Bolsonaro chama de “idiota”
quem
fica
em
casa
pela
pandemia
Presidente voltou a fazer críticas sobre o distanciamento
social. |Foto: Reprodução
O presidente fez uma série de críticas a quem obedece o
isolamento social
O isolamento social é uma das formas mais eficazes de garantir
a proteção da população enquanto ainda não há disponibilidade
de vacinas contra a Covid-19. Apesar de ser uma medida
restritiva indicada pela Organização Mundial da Saúde (Oms),
Bolsonaro insiste em fazer críticas a quem obedece a medida.
Em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira (17),
o presidente Jair Bolsonaro chamou de “idiotas” as pessoas que
ficam em casa ao obedecer medidas restritivas para evitar a
disseminação do coronavírus.
Bolsonaro também enalteceu o agronegócio, que o homenageou em
um ato na Esplanada dos Ministérios no sábado (15). Ele disse
que o homem do campo não parou durante a pandemia e, assim,
garantiu alimentos para quem deixou de sair às ruas.
“O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, o ‘fique em
casa’. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o
campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome,
esse idiota tinha morrido de fome. Daí, ficam reclamando de
tudo”, disse Bolsonaro.
A fala ocorreu a apoiadores aglomerados em um cercadinho no
jardim do Palácio da Alvorada. A interação foi gravada e
transmitida em vídeo editado por um canal bolsonarista.
Crítico de medidas restritivas, Bolsonaro se recusa a usar

máscara, promove aglomerações e faz discurso em defesa de
medicamentos que não têm comprovação científica contra a
Covid, como a hidroxicloroquina.
A radicalização do discurso de Jair Bolsonaro se tornou sinal
de momentos em que se sente pressionado.
Como a Folha mostrou no sábado, a deterioração política
agravada com a sucessão de notícias negativas da semana
passada levou o presidente a escalar na agressividade retórica
e escolher o senador Renan Calheiros (MDB), relator da CPI da
Covid, como seu alvo prioritário.
O receituário de Bolsonaro quando se sente pressionado inclui
ameaça de edição de decreto para enfrentar medidas restritivas
de prefeitos e governadores, reiteradas menções ao que chama
de “meu Exército” e outras insinuações que levantam dúvidas
sobre a possibilidade de uma ruptura institucional.
Aliados, porém, dizem não passar de blefe, apenas um aceno
para sua base popular mais radical. No Congresso, a estratégia
de fazer cortina de fumaça para encobrir os reais problemas já
se tornou conhecida.
O presidente da República também voltou nos últimos dias a
colocar sob suspeita o sistema eleitoral brasileiro e a
atribuir a Deus a exclusividade de poder tirá-lo do cargo.
“Já falei que sou imorrível, já falei que sou imbrochável e
também sou incomível”, disse aos apoiadores nesta segundafeira.
Bolsonaro viu sua popularidade cair e a pressão da comissão
parlamentar de inquérito sobre ele crescer. Recorreu a armas
que já conhece, como criticar a esquerda, o MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), que foi a Brasília no início de maio e
avançou sobre alguns dos atuais aliados do governo.

Na semana passada, foi divulgada pesquisa Datafolha que
apontou queda de popularidade do presidente. O governo tem a
aprovação de 24% dos brasileiros, a pior marca de seu mandato
até aqui.
A pesquisa também mostrou que Lula lidera corrida eleitoral de
2022. O petista alcança 41% das intenções de voto no primeiro
turno, contra 23% de Bolsonaro. No segundo turno, Lula marca
55% contra 32% de Bolsonaro.
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Enem 2021: governo precisa

