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Brasilia 
cidade-luz 

Area central da Capital 
vai brilhar ate 22 de 

janeiro. lnvestimento e 
de R$ 14 milh6es 

Pagina 9 

Este o nome da campanha que os sindicatos Ii- PRF e do Depen, tinicos beneficiados com previ
gados ao PT e a CUT vao lani;ar no inicio do ano sao de reajuste salarial no Ori;amento da Uniao 
para exigir isonomia de todo o funcionalismo de 2022. l\tovimento pode desaguar numa greve 
pliblico com os servidores da Policia Federal, da geral da categoria. Pelai- Pagina, 2 e J 

Processos contra a 
Fibra avan~am no TCU 

Corpo tecnico Ubera para o ministro-rela- ras de servi,o para o Sistema S. lnvesti
tor Andre Luiz de Carvalho documenta,ao gas-oes atingem o presidente da entidade, 
sobre contrata,ao irregular de prestado- Jamal Bittar (foto). Pagiaa 5 

Brasnia 
cidade-feira 
GDF vai investir R$ 35 milhoes 
para revitalizar 38 espagos de 
comercio popular 
Pagina 6 

Propaganda 
eleitoral fora 
de epoca 
Politicos fazem campanhas 
disfargadas de mensagens 
de fim de ano 
Cbico Sant'Anna - Pagina 10 
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• sorrdariedade -A seccional do PT de Taguatinga esta 
promovendo um bazar solldarlo para arrecadar lundos 
para as a!jiies sociais do partido na cidade. As roupas 
estao sendo vendidas por RS 2 ate janeiro As pecas 
que sobrarem serao doadas para a comunidade. 

Reajuste exclusivo para a PF 
pode detonar greve geral 

A aprova,;ao do 01".:tmenro do 
govemo federal para 2022 com pre
visao de reajuste salanal apenas 
para iniegranteS da Policia Federal 
CPn. da Polida Rodo\'iana Federal 
(PR!') e do Depanamento Peniten
wrio Nndonal (Depen) causou re
~'Olta nas derruus categonos de ser
vtdores pubbcos. A medida aca1ada 
pelo Congress<> National pode ser o 
estopirn para uma grande mobili· 
za~lio do fundonalismo a panir do 
inidodoano. 

"A reromposi~ saJarial dos ser
vidores esta na paura da cemr.ris 
sindicais ha \'arios anos. :..1as esm 
discrimma¢ode mender apenas um 
segmeruo. em demmenrode todosos 
demais. pode detanar um mO\imen
to de IDdos os irabalhadores brasilei
ros". avalia a diremra do Sindicato 
dos l'rofessores do Distrito Federal 
ISinpr!H)F). Rosilene Correa (foto). 

A sindka!ista av:ilia que o rea
JUste exclus1,·o para a PF. PRF e De
pen e apenas ·a ponra do iceberg 
da aberra¢o que esiamos ,;ven
do". Segundo ela. desde o micio do 
governo Bolsonaro a area social ea 
Educa~ao 1em sido relegadasa um 
segundo piano. agora corroborado 

sil atrnvessa. Nao p=•e ganho real 
para o salario minimo. nem COllC'UT· 
sos publiros para preenclumen10 de 
cargos para arender as reais neces
sulades da popula~ e. mmpouco, 
in,"eS1imen10S na melhoria das ron
dir;oes de 
1rabalho. 
Mas nao 
fal t ara 
dinhe1-
ro para 
as nego
c ia I as . 
como os 
RS 4.9 bi
lhoes para o Fundo 
E!e1toral e os RS 16.S bi
lhoes para O Orylment.O 
Secreto (emendas do rela-
1or". alirm:i Rosilene. 

peloCongresso. J 
-0 Ol'\<lrnen10 de 2022 corn cene-

za vai aprofundar a crise que o Bra-

Diminui a transferencia de renda 
O g:1s10 do govem o Bo lso- o beneficio. O pararna r de Oniao. Serao RS 504 milhoes 

naro com rransferencia de investimen10s em obras sera destinados a Oefesa Civil. o 
renda sera menor em 2022 o menor da his16ria: RS 44 menor patamar dos u ltimas 
em rela~ao a 2021. mesmo bilhoes par a infraes1n1rura, anos. A area e r esp onsavel 
com o Auxilio Brasil Sao RS 7 escolas. pos10s de saude. de- pela p repara~ao do Pais para 
bilhoes a menos e 22 milhoes fesa e em 1odas as areas que enfrentar even10s dimaticos 
de familias que ficarao sem dependem de rec:-ursos da extremos, como enchen1es. 
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Funcionarios da 
Receita entregam cargos 

A primeira rea~ 
ocorreu entre os profis
sionais da Receita Fede
ral Ace o linal da tarde 
de quarca-feira (22), pelo 
menos 324 servidores ha
viam pedido exonera910 
de cargos comissionados 
em procesco pela apro
t·a~o do or~amenco de 
2022 e pela pretensao do 
governo federal de equi
parar os vencimenros dos 
delegados da PF aos dos 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal 

O Sindicato '.'. adonal 
dos Auditores Fiscais da 
Receita afirma que ua
ra-se de um movimenro 
nadonal e que o numero 
deve ser significativamen
te maior. ja qae ainda nao 
havia consolidado codos 
os arquivos qae chegavarn 
das unidades regionais. 

O presidenre do Sindi
fisco. Kleber Cabral (foto). 
disse. em entre\ista ao 
portal UOL que ~ dos 
100 chef es de unidades da 
Receira do Pais enrrega
rarn seus cargos e que ha 
risco de greve do orgao. 

Em nota conjunca. o Sindi
fisco e o Sindireceita. que 
represemam os audirores 
fiscais e os anafisras tribu
Girios.. afirmam que ha,ia 
sido feito um acordo em 
2016 que previa bonus de 
desempenho e produrivi
dade. mas que esses val~ 
res nunca forarn pagos. 

"Chegamos a ,·ora~o 
da lei on;amentaria de 
2022 humilhados pelo 
descaso, avilrados ao 
consrarar qae ate recur
sos ordlnarios da Recei
ra Federal necessarios a 
continuidade das ari,ida
des da maquma arrecada

dora. sao carreados para 
o reajuste de categorias 
de ourros orgaos. a des
peito de haver. dentro do 
Ministerio da Economia. 
um acordo pregresso a ser 
honrado", diz a nota. 

Insatisfa~ao chega ao Banco Central 
Servidores do Banco c.en

rral rambem manifesiaram 
sua insatisla~ por terem 
sido "dei'Gldos de !ado nas 
negocia¢es com vistas a 
um reajuste remunerarorio 
no pro.'Wtlo ano". Em car
ra ao presiderue do BC. R~ 
berto campos Nero. dizern 
que ·causou-nos profunda 

esmmheza e indignat;ao as 
rrarativas para reajusms sa
lariais para determinadas 
categorias do sen~ publi
c:o. aJijando OUtraS, gerando 
evidenre a.ssimema de rrara
meru:o, e deixarulo de fora os 
servidores desta Casa". 

Eles rambem desracam 
que e "imporcame trazer ao 

conhedmento da Diretoria 
que os servidores em geral 
manifestam clara e force
menre que seria urn golpe 
muito duro. urna grande 
d~. serern dei"l3dos 
de fora desse mmimenrode 
remmposi~ salarial". 

