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Quase 70% dos 
desempregados em 
Brasília são negros

Filho de mãe diarista, Samuel 
Vitor Santos (foto), 22 anos, estuda 
direito pela manhã, em faculdade 
particular, e sociologia à noite, na 
UnB. Ele já sentiu na pele a discri-
minação racial no mercado de tra-
balho da capital. “Eu era o único 

negro (no estágio). Não recebia as 
mesmas tarefas, e os supervisores 
não passavam tanto tempo me en-
sinando como faziam com os co-
legas brancos”, relata. Pesquisa da 
Companhia de Planejamento do 
Distrito Federal (Codeplan) atesta 

que Brasília é um retrato do racis-
mo estrutural existente no país. De 
acordo com o estudo, 69,3% dos 
desempregados no DF são negros, 
contingente da população forma-
do por pessoas pretas e pardas. O 
abismo é ainda maior quando se 

faz o recorte de gênero. As mulhe-
res negras eram 38,1% dos desem-
pregados do DF de janeiro a julho 
de 2021; os homens negros repre-
sentavam 31,2%; as mulheres não 
negras correspondiam a 17,4%; e os 
homens não negros, a 13,3%.
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Agiotagem
Sargento pode ter 
prisão preventiva

Operação Malibu 
tenta manter na 

cadeia o PM do DF 
suspeito de liderar 

quadrilha. PÁGINA 14

Gangues
PM do Comboio 

tinha arsenal

Preso na Operação 
Califa, o policial 

reformado tinha 2,3 
mil projéteis

em casa. PÁGINA 21

A garra das mulheres

empreendedoras
No Distrito Federal, elas formaram um 
exército de 115 mil donas de negócios no 
último trimestre de 2020. São mulheres 
como Ágda Oliver, que não se intimidou 
ao abrir uma oficina mecânica. PÁGINA 17

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Ed Alves/CB/D.A.Press

ENEM
A melhor 

estratégia para 
as provas

DPU cobra 
segurança

A três dias da primeira etapa 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio, professores do Colégio 
Sigma participaram de uma live 
organizada pelo Correio para 
discutir os temas e dar dicas 
para facilitar a resolução das 
questões das provas.
O professor de geografia 
Paulo Macedo (D) aconselha 
os candidatos a sinalizar as 
questões em dúvida e voltar a 
elas no final da prova.

A Defensoria Pública da União acionou 
a Justiça para exigir que o Inep prove 

que durante a elaboração das questões 
foram aplicadas medidas para impedir 
o vazamento. O instituto tem um prazo 

de 24 horas para responder a essa e 
a outras questões. Ação civil pede o 

afastamento de Danilo Dupas.

DINO BRASUCA
era banguela

Dinossauro descoberto no 
Paraná, Berthasaura é o 

primeiro exemplar terópode 
jovem e sem dentes 

descoberto no mundo. 
PÁGINA 12

 Crédito:Divulgação/Museu Nacional

Luiz Carlos Azedo / Racha no PSDB está 
escrito e dificultará alianças futuras. PÁGINA 2

Denise Rothenburg /  Vencedor de prévia tucana 
chegará atrasado à fila da terceira via. PÁGINA 4

Ana Maria Campos / Oposição sonha com 
frente única para enfrentar Ibaneis. PÁGINA 14

Samanta Sallum / Câmara homenageia hoje 
lideranças empresariais femininas. PÁGINA 16

Amauri Segalla / Desempenho do iBovespa 
leva brasileiros a investir nos EUA. PÁGINA 8

Direto da PRAIA
 Grife pernambucana Camarão 

Camarada desembarca no Shopping ID, 
num espaço para 120 pessoas.

FAVAS CONTADAS. PÁGINA 18

A ciência é imortal
O neurocirurgião 
e escritor Paulo 
Niemeyer Filho é 
o novo ocupante 
da Cadeira 12 na 
Academia Brasileira 
de Letras, eleito com 
25 votos. PÁGINA 22

Reprodução/twitter

Avança negociação 
para fatiar PEC se o 

auxílio for aprovado 
Pela proposta alternativa em discussão no 

Senado, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de 
R$ 400 começaria em dezembro, mas a PEC dos 
Precatórios seria desmembrada. Senadores são 

contra reajuste para servidores. PÁGINA 2

DF tem 3ª dose 
para 57 anos 

ou mais na 
segunda-feira 

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 Ao CB.Saúde, a endocrinologista Jamilly Draco 
estimou que 95 mil pessoas deixaram de se tratar 
da doença no DF em meio à pandemia. Segundo 
ela, mesmo com campanhas, parte da população 

ainda não se preocupa com a enfermidade.

