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Tudo normal no país do Cabral
Se é por motivo religioso, político ou falta de atenção, a fala 

do ministro do STF Luiz Fux de que o julgamento da Lava Jato foi 
“formal”, mas que os delitos existiram morreu na casca. Enquanto 
isso, aqueles R$ 51 milhões no apartamento do ex-deputado Ged-
del Vieira Lima (MDB) estão voando por aí. Sem falar em outros.

Posse prestigiada
A posse do ex-deputado estadual Edson Brum como conse-

lheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) foi muito prestigia-
da. Além de autoridades dos Três Poderes, contou com a presen-
ça de três ex-governadores, mercê do seu prestígio pessoal e 
político. Estavam lá Eduardo Leite (PSDB, 2019-2022), Germano 
Rigotto (MDB, 2003-2006) e Jair Soares (PP, 1983-1987).

S, de segundo turno
Pesquisa encomendadas pelo BTG analisou um cenário de 

segundo turno entre Simohe a Tebet (MDB) e Jair Bolsonaro, uma 
equação interessante. Daria empate, segundo o levantamento. 
Até os mourões das cercas sabem que qualquer nome da tercei-
ra via pode ter êxito se chegar até lá. Só falta combinar com Ciro 
Gomes (PDT).

A Batalha de Itararé
Entrou para a história como um confronto que não houve. O 

ex-governador João Doria (PSDB) jogou a toalha. Em café da ma-
nhã, anunciou que não vai concorrer a nenhum cargo eletivo neste 
ano. Tão alegres que fomos, tão tristes que voltamos. Doria é um 
caso a estudar quando a poeira baixar. Fez um bom governo, mas 
em matéria de simpatia e intenção de voto é uma panela teflon.

O dilema do MDB
Um dos partidos que lançou candidato em todas as disputas 

ao Palácio Piratini até hoje é o MDB. Foram 10 eleições em que a 
legenda apresentou nome próprio na disputa a governador do Rio 
Grande do Sul. Com esse cenário, entende-se a dificuldade de o 
ex-governador Eduardo Leite (PSDB) atrair a sigla à sua chapa.

Composição
Os tucanos podem até so-

nhar com uma chapa Leite na 
cabeça e Gabriel Souza (MDB) 
de vice. Mas é improvável 
que aconteça. O que se dese-
nha é a candidatura do depu-
tado estadual ao Piratini nes-
te ano, depois de ter vencido 
o processo interno da legen-
da. Claro, tem muita água 
para rolar até o início das 
convenções partidárias que 
definirão as candidaturas, a 
partir de 15 de julho. Mas 
hoje, a tendência é que PSDB 
e MDB, últimos dois partidos 
a governar o Estado, tenham 
cada um o seu candidato.

Mercado
Aliás, considerando que nas 

últimas eleições, bandeiras, ca-
misetas e material de campanha 
foram distribuídos gratuitamen-
te aos eleitores, e que muitas pe-
ças são jogadas fora, é de se re-
gistrar que estampas de Lula e 
Bolsonaro sejam vendidas.

João Borges de Souza
Falecido na segunda-feira, aos 87 anos, o jornalista João 

Borges de Souza atravessou invicto sua vasta carreira. Foi 
um repórter das antigas, com sólidas informações. Nunca 
levantava a voz. E era bem humorado, admirado por todos. 
A cerimônia de despedida ocorreu na terça-feira de manhã.

De muda
Convidada pela Escola de Governo de Oxford, Leany Lemos 

deixará o BRDE. No próximo mês, ela assume a cadeira Lemann 
Fellow of Practice em projeto voltado a debater e melhorar as 
políticas públicas em âmbito global.

O custo de um puro
O número de jatos executivos cresceu 8,7% em abril. Tem 

que ter bala. O custo hora de jato puro como um Phenon 
100 está em torno de R$ 7 mil considerando todas as despesas e 
destinos. Maioria não é para turismo, é para trabalho mes-
mo. Hoje são 749 jatos executivos (dados de abril de 2022) e em 
abril do ano passado eram 689.

Sincretismo 
político

A festa na Igreja de Santo 
Antônio, em Porto Alegre, na se-
gunda-feira, celebrou o santo ca-
samenteiro. Mas a política se 
misturou com a religião do lado 
de fora. O sincretismo incluiu 
bancas vendendo camisetas com 
imagens religiosas, doces, flores, 
imagens, pulseiras, rosários... 
mas também teve quem vendes-
se peças com estampas dos dois 
candidatos ao Planalto que pola-
rizam a disputa, o ex-presidente 
Lula (PT) e o presidente Jair Bol-
sonaro (PL). Por sinal, no Centro 
da Capital também há ambulan-
tes comercializando materiais 
dos dois políticos.

Miúdas
 » EM política e no futebol 

nunca se deve dizer desta 
água não beberei. 

 » EDUARDO Leite (PSDB) 
que o diga. A questão é: o 
eleitor, releva?

 » EX-governador disse que 
não iria à reeleição. Agora, 
decidiu que vai.

 » FOTOS de Chitaozinho e 
Xororó mostram rostos mais 
lisos que gelo aplainado. 

 » PALAVRA da moda é 
“narrativa”. Mesmo que não 
seja uma.

No ritmo atual, a tendência é que tenhamos mais uma 
eleição pulverizada no Estado. Com mais de 10 candidatos 
ao Piratini, vai ser difícil realizar um bom debate. Faltará 

tempo para cada um expor suas ideias.
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