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Flamengo enfrenta o 
Guayaquil no duelo 

de ida das semifi nais

Produção agrícola
bate recorde e

atinge R$ 470,5 bi 

O Rubro-Negro quer fazer bo-
nito no Maracanã, hoje, a partir 
das 21h30, no primeiro con-
fronto que abre a disputa por 
uma vaga na fi nal da compe-
tição. O time tem desfalques, 
mas conta com Gabigol (foto).  

Número é 30,4% a mais do 
que o registrado em 2019. A 

cultural agrícola que mais con-
tribuiu para a safra de 2020 
foi a soja, com produção de 
121,8 milhões de toneladas, 
gerando R$ 169,1 bilhões.
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GDF AUTORIZA PRESENÇA
DE PÚBLICO EM FESTIVAIS, 

SHOWS E COMPETIÇÕES

Vinte e cinco vans adquiridas pela Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília (TCB) ajudarão no transporte 
gratuito para pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida severa. Além disso, mais de 20 mil defi cientes físicos 
de baixa renda terão internet 4G. Conquistas são em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Defi ciência.

GDF LANÇA PROGRAMAS QUE VÃO MELHORAR
A MOBILIDADE E A CONECTIVIDADE DE PCDS
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DIRETOR NEGA QUE 
PREVENT SENIOR TENHA 
FEITO TESTE EM MASSA

Dossiê entregue à CPI 
acusa a operadora de 

saúde de fazer testes com 
cloroquina no tratamento 

da Covid-19 e ocultar
informações de pacientes.

Encontros corporativos, gastronô-
micos, feiras, exposições culturais 
e eventos esportivos também po-
derão receber público, desde que 
sejam respeitadas as medidas de 

segurança, comprovação de imuni-
zação completa por meio de cartão 
de vacina ou apresentação de teste 
PCR negativo. De acordo com o 
governador Ibaneis Rocha, com 

quase 2,2 milhões da população va-
cinada, um dos passos para a volta à 
normalidade é liberar as atividades 
para o setor de eventos, um dos mais 
afetados economicamente. 
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HOSPITAL DE BASE 
JÁ REALIZOU 55 

TRANSPLANTES DE 
CÓRNEAS EM 2021

POLÍTICA

CIDADE: SEMOB CRIA MAIS LINHAS DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PASSAGEIROS DO DF. PÁGINA 2

FLEXIBILIZAÇÃO
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CIDADE

CARAVANA QUALIDADE DE VIDA VAI PERCORRER O DISTRITO FEDERAL
A Secretaria Executiva de Va-

lorização e Qualidade de Vida 
(Sequali) da Secretaria de Economia 
lançou, ontem (21) a Caravana Qua-
lidade de Vida. O objetivo da ação é 
divulgar a importância da qualidade 
de vida no trabalho (QVT) e promo-
ver a qualidade de vida em todas as 
regiões administrativas do DF.

Com a ação, a Sequali oferece 

além da apresentação da carteira 
de serviços e debates para a imple-
mentação da Política de Valorização 
e Qualidade de Vida no Trabalho.

“A qualidade de vida tem o 
poder de transformar, engajar e 
encorajar as pessoas e isso nos ajuda 
a manter o DF em crescimento”, 
destacou o secretário de Economia, 
André Clemente. “A semente que 
estamos plantando é um legado 

para a melhoria da qualidade de 
vida dos servidores dentro e fora 
do trabalho”, acrescentou Clemente, 
durante o evento.

PROJETOS E AÇÕES
A caravana visitará todas as 

regiões administrativas oferecendo 
diversas ações e projetos de promo-
ção de QVT, como palestras sobre o 
tema, atividades físicas e a Carreta 

DF Servidor Saudável, que oferecerá 
serviços de exames e atendimentos 
de oftalmologia, odontologia, gi-
necologista, nutricionista e clínica 
auditiva para os servidores das RAs.

“Nós precisamos alcançar e 
cuidar dos servidores que estão na 
ponta, na linha de frente, quem faz 
a ponte entre o GDF e comunidade”, 
garantiu a secretária executiva da 
Sequali, Adriana Faria.

FOTO: DIVULGAÇÃO/GDF PRESENTE

Máquina nivela o terreno com cascalho e pedras para passagem de veículos

GDF Presente recupera mais 25 Km de estradas rurais
Desde a semana passada, 

equipes do GDF Presente 
estão no Gama atendendo a 
diversas demandas da po-
pulação. Na parte urbana, 
os operários concentraram 
esforços em ações de limpeza, 
retirando 1,6 mil pneus velhos 
e cinco toneladas de entulhos 
das ruas. Já na área rural, cer-
ca de 25 quilômetros de estra-
das rurais foram recuperadas.

Dono de uma fazenda há 
seis anos no Engenho das 
Lajes, o produtor rural Moacir 
Lúcio, de 57 anos, aprova o 
trabalho feito em uma estrada 
próxima à sua propriedade. 
“Agora consigo subir com o 
carro até de segunda marcha”, 
brinca o “Gaúcho”, como é 
conhecido. Ele é um dos vá-
rios produtores de hortaliças 
do Gama, região que no ano 
passado apresentou o maior 
volume de produção de alface 
no DF.

NO GAMA

SECRETARIA DE ECONOMIA

O serviço executado pelo 
GDF Presente consistiu em 
levar uma máquina patrol até 
o local e nivelar o terreno da 
via com cascalho e pedras 
de diferentes tamanhos, para 
facilitar a tração dos pneus 
de veículos que não possuem 
tração nas quatro rodas.

“Diversos produtores ru-
rais nos procuraram porque 

no acesso às chácaras”, expli-
ca o coordenador do Polo Sul 
II do GDF Presente, Germa-
no Guedes. “É uma área com 
muitas subidas e descidas, 
por isso foi importante passar 
aqui com a patrol e arrumar 
esses trechos que estavam 
bem ruins.”

POR CONTA PRÓPRIA
Moacir Lúcio explica que, 

antes da chegada do GDF 
Presente, os produtores pre-
cisavam arrumar as estradas 

por conta própria. “A gente 
contratava um trator pra vir 
aqui de vez em quando e tirar 
o cascalho, para os carros não 

Uma situação bem diferente 

do que acontece agora. “Me-
lhorou muito, agora não pre-

com a caminhonete no alto 
da ladeira quando eles vêm 

om a pandemia da Co-
vid-19, houve redução de 
cerca de 50% no número 
de passageiros transporta-

dos no Distrito Federal. A média 
diária de embarques em março 
de 2020 era 1,244 milhão, caindo 
para 625 mil acessos por dia no 
mesmo período de 2021. Atual-
mente, a média diária em dias 
úteis é de 892 mil acessos.

A Secretaria de Transporte e 
Mobilidade do Distrito Federal 
(Semob-DF) monitorou o sis-
tema e analisou as solicitações 
enviadas por usuários para mais 
serviços e ampliar a oferta de 
transporte coletivo à população.

Sempre que houver necessi-
dade de novas linhas de ônibus 
ou aumento na quantidade de 
horários de viagens, qualquer ci-
dadão pode acionar a Semob por 
meio da Ouvidoria, pelo telefone 
162 ou no site www.ouv.df.gov.
br/. Nos últimos 12 meses, a Se-
mob criou mais rotas e aumentou 
a quantidade de viagens em 82 
linhas de ônibus – na maioria 
dos casos, a pedido de usuários.

Os pedidos de criação de 
linhas, alteração de itinerários e 
aumento na quantidade de via-
gens são estudados pela equipe 
técnica da Semob. “Estamos 
sempre monitorando as opera-

ções para otimizar as linhas de 
ônibus e fazer as intervenções 
necessárias para melhorar o 
transporte público”, explica o 
subsecretário de Operações da 
Semob, Márcio Antônio de Jesus.

Exemplos desse trabalho 
da Semob são as novas linhas 
197.6 e 183.8, que começaram a 
funcionar no último dia 13, faci-
litando o deslocamento interno 
em São Sebastião e o acesso dos 
moradores ao centro de Brasília. 
São 20 horários de viagens cir-
culares passando por Vila Nova, 
São Bartolomeu, Morro Azul e 
Complexo Educacional Zumbi 
dos Palmares, além de duas 

viagens como nova opção de 
chegada à Rodoviária do Plano 
Piloto, passando pelo Morro da 
Cruz, Bairro São Francisco e QI 
23 via Ponte JK. Os moradores 
de São Sebastião também foram 
atendidos com o aumento de 60 
viagens na Linha 180.1, que liga 
a cidade à Rodoviária do Plano.

No Jardins Mangueiral, a 
Semob atendeu ao pedido de 
pôr linhas diretas para a W3 
Sul e W3 Norte. Os ônibus das 
linhas 180.5 e 180.6 começaram 
a circular na segunda-feira (13), 
oferecendo oito viagens por dia, 
passando pela Ponte JK e pela 
Esplanada.

