
Giba Um
gibaum@gibaum.com.br

3 3A Advocacia-geral da União 
apoia posição do Ministério 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos de revisar anistia de 
três mil cabos da Aeronáutica 
afastados na Ditadura Militar.

Mais:  a Comissão de Anistia 
quer cancelar os benefícios 
dos integrantes da FAB, pelo 
simples deles terem sidos afas-
tados por contingenciamento,  
e não por perseguição política.
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333 Quem vê a modelo  
neerlandesa, Lara Stone, 35 
anos, posando para várias ca-
pas de revistas e desfilando 
e posando para várias grifes 

famosas, não sabe como foi difícil seu início de carreira. Descoberta 
no metrô de Paris aos 12 anos de idade, aos 15 anos, participou no 
concurso da agência Elite Model e mesmo não tendo vencido, a agên-
cia acabou contratando-a. Só que, por ter dentes separados, recebeu 
muitos não durante seletivas onde ainda foi chamada de androide atí-
pico. Até que o estilista Riccardo Tisci lhe deu uma chance e sua carrei-
ra disparou. Capa da Vogue Índia conta qual a coisa mais importante 
de sua vida: “A coisa mais importante na minha vida é ser mãe! Sempre 
garanto que Alfred vem primeiro. Também adoro viajar, o que é uma 
grande paixão e tento fazer isso com frequência. Eu sempre tenho vá-
rios projetos em que estou trabalhando.”. Lara também está frente da 
campanha Calvin Klein underwear e Balecianga, ao lado de Kate Moss.

Superando as 
dificuldades

333 Luciano Bivar, presidente do 
PSL, está mais do que tranquilo em 
relação às investidas de Bolsonaro, es-
pecialmente porque, de acordo com a 
legislação eleitoral, se o presidente sai 

e leva parlamentares (é difícil por normas baixadas pelo TSE), o partido 
manteria toda sua verba de Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral (para 
quatro anos, são projetados R$ 737 milhões). Os deputados que aban-
donariam o partido não levariam recursos para nova legenda. O Fundo 
Partidário seria rateado pela proporção de votos obtidos na Câmara. 
Ainda diante da hipótese de Bolsonaro abandonar o PSL e levar alguns 
deputados com ele para uma nova legenda (supostamente chamada 
Conservadores): também o Fundo Eleitoral permanece com a sigla co-
mandada por Luciano Bivar. Segue critério do Fundo Partidário, de acor-
do com número de deputados e senadores eleitos por cada legenda. 
Eventuais mudanças no tamanho das bancadas do PSL na Câmara e no 
Senado não modificam o volume da verba que cabe ao partido. E nada 
disso, Bolsonaro ou seus filhos podem mudar.

Tudo fica
como está

333  A Record resolveu tirar Sabrina 
Sato da geladeira e escalou a apre-
sentadora para comandar as tardes de 
domingo na emissora. A atração ainda 
está sendo formulada e terá participa-

ção do departamento de jornalismo. Ela acaba de chegar de uma via-
gem entre Paris e Milão, onde espiou as semanas de moda. E nessa 
volta, resolveu brindar seus seguidores com foto deitada de bruços, 
usando apenas uma meia calça transparente. Seus seguidores: 23 mi-
lhões (Instagram), 11 milhões (Twitter) e 7 milhões (Facebook).

Brinde aos
seguidores

Influência da Corte
333 A proposta de emenda constitucional (PEC) da deputada Bia 
Kicis (PSL-DF), vice-líder do governo, para revogar a PEC da Benga-
la e permitir que Bolsonaro nomeie mais dois ministros para o STF, 
vai começar a tramitar na Câmara. A intenção é ampliar a influência 
do governo da Corte, com a indicação de quatro ministros e não 
apenas dois que se aposentarão até 2022. Contudo, pode ser alte-
rada no Congresso e, na contramão,  até elevar a idade da aposen-
tadoria dos atuais ministros

Dica
333 Sobre o episódio da sa-
ída ou não de Jair Bolsonaro, o 
também ex-PSL e ex-Secretário-
-Geral da Presidência, Gustavo 
Bebianno, que é outro recém-
-inimigo do Chefe do Governo, 
dá dicas para onde o Capitão 
deveria ir: “O Jair tem que criar 
um partido só com os filhos. Só 
vai dar certo num novo partido, 
se for só ele e os filhos. O pre-
sidente não respeita ninguém, 
faz questão de desprezar depu-
tados que se empenharam para 
ajudar a elegê-lo em várias regi-
ões, como no Nordeste”.

