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NACIONAL

Não vejo a hora de um dia entregar o bastão da 
Presidência

Presidente Jair Bolsonaro diz que espera ‘ter paz’, mas o 
‘nome que está aí’ é o dele

P
esquisa sobre questões sociais realiza-
da pelo instituto Orbis em todas as re-
giões do País indica que os brasileiros 
são bem mais conservadores do que 

se imagina, quando o assunto é aborto. So-
mente 16,6% dos entrevistados defendem a li-
berdade da mulher sobre o próprio corpo, na 
decisão de abortar independente do motivo. 
Os demais entrevistados têm posição oposta. 
Para a maioria (54,7%), o aborto somente é 
admitido nos casos de estupro, gravidez de 
risco e anencefalia do feto.

Tuma do contra
A pesquisa Orbis/Diário do Poder mostra 

que 28,7% dos brasileiros são contrários ao 
aborto independente de motivo. 

Surpresa geral
Curioso é que os homens são mais “libe-

rais” que as mulheres. Entre eles, 61,4% ad-
mitem aborto nos casos estupro etc. Entre 
elas, só 48,9%. 

Religiões
Entrevistados de todas as religiões mos-

tram percentual próximo dos católicos 
(57,3%), que admitem aborto só nos casos 
de estupro etc.

Dados técnicos
O instituto de pesquisa Orbis realizou 

2.154 entrevistas entre 3 e 4 de março de 2022, 
em todas as regiões do País.

Virou vídeo
A reação da idiotia nacional levou Aras a gra-

var um vídeo afirmando que não teve intenção 
de desmerecer as mulheres. Não teve mesmo.

Fazendo história
Os ataques provocaram reações. Uma pro-

curadora lembrou a ministra Cármen Lúcia, a 
primeira a usar calças compridas na história do 
STF.

Luta pela Justiça
Outra procuradora enviou zap: “entendi sua 

fala e não me senti ofendida. Sei da sua luta em 
favor da igualdade e da Justiça”, testemunhou.

Não tinham saída
O fechamento de empresas como 

Apenas 16,6% defendem direito ao aborto no Brasil

O PODER SEM PUDOR

Ulysses Guimarães era candidato do PMDB 
– partido de Miguel Arraes – na campanha 
presidencial de 1989. Numa reunião com 
lideranças do interior de Pernambuco, Arraes 
prega o voto em Lula. À saída do encontro, 
o assessor Francisco Simões pergunta ao 

ex-governador: “E o Dr. Ulysses?”. “Que é que 
tem?”, respondeu Arraes. “O senhor não vai 
votar nele?”. “Claro que vou votar no Ulysses!”. 
“Não entendi, dr. Arraes...”. “Você ainda não 
entende essas coisas. “Já pensou se na “minha” 
urna não aparece nenhum voto pro Ulysses?”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
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A urna transparente

Aras tentou ser gentil e a
‘lacrolândia’ não perdoou
O procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, foi a vítima 
de ontem (9) da “lacrolândia” 
chamada Brasil. Na véspera, Dia 
Internacional da Mulher, ao ten-
tar elogiar colegas de trabalho, 
ele elogiou as colegas procu-
radoras, falou sobre escolhas e 
que as mulheres são livres para 
fazerem as opções que quise-
rem, das mais simples, como cor 
da unha e o sapato, até as mais 
complexas. Os lacradores trans-
formaram isso na acusação de 
que Aras teria usado “estereóti-
pos” contra as procuradoras.

McDonald’s e Netflix na Rússia não é por 
“solidariedade” aos ucranianos. Tem a ver 
com as sanções. Se não suspendesse ativi-
dades, seriam punidas nos Estados Unidos.

Mãe, vote em mim
Novo levantamento nacional do Paraná 

Pesquisas mostrou que está “cabeça-a-ca-
beça”, mas na lanterninha, as candidaturas 
de Rodrigo Pacheco (0,8%), André Janones 
(0.7%) e Simone Tebet (0,4%).

Tá feia a coisa
Pré-candidata do MDB, Simone Tebet 

(MS) dizia querer ser “a próxima presiden-
te do Brasil” enquanto o Paraná Pesquisa 
divulgava levantamento indicado que ela 
caiu para 0,4%, metade de fevereiro. 