C

Nos últimos 12 meses, a secretaria criou novas rotas e aumentou a quantidade de viagens em 82 linhas do transporte público no Distrito Federal

FOTO: DIVULGAÇÃO/SEMOB

Semob-DF anuncia a criação de mais linhas
MESMO com a pandemia, 
em 12 meses foram criadas 
e ampliadas 82 linhas 
para atender mais pessoas de ônibus

NO JARDIM BOTÂNICO

Interessado em uma vaga pode ir à Agência ou acessar o Sine Fácil

Eventos contaram com o dobro do público previsto de início
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AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 
OFERECEM, HOJE, 632 VAGAS

Mais de 150 pessoas 
participaram das oficinas 
da Semana do Cerrado

As três oficinas gratuitas 
realizadas pelo Jardim Botânico 
de Brasília (JBB) entre os dias 11 e 
18 deste mês, em comemoração à 
Semana do Cerrado, atraíram 150 
participantes. A diretora executiva 
do JBB, Aline De Pieri, explica 
que, inicialmente, foram abertas 
25 vagas para cada oficina, mas 
a procura surpreeendeu.

Por conta disso, o número 
de vagas dobrou. “Ampliamos 
o número de vagas com duas 
turmas em cada oficina, para 
atender mais pessoas”, destaca.

Entre os temas ofertados, 
estavam plantas alimentícias não 
convencionais (Pancs) e fungos 
alimentícios não convencionais 
(Fancs), com o biólogo Fabio 
Neves, especialista em desenvol-
vimento sustentável e idealizador 
do projeto Hortelão.

Outras oficinas trataram de 
cuidados com orquídeas e con-
fecção de kokedamas – técnicas 
ministrada pela superintendente 
técnico-científica do JBB, Lílian 
Breda, e pelo gerente do labora-
tório do JBB, Jorge Pinheiro – e 
imersão em técnicas de pintura 
com terra, com Aline De Pieri.

GRATA OPORTUNIDADE
Apaixonada por plantas, Luiza 

Nogueira participou da oficina 
sobre cuidados com orquídeas 
e confecção de kokedamas. A 
consultora técnica conta que se 
mudou de Campinas (SP) para 
Brasília (DF) recentemente e trou-
xe as 50 orquídeas na mudança.

“A oficina chegou na hora 
certa. Aproveitei para aperfeiçoar 
meus conhecimentos e aprender 
a melhor forma de cuidar das 
minhas orquídeas no clima do 
Cerrado”, comemora.

Com o objetivo de levar a filha 
Maya Lucena, de 4 anos, para 
participar de mais uma atividade 
manual, Ana de Lucena Soudant 
chegou cedo para participar da 
primeira oficina – Imersão em 
técnicas de pintura –, onde as 
duas aprenderam a confeccio-
nar tintas naturais de diferentes 
tonalidades presentes no Cerrado 
com utilização de terra. 

“Foi uma excelente opor-
tunidade para aprendermos 
sobre a variação de coloração 
e textura das tintas e interagir 
com atividades manuais”, elogia 
a mãe de Maya.

Quer trabalhar, não tem 
experiência e não sabe como 
começar? Que tal um emprego 
de garçom? Nas agências do 
trabalhador, sete oportunidades 
são para este profissional, além 
de outras 24 para cumim, que 
é quem trabalha como auxiliar 
nessa área. Nos dois casos, não 
precisa experiência e é exigido, 
apenas, nível fundamental de 
escolaridade.

Bares, restaurantes e afins 
ainda estão atrás de barmen 
(12), churrasqueiros (4), co-
zinheiros (10), gerentes (5), 
padeiro (1), pizzaiolo (1) e sushi-
men (2). Nestas profissões, os 
salários oferecidos ficam entre 
R$ 1.188 e R$ 2.582. A maioria 
não exige escolaridade ou pede 
nível fundamental.

Quatro profissões oferecem, 
cada uma, 30 vagas: ajudante 
de eletricista, armador de ferros, 
auxiliar de encanador e técnico 
de refrigeração (fabricação).

Entre as 632 oportunidades 
oferecidas para esta quarta-feira 
(22), as funções para as quais 
estão mais contratando são 
eletricista (88), carpinteiro (40) 
e bombeiro hidráulico (31).

O melhor salário do dia é 
para um cargo de nível funda-
mental. São duas vagas para 
encarregado de acabamento de 
chapas e metais. Os contratados 
receberão, mensalmente, R$ 
3.355,65, mais benefícios. 
Para se candidatar, é preciso 
experiência com o serviço.

APLICATIVO SINE FÁCIL
Interessados em concorrer 

a qualquer uma das vagas 
podem procurar uma das 
14 agências do trabalhador 
em funcionamento no DF, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. O currículo também 
poderá ser cadastrado no 
aplicativo Sine Fácil. Mais in-
formações: (61) 9.9209-1135.

EMPREGOS NO DF
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Formulado pelo TCU, programa propõe melhoria das ferramentas de gestão
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Iges-DF adere ao plano nacional de combate a irregularidades
Com o objetivo de forta-

lecer a política de transpa-
rência e combate à corrup-
ção, o Instituto de Gestão 
Est ratégica de Saúde do 
Distrito Federal (Iges-DF) 
ader iu, na segunda-feira 
(20), ao Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção 
(PNPC).

Iniciat iva da Rede de 
Controle de Gestão Pública 
regulada pela Controladoria-
-Geral da União (CGU), em 
parceria com o Tribunal de 
Contas da União (TCU), o 
PNPC tem como objetivo 
reduzir os níveis de fraude 
e cor r upção no Brasil  a 
patamares similares aos de 
países desenvolvidos.

Para o controlador inter-
no do Iges-DF, Daniel Alves, 
a participação do instituto 
no programa vai ajudar a 
aferir o nível de maturidade 
das ações que vêm sendo 
tomadas “para a melhoria 
contínua das ferramentas 
internas e externas no com-
bate à corrupção”. Já o co-
ordenador de Compliance 
e Governança do instituto, 

MAIS TRANSPARÊNCIA

Eduardo Corrêa, disse que “a 
autoavaliação é importante 
para identificar se estamos 
no caminho certo e quais 
ações precisamos priorizar.”

Para adesão ao PNPC, foi 
preenchido um formulário 
disponibilizado na plata-
forma on-line e-Prevenção. 
Entre os temas abordados no 
diagnóstico estavam Preven-
ção, Detecção, Investigação, 
Correção, Monitoramento, 
Transparência e Investigação.

Após o preenchimento do 

formulário, o PNPC oferece 
um plano de ação especí-
f ico para cada instituição 
integrada, com sugestões e 
propostas, oferecendo um 
diagnóstico sobre os pontos 
vulneráveis e suscetíveis que 
podem levar à corrupção. 
O programa ainda fornece 
orientações e treinamentos, 
além de dispor de parcerias 
com órgãos e entidades pú-
blicas e privadas para im-
plantação de mecanismos de 
controle à corrupção.

ENERGIA ELÉTRICA

Nesta quarta-feira, 
duas regiões do DF 
terão corte na rede  

Três endereços de So-
bradinho ficarão sem ener-
gia, nesta quarta-feira (22), 
para manutenção preventiva 
com compactação de rede. 
O desligamento está progra-
mado para 8h40 até 16h30 
e afetará todo o Núcleo 
Rural Córrego do Arrozal, 
a Barragem do Corguinho 
e totalmente o condomínio 
Nova Petrópolis.

Também terá interrupção 
no fornecimento de energia 
o Córrego do Cortado, em 
Brazlândia, afetando as 
chácaras 3, 10, 11, 14 e 
25. A previsão é de que o 
desligamento dure das 9h às 
16h, para manutenção pre-
ventiva e poda de árvores.

Caso os serviços sejam 
concluídos antes do horário 
previsto, a rede será ener-
gizada sem aviso prévio, 
reduzindo o tempo em que os 
consumidores permanecerão 
sem energia elétrica.

FOTO: RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIA

Lançamento dos programas faz parte de uma série de ações em comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

GDF leva mais acessibilidade a pessoas com

-
bilidade reduzida severa terão 
mais uma opção de transporte 
gratuito na capital. O Go-

verno do Distrito Federal (GDF) 
lançou, nesta terça-feira (21), o 
DF Acessível – programa com 25 
vans adaptadas adquiridas pela 
Sociedade de Transporte Coletivos 
de Brasília (TCB).

Durante o evento, o poder 
Executivo local também anunciou 
o Conecta +, que vai beneficiar 

de baixa renda com internet 4G. 
Os lançamentos fazem parte de 
uma série de ações em comemo-

P

TRATA-SE dos programas 
DF Acessível, com 25 
vans adaptadas,
e o Conecta +, que
oferece internet 4G    

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

deficiência
ração ao Dia Nacional da Luta da 

na terça-feira (21).
“Hoje é um dia de luta pela 

valorização e direito das pessoas 
-

timento desde que fui presidente 
da OAB-DF [Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Seccional do DF], 
quando criei a primeira comissão de 

nacional”, lembrou o governador 
Ibaneis Rocha. “Aqui no DF são 
cerca de 600 mil pessoas que pre-
cisam ser olhadas com carinho pela 
população e pelo governo com mais 
respeito e atendimento”, destacou.

Os veículos do DF Acessível 
possuem rampa de acesso para 
cadeira de rodas, ar condicionado, 
dois box para cadeirantes e cinco 
assentos. O serviço levará o usuário 
da porta de casa até o destino esco-
lhido e vice e versa. Os interessados 
devem fazer o cadastro na sala da 
TCB e da Secretaria da Pessoa com 

112 Sul do metrô. É preciso apresen-
tar documentação médica. Após a 
análise dos papéis, os atendimentos 

de semana.
Segundo o secretário da Pessoa 

com Deficiência, Flávio Pereira, 

inicialmente, o atendimento será 
exclusivo para as pessoas com de-

pretende estender o serviço a toda 
àquela parcela da população. Os 
motoristas receberão treinamento 
pelo Serviço Social de Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
(Sest/Senat).