("}l:cmlianatesC1>1:m:p' 

Categoria cobra bonus por produtividade 
Os servidores protestam 

contra o cone on;amentario 
para os sistemas do orgao e 
contra a falra de regulamen
~ao de uma lei vigenre que 
p=e bonus por produ:tivi
dade para a categoria. Em 
cana, delegados dizem que a 
Receita teve seu Ol'Qlll\ento 
reduzidoem51,4% e denlll\
dam que os cones afemm 

prindpalmente a adminis
~o das unidades ea ges
tao de solu¢es infurmatiz.a
das. Ha risco de nao haver 
recurso para pagamenm de 
contas de agua e energia el~ 
rrica, denunciam. 

Eles informam que o cor
te no ot"ylI'N!llto de 2022 e 
equi\'alente ao RS 1.7 bilhao 
desrinado ao Jl38ilI1lelllO do 

aumenm salarial dos inu.-
granres da Pf, da PRF e do 
Depen. •. COm ism, rernos que 
OS valores que serao conados 
da Roo!ita Federal do Brasil 
serao utilizados par.i sarisfa
ZJ!'J: OS reajusles aconlados 
comas Ca! ten as rem>dmdas. 
numa ~de~ 
lum de-srespevni> administra
,;ao oibuciria", diz a cana. 

Resistimos. E nos , 

fortalecemos. Otimo 
Natal! Feliz Ano Novo! 

2021 delxa marcas prollmdas de uma grande tra
gedia alnda distan!e de ser superada. Mas delxa lam
bem a marca do lorulecinento da umao. da sollda
lledade e capacldade de luta dos traballadores e do 
povo por seus dlrellos. em delesa da vlda, da salille 
e por (usti~ social 

Resisfinos. E seguinos mais llidos e rmbllzados 
para o enlrenlameliD dos desafios if4)os!os peta pan
denia e pEla ~ . a incilna e o negacionismo dos 
palnies e oos govanantes. 

fms. bancarlos e bancarias. aJem de garanlir nos
sos direilos e conqutstas. somamoo lor~a com os de
mals uabalhadores e com os movtmentos populaces 
na Iola pela vida. contra a lome e a misetta. e em 
<lef esa da democracla. 

Exfroernos pennaneme jWess30 sobre OS bancos e 
os agentes plitllicos pela ~ de medidas protelivas 
coma a covill-19 e por vacila para todos, renda oosica 
de cidadana e cunida oo pra!o de qirern lem tome. 

Com a campanha -ouem lem tome tern pressa·. 
reaHzada com d~oes oa categolla e de en!ldades 
parceiras. nosso Slndlcam dis:trlbulu, desde maio 
de 2020. cerca de 10 ml ceslas baslcas a pessoas 
cuJas ~s de Vida loram severamente agrava
das pela pandemia. 

E assin. na lula COleliva, amplan!IO e lor1alecenllO 
~ de SOlldariellade. comba:endo O born COITilate, IJli. 
liganoo e M3lldo penlas e relrocessos, teceroos o ama
nha. E nao temos ruvlda de q,e o anode 2022 prodllzi'a 
~ signiflca!r{as para o nosso Muro. 

A oossa capacidade de resisiencia e de uta nos per
m anlMrtm Ano Novo metior e mais faliz. 

Celelllemos! 
Born Natll e lelz Pm Novo a IDdos ea todasl 

.. Eslee 111 '"'JO~ aplllO. A mall Cl),13 na,; 
e,es-.aP?t&.ainsszallNEcirlal 
tt jnallnsib~ 
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Tributo a Thomas Muntzer 
Julio Mlragaya (·) 

Em 27 de 
dezembro de 
1521. h;\ 500 
anos. rres ana
batisu1s disci
pulos de Tho
mas Munrzer 
(Nicolos Storch. 
Thomas Ores
chel e Marcus 
Thomae). conhecldos como ·os 
Profetas de Zwickau·. cheg;iram 
a Wittenberg fugindo da violenta 
repressdo movida pelos nobres e 
clerigos sa.~6es. Eis um fato hist6-
rico pouco conhecido. 

Em conl'TIISte. em 31 de outu
bro de 2017, ocorreram mundo 
nfora inumeras atividades come
moradvas do s• centenario da 
fixll,Ao das !15 1eses de Maninho 
Lutero na igreja do caste lo de \Vit
tenberg. Em 1517 Lutero plnntava 
a semenre da Reforma Protestan
te. um nmplo movimento de opo
si,Ao ii tgre1a de Roma e o poder 
papal e que e hoje uma das princi
pais religl6es do mundo. com cer
ca de 800 milh6es de adep1os. 

Ocorre que a histcirfa contada 
(e comemoradaJ e sempre a dos 
vencedores, res1ando aos perde-

. 
CRONICA 

dores. por m;us gloriosa que tenh.l 
sldo sua !um. o OStracismo. Tr.lgo 
aqw a lembran,a e a singela ho
menagem a Thom.is Munrzer. um 
padre esquecldo, embora 1enha 
tldo em sua epoca eitpressllo 1~ 
grnnde ou mnior que Lutero. 

£m sun memor.ivel publica,llo 
"As Guerras Camponesas na Ale
manha" ( 1850). Friedrick Engels 
lembrou que as rebeli6es campo
nesas se intensifkaram na Europa 
ao longo dos seculos XIV e XV. en
vol\/endo Flandres: Fran,a; lngla
terra de John Wydil' e a Boemfa, 
de Joao Huss. espalhando-se no 
inicio do seculo XVI por toda a Eu
ropa Centrnl. da Hungria. de Jorge 
Dosza. ate a Au.sma ea Alemanha. 
com seus 300 principados. 

Entre 1524 e 1526. centenas de 
castelos e mosteiros Coram incen
dtados pelos camponeses e mais 
de 200 mil deles foram monos. 
Num momenco em que os cam
poneses ea plebe lurovam contr.1 
a opressllo da nobreza e do de
ro, Lutero. apos a publica,llo de 
suas teses. fo1 progressivamente 
abrandando-as, buscando o apoio 
dos principes e nobres. 

Com8'0U contestando as te
ses anabacistas de separa~ao de 
Estado e lgreja e contra o bati-

zado de crian,as (pela livre op
~lio) e depois buscou ju.stificar 
a explora~.:io dos camponeses 
afirmando que ·a existencia de 
senhores e servos era a vontade 
de Deus· e que ·a uma vida de 
sofrimento oqw na terra, suce
der.i a reden~o no ceu·. 

Mas a prega~ao de Munrzel e 
dos anabadStaS 1a muito alem de 
muda~s na lirurgia da igreja e 
os abusos de b1spos. pois contes-
1.1varn abenamente o que Lutero 
aben'°ava: a extrema explora
-30 e opressAo dos camponeses e 
plebeus pelos prinopes alemlies. 
a nobreza ea igreja. 

Como bem disse Engels. ·as 
guerras religiosas do seculo X'Vl 
uatavam-se. sobretudo. de in1e
resse<s materiais. de ctasse· e que 
·os nobres. ennquecidos com a 
expropria~o das terras e bens 
do clero romano. estawm satis
fenos. pois a Reforma !hes servi
ra bem•. Em Z\\~ckau, Munrzer 
pregav.i que ·o cristAo nfto pode 
escravizar-se a uma doutrina de 
predestina~llo. de\'e estabelecer 
o Reino de Deus na term. pois de
pois da mone ndo ha ceu nem in
ferno, nlio ha outro diabo senfto a 
cobi~a dos homens·. 

