
O presidente do PSDB, 
Bruno Araújo, aguarda o 
desfecho de acordos regio-
nais com o MDB para marcar 
uma nova reunião da executi-
va do partido, com o objetivo 
de selar o apoio dos tucanos 
à pré-candidatura de Simone 
Tebet (MDB-MS). A direção 
do PSDB exigiu o apoio dos 
emedebistas em Pernambu-
co, Mato Grosso do Sul e Rio 
Grande do Sul para garantir a 
aliança com a senadora.

No entanto, segundo inte-
grantes das cúpulas do PSDB 
e do MDB, os dois primei-
ros estados não representam 
grandes entraves e o empe-
cilho está no Rio Grande do 
Sul. “A bola está com o MDB”, 
conta Araújo.

A reunião da executiva tu-
cana ocorreria na semana em 
que João Doria abriu mão de 
disputar a Presidência – ele 
desistiu em 23 de maio. Ela 
foi remarcada para aguardar 
acordos com emedebistas e 
para evitar dar palanque à ala 
tucana que resiste a apoiar 
Tebet, capitaneada pelo de-
putado federal Aécio Neves 
(PSDB-MG).

Diante disso, Tebet resol-
veu tomar pelas mãos as arti-
culações e pretende iniciar as 
conversas pelo Sul, onde tem 
boa relação com emedebistas 
históricos da região. Ela viaja 
a Porto Alegre nesta quinta-
-feira (2) para agenda oficial 
de pré-campanha. Ao mes-
mo tempo, vai tentar cons-
truir um palanque regional 
e assim destravar o acordo 
que pode garantir o apoio do 
PSDB para a sua pré-candi-
datura.

A direção emedebista tem 
pressa para resolver o palan-
que no Rio Grande do Sul e 
fechar o acordo com o PSDB. 
Figuras antigas do MDB gaú-

cho, porém, resistem a apoiar 
os tucanos automaticamente e 
avaliam que o caso pode se ar-
rastar até julho, perto do início 
das convenções partidárias.

Leite
O plano A de Araújo é 

que Eduardo Leite (PSDB) 
tope ser candidato ao gover-
no gaúcho e que o MDB abra 
mão da candidatura do de-
putado estadual Gabriel Sou-
za, para que ele seja vice na 
chapa. Segundo Araújo tem 
dito a aliados, Leite está em 
processo de decisão, mas está 
propenso a aceitar se o MDB 
ceder e ficar com a vice.

Oficialmente, a viagem ao 
Rio Grande do Sul será des-
tinada para discutir a elabo-
ração do plano de governo 
com a equipe que vai auxiliar 
a senadora, coordenada pelo 
ex-governador gaúcho Ger-
mano Rigotto, do MDB. “Si-
mone vem ao Rio Grande do 
Sul em cima de um trabalho 
que estamos fazendo, uma 

imersão na quinta-feira com 
a equipe que cuida do plano 
de governo, que estou coor-
denando”, afirmou Rigotto. 
Disse também: “Então, na 
verdade, se ela tiver algum 
contato com relação à ques-
tão do PSDB, ela pode até ter. 
Mas a razão da vinda dela 
para o estado não é essa”.

Interlocutores na cúpula 
do MDB gaúcho, no entanto, 
apontam que a senadora deve 
tratar da aliança com caci-
ques emedebistas e também 
com representantes tucanos. 
Ela tem bom trânsito com 
Leite, com quem já trocou 
elogios. Além do mais, o ex-
-governador gaúcho foi cota-
do para ser vice de Tebet na 
sua chapa ao Planalto.

Incógnita
Eduardo Leite é o princi-

pal motivo pelo qual as nego-
ciações de aliança estão em 
compasso de espera. Após 
deixar o governo estadual em 
uma cartada para se cacifar 

ao Planalto, o político gaú-
cho vem sendo considerado 
como uma incógnita. Uma 
eventual candidatura ao go-
verno poderia abrir margem 
para que Souza, pré-candi-
dato do MDB, abandone seu 
pleito e aceite compor a cha-
pa como vice.