“É um momento histórico, a 
realização de um sonho. O gover-
nador Ibaneis Rocha teve sensibi-
lidade e coragem. São programas 
que visam transformar vidas e 
mudar a condição dessas pessoas 
que estão inseridas no meio social”, 
destacou o secretário.

A EX-DEPUTADA distrital e candidata derrotada ao 
Buriti, Eliana Pedrosa, ganhou um novo apelido ao se 
filiar ao PDT: espalha-bolinho. A entrada dela no partido 
provocou um tsunami de insatisfações que certamente 
vai se transformar em uma debandada. Tudo foi feito 
de cima para baixo, no estilo truculento do coronel 
Carlos Lupi, presidente nacional da sigla, sem maiores 
consultas aos líderes locais.

UM dos mais insatisfeitos é o deputado distrital 
Reginaldo Veras, que teve interrompido o sonho de 
concorrer à Câmara Federal pelo partido. Além de não 
ter qualquer afinidade política com Eliana Pedrosa, 
ele estava formando uma base sólida de apoio para 
alçar vôo.

NÃO é melhor a situação do outro distrital do 
partido, Cláudio Abrantes, um dos parlamentares mais 
atuantes da Câmara Legislativa, segundo informam as 
pesquisas de opinião. Não ficou nada satisfeito com o 
desembarque de Eliana Pedrosa. Arantes soube faturar 
bem as obras e ações que o GDF tem feito nas cidades 
da região norte do DF.

NÃO é a única contradição do PDT do Distrito Federal. 
Enquanto Reginaldo Veras se apresenta como oposição do 
GDF – embora pegue uma carona em qualquer ação na área 
da educação e tenha suas emendas respeitadas e realizadas 
por Ibaneis Rocha – Cláudio Abrantes chegou a ser líder do 
governo na Câmara Legislativa. 

CLÁUDIO Abrantes, aliás, acaba de receber mais uma 
boa notícia do governador Ibaneis Rocha: nas próximas 
semanas será iniciada a obra de ampliação do Hospital 
Regional de Planaltina. E ainda este ano ele poderá dar outra 
boa notícia a seus eleitores: a construção do novo viaduto 
de acesso a Sobradinho.

COM A chegada de Eliana Pedrosa, fica em aberto 
uma questão. Como o sobrinho, deputado distrital 
Eduardo Pedrosa se filiou ao Democrata haveria uma 
tendência de coligação. Só que não. O Democrata deve 
se fundir com o PSL, fazendo na verdade o primeiro 
saco de gatos da próxima eleição. E o pior é que cada 
gato é de uma cor.

O DEPUTADO Pedrosa, aliás, merece o troféu cara 
de pau. Em um vídeo na internet ele tenta assumir 
a paternidade da redução da alíquota de ICMS para 
combustíveis. O projeto de Lei foi enviado pelo gover-
nador Ibaneis Rocha depois de um exaustivo estudo do 
secretário de Economia, André Clemente.  

O MINISTRO da Justiça, Anderson Torres, ex-secre-
tário de segurança do DF, foi definitivamente mordido 
pela mosca azul da política. Já começou a cooptar 
lideranças em várias cidades do DF – especialmente 
em Ceilândia e em sua Taguatinga natal – para fazer 
campanha para ele no próximo ano. Ele ainda não sabe 
a qual cargo vai concorrer.

A POSSE de Engels Augusto Muniz, conselheiro no 
Conselho Nacional do Ministério Público, semana passada, 
por pouco não se transformou numa festa de estudan-
tes da quinta série. Tudo por causa da origem do novo 
conselheiro, natural da cidade de Pau Brasil, na Bahia, o 
que provocou uma série de trocadilhos involuntários. As 
risadinhas dos presentes aconteciam a cada menção a 
pau, membro, rigidez moral, feita pelos oradores.

O QUE mais tem irritado os velhos petebistas é a falta 
de ligação ideológica com Eliana Pedrosa, ela própria 
dona de uma empresa com milhares de funcionários que 
prestam serviços de conservação e limpeza. É como 
disse um trabalhista histórico: “O que uma patroa faz 
num partido de defesa do proletariado?”.

CADÊ A AFINIDADE?

DESEMBARQUE DESASTROSO

NA CORDA BAMBA

HOSPITAL SERÁ AMPLIADO

SACO DE GATOS COLORIDOS

O REI DA CARA DE PAU

PICADO PELA MOSCA AZUL

QUASE PORNOGRÁFICO

PROLETÁRIOS, UNI-VOS

UMA CANDIDATA QUE 
ESPALHA BOLINHO
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Ibaneis acompanhou a solenidade de posse de Mário Henrique Goulart

Lewandowski autoriza 
os estados a vacinarem 
adolescentes contra Covid-19

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Ricardo Lewandowski 
decidiu na terça-feira (21) que esta-
dos e municípios têm competência 
para decidir sobre a vacinação de 
adolescentes maiores de 12 anos 
contra a Covid-19. O ministro atendeu 
ao pedido de liminar de diversos 
partidos para retomada da imuniza-
ção após a decisão do Ministério da 
Saúde de recomendar a suspensão 
da aplicação para essa faixa etária.   

Lewandowski entendeu que a 
decisão da pasta não tem amparo 
em evidências acadêmicas e crité-
rios estabelecidos por organizações 
e entidades internacionais e nacio-
nais. O único imunizante autorizado 
para aplicação em adolescentes é 
o da Pfi zer. 

“A aprovação do uso da vacina 
Comirnaty do fabricante Pfizer/
Wyeth em adolescentes entre 12 e 
18 anos, tenham eles comorbidades 
ou não, pela Anvisa e por agências 
congêneres da União Europeia, dos 
Estados Unidos, do Reino Unido, 
do Canadá e da Austrália, aliada 
às manifestações de importantes 
organizações da área médica, levam 
a crer que o Ministério da Saúde 
tomou uma decisão intempestiva 
e, aparentemente, equivocada, a 
qual, acaso mantida, pode promover 
indesejáveis retrocessos no combate 
à Covid -19”, decidiu o ministro. 

Na semana passada, o Ministério 
da Saúde revisou a recomendação de 
vacinação de adolescentes. Em nota 

PNI

Foi empossado na tarde de terça-
-feira (21) como novo integrante do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
no biênio 2021-2023 o advogado 

INDICADO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 
TOMA POSSE COMO 
CONSELHEIRO

CNJ

FOTO: VINICIUS DE MELO/AGÊNCIA BRASÍLIA

Para shows, a presença do público será restrita a vacinados contra a covid há mais de 15 dias com a 2ª dose

Liberada a realização de eventos com

público no DF

Governo do Distrito Fe-
deral (GDF) publica, em 

desta quarta-feira (22), 
uma série de normas que libera 
a realização de eventos com a 
presença de público, de qualquer 
natureza, e que exijam licença 
eventual em Brasília.

Shows, encontros corpora-
tivos e gastronômicos, feiras 
e exposições culturais serão 
permitidos, assim como cursos 

ção, desde que sejam respeitadas 
medidas de segurança sanitárias. 
A decisão passa a valer a partir 
da data de publicação do decreto.

O descumprimento das nor-
mas sanitárias e protocolos de 
segurança estará sujeito a sanções 
administrativas e penais como 
suspensão do alvará de funciona-
mento, interdição total ou parcial 
do evento, e multas – que vão de 
R$ 1 mil a R$ 20 mil, de acordo 
com a gravidade da infração.

O Distrito Federal se encontra 
em um momento bastante avança-
do da vacinação, com quase 2,2 
milhões da população vacinada. 
De acordo com o governador Iba-
neis Rocha, um dos passos para a 
volta à normalidade é liberar as 
atividades para o setor de eventos, 
que tem registrado no DF cerca 
de 1,6 mil empresas, e foi um dos 
mais afetados economicamente 
pela pandemia.

O

MEDIDA inclui shows e feiras; 
regras sanitárias e normas 
de segurança são mantidas 
e devem ser seguidas

FLEXIBILIZAÇÃO

“Nós temos uma ocupação 
de leitos covid-19 girando em 
torno de 50%, o que nos dá 
uma folga muito grande. Mas 
tenho certeza que, caminhando 
devagar e olhando para frente, 
a gente vai conseguir sair de 

Ibaneis Rocha.

SHOWS E FESTIVAIS
Com relação a shows e fes-

tivais, a presença do público 
será restrita a pessoas vacinadas 
contra a covid-19, após 15 dias do 
recebimento da 2ª dose ou dose 
única, mediante comprovante. 
A apresentação do resultado de 

exame PCR negativo, com coleta 
do material genético realizada no 
máximo 72 horas antes, também 
servirá como comprovação.

Já a capacidade de público 
será limitada a 50% do local do 
evento e a venda, distribuição de 
ingressos ou o credenciamento 
deverão ser realizados de forma 
exclusivamente on-line.

O público deverá ocupar 
espaços delimitados, do tipo 
lounges, para grupos de até 
seis pessoas. Segue proibida a 
utilização de pista de dança. Os 
músicos poderão tocar, desde que 
estejam separados dos demais 
funcionários e clientes.