Co~a ent.:io uma persegui-

~~o implacavel a Munttel e seus 
discipulos annbatistas. Em julho 
de 1S24, Lutero. j~ convertido. 
segundo Muntzel, em lacaio dos 
poderosos. escreveu a "Cana aos 
Principes da Saxonia sobre o es
pirito rebelde•, na qua! dizia que 
·os principes conhecerllo o espiri-
10 da plebe. que nAo podem gover
nar senllo pela violencia" e que 
"NAo ha nnda mais pe'°nhento e 
demoniaco qu.e um rebelde. Hor• 
da.s de camponeses ladr6es. temos 
que degola-los, ma1ti-los, como se 
ma1a a um cl'lo raivoso·. 

Muntzer, foi decapitodo em 27 
de maio de 152S em Muhlhausen. 
O legado de Lutero fol umn reli
gi.:io 1Ao mtolerante quan10 era a 
igreja romana (com as Cruzadas 
e a lnquisi~o). Com concep¢es 
do tipo •povo escolhido" e ·desti
no manifesto", a consequencfa foi 
a ben~Ao ao genocidio i ndigenn e 
a escraviZa~o dos africanos. Em 
1543, Lutero escreveu •sobre os 
judeus esuas mentiras" e, n5o por 
acaso foi. junto com o imperador 
prussiano f'rederico e Wagner. 
uma das rres referencias de Hitler. 

(' I DllJtor em~ EC00011'dCO 
~ ll-im,:IEIU Cl CodEl)!ane 
do COl158llo Ftderll dt Eco:iolTSa 

Nao se assuste! E apenas um caso de vida e morte 
Marla Fellx Fonte le I ' ) 

O quilo de plmentllo custa 
40 reais. £..~agereil E apenas RS 
39.!10. Mas, em temporada de pro
mo¢o. voce pode encontrar por 
RS 34,98. Claro que e aquele pi
menclio de cor vermelha. o ama
relo tambem esui nesse patamar 
de altfssimo pre,o! 

Sugiro ampla refiex!lo a quern 
C(\tiser incrementar n saladn. dan
do-lhe um sabor ma1s crocante. 
ou razer aquela peL~ada repleta 
de batatas. pimen16es coloridos 
e cebolas. ou ainda quer se es
merar em um tabule (tlrondo a 
barnta e cotocando o trigo, leva 

os mesmos ingredientes da pei
xada). 

Sim. na esteira dos grandes 
temas e dilemas da burnanida
de. como a vida, a mone. o amor 
e outTOS, cabena um questiona
men10 a mais: vale a pena satis
fazer o paladar comendo pimen
tlio? Porque o tal t! o campe3o em 
agrotoxico. segundo analise do 
Grupo de Trabalhos de Agro16xi
cos da Fiocruz. 

lsso! o p1mentllo es1a em pri
meiro lugar no ranking dos in-
1oxicados. com 95,i, de 21 cipos 
diferentes de \<eneninhos. E es1.i 
longe de suas origens. nas amerl
cas do Sul e Central Mas e uma 

rica fonte de nutrientes. de vita
mmas e de antioXJdantes. 

PolS e, depois de pensar e pesar 
tudo. minha \izlnha. sab1amente, 
resolveu abastecer o carro. pois 
o licro da gasolina eslii bem mais 
barato, na casa dos sete reais. 
Tambem optou por comprar ape
nas a cesrn basica, a que tern so o 
basicilo e que ja cUSta 700 reais. 
Resert•ou 1 IO para o gas e voltou 
para casa sem dinheiro, sem os 
pimentiles. sem os peilces e ou
lTOS componentes. 

Pois rudo virou requinte, au! 
produ10 que tntoxica a genie. 
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A vanf_;am investiga(_;Oes 
do TCU contra a Fibra 

Corpo tecnico 
da Corte libera 
processo que apura 
irregularidades 
na contrataf ti.O 
de prestadoras 
de servifo para o 
SistemaS 

Jose Silva Jr 

2022 promete ventar muito 
para o ja balarn;ado presidente da 
Federa,ao das Industrias do Dis
trito Federal (Fibra), Jamal Bittar. 
Equilibrado por uma decisao ju
dicial que suspendeu outra medi
da que o destituia do cargo. Jamal 
pode con1esar o ano que vem ten
do de defender sua gesrao junto ao 
Tribunal de Contas da Uniao (ICU). 

O corpo tecnico da Corte de Con
tas liberou o processo que investiga 
possiveis irregularidades na con
tratas30 de empresas prestadoras 
de servi,o para encidades ligadas 
ao Sisten1a S. O contrato foi feito via 
Instiruto Osvaldo Lodi (!EL). 

Apesar de nao ser passive! do 
estorvo do TCU, por nao receber 
recursos publicos diretamente. o 

Jamal Bftlar 1era de se defender no 
plenario do TCU no ano que vem 

IEL e um instiruto oiado pela Fi
bra para rPalizar servisOS cerceiri
zados. Um deles e o de Comunica
sao Social e Marketing. 

Acontece que a entidade nao 
participa de licitas30. Os contra
cos sao celebrados diretamente 
com as empresas clientes: o Sen,i-
90 National de Aprendizagem In
dustrial (Senai) e o Servi93 Social 
da Indiistria (Sesi). Eslas. por sua 
vez, recebem recurses publicos. 
Ponanco, esrao no radar de 6r
gaos fiscalizadores. como a Poli
cia Federal (PF) e o TUI. 

Senai e Instituto 
IEL na mira da PF 

Foi justamente um contrato 
com do IEL com empresas do 
Sistema S que desencadeou duas 
frentes de investiga,ao: uma no 
TCU e outra na PF. No dia 10 de 
secembro, agences eta PF defla
graram a Opera9ao Sierra, com 
o objetivo de aprofundar inves
tiga,ao sobre serie de irregulari
dades cometidas pelas adminis
rra,oes regionais do Senai e pelo 
IEl no Distrito Federal. 

As investiga,oes apontam que 

o IEl firrnou contratos de presra
,ao de servis05 com empresas de 
propriedade de dirigence do Sis
tema S. pratica expressamente 
proibida por lei As empresas en
volvidas nessa triangula,ao rece
beram cerca de RS 3 milhoes. 

Os responsaveis por elas e pelo 
contrato podem responder pelos 
crimes de furto qualificado. fal
sidade documental e associa~ao 
criminosa, com penas que podem 
chegar a 16 anos de reclusao_ 

Caso vai a plenario 
Apesar de soltar uma nota para 

a inlprensa demonstrando cena 
tranquilidade frente ii opera910 
da PF. o !EL nao deveria cer le
vado em conta o andamento do 
caso no TCU. Segundo informou 
a Assessoria de COmunicas30 da 
cone, ·a unidade tecnica conduiu 
a instru910 (do processo} e enviou 
(o processo) para pronunciameruo 
do mi.nistro-relator. Andre Luiz de 
c.arvalho. Com isso, a investiga~ao 
pode ir para pleruirio ja na volta 
do recesso de fun de ano. 

Apesar de seu nome nao ft-

gurar etn nenhuma reponagem 
sobre o escindalo. como presi
dente da Fibra Jamal Binar tern 
obriga¢o de saber o que de fato 
ocorreu nesse acordo que favo
receu empresas de dirigentes do 
Sistema s_ £le e o responsavel. 
tambem, pelo Sesi e pelo Senai. 