acelerar processos para que
exame ocorra este ano
Em 2020, o edital foi publicado no Diário Oficial da União
(DOU) em 22 de abril, e as inscrições ocorreram de 11 a 22 de
maio (Foto:Reuters)
Caso o governo federal queira aplicar as provas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 em outubro e novembro
deste ano, terá que correr para cumprir os prazos de
elaboração das avaliações, segundo o ministro da Educação,
Milton Ribeiro. Até a última sexta (14), no entanto, o edital
geral, contendo todas as datas do exame, incluindo a de
inscrição, ainda não havia sido publicado.
De acordo com pessoas familiarizadas com o processo de
organização do Enem, o prazo é “apertado” ou até “impossível”
de ser cumprido. Elas também ressaltam que, caso as etapas de
impressão e distribuição das provas sejam aceleradas para
garantir a realização em 2021, é possível que haja
comprometimento da qualidade e segurança.
Até o orçamento está sem uma definição mais clara. Por
enquanto, há R$ 200 milhões para cumprir a etapa do
planejamento, o que não inclui a aplicação da prova. Entre as
metas globais para o ano do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a aplicação do
exame não está prevista.
Para se ter uma ideia, em 2020, o edital foi publicado no
Diário Oficial da União (DOU) em 22 de abril, e as inscrições
ocorreram de 11 a 22 de maio. Neste ano, o possível adiamento
para 2022, que chegou a ser confirmado pela presidente do
Conselho Nacional de Educação, teria desagradado membros do
governo. Agora, MEC e Inep tentam reverter a situação.
Questionado nesta sexta sobre os prazos para realizar a prova

ainda este ano, o Inep não respondeu.
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Desmatamento na Amazônia é o
maior em 10 anos
Número representa aumento de 45% em comparação com abril de
2020. Amazonas lidera o ranking dos estados que mais
desmataram –
(Foto:| Agência Brasil)
Em abril de 2021, o desmatamento na Amazônia Legal atingiu 778
km², de acordo com dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente
da Amazônia (Imazon), maior valor da série histórica para o
mês dos últimos 10 anos. As informações são do Sistema de
Alerta do Desmatamento (SAD), que monitora a região via

satélites. O número também representa um aumento de 45% em
relação a abril de 2020, quando o desmatamento somou 536 km².
No ranking dos estados com maior área desmatada, o Amazonas
lidera a lista com a maior parte do percentual (28%), seguido
pelo Pará (26%), Mato Grosso (22%), Rondônia (16%), Roraima
(5%), Maranhão (2%) e Acre (1%). Em Lábrea e Apuí, no
Amazonas, municípios que lideram o ranking dos 10 que mais
desmataram, houve perda de 126 km² de floresta, o que
representa quase 60% de todo o desmatamento do Estado
detectado em abril.
De acordo com o SAD, em abril, 68% do desmatamento ocorreu em
áreas privadas ou sob diversos estágios de posse, e o restante
foi registrado em Assentamentos (19%), Unidades de Conservação
(11%) e Terras Indígenas (2%).
Na análise do desmatamento em Unidades de Conservação, o Pará
possui cinco dentre as 10 mais atingidas: APA Triunfo do Xingu
(PA), Flona do Jamanxim (PA), Flona de Itaituba II (PA), Esec
da Terra do Meio (PA) e Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo
(PA). Já em relação às Terras Indígenas, o Mato Grosso tem
destaque com quatro territórios no ranking dos 10 mais
atingidos: TI Piripkura (MT), TI Kayabi (MT/PA), PI Aripuanã
(MT/RO) e TI Urubu Branco (MT).
Degradação
As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 99 km² em
abril, o que representa um aumento de 60% em relação ao mesmo
mês no ano passado, quando a degradação detectada foi de 62
km². O estado do Mato Grosso concentra 75% da área de floresta
degradada, seguido pelo Pará (24%) e Roraima (1%).
Desmatamento e degradação – O Imazon classifica o desmatamento
como o processo de realização do corte raso, que é a remoção
completa da vegetação florestal. Na maioria das vezes, essa
floresta é convertida em áreas de pasto. Já a degradação é
caracterizada pela extração das árvores, normalmente para fins