TORCIDA EM ESTÁDIOS 
O decreto também edita 

normas para a presença de 
plateia nos jogos de futebol e 
outras competições esportivas. 
No máximo 50% da capaci-
dade do estádio ou arena será 
liberada, com a distribuição 
do público de modo a respeitar 
o distanciamento social. So-
mente os atletas em campo e 
a arbitragem terão permissão 
para permanecer sem máscara 
durante o jogo. A apresentação 
do comprovante de vacinação 
ou o teste PCR também serão 
exigidos para todos, atletas e 
espectadores.

FOTO: REPRODUÇÃO
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BOLSONARISTAS e alia-
dos de André Mendonça, 
indicado por Jair Bolsonaro para 
uma vaga no STF, aguardam 
ansiosos a explicação do pre-
sidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado, Davi 
Alcolumbre, sobre os motivos 
da demora na marcação da 
sabatina do indicado. O ministro 
Ricardo Lewandowski (STF) fez 
um pedido de explicações ao 
poderoso Alcolumbre.  

PRESSÃO

A MISSÃO não é 
nada fácil. Mesmo assim, 
a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) aconselhou que os 
integrantes da comitiva do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) que tiveram 
contato com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
adotem medida de iso-
lamento social. O difícil é 
conseguir que Bolsonaro 
aceite o conselho. Afi nal, 
nem a ONU conseguiu.

A VIAGEM do pre-
sidente Jair Bolsonaro a 
Nova York para participar 
da Assembleia Geral das 
Nações Unidas foi trans-
formada de fracasso em 
um sucesso retumbante. 
Pelo menos nas redes 
bolsonaristas do WhatsApp 
e Telegram. Bolsonaristas 
falsificaram vídeos para 
mostrar o presidente sendo 
recebido por multidão no 
Aeroporto Internacional 
John F. Kennedy (Nova 
York). Só que o vídeo é de 
uma gravação feita na cam-
panha eleitoral de 2018 em 
Natal (RN). A “criatividade” 
não tem limites.

NO PRÓXIMO dia 28, o pre-
sidente Jair Bolsonaro fará uma 
festa de comemoração pelos mil 
dias de governo participando de 
várias inaugurações na Bahia. O 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
de Feitas, já havia previsto que o 
presidente voltaria a Bahia.

SE diz que o Centrão estaria 
pensando numa opção em que o 
presidente Jair Bolsonaro fi caria 
fora as eleições de 2022. Resta 
saber quem vai sentar com o pre-
sidente e convencê-lo de tal coisa. 
É uma missão tida impossível.

O RELATOR da CPI da Pan-
demia, senador Renan Calheiros, 
está sendo visto como o “nervoso”. 
A visão dos governistas é a que o 
senador estaria tentando “dirigir” 
os depoimentos das pessoas. Há 
quem diga que a CPI estaria preci-
sando de mais “equilíbrio”. 

ISOLAMENTO

SEM LIMITE

Mil dias

FORA DA
ELEIÇÃO

Nervoso 
UMA boa notícia para diversos setores do DF. O governador 

Ibaneis Rocha (MDB) vai liberar a realização de shows e outros 
eventos em Brasília. A liberação atenderá a um rigoroso controle 
sanitário. E mais: no próximo mês de outubro, o Estádio Mané 
Garrincha receberá o tradicional evento Fashion Hair.

A DECISÃO do STF tornando o governador do Amazonas, Wilson 
Lima, réu no caso da compra de respiradores fez alguns políticos 
“limpinhos” tentarem aproveitar da situação. Só que nem tanto. Grande 
parte dos políticos em todo o Brasil tem seus “pecados”. Não cabe jogar 
pedra no telhado alheio. Cedo ou tarde, a justiça chega para todos.

O GENERAL Gislei Morais de Oliveira é o novo presidente do Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). O nome foi aprovado 
pelo plenário da Câmara Legislativa do DF por 15 votos a favor e dois contras. 

ALGUNS políticos que se consideram lideranças políticas – sem 
voto – em Goiás podem migrar para oposição, descontentes com 
aliança do governador Ronaldo Caiado com o MDB. Governistas 
acreditam que é uma tentativa de “ganhar algo mais” nas eleições 
de 2022. 

O MINISTRO da Saúde, Marcelo Queiroga, que fi cou falando 
sozinho na história da vacinação de adolescentes, resolveu assumir 
de fato e de direito o bolsonarismo, já de olho numa vaga de senador 
pelo Estado da Paraíba. A metamorfose foi tão rápida que teve até 
gesto obsceno em Nova York contra manifestantes contrários ao 
presidente Jair Bolsonaro. Só falta o ministro chamar o presidente 
de “mito”. A novidade chata foi que o ministro testou positivo para 
Covid-19 e está de molho em Nova York. Queiroga se diz assintomático.

FLEXIBILIZAÇÃO

“LIMPINHOS”

IGES

DESCONTENTES?

QUEIROGA, NOVO
BOLSONARISTA

Mário Goulart Maia. A sessão foi presi-
dida pelo presidente do conselho e do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, com as presenças do governador 
Ibaneis Rocha, e do ex-conselheiro e 
ex-secretário-chefe da Casa Civil do 
DF, Valdetário Monteiro, entre outras 
autoridades jurídicas.

Goulart ocupa a vaga destinada 
aos indicados da Câmara dos Depu-
tados. Formado em direito pelo Centro 
Universitário Farias Brito, no Ceará, o 

novo conselheiro exerceu cargos no 
Tribunal de Justiça e na Procuradoria-
-Geral de Justiça do Estado do Ceará.

Também advogado, o governador 
Ibaneis Rocha declarou que sua 
presença na posse se deu pela sua 
admiração à família do ministro Nunes 
Maia, pai do novo conselheiro, e ao 
próprio Mário, com quem cursou um 
mestrado em Portugal. “E também 
pelo respeito ao CNJ, órgão que tem 
feito um trabalho muito importante 

na organização do Poder Judiciário 
como um todo”, completou o chefe 
do Executivo local.

Instalado em 2005, o CNJ é um 
órgão do Poder Judiciário sediado 
em Brasília com atuação em todo o 
país. A instituição tem como foco o 
aperfeiçoamento dos trabalhos reali-
zados do sistema judiciário brasileiro, 
principalmente no que diz respeito ao 
controle e à transparência administra-
tiva e processual.
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Lewandowski atendeu pedido
de liminar de diversos partidos

técnica, publicada pela Secretaria 
Extraordinária de Enfrentamento 
à Covid-19, o ministério passou a 
recomendar a vacinação apenas 
para os adolescentes entre 12 e 
17 anos que tenham deficiência 
permanente, comorbidades ou que 
estejam privados de liberdade.

A pasta citou, entre outros 
argumentos para revisar a recomen-
dação, o fato de que os benefícios 
da vacinação em adolescentes sem 
comorbidades ainda não estão clara-
mente defi nidos. O ministério alegou 
ainda que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) não recomenda 
imunização de adolescentes com 
ou sem comorbidades.

A OMS, entretanto, não afi rmou 
que a imunização de adolescentes 
não deveria ser realizada. Em vídeo 
publicado em junho, a organização 
disse apenas que, neste momento, 
a vacinação de adolescentes não 
é prioritária.
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CCJ analisa reforma eleitoral e mudanças na Lei de Improbidade Administrativa
A Comissão de Cidadania e 

Justiça no Senado aprovou, em 
reunião nesta quarta (22), o relatório 
da senadora Simone Tebet (MDB-
-MS), onde rejeita a possibilidade de 
retorno das coligações partidárias nas 
eleições para vereadores e deputados. 
A proposta faz parte da reforma elei-
toral prevista na Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 28/2021, e será 
levada a plenário.

Na leitura do relatório, a senadora 

à proposta de retorno das coligações, 
mas que precisava rejeitá-la para dar 

celeridade à discussão dos demais 
pontos da reforma. “A aprovação 
dessa emenda implicaria o retorno da 
PEC à Câmara dos Deputados. Nós 
estamos no limite temporal de apro-
varmos essa PEC até o prazo de um 
ano pelo princípio da anterioridade 
do pleito de 2022. Consequentemen-
te, aprovada nós poderíamos estar 
enterrando toda a PEC 28”, explica. 
Caso a discussão se estenda para 
além do dia 2 de outubro, a reforma 
passa a valer no âmbito federal para 
as eleições de 2026.

Seu relatório também rejeita a 

proposta de aplicação do princípio 
da anterioridade eleitoral para deci-
sões administrativas e judiciais do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). A mudança nas regras de 
apresentação de projeto de lei de 
iniciativa popular, que passaria a 
exigir 100mil assinaturas no lugar 
das atuais um milhão, também foi 
rejeitada, mas a relatora não dispen-
sou a possibilidade de se trabalhar 
em um meio termo.

Os pontos favoráveis no rela-
tório foram a mudança do peso de 

parlamentares mulheres, negros 
e indígenas no cálculo do fundo 
eleitoral; a manutenção do cargo 
de parlamentares estaduais e mu-
nicipais desligados de seus parti-
dos com a anuência do partido de 
origem; a mudança do dia da posse 
presidencial para 5 de janeiro, e dos 
governadores para 6 de janeiro a 
partir das eleições de 2026; a pos-
sibilidade de permitir a realização 
de plebiscitos municipais junto às 
eleições de vereadores e mudanças 
nas regras relacionadas às incorpo-
rações partidárias.

Ao ser questionado pelo 
relator da CPI sobre o caso do 
médico Anthony Wong, pedia-
tra, toxicologista e professor 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo que 
morreu em janeiro, Pedro Junior 
disse que não comentaria sobre o 
caso a pedido da família.