E in1perativo e oporruno uma 
declaJ-a9'io de Jamal neste momen-
10 de reta final da prepara¢o do 
processo para o voto no plenario do 
TCU Ainda mais para as suas pre
tensoes de se perperuar na posi¢o 
de numero um da Fibra. 

Elei~ao polemica 
O mandatario eslli no cargo des

de 2015, quando houve uma pole
mica elei,;ao. em jwiho daquele ano, 
que o catapulrou ii funsao atual 
i\1as ele s6 se semou em paz na ca
deira de presidente em novernbro. 

o adversario derrotado, Jose 
Luiz Dias Fernandes. do Sindica
to das Indti.strias da r-.tadeira e do 
~tobiliario (Sindimam-DFJ, recor
reu. questionando a legalidade do 
processo eleitoral Ele denunciou 
a existencia de irregularidades na 
escolha do presidente e pediu o 
cancelameruo das elei¢es. 

i\1as o Tribunal Regional do 

Trabalho (TRI) negou o pedido de 
liminar. No dia 20 daquele mes. o 
juiz trabalhista Lourensa Filho de
terminou a suspensao do pleito e a 
volm dos dirigentes anteriores, ate 
a realiza¢o de un1 novo processo 
eleitoral Ate que uma nova decisao 
judicial destiruiu o presidente Jan1al 
Bittar e determinou novas elei~oes. 

Mas nao durou n1uito e foi sus
pensa. Diante da nova decisao. a 
presidencia continua c01n Binar 
desde aquela epoca_ Acontece que 
agora ele nao tern saida e devera 
convocar nova eleis30 para a presi
dencia da Fibra no pr6xin1o ano. 

Gestao persegue diretores 
O advogado e especialista em 

organiza,;oes sindica.is Ale..'!andre J. 
Jorge acusa agesrao de Jamal Binar 
de persegui9'io a diretores. Segundo 
ele, o presidence da Fibra abriu va
rias a,;oes contra dez dire{Ores por 
serem de correntes oposras a ele. 

"Sao processes de grande rele
vancia Todas as a,;oes foram ganhas 
pelos trabalhadores. COI!le9)U pelo 
inquerito de apurll9io de falta grave, 
queixa-crime na J~ que foram 

arquivadas. Todas movidas pelo 
Jamal contra os d:iretores. Estamos 
vencendo todas as a,;oes'', assegura. 

Para ele. a conduta de Jamal frente 
aosrepresemantesdos trabalhadores, 
que sao as sindicatos, abre um prece
dente perigoso e coloca um desalio 
para o sucessor dele. "Esses processos 
implicam na sucessao do Jamal A 
pr6xima gesrao vai ter de se alinhar 
bem com o sindicato laboral para tra
zeruma pacifica¢o", conclui 
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Bras1 ia ci 
Governovai 
investir R$ 35 milhoes 
para revitalizar 
38 Jeiras em todo o 
Distrito Federal 

Gabriel Pontes 

0 Govemo do DisuitO Federnl 
esni investindo RS 35 milhlles no 
projeco Feiro Legal. o mruor progro
ma de reforma de feiras eta hist6ria 
da Capital. As feiras s.~o uma ira-

clit;3<) em Brasilia. principalrneme 
pela inRuencia eta migr.i,;llode nor
destinos, e desde o inicio deste ano. 
quacro ja foram reformadas. A ex• 
pectativn eta Novacap e revimlizar 
oucras 34 fei.rns e shoppings popu• 
rares me o final de 2022. 

As unidades da Candangotan
clia. Gama, Riacho Fundo e da 
M-Norte, em Tngunringa. ganha
rnm cal~adas amp lase acessiveis. 
novas vagas de es!llcion.1men10, 
obras no 1elhado e amplillt:lo da 
rede de drenagem. "Apos a re
vi1aliza~lio. esses locais esrarno 
limpos, organizados e com n mes-

• e- e1ra 
ma variedade e receptividade de 
sempre•. diz o presidente da No
vacap, Fernando Leite. 

o Feira Legal visa modernizar 
e legalizar os pon1os de encontro 
que reunemgascronomia, cult.Ura. 
vesruario. enire outros segmen• 
tos, em um so estabeleclmento. 
Pinuiense de nascimemo e criado 
em Ceilandia. a maior cidade nor• 
destina do Pais fora do Nordeste, 
o govemador lbaneis Rocha e um 
enrusiasta do proje10. "SAo pelo 
menos 17 mil pessoas que tiram 
sua sobrevivencia trabnthando 
nesses locais", ressalta. 

Sepdoopreslden,edaNovacap.Fffllando 
Lelle. cen:a de 17 ml paws VIYem Clas lelras 

Isen~ao de taxas ate 2023 para o setor 
Uma proposta do GDF apro

vada peta Camara Legi.slariva 
isenta, nte o final de 2023, quios
que iros, donas de box em feiras. 
bancas de jornal e revisra, food 
trucks e dema is estabelecimen• 
10s que urilizam espn~os publi• 
cos da capital. A remissfio fiscal 
para ajudar esses segmen1os 
custara RS 26,3 milhlies aos co
fres do governo. 

Ao Brasilia Capital. o vice
•governador Paco Brina (foto) 
r essa ltou a imporuincia dn me
dida pa ra socorrer esses comer• 
ciantes que foram clire1amen1e 
atlngidos pela pnndemia . .. S!o 
muitas familias que dependem 
das fei ras e quiosques para so
breviverem. A inkiativa que 
1omamos em conjunto com os 
deputados distrhais foi determi• 

f" 

~ 

Governador lbam,b Rodia (MOS) e um enrusiasta dO p,ot,,to de mtta~ao das felras 

nante para mantermos as fe1ras 
abertas e a disposi~3o da popu• 
la~lio", afirmou. 

Raimundo Aguiar. 52 anos. 

nunca 1inha enfTen1ado uma 
crise financeira tAo forte em 
seus 22 anos coma quiosquei• 
ro. ·Passamos mujro tempo re-

chados, sem poder traba lhar, e 
mesmo apos a r eabenura o mo• 
vimen10 nAo e mais o mesmo. 
Muitos clientes ainda n~o se 
senrem confortaveis. aincla que 
a gente tome 1odas as medidas 
de seguran~a·, destacn o dono 
de um quiosque de allmenta~Ao 
em Ceilandia. ·r.ssa vai nos aju
dar. principalmente as famillas 
que dependem do seu neg6cio 
para comer o pAo de cada dia". 

"Eu tenho um carinho mui
to grande pelas fe.iras. Elas sllo 
a praia dos brasilienses. E nelas 
que nos encontramos nos tins de 
semana. Portanto, deixa-las em 
boas condi~oes de uso, ianto pelos 
feirantes quan10 pelos seus clien• 
tes e um motivo de grande satis• 
fa~Ao paro todos n6s", condu iu o 
governador Iba neis Rocha. 
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Escritor acusa Secretaria 
de Educa~ao de censura 

J.B. Pontes tenta 
doar 100 exemplares 
de O Menino do 
Serta.o, mas SESDF 
aponta ''risco de 
refor<;ar a cultura 
discriminat6ria e 
casos de intolerancia 
qu.anto as diferen<;as 
religi.osas" 

Gabriel Pontes 

A Secretaria de Educa,;ao do OF 
recusouadoas-aodecemlivrosexem
plares do livro ·o Menino do Serrao", 
do escritor Joao Batista Pontes. A obra 
narra a hist6ria do garoro Jonas, que 
saiu do interior do Ceara. ~ivenciou 
e.,;periencias em diversas panes do 
Brasil ate chegar em Brasilia em 1960. 

