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Desigualdade

O jogo de ida, Palmeiras zero x zero Atlético MG

ontem, foi o único sem público das semifinais da 

Copa Libertadores da América. Isso porque a 

Conmebol deixa a critério das autoridades locais a 

presença ou não de público. Como o Governo do 

Estado de São Paulo, comandando por João Doria, 

não liberou torcida em jogos de futebol, o Allianz 

Parque ficou vazio. O Flamengo já vendeu cerca de 

20 mil ingressos dos 29 mil disponíveis para o 

duelo de ida contra o Barcelona, do Equador hoje

à noite. Já o Galo poderá ter até 30% da capacidade 

do Mineirão no duelo de volta contra o Palmeiras, 

na próxima terça-feira.

Se perdendo

Lembra-se que escrevi aqui que inicialmente me

entusiasmei com a postura do ministro Marcelo

Queiroga, titular da pasta da Saúde? Pois é, na

semana passado começou meu descontentamento

com o ministro, por causa da confusão que ele

arrumou com vacinação de adolescentes, deixan-

do estados e município meio perdidos na imuniza-

ção de pessoas entre doze e dezoito anos de

idade. Mas, nesta viagem junto ao presidente 

Bolsonaro para assembléia da ONU, nos Estados

Unidos, acho que ele exagerou; e muito. Quando

a van que levava a comitiva brasileira para o dis-

curso do presidente, passou por um grupo de 

manifestantes contrários a Bolsonaro, Queiroga

mostrou os dois dedos do meio, um ato obsceno.

Justamente de quem menos se esperava.

Clima tenso

Machista, Pau mandado descarado, Moleque, 

Garoto de recados. Todos estes adjetivos foram

ditos aos brados ontem durante a CPI da Covid,

que ouvia o ministro da CGU - Controladoria Geral

da União - Wagner Rosário. Tudo começou quan-

do a senadora Simonte Tebet sustentou que 

algumas irregularidades no contrato da vacina 

Covaxin foram descobertas não pela CGU, mas pela 

rádio CBN. Também disse que o Brasil teve um 

procurador-geral da República engavetador, e que 

agora tem um controlador-geral da União que 

"passa o pano". O ministro da CGU reagiu e cha-

mou a senadora de descontrolada. Armou-se uma

verdadeira confusão, Wagner foi cercado e até

parecia que iriam agredi-lo fisicamente. O presi-

dente da Comissão, Omar Aziz encerrou a sessão

e informou que Wagner passa agora de teste-

munha a investigado.

Não deu

A noite de terça-feira não foi boa para os torcedo-

res dos dois times goianos em campo ontem pelo

Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Mais

cedo, em Santa Catarina, o Goiás perdeu para o

Avaí por um a zero. Depois, em Goiânia, no OBA

(e com torcida), o Vila Nova não conseguiu vencer

o Confiança, penúltimo colocado da competição.

O zero a zero foi ruim para as duas equipes. Na

próxima rodada, depois de amanhã à noite, os

dois goianos - Vila Nova e Goiás - se enfrentam,

em posições antagônicas na classificação. 
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