O ex-governador esteve 
em Brasília nesta quarta (1º) e 
encontrou-se com o senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
e com Tebet. Tasso é um dos 
principais cotados para vice 
na chapa nacional encabeça-
da pela senadora emedebista. 
Embora não confirme publi-
camente, Leite sinalizou em 
conversas que topa se candi-
datar à reeleição no estado. 
“Vim a Brasília para conver-
sar com nossos dirigentes do 
PSDB para ajudar na reflexão 
e encaminhamento do pro-
cesso nacional e, também, 
para apresentar o quadro do 
Rio Grande do Sul, sobre o 
qual estou mais focado”, disse 
ele à reportagem.
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Sugestões. A campanha de Lula decidiu criar uma plataforma digital para receber sugestões que 
poderão ser incorporadas ao programa de governo. Serão recebidas sugestões pelo prazo de um 
mês. A ideia é permitir a realização de debates e o envio de documentos na própria plataforma.NACIONAL

Por enquanto a medida não é necessária
Governador do DF, Ibaneis Rocha descarta volta da 

obrigação das máscaras, após analisar infecções, interna-
ções e óbitos

A lguns institutos de pesquisa têm 
apontado, no Sul, um desempenho 
do ex-presidente Lula incompatível 
com o histórico de derrotas do petista, 

mesmo quando esteve no auge, e isso explicaria a 
suposta vantagem de mais de vinte pontos sobre 
o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa é a avalia-
ção do presidente do Paraná Pesquisas, Murilo 
Hidalgo, com vasta experiência em pesquisas no 
Sul, que sempre foi hostil ao ex-presidente.

Supremacia em SC
Na eleição de 2018, Bolsonaro foi o mais vota-

do em quase todos os municípios Santa Catarina, 
alguns com quase 90% dos votos no 2º turno.

Favoritismo no PR
No Paraná, o atual presidente foi eleito com 

76,5% dos votos, no segundo turno da disputa, e 
o favoritismo permanece até hoje.

O mais votado no RS
No Rio Grande do Sul, Bolsonaro foi o mais 

votado em 400 das 497 cidades. Em Novoa Pá-
dua, na Serra Gaúcha, ele somou 92,96% do total

No Nordeste, Lula
A vantagem de Jair Bolsonaro no Sul só é 

comparável à goleada prevista de Lula na re-
gião Nordeste.

Muy amigos
A Guima Conseco, da família Guimarães 

e conhecidas ligações com o prefeito, venceu 

dois lotes com propostas que somam R$133,7 
milhões

Milhões farão falta
A opção pelas menores propostas desclassi-

ficadas, os serviços seriam prestados por R$115 
milhões. A economicidade foi deixada de lado.

Diz que não estou
Questionada sobre a desclassificação con-

trária ao parecer da corte de contas e ligações 
entre Gaspar e a Guima, a prefeitura não res-
pondeu.

Futum
O diretor de integridade do Ministério da Saú-

de, Nilton Pereira, sentiu cheiro de queimado na 
concorrência de R$ 215 milhões para a escolha 
das agências de publicidade da pasta. Decidiu-se 
pelo adiamento da entrega das propostas, mas, 
após idas e vindas, tudo ficou na mesma.

Distorção no Sul explica ‘larga vantagem’ de Lula

O PODER SEM PUDOR

Jânio Quadros fazia campanha para o go-
verno paulista, em 1982, quando um mendi-
go, com toco de cigarro pendurado na boca, 
gritou: “Fujão! Fujão! Fujão!” Jânio ignorou o 
homem, enquanto seus assessores tentavam 
silenciá-lo. Mas ao descer do palanque, ele se 
viu frente a frente com o mendigo, que, claro, 
gritava a plenos pulmões: “Fujaããão!” Jânio 
olhou-o fixamente e se dirigiu ao provocador, 

resoluto. Todos temiam que o ex-presidente, 
aos 65 anos, decidira esmurrar o homem, 
que se calou de repente e ficou paradão, 
com medo. Jânio levantou o braço sobre um 
segurança e, num golpe rápido, ao invés do 
soco, retirou o toco de cigarro dos lábios 
provocadores, colocou-o na própria boca e 
foi embora. O mendigo permaneceu inerte. E 
emocionado.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Encarando o provocador

Prefeitura gasta R$18,7 milhões 
para agradar amigos 
O prefeito de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar (MDB), ignorou um pa-
recer contrário emitido pelo Tri-
bunal de Contas de São Paulo e 
promoveu a desclassificação em 
massa de empresas participan-
tes de uma licitação milionária 
para serviços de limpeza predial 
e hospitalar para garantir a vitó-
ria de uma empresa que presta 
serviços há 20 anos. O prejuízo 
aos cofres municipais ao des-
cartar propostas menores é de 
R$ 18,7 milhões.

Não é de agora
“Hoje, no Brasil, ter determinada opinião 

política é crime. Não é agora, sempre lutamos 
contra isso”, disse o presidente do PCO, Rui 
Costa Pimenta, após a inclusão do seu partido 
no inquérito das “fake news”.

