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Daniel Couri, economista, diretor da IFI (Instituição 
Fiscal Independente) sobre a interrupção do auxílio 
emergencial neste ano

Não suavizar o fim de um programa 
social que custou cerca de 3% do 
PIB em meio ao recrudescimento 
da pandemia é cruel

Foi dada a largada
Com o anúncio da Fiocruz no fim de semana de que 

pretende comprar 2 milhões de doses prontas da vacina da 
AstraZeneca/Oxford, gestores estaduais de saúde já preveem 
o início de uma corrida para saber quem vai emplacar 
primeiro a vacinação em massa: o governo federal ou São 
Paulo, com a Coronavac. A aposta é que Eduardo Pazuello 
(Saúde) vai antecipar todos os cronogramas para tentar largar 
na frente de João Doria, que marcou para 25 de janeiro o 
início da vacinação no estado.

Picadinha 
A expectativa é que Pazuello anuncie o início da imunização 

em janeiro nesta segunda (4). A pressão que já era grande 
aumentou após a vacinação na Argentina. O governo avalia 
se poderá ser possível alcançar a proteção com apenas uma 
dose. Os testes da vacina de Oxford estão sendo feitos com 
duas doses.

Pódio 
 “A disputa é pela vida, o que queremos é vacinar”, afirmou 

o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, que 
negou qualquer prejuízo à estratégia paulista. O plano dele 
é entregar os pedidos para uso emergencial e definitivo da 
Coronavac na Anvisa nesta semana. A Fiocruz também 
trabalha com este prazo.

Alívio 
 Gorinchteyn informou que dois dos quatro casos suspeitos 

de infecção pela nova mutação do coronavírus em São Paulo 
foram descartados após sequenciamento genético. Eles 
haviam chegado doentes do Reino Unido e, por isso, foram 
investigados. Os outros dois casos tiveram novas amostras 
recolhidas no fim de semana e terão o resultado liberado nesta 
segunda (4).

Fumaça 
 Produtores rurais do interior de São Paulo preparam um 

“tratoraço” na quinta (7) contra o corte de incentivos fiscais 
promovido pela gestão João Doria (PSDB). Organizadores 
dizem que mais de 150 sindicatos rurais confirmaram a 
participação em cidades como Araçatuba, Barretos, Ribeirão 
Preto, Catanduva e Mogi das Cruzes.

Fogo 
 “Atravessamos uma pandemia e ainda teremos que 

enfrentar alta na carga tributária. E depois vão culpar os 
produtores rurais pelos preços”, diz Fábio Brancato, do 
Sindicato Rural da Alta Noroeste. Itens como leite, ovos e 
ração animal, que eram isentos, passarão a ter alíquota de 
4,14%.

Round 
 Representantes das centrais sindicais marcaram para 

terça (5) sua primeira reunião do ano. Querem pressionar pela 
volta do auxílio emergencial e pela vacinação.

Resolução 
O deputado José Guimarães (PT-CE) diz que há maioria 

no partido para declarar apoio a Baleia Rossi (MDB) nesta 
segunda (4). “Estamos tratando da nova gestão da Câmara. 
Nada além disso”, disse ele, afastando projeções sobre 
alianças em 2022.

Lista
 Guimarães afirmou que são quatro os pontos cruciais para 

o PT na eleição da presidência da Casa: defesa da democracia, 
independência do Legislativo, derrota do candidato de Jair 
Bolsonaro e uma plataforma que seja capaz de frear as 
“aleivosias de Paulo Guedes (Economia)”.

Foco
“O Brasil agoniza e a saída que ele apresenta é a reforma 

administrativa, não há plano para o emprego. A gestão da 
Câmara tem que atuar”, disse.

Campanha 
 Aliados de Baleia esperam pelo apoio do PT, o mais 

numeroso da Câmara, para engrossar o lançamento da 
candidatura do deputado, previsto para quarta (6).

Racha 
Já o PSOL está dividido ao meio entre apoiar Baleia Rossi 

ou lançar candidatura própria, diz Sâmia Bomfim, líder do 
partido que conta com dez parlamentares.

Juntos
 Ela defende a primeira opção. “Acho importante compor 

o bloco. Com exigências claras, como a aprovação de uma 
renda básica, não pautar nenhum retrocesso na ‘agenda de 
costumes’, não pautar privatizações nem autonomia do BC”, 
afirma.