de comercialização da madeira. Outros exemplos de degradação
são os incêndios florestais, que podem ser causados por
queimadas controladas em áreas privadas para limpeza de pasto,
por exemplo, mas que acabam atingindo a floresta e se
alastrando.
Monitoramento da Amazônia – O Sistema de Alerta de
Desmatamento (SAD), desenvolvido pelo Imazon, é uma ferramenta
que utiliza imagens de satélites para monitorar a floresta.
Além do SAD, existem outras plataformas que vigiam a Amazônia:
Deter, do Inpe, e o GLAD, da Universidade de Maryland. Todas
essas plataformas são importantes para a proteção do nosso
patrimônio ambiental, pois garantem a vigilância da floresta e
a emissão de alertas dos locais onde há registro de
desmatamento. Os dados fornecidos ajudam a subsidiar os órgãos
de controle ambiental a planejar operações de fiscalização e
identificar desmatadores ilegais.
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Lei garante trabalho remoto
para
gestante
durante
pandemia
Novo regime deverá ser concedido sem redução de salário –
(Foto:Reprodução)
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.151/21, que
garante regime de teletrabalho – sem redução do salário – às
trabalhadoras grávidas durante a pandemia de Covid-19. A nova
lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quintafeira (13).
O projeto (PL 3932/20) que deu origem à lei foi apresentado
pela deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e outras 15
parlamentares. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados
em agosto de 2020 e pelo Senado, em abril passado.
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Vacinas
contra
covid:
empresário brasileiro gasta
R$ 450 mil para vacinar
família contra covid nos EUA
Empresário gastou R$ 450 mil para vacinar família nos Estados
Unidos – (Foto:Crédito, Getty Images)
Quase meio milhão de reais. Foi esse o custo que um empresário
da construção civil de São Paulo bancou para levar a família
para tomar a vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. O
valor da jornada dos sete adultos e duas crianças – que

incluiu 15 dias no México para cumprir quarentena imposta
pelas autoridades americanas – seria o suficiente para comprar
45 mil doses de Coronavac, o imunizante mais usado no Brasil
até agora.
“Coloca um nickname aí pra mim porque não quero confusão para
o meu lado, já tenho cinco stents no coração”, afirmou à BBC
News Brasil o dono de incorporadoras e imobiliárias com
capital social declarado de mais de R$ 10 milhões, a quem
chamaremos nesta reportagem de Roberto*.
Aos 60 anos, Roberto é o patriarca de uma família que
qualifica como “unida e conservadora”. Ele, a mulher, de 57,
as três filhas do casal, com idades entre 24 e 35 anos de
idade, e dois genros embarcaram para o México em meados de
abril, pouco antes que o país batesse a marca de 400 mil
mortos na pandemia. “Vários amigos nos EUA e o gerente do
banco me alertaram que eu conseguiria tomar as doses lá e já
estávamos ficando loucos trancados em casa”, diz Roberto, que
relata ter cumprido quarentena rigorosa, em uma casa de campo,
por mais de um ano.
Ele tem comorbidades: além de problemas cardíacos, é obeso. E
via no novo coronavírus uma ameaça grave, especialmente
“depois que um amigo de 48 anos, semi-atleta e sem problemas
de saúde, faleceu de covid”. E embora sua vez na fila não
estivesse distante no calendário vacinal do governo federal,
Roberto não queria deixar o restante da família para trás –
para a filha de 24, por exemplo, não há nem previsão de
imunização no país.
“Meu pai foi claro em dizer que queria que todos tivessem a
vacina. Não fazia sentido uma parte da família estar protegida
e a outra não. Por isso todo mundo tinha que ir junto. E
dinheiro não era uma questão, então depois que ele propôs,
embarcamos em apenas quatro dias”, diz Jéssica*, filha de
Roberto. Todos receberam a vacina de dose única da Janssen em
Orlando, na Flórida. “Quando chegamos aos EUA, nem deixamos as

malas na casa em que ficaríamos, fomos direto para o posto de
vacinação”, completa Jéssica.
Fonte: Da BBC News Brasil em Washington
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Terceira onda da Covid-19
pode ser catastrófica para o
Brasil, alerta Fiocruz
Homem chora no cemitério de Nossa Senhora Aparecida, em
Manaus, no Amazonas, no Dia das Mães. (Foto: Michael
Dantas/AFP )
Uma 3ª onda de Covid-19 no Brasil poderá representar um
cenário “catastrófico”, alertaram especialistas da Fundação
Oswaldo Cruz, em boletim publicado na quarta-feira 12. Segundo