PREPARANDO
333 O secretário da Fazen-
da de São Paulo e ex-ministro 
da Fazenda Henrique Meirelles 
anda colhendo colaboração de 
muitas figuras de área diversas 
pensando em elaborar um pro-
grama econômico amplo, geral 
e irrestrito. Ele não deverá ser 
candidato pelo MDB à prefeitu-
ra de São Paulo e continuará ao 
de João Doria. Esse programa 
poderia ser a base da campa-
nha do tucano ao Planalto em 
2022 na área econômica. Se 
Doria leva, Meirelles assume o 
Ministério da Economia.

Colocando fogo
333 Ainda Bebianno: ele ga-
rante que Luciano Bivar e o Bol-
sonaro tinha um acordo dentro 
do partido: “para que o presi-
dente ficasse com Fundação e 
o PSL Mulher, que dão juntos 
uns 25% do Fundo Partidário”. E 
completa:  “Esse dinheiro seria 
administrado pelo Jair. O res-
to pelo partido. Mas bastou ser 
eleito para o acordo ser desfeito. 
O Eduardo quis tomar à força o 
diretório do PSL em São Paulo e 
ignorar a existência do Bivar, que 
é o dono do partido. A família 
Bolsonaro se preocupa exclusi-
vamente com a família Bolsona-
ro. Não com o Brasil.”

DE VOLTA
333 Carlos Bolsonaro (PSC-
-RJ), depois de licença pedida 
para permanecer com seu pai 
operado de uma hérnia, já está 
de volta à sua cadeira de vere-
ador na Câmara Municipal do 
Rio. Ele não pretende disputar 
sua reeleição no ano que vem: 
quer se dedicar à candidatura 
de sua mãe Rogéria, ex-mulher 
do Chefe do Governo. Usará a 
mesma estrutura de redes uti-
lizada na campanha presiden-
cial. Depois, Carlucho quer per-
manecer em Brasília.

Melhor não
333 Bolsonaro até cogitou via-
jar ao Vaticano para a cerimônia 
de canonização da Irmã Dulce, no 
próximo dia 13. Olavo de Carva-
lho, contudo, entrou em campo e 
alertou para a realização simultâ-
nea do Sínodo da Amazônia e ris-
co de protestos contra Bolsonaro.  
E a viagem também poderia ser 
interpretada como um gesto de 
aproximação da Igreja Católica, 
que anda numa fase mais à es-
querda. Melhor ficar com os evan-
gélicos, sempre à direita.

Força total
333 O ex-PSL e atual tucano, o deputado federal 
Alexandre Frota, está com armamento total apontado 

para o presidente Bolsonaro. Nem os mais negativis-
tas acreditavam que Frota se tornaria um rival tão fe-

roz. Agora,  Frota lança uma campanha em seu Twitter na 
tentativa de derrubar Bolsonaro. A campanha pede “Estou aberto a 
ideia e a disposição para começarmos a elaboração e criação para re-
tirada de Bolsonaro, ok. Aceito ideias, propostas, debates e reuniões 
para iniciarmos essa força tarefa #vamosconsertaroerro”.

Virou atração
333  Por onde quer que passe, Gil-
mar Mendes, ministro do STF, atrai 
atenções e comentários, nem sem-
pre agradáveis e muitos em voz alta. 
Nas redes, nesta semana, rola um 
vídeo onde Gilmar é insultado num 
voo de carreira, na classe econômi-
ca, por outros passageiros (e perma-
nece imóvel, sem qualquer reação 
até os agressores cansarem). Ele tem 
dado entrevistas, agora, para Pedro 
Bial, aparece nos jornais dando aula 
de manhã cedo – e surpresa – pensa 
em ir ao programa do Ratinho falar 
sobre o Supremo. Só falta fazer parti-
cipação em novela.