O motivo da censura alegado 

••:••···•t•~ 

- enmodo 
ert.ao 

Uvro CGilla a lislliria de Jaoas, pe,sonagem 
qoe sai do Ce.vi c clqa em lkasiia em 1960 

pela Secretaria e um paragrafo na 
pagina 52 com o SEgllinte re.no: •a 
prolifera,;ao das igrejas e\·an,,oeliras 
ditas neoperuecostais, que a eJe; se 
associam. a pregar as suas ideias 
ultraconsen,-adoras e a teo!ogia da 
prosperidade. que nada tern a ver 
com o Oisto". Segundo a SEEDF, a 
frase "pode ref~ a cultura dis
criminat6ria e casos de intoleranda 
quaruo as diferenc;as religiooas" 

A jusliticativa. assinada pela 

subsecretaria de Educa,;ao 
Basica. Solange Foizer Silva, 
desraca ainda que o livro nao 
passou pelos padroes e prin
cipios etiros. "espedalmerue 
quanto a estere6tipos ou pre
conceitos de condi,;ao religi~ 
sa·. Por isso. informou que a 
SEEDFnao1em interesse pela 
doa,;ao dos cem livros. 

CENSIIIA - Para o awor, trat.rse de 
um daro exemplo de censura da Se
cmaria Ele lembJa que o liwo 1em 
mais de 200 paginas e foi \'l!lado por 
rorua de um paragrafo. Para J.B. Pon
tes. a analise "desconhece a COnsmui
,;ao Federal, que no seu artigo 5°, in
ci:sos IV e IX. assegura a liberclade de 
e.'(J)res:siio e pensamerno. hem como 
nos-iserua de censura previa". 

"Fico com a dara percep,;ao de 
que realmente , i\'l!lllos 1empos 
obscuros, que me faz relembrar epi
sodios tristes da hisroria da hwna
nidade. com o inde.x da lgreja ca~ 
lica na ldade Media e os censores da 
ditadura mililar brasiJei:ra. Naquele 

obscuro periodo de nossa Hist6cia. a 
censura recaia apenas sabre temas 
ideol6gicos. e agora indui tambem a 
tema religioso". ronclui 

A 06RA-O lvlenino do Senao narra a 
hist6ria do garoto Jonas, que saiu do 
interior do Ceara. \1venriou e.,-peri
encias em diversas panes do Brasil 
ate chegar em Brasilia em 1960. o 
rico relato e uma obra semificcional 
que misrura a biografia do pr6prio 
autor a passagens ficticias. 

Durante a narrativa, oleitor acom
panha a ascensao do personagem. a 
caminhada para a gradua,;ao, para 
os cliferentes trabalhos que realizou, 
as suas vit6rias e reconhecimentos, 
os percal~ encontrados, ate o seu 
·desperrarpara aliterarura". 

O livro traz informa¢,es sabre o 
inicio da constru,;ao de Brasilia, = 
bre a ,1da dos candangos. suas expe
riencias e IU!aS, e sabre a realidade 
politica, social culrural e economica 
das ourras panes onde, posterior
mente, trabalhou e viveu. especial
mente sobre o esrado do Amazonas. 

Vacina<;ao de crian<;as e fundamental para derrotar pandemia 
A vacinac;ao de crian~ contra a 

covid-19 continua sendo uma paura 
centraldeste final de 2021. A An~isa 
(Agencia Nacional de Vigilancia sa
nitaria) autorizou, no ultimo dia 16. 
a utiliza,;ao do imunizame da Ptizer 
para essa fai'Gl etiiria. Dezenas de 
paises jii adotam o procedimento. 
enrre eles. Estados Unidos. Aletna• 
nha, Argentina, Israel e China. 

Entretanto, setores negacionis
tas e terroristas vem desferindo 
amea~as contra servidores da An· 
visa, fato que tern tornado os noti
ciiirios e portais da internet. Sero 
fundamentac;ao nenhuma. essas 
pessoas s.~o criticas da vacina,;ao de 
crian~as. mesmo sendo essa urna 
pratica consolidada no pais e sau
dada em todo o mundo. 

Por meio da vadna,;ao. o Brasil 
erradicou a v-ariola e a poliomielire 
(paralisia infantiD e corurolou en
fennidades como a coqueluche e 
a meningite baaeriana. De acordo 
com esrudo da Fundac;ao Oswal
do Cruz (Fiocruzl. para superar a 
arual estagnac;ao do processo de 
imuniza,;ao da popula,;ao contra a 
covid-19 no Brasil. e fundamental 
garantir a vacina,;ao de ~ de 
5 a 11 anos e de pessoas que vi,·em 
em locais remotos. 

Na visao dos pesquisadores. as 
dificuldades no pais tern maior re
lac;ao com a dificuldade de acesso 
do que com a rerusa em receber a 
vacina. "O esrudo lembra que a es
trategia de vacina,;ao como medi
da de mitigac;ao da pandenua tern 

sido uma medida efetiva no Brasil 
e no mundo. A popula,;ao. de uma 
forma geral. vem aderindo a apli
ca,;ao do imunobiol6gico. E acres
cenra, em relac;ao a vacinac;ao 
infantil. que ha imunizantes com 
comprovada eficiida para este gru
po etiirio e esrudos de seguran~ 
indicam que e possivel sua utiliza
,;ao·, desraca a Fiocruz. 

COfl!Of;AO - causou comoc;a.o. recen
temente. a mone da menina Ana 
Luisa dos Santos Oliveira. de 8 anos, 
por covid. no dia 12 de dezembro. 
A mae da crian91,, Valkiria Alice dos 
Santos. considera que a tragedia te
ria sido e, itada se sua filha tivesse 
sido vacinada. Ela ficou internada 
quase um mes no Guarujii, no lit~ 

ral de Sao Paulo, onde vive sua fa
milia. Ana Luisa nao tinha comor
bidades, e a mae desconfia que ela 
se contaminou na escola. 

O Sinpr~DF defende a vacina
c;ao das criarn;as a partir de 5 anos, 
confonne autorizou a Anvisa. com 
o inruito deprotege-las e de acelerar 
o caminho em clire¢o ao fun dessa 
pandemia que tanto safrimento e 
destru.ic;ao vem causando no Brasil 
enomundo. 

u Es"cE eum a!1lJO oeQ!li[liao. A visao do autor nao 
neassmamer~e a;iressa a linta gditoriaJ 
do jomal Bmiia Capilal 
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I Por Gabriel Pontes 

, TAGUATINGA 

Come<;a a revitaliza<;ao 
do DI e do Bicalho 

Depois de nuritas ~ ros. Segundo o adminisU'ador. Bis
dos moradores. a NO\>acap e o GDF po Renarn Andrade. wna refonna 
com~ as refoanas nas pra- cornplela no Bicalho e no DI eslii 
s-as do Bicalho e do DL em Tagua- pt'e\isla para 2022. Os projelos de 
tinga 11.'one. As pras-as receberam resla\Jra\'00 estao em fase final 
nova re<ie de prot~ nas quadras para serem enu-egues aos orgaos 
de esportes e opera¢<> ta~ do GDF encarregados do assunro. 

