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O mandato do presidente da 
Fecomércio, Adelmir Santana, 
só acaba em 2018. Mas já 

circula um dossiê de 450 páginas 
elencando supostas irregularidades 

em sua gestão de 15 anos. Adelmir 
disse ao Brasília Capital que está 
preparado para desconstruir uma 
a uma as acusações. E acionar seus 
algozes na Justiça... 

A discussão aberta pela manchete da edição 293 do Brasília 
Capital também ocupou empresários que não atuam em 
entidades corporativas. Para eles, o candidato ideal para a 
cadeira de Rollemberg deve ser uma pessoa experiente, de 
reputação ilibada, sem passado político e, grande conhecedora 
da área de saúde de Brasília. Leia-se: um médico.

Encurralado
O acirramento dos atritos com o vice Renato Santana (PSD) 

reduz a apenas duas as opções de Rodrigo Rollemberg (PSB) para 
as eleições de 2018: ou tenta a reeleição ou se afasta da disputa.

Confiança
Analistas políticos ouvidos pelo Brasília Capital avaliam que 

o governador não terá segurança para se desincompatibilizar 
para concorrer a outro cargo deixando o vice no poder durante 
nove meses. Por uma única razão: Rollemberg não confia mais 
em Santana.

Lealdade
O sentimento de Rollemberg ficou evidente numa entrevista 

ao jornal Destak. “A gente espera que ele dê continuidade às 
políticas do governador e tenha lealdade”, respondeu, ao falar 
de suas expectativas em relação ao vice. Questionado se o 
considera leal, devolveu: “pergunta a ele”.

Sucessão
Enquanto a cúpula do Buriti continua em rota de colisão, o 

debate sobre a sucessão de Rollemberg ganha corpo. Na quarta-
feira (11), o presidente do Sindivarejista, Edson de Castro, 
computava 110 nomes de empresários que integrarão um grupo 
que debaterá os problemas do DF. A primeira reunião acontece 
em fevereiro.

Perfil

Pirotecnias
Engana-se quem pensa que o deputado Rogério 

Rosso (PSD) está pra valer na corrida pela vaga 
de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Suas pirotecnias 
na disputa pela presidência da Câmara – entre 
outras, pedalar 230 Km até Trindade (GO) e fazer 
pronunciamento de mais de 30 minutos, ao vivo, 
por uma rede social – fazem parte da estratégia de 
se fortalecer para as eleições de 2018.

Chapa
Rosso quer mesmo é concorrer ao Senado. 

Vai utilizar o tempo de TV de seu partido como 
moeda de troca para montar uma coligação 
em que assegure bons espaços nas disputas 
proporcionais (deputados federais e distritais). 
Tentará eleger sua mulher, Karina, o vice-
governador Renato Santana, e o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Arthur Bernardes.

Um aluguel milionário é o pomo da discórdia 
entre dois poderosos brasilienses. A transferência 
de uma importante agência pública federal do 
SIA para a Asa Norte vem provocando uma briga 
que pode expor as vísceras de pelo menos um 
deles. O Ministério da Saúde adverte: brigar em 
público causa prejuízos a todos...

Mal pra saúde 

DAQUI NÃO SAIO...
Há 16 anos na presidência da 

Fecomércio, Adelmir Santana 
tem duas ambições: permane-
cer no cargo ou assumir a Confe-
deração Nacional do Comércio.
... NINGUÉM ME TIRA

Para isto, porém, precisará 
desalojar o vitalício Antônio de 
Oliveira Santos, que está no car-
go há “apenas” 36 anos. 
FILA PARADA

De olho na vaga de Adelmir, 
o presidente do Sindivarejista, 
Edson de Castro, pleiteia ao me-
nos a vice da Fecomércio a par-
tir de 2018. A cadeira hoje é do 
ex-ministro Miguel Setembrino 
Emeri de Carvalho.
PARA FURADA DE PREGO...

O deputado Chico Vigilan-
te já superou o impeachment 
de Dilma Rousseff, em 2016, e o 
vexame de Agnelo Queiroz, em 
2014, que, no exercício do man-
dato, sequer disputou o segundo 
turno para governador. 
... CHÁ DE ARAME FARPADO

O distrital garante que o PT 
terá candidato próprio a presi-
dente da República em 2018. No 
DF, lançará nomes ao Buriti, ao 
Senado e às Câmaras Federal 
e Distrital. É como diz o ditado: 
pra curar furada de prego, re-
médio é chá de arame farpado. 
Mas é bom ter cuidado com o té-
tano...
MICHELZINHO

Na terça-feira (10), um hos-
pital particular de Brasília teve 
a rotina alterada. Levado ao 
pediatra pela mãe, Marcela, Mi-
chelzinho - filho do presidente 
Temer – teve até escolta pre-
sidencial. Após os exames, os 
médicos liberaram o herdeiro 
de 7 anos, que tem R$ 2 mi em 
imóveis. Um assessor da pri-
meira-dama pagou R$ 500 pelo 
atendimento. A família não tem 
convênio.

O conceito “regular” para a relação GDF-CLDF 
disparou de 12,5% em julho de 2015 para 37% 
em dezembro do mesmo ano. Esse patamar 
se manteve na última pesquisa de 2016. Já os 
parlamentares que disseram ser ruim ou péssima 
a relação com o Buriti subiu de 37% em dezembro 
de 2015 para 42% no último mês do ano seguinte.

Relação difícil
 A terceira “Pesquisa entre os Poderes”, 

realizada pela Tracker Consultoria e Assessoria 
nos últimos dois anos, apontou uma queda 
de 16,5% da avaliação ótima/boa do governo 
Rollemberg pelos distritais. Dezenove dos 24 
deputados responderam ao questionário. De 2015 
para 2016, o percentual dos parlamentares que 
deram essa nota caiu de 26% para 21%.

Regular


