desde o pós-guerra.

Segundo a mídia alemã, Annale-
na Baerbock, co-líder dos Verdes
que concorreu nas eleições a pri-
meira-ministra, se tornará minis-
tra das Relações Exteriores, e o co-lí-
der Robert Habeck assumirá um
novo ministério, que reúne econo-
mia e metas climáticas.

O líder do liberal FDP, Christian
Lindner, será o novo ministro das
Finanças, e o social-democrata Hu-
bertus Heil continuará como mi-
nistro do Trabalho.

A coligação foi apelidada de se-
máforo, por causa das cores de seus
partidos: vermelho dos sociais-de-
mocratas, amarelo dos liberais e
verde, dos ambientalistas.

O principal obstáculo nas nego-
ciações foram as discordâncias so-
bre como financiar a transição pa-
ra uma economia verde, segundo
pessoas envolvidas no acerto.

Segundo a agência de notícias
Reuters, as partes envolvidas con-
cordaram em se comprometer
com a eliminação do uso de carvão
na indústria até 2030 e com o fim
da geração de energia a gás até
2040.

Embora os Verdes e o SPD sejam
vistos como parceiros naturais
dentro da centro-esquerda, o libe-
rais têm histórico fiscal mais agres-
sivo e seu programa está mais pró-
ximo do dos conservadores da
CDU, partido da primeira-ministra
Angela Merkel.

Isso fez com que políticos e a mí-
dia previssem um período longo
de negociação, o que acabou des-
mentido pelos três partidos. O pac-
to a ser anunciado hoje conclui
reuniões formais que duraram
pouco mais de um mês, envolven-
do cerca de 300 negociadores, em
22 grupos de trabalho.

Confirmada, a coalizão encerra-
rá os 16 anos do governo de cen-
tro-direita liderado por Merkel -se
Scholz for eleito em dezembro.



Jornal de BrasíliaBrasília, quinta-feira, 25 de novembro de 202114

B ra s i l i e n s e s
e m b a rc a m
para a final
no Uruguai

L I B E RTA D O R E S

Torcedores de Flamengo e Palmeiras
assistirão ao jogo em Montevidéu

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

Neste sábado (27), às 17h, acon-
tecerá no Estádio Centenário
de Montevidéu, no Uruguai, a

62º final da Copa Libertadores da
América, disputada entre Flamen-
go e Palmeiras. Ambos os times,
que possuem um grande número
de torcedores no Distrito Federal,
buscam o terceiro título da maior
competição do con-
tinente. e muitos de-
les estarão lá.

Ambas as equipes
iniciaram as suas
temporadas dispu-
tando a final da Su-
percopa do Brasil no
Estádio Nacional Ma-
né Garrincha, em
abril deste ano. Na
ocasião, o Flamengo
venceu o Palmeiras
na disputa de pênaltis, após um
empate no tempo normal por 2x2.
Agora, as equipes decidem nova-
mente um grande troféu, desta
vez, na cidade de Montevidéu, capi-
tal do Uruguai, distante mais de
2.200 quilômetros da capital.

O jornalista Diego Abreu, mora-
dor do Jardins Mangueiral, decidiu
ir acompanhar o Flamengo, seu
clube do coração, na final da Liber-
tadores em Montevidéu. Ambicio-
so, Diego comprou a passagem pa-
ra o Uruguai antes mesmo do clu-
be rubro-negro chegar até a final
da competição “O Flamengo tinha
acabado de passar das oitavas de fi-
nal, e aí foi quando eu decidi com-
prar a passagem. estava confiante
que o Flamengo iria chegar e deci-
di comprar a passagem”, afirma.

Diego chegou em Montevidéu
no domingo (21), após conseguir
um período de férias no seu traba-
lho, e agora está dividindo o tempo

conhecendo a capital uruguaia e
também se preparando para a final
no Estádio Centenário: “Vou passar
uma semana no Uruguai vivendo
esse clima de final.”

É a segunda vez em que o jorna-
lista vai para outro país da América
do Sul para acompanhar o Flamen-
go em uma final de Libertadores.
Em novembro de 2019, Diego foi
para Lima, capital do Peru, para
acompanhar a decisão daquela

edição contra o River
Plate, da Argentina. A
sua aventura foi um
sucesso: a equipe ca-
rioca venceu os ar-
gentinos por 2 x 1
com dois gols de Ga-
briel Barbosa, feitos
no final da partida e
com direito a muita
aflição. “Di sp ut ar
uma final de Liberta-
dores é sempre uma

ansiedade nova, eu estou tão ansio-
so quanto eu estava lá em Lima”,
diz o flamenguista.