, SANTA MARIA 

Guardi6es do Toror6 
A ~esl.icadavezmais 

p,oxinw de um grande refiigio dos 
brasilienses: a cachoeira do Tororo. 
em Santa Maria. Os lideres comu
nitarios lzabella Rocha e Leandro 
Pedroso le-. -aram u dlsttital Leandro 
Grass (Rede) ao local para demon.'r 
trar preocupa9i<> com om~ dos 
loteamenrns na regiao. "O desem;oJ
"imento esra chegando. Emao e fun
damental que a comW'lidade se una 
para que a genie consifl<, pnlleger e 
fazer com que esta beleza coruinue 
,iva por muitosanas'". destaca Grass. 

r/ ~- ...;;_ 
· ' ,. Tr . .I ' . , •' 

VAaNA- 0 GDF llnllil CE ch:o para (JJalro rn:ses o 1Ji1ZO para 
nwes re 18 ems 01111?.01 a oose CE reloo;o da YcD1a ama a 
w.il-19. A nmia e Ycikla para <µ:111 tiverlimlk> was doses de 
AsaaZereca. Cutni\ldcwPlizef-B'lfflech. A~ooiielvakl 
sigE«it:le;ao<ii Mi mil daSaXle ecairbi para am:ntar a 
llole!;ii>dewbaclllgadac11Bll9davmite0ni:ron. 

-. caANDIA 

Enfermeira relata 
agressao na UBS 6 

J 

oa,ieny Santa Cruz Victor. 
senidoradasatideda UBS 6 do 
P SUI. relarou. em ,ideo gra,·a
do pelo deputado distrital Chi
co Vigilante (P'IJ. ter sido agre
dida por um homem durante a 
cam:panha de ,-acina~ contra 
a covid-19. "Inicialmenre eu o 
orientei sobre a vacina. mas na 
hora da aplica~o ele deu um 
tapa no meu bra~o e com~ou a 

grilar comigo". relara Davieny. 
Segundo ela. a policia foi cha
rnada e conduziu o agressor. 

, DISTRITO FEDERAL 

VqaowleodDn:IIIDda 
soaba:IIICOIJE 

Operac;ao Boas Festas 
Ein apenas ues dlas. de sexia de dirigir poc 12 meses. A a~ faz 

(17) a damingo (19). o Delran-DE paneda Operac;ao BoasR!slas. cujo 
em conjwuo rom demais mgdos de olijem:oecoibir acomblna,;aoentre 
~ Oagrou 263 condurnres aJcool e ~- A ~ segue 
di, igiodosoboefeilodealrool..Ain- areo dla 16de janeiro e nesse peri
~ e grn,issirna. stgeita a rnuha odo serao realiv>rlas cerca de 320 
deRS2.931.70esuspensaododireto a¢esdeft<caJtzay'i(>. l"iquedeolho! 

Entre·gam·os em cloniicil~io~, . , y 

· ou retire sed'pedicto · ,,._. ,~ .. 

(6113224-4818 
202 Sul 

• . . 
C« n i « \£Jc: 1 (6113352-5882 

Tagualinga Norte 
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''O DF nao e so saude, 
educa~ao e seguran~a publica'' 

A area cenlral do Plano Piloto gaohou 
decora~ao lliil.alna na noi!I! do wlmo dia 
22 ao custo de RS 14 miooes. Ao mugu
rar a ilumln~o. o ago,a ex-secretarto de 
Ecooomla Allllre Clem<!nte afirmou que o 
·o Of nao e so saude, educa~ e segu
ran~ pub4ica". em uma ll!fitabva rasa de 
milllmizar as crlllcas ao gasto. que doorou 
em rela~ao a 2020. 

Ja loi dito que o valor il)licado nesse 
proieto (lora a conta de luz_ que cllegi 
mais !ante) dana para construw credles e 
UPAs. E que .. redesb~D de nlores de 
enumdas pat\amentares d~ 13 deput.dos 
dlslritais lavtJ<ece a fflllJ(esa da esposa de 
um ano tuncionmo da ~ uglslatiY.i. 
Ouaooo se laz uma retrospectiYa so na 
ile.1 da salide do que se passou este ano, 
.s luzes desse l)!Oielo parecem ainda rmas 
emw~adas. 

Em 2021 com o avan~ di vacm~ao 
contra a covid-19, os bospitlis pub&cos 
do OF vonaram , let anuxo de pacler.as 
com as demand.s anllgas. Oesde 1!111.W. 
vemos fallar de tudo - de simples illli
bi61ic,)s a lralamenlo de quimiolelil)la. A 

dlliculdade pas.a a ~o de ~ 
Slllples conlinlla !J,lllde. - lallam 
reag!!ntes Alem de bJdo. o QUDO de ~
dicos. emennelros e demits proliss1ooilS 
de saude e reduzldo e IIISllfici<.r.te. 

0 llstlillo de Gestao Estri!Bgica de 
s.wde do Ois:nto federal (loes-Df) Ctll'Ji

nu.i acunua.'-.!o dmdas e, em agoslo, o 
SEU eriao presldenll!. Gillefto Occm, #
row que sea.m lle(essaNS, a.ma este 
ano. Slll)llme~oes ~..entlms de RS 
610 milhoes para coonros ~ do IQes, 
011de laJQ debJdo e ntlmallos e tirlRQl.1.> 
e!elivassiosu~ 

O dlllluo destlllado ao rns:e.:n deu.i 
ae ser ir<eslldo nas lllidillles soo a aama
ni~ao OUllica dr.tl. E nestis. o qUiOfo 
ae pe!\UN alllllefltl gr~ - desms da 
saude pan o prOjelo povaflsta do Gllf. A 
UBS 10. ce Celanlk po, f!Xfrnlllo. ficllo 
com bllr.cllS alleftos no tell> de oode 
ca;a..11 dedoseumalnf~del)ll)llos 
c:e pomlJo por um ano. Ee so um oemp,o 
doqueoaxn. 

O descaso e a m.a gestao tern traooo 
cranstorno e solrtmfflto aos iq.cen!es. 

Brasilia Iluminada 
e solidaria 

O projeto Brasilia Uuminada 
(fotos) chegou a sua segunda edi
~ao em 2021. A exposi~ao de Na
tal. com a traditional ilurnina.,ao 
dos canoes postais da capital, fica 
aberta ao pliblico ate 20 de janei
ro. A visita~ao e gratuita. 

A estrutura e montada a pac
tir do Congresso National, passa 
pela Esplanada dos Mirusterios. 
torre de lV. PTa~a do Buriti e 
chega ate a lgreja Rainha da Paz. 
no Ei,co ~lonumental Ao todo. a 
cenografia e a programa.,ao cul
rural sao distribuidas em 415.770 
m1 na area central da cidade. 

O projeto tambern conta com 
apoio das carretas de beleza. 
moda. inforrnatica e gasttono
mia do Sesc e do Senac. Sao qua-

tro horns de dura.,ao diaria de 
atendimeruo para proporcionar 
autoestima e saude ao pliblico. 
alem de programa¢es voltadas 
para o perlodo natalino. 

Os visitantes teriio op',iio de 
cone de cabelo. maquiagem. de
sign de sobrancelhas. Jogos digi

tals. elabora.,ao de elastico de ca
belo. customiza¢o de mascaras 
e ofionas de produ,ao de cup
cakes e biscoitos natalinos. 