os estudiosos, o País, que já registrou mais de 420 mil óbitos
pela doença, viu somente uma “ligeira redução” na mortalidade
nas duas últimas semanas. As taxas, no entanto, permanecem em
um patamar alto.
A média é de 2,1 mil óbitos e 61 mil casos por dia. A ligeira
redução da letalidade pode indicar um pequeno aumento da
capacidade dos serviços de saúde em diagnosticar e tratar os
casos graves, afirma o boletim.
As taxas de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva também
apresentaram quedas relevantes, mas 7 capitais estão com
níveis iguais ou superiores a 90%: Porto Velho (92%), Teresina
(96%), Natal (92%), Aracaju (99%), Rio de Janeiro (93%),
Curitiba (92%) e Goiânia (92%). Outras 7 capitais estão com
níveis entre 80% e 90%: Palmas (89%), São Luís (85), Fortaleza
(88%), Vitória (88%), Campo Grande (82%) e Brasília (81%).
Outras 10 capitais estão em zona de alerta intermediário,
entre 60% e 80% de ocupação de leitos de Covid-19, e apenas 4
estão fora da zona de alerta (Rio Branco, Manaus, Boa Vista e
João Pessoa).
“É pertinente dizer que, por um lado, as taxas de ocupação de
leitos de UTI Covid-19 no país vão dando uma sinalização de
melhoria no quadro geral da pandemia. Por outro, a magnitude
do indicador, de forma geral, ainda é predominantemente
preocupante”, diz o boletim.
Os estudiosos reivindicam a aceleração da vacinação e a
manutenção de medidas como o distanciamento físico entre
pessoas fora da convivência domiciliar, a higiene frequente
das mãos e o uso de máscaras.

“Uma nova explosão de casos de Covid-19 a
partir do patamar epidêmico atual, que
permanece elevado, será catastrófico”, diz a
Fiocruz.

“Ainda não se tem dimensão da extensão e dos desafios que se
colocam com as sequelas deixadas pela Covid-19 em pacientes
graves e, mesmo com quadros moderados, das suas repercussões
na qualidade de vida das pessoas e demandas que elas vão impor
ao sistema de saúde em médio e longo prazos”, assinalam os
pesquisadores.
Somente cerca de 8% da população recebeu a 2ª dose da vacina
contra o coronavírus até agora. Os únicos imunizantes
distribuídos são Coronavac e AstraZeneca, sendo que as doses
da Pfizer chegaram só nesta semana.
A Coronavac, no entanto, terá a produção interrompida a partir
da sexta-feira 14, caso impasses diplomáticos com a China não
sejam resolvidos. Já a AstraZeneca foi suspensa para mulheres
grávidas, por suspeita de efeitos adversos. A compra das
vacinas russa Sputnik V e indiana Covaxin foi negada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Em nova edição do Boletim do Observatório #Covid19 @fiocruz,
pesquisadores alertam que nova explosão de casos seria crítica
https://twitter.com/agencia_fiocruz/status/1392586301233303555
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Bruno Covas deixa carta de
despedida. Leia!
Bruno Covas está internado desde o dia 2 de maio no Hospital
Sírio Libanês
(Foto:Reprodução Istagran)
Ele escreveu o texto dois dias antes de morrer e disse que
governo federal vem “desdenhando da vida” dos brasileiros
Bruno Covas escreveu carta aos correligionários dois dias
antes de morrer
Com o agravamento do seu estado de saúde, Bruno Covas já
sentia que o momento do fim estava perto. E dois dias antes de
morrer ele escreveu uma carta de despedida.
Leia mais:Prefeito Bruno Covas morre aos 41 anos, vítima de
câncer
A carta foi endereçada a correligionários e em seu conteúdo
Bruno Covas falava das consequências catastróficas da
pandemia, criticava o governo federal no enfrentamento da
Covid-19 – ele dizia, inclusive, que o governo vem
“desdenhando da vida e da saúde dos brasileiros ao longo da
pandemia” -, e ressaltava que o momento era de união, não de

polaridades políticas.
O conteúdo da carta foi lida publicamente no evento de
filiação de Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo (exDEM), ao PSDB, na sexta-feira. Segundo a jornalista Natuza
Neri, em seu blog no G1, que trouxe a carta a público,
enquanto a mensagem era lida, alguns dos presentes se
entreolharam, porque já sabiam que, àquela altura, Bruno Covas
estava sendo sedado e provavelmente não mais acordaria. Aquela
seria, então, sua mensagem final.