Em massa
Com sede em Vicente Pires, a

Mancha Verde de Brasília é uma
das torcidas organizadas da Socie-
dade Esportiva Palmeira mais es-
truturadas do país.

Uma das lideranças da torcida
organizada é Gabriela Lagares, mo-
radora da Vicente Pires. Junto com
ela, outras 11 pessoas estão indo
com ela representando a Mancha
Brasília. Eles chegaram nesta ter-
ça-feira (23) em São Paulo, e irão
junto com a caravana da torcida or-
ganizada da capital paulista para
Montevidéu de ônibus. A previsão
é que os brasilienses cheguem no
palco da final da Libertadores no
início da tarde desta sexta-feira
(26), véspera da decisão do maior
torneio da América do Sul.

ARQUIVO PESSOAL

Diego Abreu está no Uruguai desde domingo. Essa será a sua segunda final ‘i n - l o c o’ acompanhando o Fla

Os dois clubes
abriram a

te m p o rad a
jogando no DF.

O Flamengo
venceu nos

pênaltis

CESAR GRECO/ AGÊNCIA BRASÍLIA

Torcedores do Verdão deram último apoio ao clube em frente ao CT

Apoio pelos
telões em
B ra s í l i a

Morador da Ceilândia, o estu-
dante Alexandre do Santos, de 19
anos, é apaixonado Flamengo des-
de a sua infância, e está ansioso pa-
ra assistir a sua segunda final de Li-
bertadores disputada pelo ru-
bro-negro carioca em três anos. Na
ocasião, o jovem tinha 17 anos, e viu
o seu time ser campeão na sede da
Torcida Jovem Fla, localizada na Sa-
mambaia Sul. “Você consegue sen-
tir a energia de quem vive a paixão
pelo clube. A atmosfera é fantásti-
c a. ” Alexandre agora irá repetir a
tradição vitoriosa que fez há dois
anos atrás, e irá para o mesmo local
ver a partida que pode dar o tri-
campeonato para o Flamengo. Se-
gundo o estudante, acompanhar o
time de coração estando longe dos
estádios é dificultoso. “A gente co-
mo torcedor e fanático por futebol,
a gente quer muito estar perto,
junto com os torcedores.”, afirma.

Edgar Lourenço, estudante de
administração, é torcedor do Pal-
meiras desde criança, quando
acompanhava o pai em um bar
próprio para palmeirenses em So-
bradinho, onde mora. Sem a pre-
sença do seu pai, um "ilustre pales-
trino" que faleceu há sete anos, ele
irá junto com os seus amigos assis-
tir a final da Copa Libertadores na
garagem de uma casa.

Edgar está confiante e diz que o
time paulista é favorito para o jogo
"O Flamengo tem mais time, mas a
gente tem mais raça. A gente ven-
ceu o São Paulo e o Galo, não tive-
mos jogos fáceis que nem eles."

ARQUIVO PESSOAL

Gabriela Lagares foi para São Paulo e irá para Montevidéu com caravana
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Casa Gucci traz uma Lady
Gaga fashion e excêntrica

CINEMA

D I V U LG A Ç Ã O

Na pele de uma
femme fatale,
Lady Gaga faz
sua segunda
incursão em um
filme com
a m b i ç õ es
de Oscar

S E RV I Ç O

Casa Gucci
CINEMA
• Quando: Estreia nesta

quinta (25), nos cinemas
• Elenco: Lady Gaga,

Adam Driver e Al Pacino
• P ro d u ç ão :

C a n ad á / E stad os
Unidos, 2021

• D i re ç ão : Ridley Scott

"P ai, filho e casa Gucci", diz La-
dy Gaga, ao fazer o sinal da
cruz, numa cena exibida já

no trailer de "Casa Gucci", sinteti-
zando o pensamento das figuras
que habitam o filme. Para eles, a gri-
fe italiana não é só uma marca –é
um estilo de vida, uma instituição,
vista por aqueles personagens co-
mo algo acima dos homens e de sua
efêmera passagem pela Terra. Pes-
soas morrem; seus legados, não.

E é justamente uma morte que
impulsiona a trama do novo filme
de Ridley Scott, que chega aos cine-
mas nesta quinta (25). "Casa Gucci"
narra o conto de fadas transforma-
do em terror que envolve o casa-
mento da plebeia Patrizia Reggiani
com o endinheirado ex-diretor da
grife, Maurizio Gucci.