“Não irei responder per-
guntas que eu não tenho au-
torização das famílias dos 
pacientes”, disse o diretor da 
empresa. “As provas todas 
estão no prontuário [do pa-

ciente]. O senhor pode solicitar 
o prontuário, com o sigilo 
adequado, para poder avaliar.”

Na época da morte de Wong, 
foi divulgada nota informando 
que ele foi internado antes do 
Natal, por conta da queda de 
pressão e mal-estar, e foi diag-
nosticado com úlcera gástrica e 
hemorragia digestiva.

No entanto, reportagem 
publicada pela revista Piauí na 
terça-feira (21) alega que Wong, 
defensor do tratamento precoce 
e o uso do “kit Covid”, morreu 

em decorrência de complica-
ções causadas pela Covid-19 – e 
que isso teria sido omitido do 
atestado de óbito do médico.

ESTUDO
Respondendo ao relator da 

CPI, senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), Pedro Júnior ne-
gou que a Prevent Senior tenha 
realizado testes em massa com 

-
gundo ele, foi realizado um tes-
te observacional do ato médico.

“Não foram feitos testes. 

Não houve testagem. Não há 
necessidade de autorização para 
estudo. Nós só observamos o 
ato médico.”

que os pacientes chegavam à 
Prevent Senior em busca destes 
medicamentos do chamado ‘kit 
Covid’, que é comprovadamen-

Covid-19.
“Não há crime em ope-

radora fornecer a medicação 
conforme a prescrição do me-
dico”, disse.

Em sua fala inicial, o diretor-
-executivo da Prevent Senior, 

-
cionários da operadora divulgaram 
dados adulterados sobre pacientes 
com Covid-19.

Ao comentar as denúncias 
sobre a operadora de saúde ter 

omitido mortes por Covid-19 em 
relatórios internos, Pedro Júnior 
relatou que o “noticiário tirou 
de contexto um documento”. 
“Muitos óbitos aconteceram de-
pois do dia da conclusão daquele 
relatório”, disse.

-

terado o documento foram demiti-
dos da Prevent Senior em junho de 
2020, segundo o diretor-executivo.

“Médicos desligados da Pre-
vent em junho de 2020 mani-
pularam relatórios. Médicos 
invadiram o sistema, acessaram 
essa planilha e adulteraram a 

planilha. Resgataram mensagens 
de março e também editaram as 
imagens. A ANS instaurou um 
procedimento pra apurar e detec-

Segundo ele, os dados foram 
manipulados “para atacar e ferir a 
imagem da Prevent Senior”.

POLÍTICA

COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS

INDICAÇÃO AO STF

A OPERADORA de 
saúde é acusada 
de fazer testes com 
remédio ineficaz 
no tratamento 
da Covid-19 

Simone Tebet foi chamada pelo ministro da CGU de “descontrolada”

FOTO: ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

TEBET AGRADECE APOIO DE COLEGAS APÓS SER CHAMADA DE ‘DESCONTROLADA’ 

EX-DIRETOR SE RECUSA A RESPONDER SOBRE MORTE DE ANTHONY WONG

EX-FUNCIONÁRIOS TERIAM DIVULGADO DADOS ADULTERADOS SOBRE PACIENTES

A sessão desta terça-
-feira (21) foi marcada por 
interrupções e discussões 
entre os senadores e o de-
poente Wagner Rosár io, 
min ist ro -chefe da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU).

Ao ser confrontado pela 
senadora  Simone Tebet 
(MDB-MT), Rosário afir-
mou que a  pa rlamenta r 
estava “totalmente descon-
trolada”. Após a fala, os se-
nadores partiram em defesa 

de Tebet, afirmando que a 
fala de Rosário foi “machis-
ta” e que ele era “moleque”.

Na sessão de hoje, antes 
do início do depoimento do 
diretor da Prevent Senior, 
Tebet agradeceu o apoio dos 
senadores.

“Obrigada pela solidarie-
dade de praticamente todos 
os senadores. Todos defen-
dendo a mulher brasileira. 
Foi em coletivo, espontâneo. 
Gostaria de dizer que as mu-
lheres estão representadas.”

Pedro Benedito afirma que não houve teste em massa com remédio ineficaz

FOTO: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Diretor da Prevent 
Senior nega que tenha 
realizado estudo com

diretor-executivo da ope-
radora de saúde Prevent 
Senior, Pedro Benedito 
Batista Júnior, afirmou 

nesta quarta-feira (22), em 
depoimento na Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia, que a empresa 
não realizou testes em massa 

contra a Covid-19.
“Não foram feitos testes. 

Não houve testagem. Não há 
necessidade de autorização 
para estudo. Nós só observa-
mos o ato médico”, disse Pedro 
Júnior, ressaltando que foi rea-
lizado um teste observacional 
do ato médico.

O

cloroquina
Pedro Júnior inicialmente 

seria ouvido na última quinta-
-

mou, por meio de nota, que o 
e-mail de convocação havia che-

-
-feira (15) e, portanto, não teria 
tempo hábil para viabilizar seu 
comparecimento.

A Prevent Senior é acusada, 
em um dossiê entregue à CPI, de 
fazer testes com cloroquina no 
tratamento da Covid-19 e ocultar 
as informações dos pacientes.

Pedro Júnior obteve do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
habeas corpus que lhe garan-
te o direito constitucional de 
permanecer em silêncio em 
questionamentos que possam 
incriminá-lo.

O requerimento para convo-
cação de Pedro Benedito Júnior 
foi apresentado pelo senador 
Humberto Costa (PT-PE), que 
recebeu de médicos que traba-
lhavam na Prevent Senior um 
documento que aponta uma série 
de irregularidades no tratamen-
to da Covid-19.

LEWANDOWSKI QUER QUE ALCOLUMBRE 
FALE SOBRE SABATINA DE MENDONÇA

Diante da notícia da con-
taminação do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
com covid, bem como de 
outro integrante da comitiva, a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) recomen-
dou que todos aqueles que 
viajaram com Jair Bolsonaro 
a Nova York cumprissem 
quarentena, a começar pelo 
próprio presidente. O pre-
sidente Jair Bolsonaro diz 
não ter se vacinado contra o 
coronavírus.

Bolsonaro chegou a Bra-
sília no início da manhã desta 
quarta-feira (22). O horário 
previsto para o desembarque 
era às 7h. Na agenda do chefe 
do Planalto consta apenas 
um compromisso. Às 16h 
ele tem uma reunião com 
o subchefe para Assuntos 
Jurídicos da Secretaria-Geral 
da Presidência, Pedro Cesar 
Sousa, mas não foi divulgado 
se o encontro será presencial 
ou virtual.

No comunicado, a Anvisa 
pede que todos os integrantes 
da comitiva permaneçam em 
isolamento pelo período de 14 
dias, conforme prevê o proto-
colo definido pelo Ministério 
da Saúde. A agência afirma 
ainda que as recomenda-
ções para todos que tiveram 
contato com Queiroga foram 
encaminhadas à Casa Civil da 
Presidência.

Além do isolamento, 
outras três recomendações 
foram feitas: desembarque no 
Brasil que exponha o mínimo 
possível outros ambientes e 

pessoas; que o isolamento 
seja cumprido na mesma 
cidade do desembarque e 
que o deslocamento só seja 
feito depois que encerrado o 
período de transmissibilidade 
do vírus e que novos testes 
sejam feitos em solo brasileiro.

QUEIROGA
O ministro Queiroga, que 

na noite passada foi filmado 
fazendo gestos obscenos para 
manifestantes contrários ao 
governo Bolsonaro, esteve 
ao lado do presidente da 
República e de outros minis-
tros que integram a comitiva 
por vezes sem máscara. O 
ministro também partici-
pou de uma reunião com o 
primeiro-ministro britânico, 
Boris Johnson, na segunda-
-feira (20), um dia antes de 
testar positivo para a doença.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, diagnos-
ticado com Covid-19, disse 
nesta quarta-feira (22) que 
está bem e que sente apenas 
sintomas de “uma gripe leve”.

Queiroga também falou 
sobre a repercussão de sua 
reação a um protesto de bra-
sileiros contrários ao governo 
Bolsonaro em Nova York, na 
segunda (21). De dentro de 
uma van, o ministro apontou 
o dedo médio para o grupo.

De acordo com Queiroga, 
“quem fala o que quer, ouve o 
que não quer”. “Mas este é o 
assunto que menos me preo-
cupa, neste momento. Estou 
preocupado, mesmo, é com 
minha saúde”, completou ele.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ri-
cardo Lewandowski deter-
minou que o presidente da 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), preste informações 
sobre a sabatina de André 
Mendonça no colegiado 
para a indicação à vaga 
da Corte.

Para assumir a cadeira 
no STF, Mendonça terá que 
se submeter a uma sabatina 
no Senado Federal e sua 
indicação será votada no 
plenário. Ele precisará da 
maioria (41) dos votos 
dos 81 senadores para 
se tornar apto a ocupar o 
cargo. Lewandowski analisa 
um pedido dos senadores 
Alessandro Vieira (Cida-
dania-SE) e Jorge Kajuru 
(Podemos-GO) para que a 
Suprema Corte solicite que 
a CCJ marque a sabatina.