Prefeituras

Sucessão

Prefeitos jovens eleitos de MS 
querem pôr juventude à frente

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Facebook

Do grupo de jovens 
suprapartidário saíram 
vitoriosos apenas José 
Natan, 29 anos, em 
Aparecida do Taboado 
e Thalles Tomazelli, 30 
anos, de Itaquiraí. Eles 
estão em sete cidades 
de Mato Grosso do Sul, 
mas seu desempenho 
não derrubou os nomes 
da velha política. 
Distribuídos em cinco 
partidos, alguns deles 
desistiram ou tiveram 

de mudar as estratégias 
para as eleições que se 
encerraram. 

O Podemos teve, 
além de José Natan, 
o derrotado em Juti, 
Gabriel David, de 26 
anos, ficou em terceiro, 
ou seja, último lugar, com 
576 votos. O Avante em 
Bela Vista teve um bom 
desempenho com Gabriel 
Boccia, 27 anos. O jovem 
advogado chegou a 3.102 
votos. Reinaldo Pitti 

(PSDB) venceu na cidade 
com 3.876. Em Guia 
Lopes da Laguna, o PSB 
foi mal com os 203 votos 
de Daiton Zanata dos 
Santos, com 24 anos.

Com 31 anos, Tiago 
Friosi (PSD) também 
decepcionou. Em Ribas 
do Rio Pardo ficou em 
penúltimo lugar com 424 
votos. Já seu colega de 
partido em Bonito, Luis 
Athanásio, 27 anos, não 
chegou a sair no final.

Desempenho de jovens não foi o melhor em MS 

Folhapress/UOL

O deputado federal Baleia 
Rossi (MDB-SP) espera oficia-
lizar a candidatura à presi-
dência da Câmara nesta quarta-
-feira (6) com o apoio do PT. 
Baleia foi escolhido pelo grupo 
político do atual presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
para sucedê-lo e ser o principal 
adversário de Arthur Lira (PP-
AL), candidato encampado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Baleia já foi anun-
ciado pelo bloco de Maia como 
candidato em 23 de dezembro, 
mas ainda não houve um ato de 
lançamento formal. 

A bancada do PT na Câmara 
decidiu ontem (4) que irá apoiar 
a candidatura do deputado Ba-
leia Rossi à presidência da Casa. 
A informação é do líder do PT na 

Câmara, Ênio Verri (PR).
A intenção de Baleia é iniciar 

viagens em campanha pelo país 
na quinta (7). O roteiro das via-
gens de Baleia não está fechado, 
até porque também depende de 
uma decisão do PT e em quais 
estados será apoiado pela cú-
pula no poder local. Seu grupo 
enxerga como trunfo o fato de 
ter ao seu lado cerca de 15 go-
vernadores afiliados a partidos 
que estão em seu bloco. Em te-
oria, os mandatários estaduais 
trabalhariam para eleger Baleia 
no comando da Câmara. O nú-
mero pode crescer de acordo 
com a posição do PT.

Lira prepara um tour na-
cional para conversar com os 
deputados em suas bases eleito-
rais e mira traições em partidos 
com bancadas rachadas.

Baleia tem o apoio de PSL, 

a gente é estudar e aproveitar 
as condições melhores que eles 
tiveram. Nossa obrigação é evo-
luir e está na mão da juventude”, 
pontuou.

Para ele o mínimo de res-
peito que a juventude precisa é 
avaliado em confiança e, para o 
prefeito, isso faz toda diferença. 
“Nossa juventude precisa ter 
convicção. Não podemos deixar 
ninguém falar que nunca po-
demos e que não é possível 
porque é possível”, finalizou. 

O prefeito Thalles Tomazeli, 
de Itaquiraí, é o que tem mais 
idade dos jovens eleitos e no 
início de seus 20 e poucos anos 
já tinha sido procurador do mu-
nicípio e assessor jurídico. A 
experiência o levou a ter uma 
visão diferente de Lucas. “Tem 
pessoas que pensam que não 

se deve confiar nos jovens. Este 
pensamento cresceu, mas hoje 
está em decadência. Percebi 
que a juventude está ocupando 
muito espaço na política. É bom. 
Nós conseguimos trabalhar 
mais firme, com mais criativi-
dade diferente e a facilidade do 
jovem de lidar com a tecnologia 
é grande”, apontou. Ele acredita 
que é preciso trabalhar para o 
primeiro emprego ser estimu-
lado e pra que o jovem tenha 
mais oportunidade. “Existiu 
sim uma desconfiança com os 
nossos jovens que está sendo 
superada, tanto que nosso se-
cretariado terá jovens com ação 
efetiva e honestidade”, concluiu.