Poder, luxo e traição
Numa trama que fala sobre sede

de poder, ambição, traição e luxo,
muito luxo, vemos o que levou Pa-
trizia e encomendar o assassinato
do antigo marido –e isso não é spoi-
ler, é história verídica, levada às te-
las cinco anos após a italiana deixar
sua "estadia na Vittore", como ela se
refere aos anos na prisão San Vitto-
re, em Milão.

Na pele da femme fatale, Lady
Gaga faz sua segunda incursão

num filme com ambições de Oscar.
No passado, ela foi indicada à esta-
tueta de melhor atriz por "Nasce
uma Estrela", mas acabou levando
apenas o prêmio de canção origi-
nal. Agora, se as apostas se concreti-
zarem, ela deve ter uma segunda
chance na categoria.

Para assumir o papel em "Casa
Gucci", a voz de hits como "Bad Ro-
mance" e "Rain on Me" diz que esco-
lheu uma abordagem "jornalísti-
ca" para a personagem. Ela quis for-
mar uma opinião própria sobre
aquela figura, vasculhar cada can-
to de sua vida, sem se deixar levar
pelo simples rótulo de homicida.

"Eu passei muito tempo lendo
sobre a Patrizia Reggiani, vendo
entrevistas que ela deu, mas eu ten-
tei não ler ou ver qualquer coisa
que tivesse uma opinião muito for-
te sobre ela, porque queria criar
uma própria", diz Gaga em evento
virtual para a imprensa.

"Eu acredito que ela realmente
amou o Maurizio, mas ela amava
também o que ele significava, a
maneira como ele fazia ela se sentir
empoderada nos negócios da famí-
lia. E quando isso foi tirado dela, ela
reagiu de uma maneira que a
maioria das mulheres não reagiria
–afinal, a maioria de nós não mata
seus maridos."

As supostas segundas intenções
de Patrizia motivam uma briga en-
tre Maurizio e seu pai nos primei-
ros instantes de "Casa Gucci". Ela só
quer seu dinheiro, alerta ele,
ecoando o que o próprio público
pensa. Mas a protagonista deixa
claro que não é bem assim, seja ao
seduzir um Maurizio totalmente
vestido para dentro de uma ba-
nheira ou ao fazer amor com ele so-
bre a escrivaninha do escritório.

Mas esse amor todo, como hoje
sabemos, acabou mal. Principal-
mente para Maurizio, que nas telas
é vivido por Adam Driver, ator que
foi bastante celebrado este ano,
com "O Último Duelo", também de
Ridley Scott, lançado no mês passa-
do, e "Annette", que chega ao strea-
ming nesta sexta.

Para ele, há uma pressão a mais
em trabalhar em "Casa Gucci", já
que o filme lida com personagens
reais –e, mais especificamente, com
uma trágica lembrança ainda mui-
to recente, já que o assassinato do
herdeiro da grife ocorreu em 1995.

Driver diz que, para compor o
personagem, leu o livro que deu
origem ao longa –"Casa Gucci: Uma
História de Glamour, Cobiça, Lou-
cura e Morte", de Sara Gay Forden–
e tentou desconsiderar não apenas
suas opiniões pessoais sobre a fa-
mília Gucci, mas também a pres-
são de ser fiel à realidade. "E a ma-
neira como o Ridley [Scott] filma é
pensada nisso, é pensada para que
tudo o que fazemos em cena pare-
ça espontâneo", explica.

Ú l t i m os
meses dos
B eat l es

Chega hoje ao Disney+ o Get
B ac k, documentário que retrata
os últimos meses dos Beatles an-
tes da separação, em 1970. Ante-
riormente previsto como um
longa-metragem, "The Beatles:
Get Back", de Peter Jackson, se
tornou uma série documental,
dividia em três episódios.

A série reúne mais de seis ho-
ras de filmagens inéditas da
banda britânica. Os episódios
estreiam nos dias 25, 26 e 27 de
novembro. Foram analisadas
mais de 60 horas de vídeos iné-
ditos e mais de 150 horas de áu-
dios nunca reproduzidos publi-
camente.

Inicialmente filmado duran-
te 22 dias em janeiro de 1969, as
gravações oferecem um retrato
totalmente diferente da banda
de Liverpool nos meses anterio-
res à separação.

Jackson, cineasta aclamado
por "O Senhor dos Anéis: O Re-
torno do Rei" -vencedor de 11
prêmios no Oscar-, afirmou que
as pessoas verão os Beatles "com
uma intimidade que nunca
imaginaram ser possível".