LEIA A CARTA NA ÍNTEGRA:
“São Paulo, 14 de maio de 2021
Minhas companheiras e meus companheiros,
Espero que estejam bem e protegidos.
Gostaria de em primeiro lugar agradecer a todo carinho, a
todas as orações e energia positiva que vocês têm me enviado.
Lamento não conseguir responder a tantas mensagens, sintam-se
todos abraçados. O apoio e o suporte de vocês têm sido
decisivos no meu tratamento. Venho seguindo à risca as
orientações da minha equipe médica e, de cabeça erguida,
enfrentado os desafios que a vida me impõe. A luta é dura e
árdua, mas não esmoreço e sigo em frente.
Esses últimos meses têm sido muito desafiadores para todos
nós. A pandemia da Covid-19 tem cobrado um preço caro dos
brasileiros e vamos caminhando para contabilizar 430 mil
mortos. Uma tragédia sem precedentes que já deixa e vai deixar
muitas marcas na nossa história. As consequências são
catastróficas: vidas interrompidas, famílias em sofrimento,
negócios
em
dificuldade,
desemprego,
pobreza
e,
lamentavelmente, a fome. Faço esse preâmbulo pois é exatamente
sobre o que se trata o dia de hoje: política. A solução para
nossos problemas só será enfrentada pela via da política, pela
via democrática, pela seriedade com que os governos trabalham

e realizam políticas públicas.
Tucanas e tucanos podem se orgulhar de todo o esforço que
nossos governos, no estado de São Paulo e nos municípios,
incluindo a nossa capital, têm feito para enfrentar a
pandemia. Das vacinas em produção e desenvolvimento pelo
Instituto Butantan, à expansão vertiginosa da infraestrutura
hospitalar, o fortalecimento do SUS em nosso estado é uma
realidade.
Em contraposição ao governo federal, que vem desdenhando da
vida e da saúde dos brasileiros ao longo da pandemia, o PSDB
de São Paulo e seus aliados vêm demonstrando na prática aquilo
que é sua vocação: responsabilidade pública, colocar a
população, sobretudo a mais pobre, em primeiro lugar, cuidar
de gente, fazer um trabalho técnico e baseado em evidências e
na ciência, tomar atitudes difíceis e enfrentar as
adversidades sempre com respeito, dignidade e defendendo a
democracia.
Somos um partido forte, sólido, com muitos serviços prestados
ao nosso país e ao nosso estado. Somos um partido de quadros
competentes e que colocam o compromisso público em primeiro
lugar.
É nesse contexto que quero ressaltar a importância dessa
cerimônia de hoje. O momento do Brasil demanda de todos nós
espírito público, unidade, agregação, somar e não dividir, não
deixar nenhum interesse pessoal sobrepujar o interesse
coletivo. Receber em nossos quadros o vice-governador Rodrigo
Garcia sinaliza exatamente isso. Ele tem sido incansável na
defesa do interesse público. Tenho por ele muito apreço e
consideração. Foi decisivo na nossa vitória na eleição passada
aqui na Capital e tem sido aliado histórico dos tucanos. Foi
aliado do meu avô, foi aliado de Geraldo Alckmin, foi aliado
de Serra, ê meu parceiro e aliado, é aliado do Governador Joao
Doria, sempre esteve do nosso lado, nada mais natural do que
se juntar a nós nessa caminhada.

No sonho de nossos fundadores, o Partido da Social-Democracia
Brasileira, seria o partido capaz de juntar as forças
democráticas ponderadas da república na luta pelo bem comum.
Rodrigo é um liberal progressista, um parlamentarista, está
afinado com nossos valores e ideais. Sua trajetória e sua
experiencia político administrativa vem contribuir em muito
para que nosso partido possa se fortalecer ainda mais e
continue a promover as mudanças que a população precisa no
estado de São Paulo.
Seja bem-vindo Rodrigo Garcia, seja bem-vindo ao ninho tucano,
seja bem-vindo a Social-Democracia Brasileira.
Muito Obrigado!
Bruno Covas”
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Brasileira fica em 2º lugar
no Miss Universo; Mexicana
vence
(Foto:Getty Imagens) – A gaúcha Julia Gama ficou em 2º lugar
na 69ª edição Miss Universo, que aconteceu neste domingo, 16,
no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, em Miami, nos
EUA.
A vencedora do concurso foi a mexicana Andrea Meza. A indiana,
Adline Castelino, 22, a peruana Janick Maceta, 27, e Kimberly
Jiménez, 24, da República Dominicana completaram o top 5 da
edição.
O Brasil não vence o Miss Universo desde 1968 – além deste
ano, o país também 1963). O segundo lugar não era conquistado
desde 2007, quando a mineira Natalia Guimarães ocupou a
posição.
A transmissão foi feita pelo canal TNT e pela internet, uma
vez que nenhuma emissora aberta no Brasil optou por exibir a
final deste ano.
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Prefeito Bruno Covas morre
aos 41 anos, vítima de câncer
(Foto:ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL)