Cadê os votos?
O senador Alessandro Vieira (SE) re-

sistiu à federação do seu Cidadania com 
o PSDB alegando ter mais votos que o tu-
cano João Doria. Por enquanto, segundo 
o Paraná Pesquisas, Vieira tem só 0,1%. E 
olhe lá.

Liderança estadual
São Paulo de João Doria (PSDB) é o Es-

tado que mais aplicou vacinas contra a co-

vid: 99 milhões, segundo o Ministério da 
Saúde. É mais que o dobro do segundo co-
locado, Minas Gerais, com 40 milhões de 
doses.

Sem julgar mérito
O interesse por Jair Bolsonaro está à 

frente do interesse pelo petista Lula em 
todos os momentos dos últimos 12 meses, 
segundo o Google Trends, ferramenta que 
mede a “temperatura” de buscas na internet.

A quem interessa?
A empresa de pesquisa energética Rystad 

Energy prevê que o preço futuro do barril 
do petróleo Brent deve bater os US$240, 
se países ocidentais insistirem em esticar a 
corda, com sanções ao petróleo russo.

Questão de ótica
Apesar de ter anunciado que vai fechar 

os pontos comerciais na Rússia, a rede de 
fastfood McDonald’s diz vai continuar a 
remunerar todos os 62 mil funcionários 
que mantém no país de Vladmir Putin. Por 
enquanto.

Pensando bem...
...tem político mais preocupado com a guerra 

na Ucrânia do que com o próprio eleitor.

FOTO DIVULGAÇÃO / PSL
A propaganda de TV do 

União Brasil, que vai ao ar 
na noite de hoje, afirma que 
o partido terá candidato pró-
prio à Presidência da Repú-
blica, embora não diga quem 
será. O filme de 30 segundos 
também aproveita para in-
troduzir à população o novo 
partido, que surgiu da junção 
do DEM com o PSL. A legen-
da se apresenta como liberal.

“Liberdade para viver, pen-
sar, sonhar, empreender, amar. 
Liberdade para apresentar 
ao Brasil um novo caminho. 
Onde a democracia será ine-
gociável, a liberdade econô-
mica uma realidade e a justiça 
social um compromisso”, diz 
a peça, fazendo também uma 
crítica indireta a declarações 
de cunho autoritário do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). O 
presidente elegeu-se em 2018 
pelo antigo PSL, um dos for-
madores da nova sigla, mas 
rompeu com o partido no pri-
meiro ano de mandato.

“O maior partido do Bra-
sil terá candidatura própria 
à Presidência da República”, 
diz a inserção, produzida pelo 
publicitário Chico Mendes. 
São mostradas figuras de des-
taque da nova legenda, como 
o ex-prefeito de Salvador 
ACM Neto, o deputado fede-
ral Luciano Bivar (PE), o go-
vernador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, e a senadora Soraya 
Thronicke (MS).

O União Brasil não tem 
um nome natural para ser 
seu candidato ao Planalto. Bi-
var, presidente do partido, já 
demonstrou nos bastidores 
interesse em se lançar para a 
disputa presidencial e é cita-
do como uma possibilidade. 
Além disso, já houve conversas 
para filiar o ex-juiz e ex-minis-
tro Sergio Moro (Podemos), 

que que no entanto esfriaram.

Ceará
No Ceará, o lançamento 

de um candidato próprio do 
União Brasil poderá ser um 
empecilho para o apoio mútuo 
entre Bolsonaro e o deputado 
federal Capitão Wagner (Pros), 
que vai se filiar à legenda este 
mês para disputar o Governo 
do Estado. Os dois estiveram 
juntos em evento do governo 
federal no Ceará já este ano, 
com declarações de apoio, si-
nalizando que estarão lado a 
lado na disputa – um no Cea-
rá, outro em âmbito nacional.

A possibilidade de uma 
candidatura própria do União, 
no entanto, obrigaria Wagner 
a apoiar seu postulante pelo 
menos no primeiro turno da 
disputa – ou, no mínimo, o 
impediria de manifestar apoio 
à reeleição de Bolsonaro, con-
forme ordena a lei eleitoral. 
Esse empecilho também teria 
existido caso tivessem avan-
çado as negociações para filiar 
Moro ao União Brasil para dis-
putar a Presidência.