Os par lamentares 
acionaram o Supremo e 
questionaram a conduta 
do presidente da CCJ, Davi 
Alcolumbre, que resiste em 
marcar a análise da indica-

ção. André Mendonça foi 
indicado pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 
Ele tem mestrado em Direito 
pela Universidade de Sala-
manca, é pastor e ocupou 
o cargo de advogado-geral 
da União (AGU).

Agora, Alcolumbre, que 
comanda a comissão, deve-
rá definir a data da sessão 
que analisará o nome para 
ocupar a cadeira do ex-
-ministro Marco Aurélio 
Mello — aposentado desde 
julho deste ano.

O nome de Mendonça 
é cotado desde o dia 13 de 
julho ao STF, um dia após 
a aposentadoria de Marco 
Aurélio Mello. Apesar da 
demora e do clima de 
insegurança em relação a 
aprovação, Mendonça não 
dá sinais de que vai desistir. 
Recentemente, chegou 
até a fazer uma espécie 
de campanha dentro do 
Senado, passando de ga-
binete em gabinete para 
convencer os senadores a 
pautar a sabatina e aprovar 
a indicação. (Do Correio 
Braziliense) 

FOTO: ALAN SANTOS/PR

FOTO: ALAN SANTOS/PR

Após viagem ao exterior, 
Anvisa recomenda 
isolamento a todos

O presidente Jair Bolsonaro ao desembarcar em Nova York

Mendonça foi indicado para a vaga de Marco Aurélio Mello

COMITIVA EM QUARENTENA
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17,99 NO CARTÃO

Hran é referência em atendimento a pessoas com síndrome de Down
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Serviço atende mais de 1,8 mil pessoas com acolhimento multidisciplinar

O Centro de Referência Inter-
disciplinar em Síndrome de Down 
(CrisDown) do Hospital Regional 
da Asa Norte (Hran) é referência 
não só no DF e região do Entorno, 
mas para outros estados do país, 
no atendimento a pessoas com 
síndrome de Down. São cerca 
de 2 mil pacientes cadastrados, 
contemplando desde gestantes que 
recebem o diagnóstico da trissomia 
do cromossomo 21 a outras faixas 
etárias de público.

Assim, bebês, crianças, adoles-
centes, adultos e idosos encontram 
atendimento humanizado e inter-
disciplinar no local. Segundo a co-
ordenadora do CrisDown, Carolina 
Vale, o serviço atende atualmente 
1.878 pacientes. A equipe possui 

fisioterapeuta, terapeuta ocupa-

cional, fonoaudiólogo, psicólogo, 
nutricionista, assistente social, ge-
neticista, pediatra, cardiopediatra, 
neuropediatra e clínico geral.

A coordenadora diz que o 
trabalho é interdisciplinar e foi 
pensado assim para proporcionar 
um olhar integral aos pacientes: “O 
intuito do CrisDown é facilitar essa 
interlocução entre as áreas e evitar 

na rede em busca de atendimento 

Um dos pacientes atendidos é 
o pequeno José Pedro, de 3 anos e 
8 meses. Acompanhado da mãe, a 
professora Eliane Dourado, ele foi 
acolhido no serviço assim que nas-
ceu e passa por sessões semanais de 

além de ter acompanhamento com 
o ortopedista e a pediatra.

Portaria do MEC foi publicada hoje (22) no Diário Oficial da União

HBDF aumenta 45% o número de transplantes

Hospital de Base de Brasí-
lia (HBDF) realizou com 
sucesso 55 transplantes 
de córneas entre janeiro e 

agosto deste ano, 17 (45%) a mais 
do que executou em 2020, quando 
fez 38 procedimentos desse gê-
nero. Foi o que informou, ontem 
(21), a Central de Transplantes da 
Secretaria de Saúde (SES), depois 
de mais um bem-sucedido trans-
plante de córneas no hospital, que 

baiano Cândido Ferreira dos 
Santos, 70 anos.

Ele havia perdido a visão 
do olho esquerdo por causa de 
uma infecção chamada úlcera 
na córnea. A visão poderia ser 
recuperada se recebesse nova 

O

Até o mês de agosto 
último, 55 pacientes 
foram operados, 17 a 
mais do que em 2021

O agricultor baiano Cândido Ferreira dos Santos, 70 anos, é o mais recente beneficado com o procedimento

FOTO: DIVULGAÇÃO/IGES-DF

de córneas

Fiocruz desenvolve 
teste molecular para 
detectar a doença

Após décadas de pesqui-
sas, a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) desenvolveu o primeiro 
teste molecular para hanseníase, 
inédito no país. Trata-se do Kit NAT 
Hanseníase, que já obteve registro 
na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Baseado na 
metodologia de PCR (sigla em 
inglês para a reação em cadeia 
da polimerase), o exame detecta 
o DNA do bacilo Mycobacterium 
leprae, causador da doença, e 
pode facilitar a detecção precoce 
da hanseníase. A doença atinge 
em torno de 27 mil pessoas por 
ano no Brasil. 

O anúncio foi feito pelo Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), 
que desenvolveu o novo teste em 
parceria com o Instituto Carlos 
Chagas do Paraná (Fiocruz-PR) e 
o Instituto de Biologia Molecular do 
Paraná (IBMP), ligado à Fiocruz e 
ao governo paranaense.

Segundo o líder do projeto e 
chefe do Laboratório de Hanseníase 
do IOC, Milton Ozório Moraes, a 
aplicação de uma metodologia 
de ponta contra uma doença 
negligenciada é de grande impor-
tância para o Brasil. “Até então, 
não havia testes diagnósticos de 
hanseníase considerados padrão 
ouro. É um marco colocar esse 
exame à disposição de populações 
vulneráveis”, disse Moraes. 

Para o pesquisador da Fio-
cruz-PR, Alexandre Costa, que 
coordenou o desenvolvimento do 
exame no IBMP, doenças tropicais 
negligenciadas não costumam 
atrair o interesse da indústria. 
“Com o Kit NAT Hanseníase, temos 
um teste nacional, com qualidade 
de primeiro mundo, que pode 
contribuir para a saúde da nossa 
população”, disse.

HANSENÍASE

córnea, mas existia o risco de 
perder totalmente a visibilidade. 
Santos então recorreu a uma uni-
dade administrada pelo Instituto 
de Gestão Estratégia de Saúde 
(IGESDF) que é referência na-
cional em transplantes de córneas 
(tecido) e órgãos (rins): o Hospital 
de Base.

No início de agosto, Santos 
foi internado no Hospital de Base 
depois de percorrer de ônibus os 
674 quilômetros que separaram 
Bom Jesus da Lapa (BA), onde 
mora, de Brasília. A equipe de 
oftalmologia do HBDF começou 
o tratamento com antibióticos 
para combater a infecção, mas 
não resolveu.

Então, em setembro, Santos 

foi inserido na lista de transplan-
tes e no dia 12 recebeu a notícia 
de que seria operado. No dia 13, 
aconteceu o transplante.

Os oftalmologistas Fábio 
Carvalho e Rogério Nóbrega, 
auxiliados por dois anestesistas, 
um enfermeiro e um técnico de 
enfermagem, trabalharam por 
quase duas horas. O transplante 
foi um sucesso.

A equipe médica comemorou 
com euforia porque a operação 
aconteceu em pleno “Setembro 

-
nhas que alertam para a importân-
cia da doação de órgãos e tecidos. 
Um dia depois da cirurgia, Santos 
recebeu alta do HB, mas conti-
nuou sob observação.

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou, hoje (22), os 
resultados preliminares do 
Censo Escolar da Educação 
Básica de 2021. Os dados 
estão em portaria publicada 
no Diário Oficial da União.

Os resultados referem-se 
à matrícula inicial na creche, 
pré-escola, ensinos funda-
mental e médio (incluindo 
o médio integrado e normal 
magistério), no ensino regular 
e na educação de jovens e 
adultos (EJA) presencial fun-
damental e médio (incluindo 
a EJA integrada à educação 
profissional). Os dados in-
cluem as redes estaduais e 
municipais, urbanas e rurais 
em tempo parcial e integral e 
o total de matrículas nessas 
redes de ensino.

A coleta de dados acon-
teceu entre os dias 18 de 
junho e 23 de agosto, por 
meio do sistema Educacenso.

A partir de agora, com 
a publicação dos resultados 
preliminares, os gestores es-

taduais e municipais têm 30 
dias para conferência, ratifi-
cação e eventual retificação 
das informações. No dia 7 de 
outubro, o instituto realizará 
uma live em seu canal do 
YouTube para orientar os 
gestores das escolas e redes 
sobre esses procedimentos.

Durante este período, 
as escolas também poderão 
complementar as informa-
ções com dados que não 
foram informados no período 
de coleta da matrícula inicial, 
desde que as informações 
tenham como base a data 
de referência do Censo 
Escolar 2021, que é 26 de 
maio de 2021.

Em caso de dúvidas 
sobre os procedimentos de 
conferência dos dados, os 
gestores podem enviar os 
questionamentos para o Inep 
até 29 setembro, por meio de 
um formulário eletrônico. As 
principais perguntas serão 
selecionadas e esclarecidas 
durante a live.

FOTO: ARQUIVO/ABR

NO DF E ENTORNO

SAÚDE
EDUCAÇÃO

MEC LANÇA PROGRAMA DE INCENTIVO À 
PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA

O Ministério da Educação 
(MEC) acaba de lançar o 
Programa Educação e Família, 
que tem o objetivo de promover 
o engajamento das famílias 
na vida escolar dos filhos por 
meio de uma interação mais 
permanente com as escolas. 