As carre1as 6cam na area exrer
na do MuseuNacional da Republica 
para atender pi1hlim '! colaborado
res do e\'ento. Emdezembro.oaten
dimenlD fimciona nos dias 23, 26 e 
30. Emjaneiro.nosdias2.6e 7.para 
o pliblico em geral. e nos dias 8 e 9 
para os trabalhadores do e\'ellto. 

quaooo nao pro'IOCa mmtes e•i.n'elS 
Em OOft!llll(O. por exemi,lo. a 51 V;u;i da 
Fazaida l'lllllica e Saude l'llllka do OF 
l!etemlioou que o lges-DF providalclasse 
COOi UJQllnc,a o reabas:ectnento de medl
cameaas para o lr.il.lmen1D ooca1og1co. 

0 Ceotw de Ridio:Er.pu do Hospital 
Ile T;igualil1,l,I e oc1ro uemp1o da ma ves-
120. OIJra com ais:o de RS 9.1 mihoes. 
10< inaugu,ada em se'.embro desle ano e Iii 
ao ncio de dezemllro ClelXllU i:e recet>er 
IIO'IOS paae'1les PGflllle o PioielD l(N mal 
feito t o s:st~ de ar ~ nio 
hn:lool adequidamera. 

Se coosidifWmllS OS C'iSOS de SUS· 

peu de demos e ~w.menlll em 
COllll.:os leilos pal1i ~ de equjpa
meotos. 111S11DOS e se~ no tn!reru
rwa!o a COY!d-19 MJda sob me~. 
o •ciume de reoJlSOS desffados ou rnal 
a~ se pen!e de YlSla. 

Dal V0b1llos iO discurso do ex-secre
til1>. IP? CWI) cor.sellelro do ~libtlial de 
cooas do oz 'r.11 m 11e ;m!iw oS ;as1DS 
oo GDf: o OF 11ao e ·so· saude. ~ 
e ~ puok;i. E .is:slm. dilbelo de 

Dt. Gutcmllerv Aalllo 
~li!dicoeadvogado 

i'tesiden:e da federa?) 
N.ldooal dos l.!e<litos e do Scldlcato 

dos Medi:os do OisUilD ~ 

emEr~ de 13 deputados cfislntals pa.-a 
essas Ires areas. nas quais os recursos sao 
lnSUficlert.es. mal apicados ou desvlados. e 
Qas1o em cenogr.lii natallna no centro do 
poder da Capital. Fesb\'al de hlzes? 

Al:redi'.o ctUe li cl!llltals de medica
mentos abasteci!las e os servi~ de sau
de bJnctonalldo plEnam.nte l.riam o bras~ 
Brose mais lumlnado e leliz. 

~ ~tl]H~¢Eg!~ 
• • Es2 f 11:l irlll,'O de ~-A 'wtsiio dD 
-,ao ll!CESSfi.~!lllll5Saa lli".a 
ecl;an. dDjlrul lrlSIII Caplal 
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• Bras a ,'4,.,.ab? mmnm~obq Brasia. por 
Ilia> Sa::t"'1¥1i. !<II 1q1s; axm. e ,a "AJl~ess.coc> 

CWHK~•a•A@gnalaJll 

Por Chico Sanf Anna 

Propaganda Eleitoral 
fora de epoca 

Campanhas 
disfar9adas de 
sauda9oes de fem de 
ano ao eleitor poen1 
11a rua candidatwas 
as elei9oes de 2022 

Os formatos sao aiativos. 
Pode ser urn video nas redes so
cials. urn adesh·o, umcalendario 
de canolina ou um grande out
door de \'lllil O objetivo e o mes
mo: falar de si. Parece nao ha,·er 
limites para a propaganda elei
toral do pleito 2022. 

A mini.sua<hefe da Secretaria 
de Governo da Presidencia da Re
publ.ica, Flavia Arruda CPL). ataca 

l I 

i.. 

de todas as formas: nas redes so
cials. \<ideos bem produzidos rom 
a "Semana da ru,;a·. 

Tern tambem do tradidonal 
calendario de parede - proi
bido pela legislac;ao eleitoral. 
pois configura doac;ao de hens 
ao eleitor - , a imensos outdo
ors como os que foram insta
lados na EPAR e na EPTG. hem 
visiveis para quern ruma para 

-- - - -- - -- -
~1..:11u - - -

o Aeropono. Gama e Santa 
f.faria. Taguatinga, Ceilandia e 
Aguas daras. 

Detalbes precisos marcam as 
~ O nome de fla,<ia Arruda 
aparece ao !ado de 2022. A cor e 
o tradidonal verde ea logomarca 
de campanha. com urn galbo de 
arruda enrreconando a letra A. a 
mesma usada desde que seu ma
rido ainda era elegi\-el. 

Deputados uerte Sessa. Jlilio Cesar e Celina lelio wotaram a lawor do hmdao 

Distrital da Sau.de 
0 deputadu di.uilal. Jorge Vianna 

Cl'xlemas) e mais smge1o. Xen par 
isso, osadesi..-osquejaestaoseildoafi. 
xados em veirulos de= deixam 
de trazeroslogan "disuilalda Saude". 

Quern parece esmr hem confor
llivel e o disa:ital sargento Hermero 
O.IDB). A!eJn de um mega outdoor 
no mei:gulhao do Balao do Aero-

porto que da acesso do Park \\·ay 
a Epar, o parlamentar ·en,-e1opou· 
um onibus inteiro com a sua mar
ca e esci circulandopela cidade. Ni 
folo.ele foi ffagradonuma Prac;a da 
candangolandia. 

0 MinislE1':io Publico disse es
tar atento e que a Promotoria de 
J1JS09I Eleitoral responsavel pela 

lnoa Eleiroral 10. que ahriga c-..an
dangolandla. Klideo Bandeira.nte. 
Parle \Vay e Riacho Fundo pode 
instaurar procedimemo para apu
f3910 de irregularidade eleimral e 
propaganda antecipada. 

E imponame saber. tambem, se 
e dinbeiro do coruribuinte que esra 
bancando toda essa propaganda. 

I 
R$ 5,96 bi 

Eles estao nos partidos da 
base de Bolsonaro: PP, PL e 
Republicanos. Nern por isso, 
apoiaram a vontade do presi
dente da Reptiblica de coibir 
o Fundo Eleitoral de RS 5, 7 bi
lhoes em 2022. A posrura dos 
partidos mais proximos a Bol, 
sonaro revela que o veto dele 
nao passou de uma jogada de 
marketing. 

'.Ila bancada do Distrito Fe
deral o retrato foi o mesmo dos 
demais estados: deputados da 
base go,·ernista votaram para 
manter a bilionaria mordomia. 

Esse foi o voto de Celina Leao 
(PP), que ate ha pouco tempo 
buscava uma vaga de ministra 
dos Espones de Bolsonaro; de 
Laene Bessa (PL). suplente de 
Flavia Arruda (PL) - hoje mi
nistra-chefe da Secretaria de 
Govemo -. e Julio Cesar Ribei
ro (Republicanos), partido que 
esteve denrre as cogita~oes do 
presidente da Reptiblica. 

Da base bolsonarista no Df, 
apenas Bia Kids (PSL) votou 
contra o Fundao de RS 5, 7 bi(?) 
E ISTO MESl\10?. Procurados. 
Celina. Bessa e Julio Cesar nao 
retomaram com as justificati
,·as dos votos que proferiram. 

Sena do res 
votaram contra 

Da bancada candanga. 
alem dos rres senadores -
Regu:ffe (Podemos), Leila 
Barros (CidadaniaJ e Izal. 
ci Lucas CPSDB). tambern 
votaram contra o Fundao 
bilioruirio a deputada Eri
ka Kokai cm Israel Batista 
(PV). Luis J\Iiranda O)Dfl e 
Paula Bebnonte (Cidadania). 