Já José Natan afirma que 
não foi surpresa o resultado 
das eleições para ele, porém 
surpreendeu várias pessoas da 

velha política. “Querendo ou 
não, como a gente teve cerca 
de 27% apenas dos votos, o 
pessoal que perdeu está com 
dor de cotovelo. Eles falam que 
deram a prefeitura para um 
moleque. Mas já nomeamos três 
secretários que são técnicos. 
São do cargo e de carreira, 
cada um com dez anos de pre-
feitura. Estamos pegando pes-
soas honestas que nem sempre 
caminharam com a gente, mas 
que são técnicas e capacitadas 
para os devidos locais. Vamos 
voltar, principalmente às polí-
ticas públicas para a juventude, 
para os nossos adolescentes, 
retomar o esporte que aqui 
acabou e, portanto, não tem faz 
tempo. Estamos aqui com o pé 
no chão para trabalhar. Tudo é 
novidade”, destacou. 

Lucas Foroni (MDB) é 
o prefeito mais novo 
de MS: com 25 anos 
assume a Prefeitura de 
Rio Brilhante

Rafael Belo

Aos 29 anos, o vereador José 
Natan (Podemos) foi eleito pre-
feito de Aparecida do Taboado 
com 3.422 dos votos válidos, 
26,36%. Ele faz parte de um 
grupo de sete jovens que con-
correram às eleições em Mato 
Grosso do Sul de maneira supra-
partidária. Do grupo ainda foi 
eleito Thalles Tomazelli (DEM), 
30 anos, em Itaquiraí, com 4.135 
votos, o que corresponde a 
40,82% dos votos.  Lucas Foroni 
(MDB) é o mais jovem: o novo 
prefeito de Rio Brilhante tem 
25 anos. Ele teve 6.960 votos, 
38,9% e não fazia parte do grupo 
citado.

O que tem o vice mais jovem é 
Thalles, com o médico dr. Bruno 
(DEM), de 38 anos. José Natan 
tem de vice o tenente Ávila 
(PSL), 61 anos, e o mais jovem 
prefeito, Lucas, tem a Juraci 
(MDB), de 62 anos. Para Lucas, 
a grande virtude dos jovens é a 
força de encarar tudo. “A única 
coisa que nos falta e, às vezes, 
nos dificulta é a falta de con-
fiança. O esporte me ensinou o 
sentimento de liderança, o que é 
vitória e o que é derrota, ou seja, 
o que é realmente competir. O 
esporte foi determinante junto 
com a política para me dar con-
fiança. Joguei futebol por um 
ano como atleta profissional e 
também joguei basquete quando 
fui campeão por Rio Brilhante”, 
revelou.

Lucas sempre buscou evo-
lução e desafios. Ele trabalhou 
na lavoura da família e em em-
presas, como Monsanto e Ihara, 
mas foi seguindo a intuição 
que chegou a ser prefeito. As 
perguntas que o perseguiram 
por um tempo foram: Será que 
ele dá conta? Será que vai ser 
uma boa administração? “Eu 
respondo: será não, vai ser. 
Nossa sociedade é hipócrita e 
falsa moralista onde dominam 
apenas um grupo de pessoas. 
Apenas os mais velhos, apenas 
os que falam que têm expe-
riência. Temos que respeitar 
todas as gerações, mas a nossa 
tem que ser melhor. A geração 
dos mais velhos foi que sofreu 
para dar melhores condições 
para nós. Por isso, respeitamos, 
mas temos obrigação de sermos 
melhores que eles. Só tenho a 
oportunidade de estar aqui pelo 
que fizeram meu avô, depois 
meu pai. O mais difícil foi eles 
que fizeram, o que sobra para 

Nova safra de chefes do Executivo defende a renovação de lideranças

MDB, PSDB, DEM, Cidadania, 
PV e Rede, além da oposição, 
com exceção do PT e do Psol. 
Ambos os partidos ainda dis-
cutem a adesão a Baleia. Se 
realmente ficarem com ele, a 
estimativa é que o bloco conte 
com cerca de 280 deputados.

O bloco de Lira conta com 
PP, PL, PSD, Republicanos, So-

lidariedade, Patriota, Pros, PSC 
e Avante – o que representa 
cerca de 175 deputados fede-
rais. A perspectiva do grupo é 
de que Lira consiga votos de 
integrantes do PSB, PSL, PSDB, 
PDT, Cidadania e do DEM – neste 
último caso, se o MDB também 
realmente sair com candidato 
próprio à presidência do Senado.

O deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP) foi anunciado pelo 
bloco de Rodrigo Maia como 
candidato à presidência da 
Câmara em 23 de dezembro

Baleia Rossi quer oficializar nome à presidência 
da Câmara amanhã e garante apoio do PT