Este ano, segundo a pasta, 
o programa atenderá 5.755 
escolas da educação básica, 
que deverão criar e colocar em 
prática estratégias para ampliar 
e qualificar a participação 
das famílias. Em 2022, serão 
contempladas mais 17 mil 
escolas. O total de recursos 
distribuídos em 2021 será de 
R$ 16 milhões.

“Nós ainda acreditamos 
que, de fato, a escola ensina, 

mas a família educa”, disse o 
ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, durante evento de lan-
çamento da iniciativa, ocorrido 
em Brasília e transmitido pelas 
redes sociais da pasta.

Para o secretário de Edu-
cação Básica do MEC, Mauro 
Rabelo, para a concretização 
do programa, é fundamental 
que as escolas criem meca-
nismos para atrair as famílias, 
gerem coletivamente ideias e 
soluções, “materializando-as 
em um plano de ação que 
contemple metas, prazos e 
custos das atividades que serão 
realizadas, tais como oficinas, 
visitas guiadas, cursos, pales-
tras, atividades voluntárias, 
entre outros”.

ENSINO BÁSICO

Sai o resultado preliminar 
do Censo Escolar
da Educação Básica



7 BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021 BRASÍLIA AGORAwww.brasiliaagora.com.br

NOVAS REGRAS

GOL ANUNCIA PLANO PARA MALHA 
AÉREA COM 250 AVIÕES ELÉTRICOS

CÂMARA APROVA MUDANÇA NA 
ESTRUTURA DE CARGOS DO MPU

A empresa aérea Gol anun-
ciou nesta terça-feira (21) que 
assinou protocolo de intenções 
com a Avolon para comprar e ou 
arrendar 250 aeronaves elétricas 
de decolagem e pouso vertical. 
A expectativa é de que o início 
das operações com os aviões 
aconteça em meados de 2025.

Em comunicado, a Gol in-
formou que sua controladora, o 
grupo Comporte, “está provendo 
os recursos requeridos para o 
investimento no projeto”.

A malha aérea de aviões 
elétricos utilizará aeronaves 
VAX4 eVTOL. Segundo a Gol, 
o modelo, criado pela empresa 
britânica Vertical Aerospace 
(Vertical) “é considerado um dos 
táxis aéreos mais avançados tec-
nologicamente e confiáveis atu-
almente em desenvolvimento”.

O modelo VA-X4 envolvido 
na parceria, pode transportar até 

quatro passageiros e um piloto, 
tem alcance de 160 quilômetros 
e velocidade máxima de 320 
quilômetros por hora.

A Gol afirmou ainda que 
o acordo, não vinculante, faz 
parte de sua estratégia de ex-
pandir operações no transporte 
regional, abrindo novas rotas 
para mercados domésticos 
pouco atendidos.

A Avolon espera concluir 
o certificação do VA-X4 até 
2024. “O primeiro passo da nova 
parceria é a realização de um 
estudo de viabilidade, incluindo 
a certificação da aeronave e 
análise da infraestrutura neces-
sária para operar essa aeronave 
com a ANAC (Agência Nacional 
de Aviação Civil), o DECEA 
(Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo), e outras autori-
dades aeronáuticas nacionais e 
internacionais”, informou a Gol.

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira (21) 
o projeto de lei que transforma 
141 cargos efetivos de técnico 
do Ministério Público da União 
(MPU) em oito cargos de pro-
curador de Justiça e em 164 
cargos em comissão de cinco 
níveis de remuneração. A pro-
posta seguirá para o Senado.

A proposta é oriunda do 
MPU e as mudanças nos car-
gos são restritas no âmbito do 
Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT). 
Os cargos em comissão serão 
obrigatoriamente preenchidos 

AVOLON

O milho foi a cultura que ficou em segundo lugar no ranking, com alta de 55% se comparado a 2019
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MAIOR alta foi com 
a soja, que gerou 
R$ 169,1 bilhões

ECONOMIA

Produção agrícola em 2020 bate novo recorde e atinge

valor da produção agrícola 
do país em 2020 bateu novo 
recorde e atingiu R$ 470,5 
bilhões, 30,4% a mais do 

que em 2019. A produção agrícola 
nacional de cereais, leguminosas e 
oleaginosas chegou, no ano passa-
do, a 255,4 milhões de toneladas, 
5% maior que a de 2019, e a área 
plantada totalizou 83,4 milhões de 
hectares, 2,7% superior à de 2019.  

Os dados constam da publica-
ção Produção Agrícola Municipal 
(PAM) 2020, divulgada hoje (22) 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-

“Com a valorização do dólar 
frente ao real, houve também um 
crescimento na demanda externa 
desses produtos, o que causou 
impacto direto nos preços das 
principais commodities, que apre-

longo do ano. Como resultado, os 
dez principais produtos agrícolas, 
em 2020, apresentaram expressivo 
crescimento no valor de produção, 
na comparação com o ano ante-

A cultura agrícola que mais con-
tribuiu para a safra 2020 foi a soja, 

O

bilhões, com alta de 55,4% ante 
2019. Pela primeira vez desde 2008, 
o valor de produção do milho supe-
rou o da cana-de-açúcar (R$ 60,8 
bilhões), que caiu para a terceira 
posição. A produção de milho cres-
ceu 2,8%, atingindo novo recorde: 
104 milhões de toneladas.

O café foi o quarto produto em 
valor de produção, atingindo R$ 27,3 
bilhões, uma alta de 54,4% frente ao 
valor de 2019. Já a produção de café 
chegou a 3,7 milhões de toneladas, 
com alta de 22,9% em relação ao ano 
anterior, mantendo o Brasil como 
maior produtor mundial.

R$ 470,5 bilhões

principal produto da pauta de ex-
portação nacional, com produção de 
121,8 milhões de toneladas, gerando 
R$ 169,1 bilhões, 35% acima do valor 
de produção desta cultura em 2019.

de valor, veio o milho, cujo valor 
de produção chegou a R$ 73,949 

Mato Grosso é destaque nacional na produção da soja
No ano passado, Mato Grosso 

foi o maior produtor de cereais, 
leguminosas e oleaginosas do 
país, seguido pelo Paraná, por 
Goiás e o Rio Grande do Sul.

-
ção, Mato Grosso, destaque nacio-
nal na produção de soja, milho e 
algodão, continua na primeira po-

participação nacional para 16,8%, 

novamente à frente de São Paulo, 
destaque no cultivo da cana-de-
-açúcar. O Paraná, maior produtor 
nacional de trigo e segundo de soja 
e milho, ocupou, em 2020, a tercei-
ra posição em valor de produção, à 
frente de Minas Gerais, destaque 
na produção de café.

“O Rio Grande do Sul, que 
teve a produtividade de boa parte 
das culturas de verão afetadas pela 

estiagem prolongada no início de 
2020, apresentou retração de 6,9% 
no valor de produção agrícola, 
caindo para a quinta posição no 

-

Os 50 municípios com os 
maiores valores de produção agrí-
cola do país concentram 22,7% 
(ou R$ 106,9 bilhões) do valor to-
tal da produção agrícola nacional. 

Desses 50 municípios, 20 eram de 
Mato Grosso, seis da Bahia e seis 
de Mato Grosso do Sul.

Sorriso (MT) manteve a 
liderança entre os municípios 
com maior valor de produção: 
R$ 5,3 bilhões, ou 1,1% do valor 

seguida, vieram São Desidério 
(BA), com R$ 4,6 bilhões, e Sa-
pezal (MT) com R$ 4,3 bilhões.

por servidores públicos efetivos.
Segundo a justificativa do 

procurador-geral, Augusto Aras, 
a medida tem o objetivo adequar 
a estrutura do MPDFT após lei 
que criou mais oito cargos de 
desembargadores, em 2016. 
Aras argumentou que uma nova 
sistemática de arquivamentos 
no Ministério Público proposta 
em 2019 também aumentará o 
quantitativo de procedimentos 
(inquéritos policiais e termos 
circunstanciados) a serem 
submetidos e analisados pelas 
Câmaras de Coordenação e 
Revisão do MPDFT.
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GRAMPEADOR
IGASAVE
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CEUAIRES
PARNASIANO

Adorno de
cabeça de
soberanos

Querido,
em inglês

Técnica de
descida,

no monta-
nhismo

Rapunzel,
Jasmine e

Aurora
(Disney)

(?) Gay, e-
vento anual
no Rio e em
São Paulo

O artista
como

Marcelo
Adnet

Reflexo da
parte ener-
gética do 
ser (Ocult.)

Café pre-
parado

em máqui-
na especial

Análogo;
seme-
lhante

Aparelho
para

prender
papéis 

Frágil;
quebra-

diço
Forno, em

inglês

Sigla pin-
tada nos
veículos 
da ONU

Parque das
(?), viveiro
em Foz do

Iguaçu
Buenos (?),
cidade da
Calle Flori-
da (ARG)

Paraíso

O escritor
como

Raimundo
Correia,
por sua
corrente
poética

O casal, na
quadrilha
Gerente,
em inglês

Esposa 
do filho

Canção de
Caetano

Deserto
africano
"A (?) do 

Gelo", filme

Estado 
nordestino
de menor

litoral

(?) que: su-
bitamente
Precede o 
relâmpago

Popular 
(o governo)

Mês da
renúncia
do Papa

Bento XVI,
em 2013

Evento com estandes
de tarôs e 
terapias al-
ternativas

A vogal 
do meio
Gênero

dramático

"Muito atura quem
(?)", dito

Flexão do
verbo "ir"

Ter ori-
gem em

Massa (?): é
indicada para nivelar

e corrigir
imperfei-
ções em
paredes

Galeria de (?),
local de vernissages

Em trajes
de Adão 

Tipo 
de peneira

 4/acro — dear — oven. 5/odara. 7/manager. 8/expresso. 9/princesas. 10/parnasiano.