– A vida pública foi a

escolha natural e até mesmo esperada para Bruno Covas Lopes,
que, ainda adolescente, passou a “beber da fonte” ao decidir
morar com o avô em São Paulo. O ex-governador Mário Covas não
só ensinou o neto a gostar de política como o colocou numa
trajetória eleitoral vitoriosa encerrada de forma precoce na
manhã deste domingo, 16, no Hospital Sírio-Libanês. Aos 41
anos, o prefeito de São Paulo morreu por complicações de um
câncer. O tucano deixa o filho Tomás, de 15 anos.
“O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu hoje às 8h20 em
decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com
metástase ao diagnóstico, e suas complicações após longo
período de tratamento”, informou a nota de falecimento
assinada pelos médicos que acompanhavam Covas. O velório foi
realizado à tarde na Prefeitura de São Paulo, em cerimônia
restrita a poucos convidados, em função da pandemia do
coronavírus, e pôde ser acompanhada via YouTube. Ao fim, o
caixão foi transportado primeiro em um caminhão do Corpo de
Bombeiros em um cortejo até a Avenida Paulista, e, depois, em
um carro funerário que o levou a Santos, onde Covas foi
sepultado.
Fazia um ano e meio que Covas lutava contra a doença que
também matou o avô, em 2001. Na época, Bruno tinha 20 anos e
já se preparava para assumir a herança política da família.
Cinco anos antes, havia trocado sua casa em Santos, no litoral
paulista, pelo Palácio dos Bandeirantes para concluir os
estudos na capital.

Inteligente e determinado, foi aprovado em duas faculdades ao
mesmo tempo: Direito, na USP, e Economia, na PUC. Formou-se
nas duas em um período de oito anos, época em que passou a
experimentar seu potencial político em grêmios estudantis e
dentro de seu partido.
O prefeito de SP, Bruno Covas, durante a campanha de 2020 ©
TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO O prefeito de SP, Bruno Covas, durante a
campanha de 2020
Bruno se filiou ao PSDB aos 17 anos. Nessa época, era um jovem
cabeludo apaixonado por rock que já se destacava pela
capacidade de mobilização. A “turma” que fez na base jovem do
partido sempre o acompanhou. Os mais próximos – Fábio Lepique
e Alexandre Modonesi – ocupam cargos-chave na Prefeitura.
Antes de comandar a maior cidade da América Latina, Bruno foi
eleito deputado estadual por duas vezes, deputado federal e
vice-prefeito. Assumiu o posto de prefeito com a renúncia de
João Doria (PSDB), em 2018, e depois se reelegeu como cabeça
de chapa. Nisso, aliás, o neto superou o avô.
Mário Covas não chegou ao cargo por escolha popular. Ele foi o
último prefeito biônico antes da democratização, em 1983.
Bruno seguia uma história parecida – era o vice na chapa
vencedora de 2016 –, até ganhar a eleição em segundo turno,
ano passado, com 3,1 milhões de votos.
Desde criança, quando fez a carteira do Clube dos Tucaninhos,
o objetivo de Covas sempre foi entrar na política, seguir os
passos do avô e chegar ao Palácio do Planalto. “Quem começa
como estagiário quer chegar a CEO. É o natural de qualquer
carreira”, disse ao Estadão, durante a eleição de 2020. Foi
com esse foco que escolheu se formar advogado e economista.
Sua primeira atuação política mais direta se deu em junho de
2002, um ano após a morte do avô, quando agiu para barrar uma
aliança da sigla com Orestes Quércia, do então PMDB, que
também buscava se aproximar do PT nas eleições estaduais.