' ' I I 
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QUESTCES DA ALMA 

Anna Ribeiro ~--
Acerto de contas 
Esta1nos ainda mais vivos depois de atravessar 

nossas pequenas mortes. Vivos! 

Eis que chagamos ao fun. Fiin do 
ano. E corn eie a nossa imensalista do 
quedeveria iersido,mas naofoi. Nos 
ac;oitamos sem nenhwna condolen
cia. Aqueles quilos que ,ixe de\wia 
ter perdido. aquele salto profissional 
que nao chegou. aque1e relaciona
menro que nao sobrl'\iveu as suas 
infinitas expeaativas. A sua coma 
bancaria devetia es1ar mais alra. e o 
seu peso mais baixo. Algo deu ena
do. Idealiza,;oes. hipo{eses, sombras. 

Eis que chegamos ao fun. Fiin 
dalinha A areia da sua arnpulheta 
denuncia o transcorrer iinplacavel 
do tempo. Enrao, o que nos resra? 
A rulpa. o autoflagelo. a comise
ra¢o. O nosso olhar cruelmente 
nos evidencia as feridas que foram 
abenas durante o ano. As quedas. 
Os erros. OS engan<>s. 

Eis que cheg;lmas ao fim. Mone 
amecipada l:m aceno de aimas se
crem que fuzanos em siJencio. Na 

ESPIRITA 

L_ Jose Matos 
E Natal. E o que voce tern feito? 
A sua vida e imica e deve ser vivida de forma 
unica. O i111portante niio e o que jizeram con1 
voce, ,nas o que de bo,n voce esta fazendo 
co111 o que jizeran1 con1 voce 

A nossa v;da e assemelha
da a constru~ao de uma casa 
cujo material e dos ourros: pais, 
professores, amigos, parentes. 
idolos ... Fac;a um inventario da 
sua v;da e livre-se do material 
alheio. A maior vitoria e sobr-e 

TV COMUNITARIA 
LIGADA EM BRASiUA 

si mesmo, ensinou Buda. 
Nao co~ ao inves de in

veja: conscieru:ia dos proprios defei. 
tos e erros. ao inves de magoa: grati
dao, ao inves de vaidade e saudade: 
superac;ao. ao inves de frustra¢o e 
perdas; obsen~ do que recebe 

nossa lisia de compras para o final 
do am somas e:ocagerados:: muila 0> 

mida. bebida e presemes. O que ser.i 
queesiamoscomprandodefato? 

Temamos IXBT1p[3T o silencio do 
<Uro. TPNamos. Mas. senq:w:e tern 
acp!eleparenll!que,iaiie mnuraro:m 
p,tgm&asque,m nao tern o:morer 
pcxlder: casou? F.ngrnldou? Rli pro
IDOlido? CU,lfllwsuacasa? 

Eis meu olhar. A \ida ""Uat~ISO.W~tEu 
ea minhaarua,,;ao foidotragiroao ~ 
mien inume1as ,-eies. Algumas,w.es 
prol3&mizei dramas, romances. Nao 
te\-eensain lllal> te\-eduble. Osangue 
era de TI3'dade.. A c:ic:d1 iza,ao ram
bem. Tonho um afeto espec iaJ pelas 
ric all izes. IEJ'a m.im ela:s 5aO p,l\"35 
rabais de que SU>te\i, 'E'lTlOS. 

Eis meu cihar. Eu me apaixonei 
penlidamerue e me desiludi e me 
reuwemei. E isso garante a veraci
dade dedois faros. Sim. eu posso me 
apaixonar e sou forte o suficierue 
para suponar mna ruprura. mn 
fun. Potencia de agir! <:oragem para 
penler= de amor. Coragem para 
encerrar o qoe nao ce faz hem. ~ 
tao eu te pe!'glllllll. Deu errado? Nao 

grantitamente da \.ida. ao in,-es de 
egoismo; compaitin. ao inves de 
odio: compreensao. ao inves de ra
cismo. discrimina¢o e intolerancia. 

Com Gandhi. aprendemos: 
"QUando um homem chega a pleni
rude do amor. neutraliza o 6dio de 
milhoes-. A sua ,ida e unica e de\1! 
ser vividade fonna 1mira. o impor
lailte nao e o que tizeram corn \.m. 
mas oque de bom,m escafazendo 
com o que fi:zeram com ,-oce. 

Libene-se da crenyi infan1il 
que Deus escolhe pessoas. Se Ele 
escolhesse. seria parcial. ~fas, •=e se capacita e encontra o seu 
papel. Se um pobre bataThador e 
com sonhos de realiza~o eneosla 
noutro pobre. igualmente bata
lhador e com sonhos de realiza
¢o. e quase certo que vencerao. 

Voce esi:a achando rudo cha
to? O de fora reflete o de denrro. 
Voce pode nao estar no lugar do 

c1eu. Ea pl'O\-a disso e que ,.-oce esra 
aqui con.ersando comigo. 

Eis meu olhar. Tudo bem. voce 
noose rornou mna modelo da Victo
ria · s Secret t.:las, ja parou para per
ceber o quamo ,ixe se tomou mais 
divenida e inteligente. mais wce 
mesrna? I .imitar~ a estereotipos e 
muito pouco para roce que e muito. 
muito mais que um corpo. 

Eis meu olhar. Eslamos todos 
,nus. Ainda mais vi\llS depois de 
airavessar nossaspequenas rnones. 
Vivos! E. sun. e tempo de celebrar o 
que de ,-erdade aconteceu e nao as 
nossas proje¢es do que dl'\·eria ter 
sido. E. s6 pra te acalmar. o silencio 
nao existe. Gri!amos o tempo todo, 
a nosso modo partirular. o que eslli 
aconrecendo conosro. 

£ para os curiosos de plaruao: 
siin. casei engnmdei. peroi o hebe, 
eu mesma me promon e nao com
prei mna casa. 

Feliz olhar noro! 

Anna Ribeiro 
Escmora 

seu proposilo, nao estar cumprin
do-0 OU estar se ,;titnizando. ali
mentando perdas e frustra~oes. 
Aprenda com \Viliiam James: "A 
maior descoberta desta gera¢o 
e que ,·oce pode mudar sua vida 
mudando suas atitudes mentais". 

Oie o habito das boas palavras. 
Aprenda com Jesus: ao chegar 
nmna casa. diga: "A paz esteja nesta 
casa. Se ela for digna. a paz reinani 
aJi: se nao for. ,-o!tani para voce. 

-Pratique solidariedade. Varnos 
ajudar unsaos outros. O julgamen
to,a compara~o e competi~ao nos 
separarn. A empatia nos une•, mas 
e,,ite pessoas que reagem como 
feras a menor contrariedade; sao 
perigosas e podem the meter em 
encrencas. principalmente se. be
badas. ficarem violentas. 

Jose Matos 
Plolessor e palesrtanle 

CANAL 12 NA NET 
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2021 foi mais um ano dificil. De muitos sacrificios, desafios e incertezas. Mas tambem foi um 
anode muito trabalho e de cuidados com as pessoas que mais precisam. Esse trabalho e esses 
cuidados trouxeram mais esperani;a. Geraram empregos e reforc;; a nossa certeza de 
que, um dia, os momentos dificeis iriam passar. Que venha 2022. Estamos preparados. Estamos 
prontos para voltar a sorrir e serrnos felizes outra vez. Feliz Ano Novo. 
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