HORÓSCOPO

Mergulhe no trabalho 
e tire de letra os per-
rengues. Um pouco de 

disposição pode ser necessária para 
você adiantar tarefas. O romance 
anda meio parado. Cor: bege.

Você deve se destacar 
em trabalhos criativos. 
Utilize as redes sociais 

para conversas com pessoas que-
ridas. A paquera fica animada. 
Cor: azul-petróleo.

O seu foco vai ser no 
lar, especialmente se 
planejou uma reforma. 

Você vai estar muito focada no 
trabalho. Um programa caseiro 
preserva o romance. Cor: coral.

Coloque as mãos na 
massa e valorize o que 
você possui. Se estiver 

sobrando uma graninha, invista 
na saúde. A paquera anda sem 
graça. Cor: rosa.

Persiga os seus interes-
ses pessoais. Abuse do 
charme para realizar 

uma nova venda ou se entender 
com os colegas. Pode encantar o 
mozão com o seu jeito. Cor: bordô.

A Lua incentiva a sua 
comunicação hoje. Pode 
fechar negócios com 

clientes e arrasar em chamadas 
de vídeo. O diálogo te destaca 
com o par. Cor: lilás.

Os astros aumentam o 
seu desejo de ficar sozi-
nha. Confie em seu sexto 

sentido, se tiver que trabalhar. 
Explique ao mozão que está 
precisando de paz. Cor: vermelho.

Ótimas chances de se 
destacar no seu horizonte. 
Pode receber o crédito que 

merece pelo seu trabalho duro. Os 
assuntos do coração esfriam um 
pouco. Cor: azul-royal.

Equilibre o desejo de 
se divertir com as suas 
listas de tarefas. Faça 

planos a longo prazo. Os mo-
mentos a dois  f icam mais 
calmos. Cor: lavanda.

O desejo de sair da rotina 
promete crescer. Um novo 
cargo ou um projeto que 

envolva viagens podem surgir. 
A diversão marca a vida a dois. 
Cor: preto.

A Lua ressalta seu sexto 
sentido. O feriadão será 
perfeito para encerrar 

tarefas e pendências. A sua 
sensualidade pode render um 
novo romance. Cor: dourado.

Hoje pode ser um bom 
momento para formar 
uma sociedade nos ne-

gócios. Reforce os laços com as 
pessoas queridas. Capriche na 
sedução. Cor: abóbora.

Eric Jouti chega à 
fase principal do
WTT Star Contender

TÊNIS DE MESA

O tenista brasileiro Eric Jouti 
se classifi cou para a fase princi-
pal do torneio individual do WTT 
Star Contender de Doha de tênis 
de mesa. Ontem (21), na rodada 
3 do evento, após estar perdendo 
para o francês Bastien Rembert 
(217º no ranking mundial), Jouti 
conseguiu a virada para fechar o 
jogo em 3 sets a 2 (4/11, 7/11, 
11/5, 11/8 e 12/10).

Na rodada anterior, o bra-
sileiro já havia vencido Beh Kun 
Ting (420º), de Singapura, por 
3 a 2 (10/12, 11/7, 11/7, 9/11 
e 11/5). Na fase principal do 
torneio, Eric Jouti enfrenta nesta 
quarta-feira (22), a partir das 
5h30 (horário de Brasília), o 
tenista eslovaco Lubomir Pistej 
(68º).

Além de Eric Jouti, o Brasil 
é representado no evento pelos 
atletas Vitor Ishiy, Hugo Calde-
rano, Gustavo Tsuboi e Bruna 
Takahashi.

ESPORTE

Flamengo e o Barcelona 
de Guayaquil (Equador) 
disputam o jogo de ida 
da semifinal da Copa 

Libertadores da América, a 
partir das 21h30 (horário de 
Brasília) desta quarta-feira 
(22), no estádio do Maracanã.

O Rubro-Negro está in-
victo na atual edição da com-
petição continental, com sete 

O

PARTIDA acontece 
nesta quarta-feira, 
a partir das 21h30 
(horário de Brasília),
no Maracanã O Rubro-Negro está invicto na atual edição da competição continental, com sete vitórias e três empates

Flamengo recebe o Barcelona 
de Guayaquil por vaga na fi nal

da Libertadores
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Pelé está se recuperando de cirurgia para retirada de tumor

Pelé publicou um vídeo em 

terça-feira (21) em que aparece 
se exercitando em uma bicicleta 
ergométrica no hospital Albert 
Einstein, no qual está internado 
após ser submetido a uma cirurgia 
para retirada de um tumor no có-
lon, e disse estar se sentindo “um 
pouco melhor” a cada dia.

“Amigos, envio esse vídeo 
que a minha esposa fez hoje para 
dividir com vocês a minha alegria. 
Estou cercado de carinho e de in-

centivos para me sentir um pouco 
melhor todos os dias. Pedalando 
desse jeito, em breve eu volto pra 
Santos, não acham?”, declarou o 
tricampeão mundial na postagem.

Pelé, de 80 anos, teve um 
tumor removido do cólon di-
reito no dia 4 de setembro e 
desde então está internado no 
Albert Einstein, com mais de 
uma passagem pela Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

Único jogador a ganhar três 
vezes a Copa do Mundo, Pelé 

Pelé divulga vídeo no hospital e 
afi rma que melhora a cada dia

vitórias e três empates. Foi 
líder do Grupo G com 12 
pontos, jogando contra Vélez 
Sarsfield (Argentina), Uni-
ón la Calera (Chile) e LDU 

superou o Defensa y Justicia 
(Argentina) por 5 a 1 no placar 
agregado e nas quartas passou 
pelo Olímpia (Paraguai) com 
duas vitórias e somando 9 a 2 
no placar agregado.

Para esta quarta-feira, o 
Rubro-Negro carioca terá 
desfalques importantes para 
buscar uma vantagem no Rio 
de Janeiro. O técnico Renato 
Gaúcho não poderá contar 
com o lateral Filipe Luís e o 
meia Giorgian De Arrascaeta, 
que seguem se recuperando de 
lesões musculares. Por outro 

mento após ter eliminado o 
Fluminense em jogo pelas 
quartas de final há aproxi-
madamente 30 dias. Naquela 
ocasião, o Barcelona vinha de 
cinco vitórias seguidas. Mas, 
contanto os empates com o 
Tricolor das Laranjeiras, a 
equipe de Guayaquil vem de 
três derrotas, dois empates e 
uma vitória.

LÍDER DO GRUPO C
Na primeira fase da Copa 

Libertadores, o time foi líder 
do Grupo C com 13 pontos. 
Na chave estavam Santos, 
Boca Juniors (Argentina) e 
The Strongest (Bolívia). Nas 
oitavas, os equatorianos pas-
saram pelo Vélez Sarsfield, 
enquanto nas quartas elimi-
naram o Fluminense.

lado, há grandes chances de o 
zagueiro David Luiz estrear 
com a camisa do time cario-
ca. Já o meia Diego, que não 
estava à disposição há algum 
tempo, se recuperou de uma 
lesão, treinou com o elenco 
durante a semana e pode vol-
tar ao time titular.

Já o time equatoriano apre-
sentou uma queda de rendi-

REI DO FUTEBOL foi hospitalizado diversas vezes 
nos últimos anos para tratar 
problemas de saúde, e caminha 

problema no quadril que já exi-
giu duas cirurgias.

Em 2019, o Rei do Futebol 
passou alguns dias internado em 
um hospital de Paris para tratar 
um quadro de infecção urinária 
diagnosticado após participar de 
um evento na capital francesa 
ao lado do atacante do PSG e da 
seleção francesa Kylian Mbappé. 
Na volta ao Brasil, ele também 
passou alguns dias no Einstein.

Além disso, Pelé já esteve 
hospitalizado nos últimos anos 
por causa de problemas na prós-
tata e no rim.

SÉRIE A
PG J V E D

ATLÉTICO-MG 45 20 14 3 3

PALMEIRAS 38 20 12 2 6

FLAMENGO 34 18 11 1 6

FORTALEZA 33 21 9 6 6

BRAGANTINO 33 20 8 9 3

CORINTHIANS 30 21 7 9 5

INTERNACIONAL 29 20 7 8 5

FLUMINENSE 29 21 7 8 6

CUIABÁ 28 21 6 10 5

ATHLETICO-PR 27 20 8 3 9

ATLÉTICO-GO 26 20 6 8 6

SÃO PAULO 25 20 6 7 7

CEARÁ 25 20 5 10 5

SANTOS 24 21 5 9 7

BAHIA 23 21 6 5 10

JUVENTUDE 23 21 5 8 8

GRÊMIO 22 19 6 4 9

AMÉRICA-MG 22 20 5 7 8

SPORT 17 21 3 8 10

CHAPECOENSE 10 21 1 7 13