Quércia teve de conversar com o jovem político.
Foco
Mas, se os ensinamentos do avô o seguiram por toda a vida, o
mesmo não se pode dizer do temperamento. Mais contido, Bruno
nunca foi um orador explosivo ou um político midiático. Pelo
contrário. Tímido e disciplinado, o prefeito sempre calculou
bem as palavras e seguiu o script determinado dentro ou fora
de uma campanha eleitoral.
Sem colecionar inimigos e com respaldo popular, Bruno estava
no auge de sua carreira política. A eleição havia lhe dado
confiança para começar a impor seu modo de governar e traçar o
futuro. Diferentemente de Doria, considerava-se “PSDB raiz”.
Mas os planos como prefeito eleito só duraram dois meses. Em
fevereiro, os médicos de Covas descobriram novos tumores e a
quimioterapia recomeçou. Dois meses depois, outros exames
indicaram metástase nos ossos. Debilitado, precisou tratar
complicações como água no pulmão e sangramento na cárdia.
Toda a evolução da doença foi exposta aos eleitores de forma
transparente. Covas não só liberou sua equipe a informar
diariamente a imprensa de sua situação clínica como pediu aos
médicos que atendessem jornalistas e tirassem suas dúvidas
sobre os avanços do câncer. A prática se tornou mais comum a
partir de abril, quando cinco tumores foram identificados no
fígado, um nos ossos da coluna e outro nos ossos da bacia.
Até esse momento, aliados de Covas mantinham-se esperançosos
com a possibilidade de cura. As metástases e o sangramento na
cárdia, no entanto, abalaram a confiança até mesmo dos
médicos, e a palavra sobrevida passou a compor o repertório de
quem acompanhava o prefeito mais de perto.
Já com dores e cada vez mais debilitado, o tucano pediu
licença do cargo no último domingo, 2. Afirmou pelas redes
sociais que a “vida havia lhe apresentado enormes desafios” e
que, diante dos novos focos da doença, “seu corpo estava

exigindo mais dedicação ao tratamento, que entrava numa fase
muito rigorosa”.
Covas autorizou ser sedado e intubado para se submeter ao
exame de endoscopia que apontou o sangramento entre o esôfago
e o estômago.
Muito apegado ao único filho, Tomás Covas Lopes, com quem
dividia um apartamento de 70 metros quadrados na Barra Funda,
zona oeste da cidade, Covas deixa, como o avô, novo herdeiro
na política.
Além de santista roxo, como o pai, o adolescente também revela
interesse e talento para a vida pública. No dia em que Bruno
foi reeleito prefeito, fez discurso à militância e disse ao
Estadão: “Pretendo entrar na Juventude do PSDB quando fizer 17
ou 18 anos. Eu tenho vontade de fazer política.” /COLABOROU
BRUNO RIBEIRO
Fonte:ESTADÃO Por Adriana Ferraz
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AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAEdital de Licitação para
Concessão
Florestal
da
Floresta Nacional do Amana –
Lote III.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, em atendimento aos artigos 8º,
20 e 53, inciso V, da Lei nº 11.284/2006, e ao artigo 30,
caput e § 2º do Decreto nº 6.063/2007, comunica a realização
da audiência pública prévia ao Edital de Licitação para
Concessão Florestal da Floresta Nacional do Amana – Lote III.
DATA E LOCAL: As audiências serão realizadas no dia
20/05/2021, no município de Jacareacanga/Pará, e no dia
21/05/2021, no município de Itaituba, Pará.
HORÁRIO: A audiência terá início às 9:00 e será encerrada às
12h00.
INFORMAÇÕES GERAIS: Em função da pandemia de Covid-19, e de
forma a prevenir o aumento do contágio pela doença, a
audiência será realizada em formato híbrido, em ambiente
virtual, com transmissão em tempo real pela internet, a partir
de Brasília; e com transmissão local em três salas em cada

município (Itaituba e Jacareacanga).
As salas presenciais deverão priorizar a participação de
comunidades tradicionais e indígenas que não possuem acesso à
internet, tanto em Jacareacanga, como em Itaituba.
INFORMAÇÕES DE ACESSO:
O link (endereço eletrônico na
internet) e instruções para o acesso virtual; bem como os
endereços, as instruções e as medidas preventivas para o
acesso às salas presenciais, e os documentos de suporte ao
edital, estarão disponíveis na página eletrônica do Serviço
Florestal
Brasileiro
na
internet
(http://www.florestal.gov.br), a partir de 10 de maio de 2021.
PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO
Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento
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