Hipocrisia in natura
Não deixa de ser curioso que a Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara seja presidida por 
um deputado do PCdoB, Orlando Silva (SP). Ao 
longo de sua história, o PCdoB bajulou ditadu-
ras sanguinárias, de Josef Stalin a Enver Hoxha, 
que jogaram os direitos humanos no lixo.

Planos, senhores
Ex-ministro do governo Michel Temer, 

Moreira Franco voltou a pedir, nas redes, que 
os candidatos parem as agressões e mostrem 
“seus planos para o Brasil voltar a crescer”.

Boa notícia
Pré-candidato ao governo paulista e ex-

-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Frei-
tas (Rep) disse que o leilão dos aeroportos de 
Congonhas e Campo de Marte deve gerar R$ 
3,5 bilhões em investimento no Estado.

Piores cegos
Antes do anúncio do crescimento do PIB, 

ainda havia supostos analistas com previsões 
catastróficas questionando “o que falta para a 
economia voltar a crescer?”. Mas ela já estava 
crescendo havia um ano...

Pano pra manga
Nem só do agronegócio vive a economia 

brasileira. Os primeiros quatro meses do 
ano mostraram alta de 29,6% nas exporta-
ções da indústria têxtil: US$ 396,3 milhões 
(R$ 1,9 bilhão) segundo a associação do 
setor. 

Perspectivas positivas
Ex-presidentes Michel Temer e Mauri-

cio Macri (Argentina) e o ministro apo-
sentado do STF Marco Aurélio Mello par-
ticipam nesta sexta-feira (3) de seminário 
sobre “perspectivas da liberdade” no Brasil 
e América Latina.

Pergunta na Corte
Tentar transformar em notícia ruim a 

queda do desemprego e crescimento do 
PIB pode ser considerado fake news?

FOTO ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

A candidatura de Simone Tebet (MDB) ao Palácio do Planalto tenta aglutinar forças de centro

Piso da enfermagem: 
Senado aprova PEC, 
que segue à Câmara

Foi aprovada pelo Plená-
rio do Senado nesta quinta-
-feira (2), em primeiro e 
segundo turnos, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
que visa dar segurança jurí-
dica ao piso salarial nacional 
de enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, auxiliares 
de enfermagem e parteiras 
(PEC 11/22). O texto segue 
para a Câmara dos Deputa-
dos. Foram 71 votos a favor 
no primeiro turno e 72 no 
segundo, com nenhum con-
trário nas duas votações.

O piso foi aprovado pelo 
Senado (em novembro) e 
pela Câmara dos Deputa-
dos (em maio) na forma 
de um projeto de lei (PL 
2.564/20), de autoria do 
senador Fabiano Contarato 
(PT-ES), com relatoria da 
senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN). Ao inserir na 
Constituição o piso, a in-
tenção é evitar uma even-
tual suspensão do piso na 
Justiça, sob a alegação do 
chamado “vício de inicia-
tiva” (quando a proposta 
é apresentada por um dos 
Poderes sem que a Consti-
tuição Federal lhe atribua 
competência para isso).

A primeira signatária da 
iniciativa, senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA), fez 
uma homenagem aos mais 
de 700 profissionais da en-

fermagem mortos durante 
a pandemia da covid-19. 
Ela lembrou que o piso terá 
efeito tão logo seja sancio-
nado pelo presidente da 
República, ainda que esteja 
em andamento a discussão 
sobre a fonte de recursos no 
Orçamento. “Teremos nas 
próximas semanas alterna-
tivas para que municípios 
e estados tenham as condi-
ções orçamentárias para o 
pagamento desses valorosos 
profissionais. Viva os enfer-
meiros do Brasil!”

O relator de plenário 
da proposição, senador 
Davi Alcolumbre (União-
-AP), rejeitou as emendas 
apresentadas e pediu aos 
senadores que retirassem os 
destaques, para acelerar a 
aprovação. Ele garantiu que 
há várias opções em debate 
para encontrar os recursos 
orçamentários que garantam 
o pagamento do piso. “Essa 
nova despesa não recairá so-
bre os ombros dos estados, 
dos [hospitais] filantrópicos 
e dos municípios brasilei-
ros”, assegurou.

A sessão foi presidida 
pelo senador Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB-PB). 
O presidente do Senado 
Federal, Rodrigo Pacheco, 
chegou ao plenário em meio 
à sessão. (Com informações 
da Agência Senado).

Tebet: PSDB aguarda acordos 
com MDB para fechar apoio
O principal entrave atualmente é a disputa no Rio Grande do Sul, onde 
Eduardo Leite poderá ser candidato mais uma vez, apoiado pelo MDB
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