CONCORRENTE
333 Ainda na área de exibição: o 
mais próximo concorrente de Gilmar 
Mendes é Dias Toffoli, presidente do 
Supremo, que também dá as caras 
em programas de televisão (às vezes 
fala sobre assuntos políticos na ca-
deira da presidência da Alta Corte, 
em plenário). Agora, foi a um pro-
grama novo do SBT e disse que “o 
Supremo é o maior instrumento do 
país contra a corrupção”. Nas redes, 
foi colocado na sequência do que 
Toffoli falou, um vídeo onde a noiva 
rola de rir – e não consegue parar. 

MISTURA FINA
333 O EX-PGR Rodrigo Janot, que 
conseguiu vender mais exemplares 
de seu livro Nada menos que tudo 
na noite de autógrafos em Brasília 
do que em São Paulo, acaba de pe-
dir licença de advocacia na OAB. Ou 
seja: não quer ser vítima de proces-
sos da própria classe onde muitos 
querem até que sua carteira da OAB 
seja cancelada.

333 ANALISTAS políticos acredi-
tam que qualquer que seja o capítu-
lo final do imbróglio Bolsonaro-PSL 
a imagem do Chefe do Governo será 
afetada. Muitos apostam ainda, que 
isso resultará numa nova queda de 
aprovação nas próximas avaliações. 

333 O DEPARTAMENTO Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), por acordo, mapeou os imó-
veis da União do país. São 750 mil 
cadastrados. Deles, 51 mil são reser-
vados para o uso do governo, outros 
3,8 mil não tem efetiva utilização (e 
tem potencial de venda) e a maioria 
do restante exibe estado de abando-
no. Só seriam vendidos com reformas 
que o governo de Bolsonaro não fará.

333 O CANTOR Chico Buarque fi-
cou indiferente à fala do presidente 
Bolsonaro, que afirmou “ter até 31 
de dezembro para assinar o diploma  
do Prêmio Camões de Literatura”, 
concedido a ele. E ironizou: “A não 
assinatura do Bolsonaro no diploma 
é para mim um segundo Prêmio Ca-
mões. Aliás, que tipo de livro Bolso-
naro lê? Cartas para a redação”.

333 AS delações de Antônio Pa-
locci acusando André Esteves de ter 
recebido informações privilegiadas, 
mudou os planos do banqueiro. Ele 
havia retornado sem muito alarde 
em 2018 à posição de sênior partner 
do BTG, tornou-se comprador com-
pulsivo de ações do próprio banco e 
o próximo passo seria voltar ao pos-
to de presidente da instituição. A de-
duração de Palocci abortou o plano.

333 NOVO relatórios “Gestão de 
Pessoas e Folha de Pagamento”, do 
Banco Mundial, mostra que o gasto 
do setor público brasileiros com fo-
lha de pagamento é alto para os pa-
drões internacionais e isso deve ao 
alto valor da remuneração e não ao 
número de funcionários. Em 2017, fo-
ram gastos R$ 725 bilhões com 11,5 
milhões de servidores ativos (mais 
de 20 vezes o gasto atual com a Bol-
sa Família). Até 2022, segundo proje-
ções do Banco Mundial, 26% desses 
servidores estarão aposentados.

333 A EX-primeira-dama norte-a-
mericana Michelle Obama lançará 
seu segundo livro. A obra reunirá 
150 frases e textos inspiradores em 
vários temas que busca provocar re-
flexões sobre o autoconhecimento. 
O novo livro chegará às livrarias de 
todo mundo no dia 19 de novembro. 
Seu primeiro livro foi editado em 30 
idiomas e o segundo promete nú-
mero ainda maior de traduções.

Colaboração:  Paula Rodrigues

“Se houver fusão, o próprio grupo do Bolsonaro escolherá o 
partido com o qual iremos nos fundir. O Bolsonaro está cien-
te de que o Patriota o ama”

k

do Patriota, abrindo as portas da sigla para eventual mudança do presidente.
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