"É um relato detalhado do
processo criativo, com a elabo-
ração de canções icônicas sob
pressão, em meio ao clima so-
cial do início de 1969. Mas não é
nostalgia. É cru, honesto e hu-
mano", diz o diretor.

Entre os conteúdos exclusi-
vos, "The Beatles: Get Back" traz o
ensaio de 14 canções que nunca
chegaram a ser lançadas pela
banda, assim como exibe na
íntegra o último show ao vivo
dos Beatles. A série conta ain-
da com o apoio dos ex-Beatles
Paul McCartney e Ringo Starr,
além de Yoko Ono Lennon e
Olivia Harrison.

"Esta coleção fenomenal de
filmagens nunca vistas antes
oferece um olhar sem preceden-
tes sobre a camaradagem ínti-
ma, composição genial e impac-
to indelével de uma das bandas
mais icônicas e culturalmente
influentes de todos os tempos, e
mal podemos esperar para com-
partilhar 'The Beatles: Get Back'
com fãs de todo o mundo", disse
Bob Iger, presidente-executivo
da Walt Disney Company.

Como um fã antigo dos Bea-
tles, que cita “Penny Lane” entre
as faixas favoritas, Jackson atri-
bui a popularidade contínua
dos Beatles ao alcance e à quali-
dade contagiante de sua músi-
ca. Antes da estreia da série, foi
lançado o livro "The Beatles: Get
Back", em outubro.

DOCUMENTÁRIO

Filme dirigido por Ridley Scott estreia
hoje nos cinemas do país e traz
enredo com suspense e traições
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FESTA EM...
Destino preferido dos adeptos do sossego praiano com

um toque rústico, Trancoso, na Bahia, com suas praias
paradisíacas, foi o local escolhido pelo empresário

brasiliense Flavinho de Souza para comemorar a chegada
de seus 43 anos. Ao lado da mulher, a advogada Lorena

Furtado, o casal foi perfeito anfitrião do último final de
semana com três dias de muita festa.

O ponto alto dos dias de comemoração foi a festa
promovida às margens do mar, no Fly Club, tendo como

tema a brasilidade e cenografia de Felipe Brito. Cerca de
300 convidados, entre amigos de Brasília, do Rio de

Janeiro, de São Paulo e até de Portugal marcaram
presença no evento, organizado nos mínimos detalhes

por Lorena, esposa do aniversariante.

MARCELOC H AV E S

Ministro Ciro Nogueira
Ministro João Roma e Renata entre Deborah
Roberto e Vandira Peixoto Ator Malvino Salvador e a cantora Adriana Samartini

O cantor Durval Lelys e o aniversariante Flavinho de Souza com a mulher Lorena Furtado e Henrique, filho do casal
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@ 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

...TRANCOSO
Entre as atrações da noite que contou com catering do banqueteiro

Luciano Muradas, destaque para as atrações. A cantora brasiliense
Adriana Samartini iniciou a animação da pista de dança, sendo seguida
pela apresentação de Durval Lelys, que entre vários sucessos, puxou o
coro dos parabéns. No palco, com a família, Flavinho agradeceu a
presença de todos e ressaltou a importância da amizade.

Coube ao DJ Guga Guizelini comandar as pick ups madrugada
adentro até os primeiros raios de sol do domingo, em um clima de
animação e com todos os convidados usando branco, dress code
sugerido para a ocasião, com a exceção do casal anfitrião e filho.
"Ficamos felizes em poder festejar uma data tão significativa na
companhia de amigos queridos", disse o casal.

Ministra Flávia Arruda e o ex-governador José Roberto Arruda com o aniversar i a nte

Lorena Furtado, sempre bela Tâmara Bontempo e José Eduardo Loureiro

Flavinho e Lorena com Cláudia e Márcio Salomão
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c l a s s i f i cad os @ g r u p o j b r.c o m



Jornal de Brasília Brasília, quinta-feira, 25 de novembro de 2021 19CLASSIFICADOS



Jornal de BrasíliaBrasília, quinta-feira, 25 de novembro de 202120

CRUZADAS DIRETAS SUDOKU

Instruções do Sudoku
Preencha cada quadrinho com um
número de 1 a 9. Cada conjunto de
nove quadrinhos deve conter todos
os nove dígitos, sem que nenhum
algarismo se repita.

SOLUÇÃO ANTERIOR

SETE ERROS