Alerta para diabetes

 A aplicação do reforço para esta faixa etária 
atingirá 88 mil brasilienses, e o imunizante será 

o da Pfizer. Amanhã, o  “Dia D” espera iniciar 
o ciclo vacinal de 200 mil pessoas. Na Europa, 
o medo de uma nova onda de covid-19 levou 
países a anunciarem restrições. PÁGINAS 9 E 15

PÁGINA 13

PÁGINA 6

• Covid: alta de 15% nas mortes em 
2020 é a maior desde 1984. PÁGINA 5

Divulgação/Camarão Camarada



2 • Correio Braziliense • Brasília, sexta-feira, 19 de novembro de 2021
Política Editor: Carlos Alexandre de Souza  

carlosalexandre.df@dabr.com.br
3214-1292 / 1104 (Brasil/Política)

PODER

PEC dos Precatórios 
pode ser fatiada

Bezerra e Lira admitem possibilidade de o texto ser desmembrado. Governo aceita tornar Auxílio Brasil permanente 

O 
presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), disse es-
perar que o Senado man-
tenha quase todo o texto 

da Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) dos Precatórios, mas 
admitiu a possibilidade de fatia-
mento do texto para garantir o 
pagamento, em dezembro, de R$ 
400 do Auxílio Brasil, o progra-
ma que substitui o Bolsa Família. 
O relator da PEC no Senado, Fer-
nando Bezerra (MDB-PE), tam-
bém admitiu um eventual des-
membramento. “O fatiamento é 
uma possibilidade, mas não tem 
decisão tomada sobre isso”, afir-
mou o senador. “Isso dependerá 
da natureza das alterações que 
serão inseridas no meu relatório.”

A PEC dos Precatórios é a apos-
ta do Planalto para bancar o Auxí-
lio Brasil de R$ 400, em substitui-
ção ao Bolsa Família, a partir de 
dezembro. A proposta adia o pa-
gamento de mais da metade dos 
R$ 89 bilhões previstos para serem 
quitados no ano que vem em pre-
catórios — dívidas da União reco-
nhecidas pela Justiça — e amplia 
o teto de gastos. O objetivo do Mi-
nistério da Economia é abrir uma 
folga fiscal de R$ 91,6 bilhões no 
orçamento do próximo ano.

Na quarta-feira, os senadores 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), 
José Aníbal (PSDB-SP) e Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) apre-
sentaram uma proposta alterna-
tiva a Bezerra. Entre outros pon-
tos, o grupo  propõe assegurar o 
pagamento dos R$ 89 bilhões de 
precatórios no ano que vem, com 
a exclusão dessas despesas do te-
to de gastos. Outra sugestão é tor-
nar o Auxílio Brasil um programa 
permanente, e não com vigência 
até dezembro de 2022, como pre-
vê o governo. Além disso, os sena-
dores defendem que sejam man-
tidas as regras atuais do teto de 
gastos. Segundo eles, essas me-
didas viabilizariam R$ 99 bilhões 
para assistência social, permitin-
do que aproximadamente 21 mi-
lhões de brasileiros sejam bene-
ficiados com o Auxílio Brasil de 
R$ 400 por mês.

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O fatiamento é uma 
possibilidade, mas 
não tem decisão 
tomada sobre isso”
Fernando Bezerra (MDB-PE), 

relator da PEC

A PEC alternativa também pre-
tende acabar com as chamadas 
emendas do relator (RP9) e de co-
missão (RP8), que não têm pre-
visão constitucional. Na sema-
na passada, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) confirmou a limi-
nar da ministra Rosa Weber que 
suspendeu a liberação de verbas 
das RP9, que têm sido apontadas 

como um orçamento secreto, uti-
lizado pelo governo para barga-
nhar apoio no Congresso. 

Segundo afirmou Lira, duran-
te coletiva de imprensa, o Senado 
poderia aprovar parte da PEC, li-
berando o texto chancelado pe-
los deputados e senadores pa-
ra promulgação, e a Câmara se 
debruçaria sobre as mudanças 
propostas pelos senadores por 
meio de uma proposta paralela. 
“Eu espero e torço para que o tex-
to tenha sua aprovação mantida 
em 95%, 96%. Sempre há aque-
les dispositivos de que textos co-
muns possam ser promulgados, 
e alguma diferença a gente pos-
sa trazer”, afirmou.

O presidente da Câmara dis-
se esperar a aprovação da PEC 
até 30 de novembro no plenário 
do Senado e garantiu celeridade 
dos deputados para avaliar even-
tuais alterações dos senadores. 

Segundo ele, as conversas en-
tre as lideranças das duas Ca-
sas “têm sido boas” e o clima é 
“muito positivo” para aprovação 
da proposta e a implantação do 
Auxílio Brasil.