Trata-se de mais uma difi-
culdade decorrente do fato de 

o partido resultar de uma fu-
são entre duas outras legendas 
(DEM e PSL), o que em muitos 
estados representa a união de 
interesses antagônicos. Foi o 
que já ocorreu no Ceará, uma 
vez que o representante do De-
mocratas no estado é Chiqui-
nho Feitosa, aliado histórico 
do grupo político dos Ferreira 
Gomes, enquanto o grupo do 
PSL se opõe à gestão de Cami-
lo Santana (PT). A conjuntura, 
no entanto, aponta para uma 
probabilidade maior de que o 
Capitão assuma o comando 
estadual da legenda.

Criação
O nascimento do União 

Brasil foi aprovado no último 
mês pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em decisão 
unânime dos ministros, na 
ação relatada por Edson Fa-

chin. Ao votar, ele afirmou que 
verificou neste caso “o cum-
primento de todos os requisi-
tos necessários para a fusão de 
partidos políticos”.

Ao começar a atuar, o par-
tido surge como o maior em 
representação na Câmara dos 
Deputados: o PSL e o DEM 
têm, juntos, 81 cadeiras na 
casa, à frente do segundo co-
locado, o PT, que tem 53. No 
entanto, a tendência é de que 
entre 20 e 30 deputados bol-
sonaristas do PSL deixem a 
legenda para se filiar ao PL, 
que atualmente tem em seus 
quadros o presidente Jair Bol-
sonaro. Ele se elegeu pelo en-
tão diminuto PSL em 2018, 
mas se desfiliou da sigla no 
ano seguinte. O novo partido 
contará com quase R$ 800 mi-
lhões de fundo eleitoral para 
distribuir aos seus candidatos.

Processo para cassar 
Arthur do Val na 
Alesp ganha impulso

O Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp) decidiu por 
unanimidade unificar em 
um mesmo processo as 21 
representações que o órgão 
recebeu pedindo a cassa-
ção do deputado Arthur 
do Val (sem partido), o 
Mamãe Falei.

Em reunião realizada na 
manhã desta quarta (9), os 
nove deputados da comissão 
votaram a favor do chamado 
aprensamento dos pedidos 
de punição do deputado por 
quebra de decoro parla-
mentar, já que todos eles 
têm como objeto pedidos 
de providência da casa por 
causa dos áudios sexistas em 
que Arthur do Val fala, entre 
outras coisas, que as ucra-
nianas são fáceis porque são 
pobres. Com isso, o órgão vai 
analisar todas as representa-
ções de forma unificada.

Na reunião, os deputados 
cobraram celeridade na apre-

ciação e na resolução do caso 
de Mamãe Falei. “Tenho 
impressão de que é desejo 
mundial que sejamos o mais 
breve possível na análise 
dos fatos que são evidentes, 
que falam por si”, afirmou o 
deputado Barros Munhoz 
(PSB), vice-presidente do 
conselho de ética da Alesp. 
“Faço um apelo pra que a 
gente termine logo e dê a 
resposta que o mundo quer, 
que o mundo deseja. E essa 
resposta, eu não sei qual é. 
Ou melhor, eu sei, mas não 
posso falar. Mas quando for 
a hora, vou falar. E todos nós 
vamos falar”, seguiu Mu-
nhoz, em fala que fez parte 
da plateia rir.

Após a abertura do pro-
cesso, o acusado tem prazo 
de cinco sessões no plenário 
para apresentar uma defesa 
prévia. Depois, há uma nova 
reunião do conselho para 
que os deputados avaliem a 
admissibilidade das repre-
sentações, agora unificadas.

FBI. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, em decisão nesta quarta-feira (9), que o 
Ministério da Justiça informe à defesa de Lula se houve pedido para que a Lava Jato cooperasse 
com o FBI para obter dados relacionados às investigações sobre o ex-presidente petista.

Luciano Bivar, presidente nacional da legenda, é uma dos possíveis candidatos ao Planalto

União Brasil anuncia que vai 
ter candidato à Presidência
O partido, que resulta da fusão entre DEM e PSL, surge como o maior em 
representação na Câmara e terá quase R$ 800 milhões do fundo eleitoral

CARTÓRIO JEREISSATI
RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.23.53

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339152- Daniel Marques Maciel e Vitoris Grazieli Freitas de Sousa;
339153- Paulo Pereira Bassangue Junior e Maimuna Té;
339154- Francisco José da Silva e Roberta Natacha Lourenço de Oliveira;
339155- Josivel Barros dos Santos e Alreniza Pereira da Silva Cabral;
339156- Ismael Viana de Sousa e Grasieli Pires da Silva
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 09 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala
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