Lira não deu detalhes de co-
mo a PEC abriria espaço no Orça-
mento para o pagamento do be-
nefício de R$ 400, já que os pontos 
polêmicos são justamente os que 
garantem a folga no orçamento 
de 2022: postergar o pagamento 
de uma parte dos precatórios e al-
terar a correção do teto de gastos, 
a regra que impede que as despe-
sas cresçam em ritmo superior à 
inflação. Com as duas medidas, o 
espaço aberto no Orçamento de 
2022 será de R$ 91,6 bilhões.

Um acordo que está sendo 
costurado com o Senado, o go-
verno e a Câmara pode abranger, 
desde o fatiamento da proposta 
até compromissos fora do tema 

principal da PEC. Tudo para ten-
tar viabilizar os 49 votos necessá-
rios, entre os 81 senadores, para 
aprovação do texto.

O Planalto está discutindo co-
locar na PEC uma vinculação para 
que todo o espaço no Orçamento a 
ser aberto pela proposta seja desti-
nado ao Auxílio Brasil, a programas 
de assistência social e ao reajus-
te pela inflação de despesas obri-
gatórias (Previdência Social, abo-
no salarial e seguro-desemprego).

Na prática, isso impede que o 
valor obtido na PEC seja destina-
do a reajuste de servidores públi-
cos, como prometeu o presiden-
te Jair Bolsonaro (leia mais na 
página 7), e também para emen-
das parlamentares. 

A vinculação é uma demanda 
de senadores, especialmente das 
bancadas do MDB e do PSD, que 
não querem ver o dinheiro da PEC 
ser canalizado para esses gastos.

O governo aceitou, ainda, 
transformar o Auxílio Brasil num 
programa permanente de renda 
mínima. Até agora, a previsão do 
Planalto era pagar um benefício 
mínimo de R$ 400 até dezembro 
de 2022, pouco depois das elei-
ções nas quais Bolsonaro preten-
de concorrer à reeleição.

Bezerra apresentou, ontem, a 
proposta alternativa dos sena-
dores ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que já havia se 
manifestado contrário às altera-
ções sugeridas pelos parlamenta-
res. Na quarta-feira, o economis-
ta considerou um “grande erro”, 
capaz de comprometer o cresci-
mento previsto pelo governo pa-
ra 2022, a ideia de retirar o paga-
mento dos precatórios da regra 
do teto. Segundo ele, a propos-
ta colocaria em risco a arquite-
tura fiscal, por serem os precató-
rios uma despesa “incontrolável”.

Um grupo de seis deputados 
apresentou ao Supremo 
Tribunal Federal um pedido 
de reconsideração da decisão 
da ministra Rosa Weber, que 
negou suspender a tramitação 
da PEC dos Precatórios. Os 
parlamentares, que haviam 
acionado a Corte questionando 
diferentes aspectos da 
votação em primeiro turno na 
Câmara, pedem que o caso 
seja discutido no plenário do 
Supremo. O pedido principal 
é de anulação da votação que 
aprovou a PEC. Eles reforçam 
a acusação de “atropelo do 
processo legislativo”, destacando 
a “relevância” do assunto e 
a “insegurança jurídica” em 
torno dele. Assinaram o pedido 
Alessandro Molon (PSB-RJ), 
Fernanda Melchionna (PSol-RS), 
Joice Hasselmann (PSL-SP), Kim 
Kataguiri (DEM-SP), Marcelo 
Freixo (PSB-RJ) e Vanderlei 
Macris (PSDB-SP).

 » Pedido ao 
Supremo

Disputa autofágica entre tucanos 
dificultará suas alianças futuras

O RACHA NO PSDB 
ESTÁ ESCRITO 

NAS ESTRELAS, 
QUALQUER QUE 

SEJA O VENCEDOR. 
NEM DORIA NEM 

LEITE DECOLARAM 
NAS PESQUISAS 

ELEITORAIS, O QUE 
ACIRRA O CONFLITO

Por Luiz Carlos Azedo

luizazedo.df@dabr.com.br

A
s prévias do PSDB são 
uma novidade na política 
partidária brasileira, in-
clusive por concederem 

um protagonismo inédito aos fi-
liados e mandatários da legenda, 
que sempre resolveu suas dispu-
tas por meio de acordos de cú-
pula costurados pelas suas lide-
ranças históricas, entre as quais 
o ex-presidente Fernando Henri-
que Cardoso, o senador José Ser-
ra (SP) e o senador Tasso Jereissati 
(CE). No domingo, serão as bases 
partidárias — filiados, vereadores 
e prefeitos, deputados estaduais 
e federais, senadores e governa-
dores — que escolherão o candi-
dato tucano à Presidência, entre 
os governadores João Doria (SP) e 
Eduardo Leite (RS) e o ex-prefei-
to de Manaus Artur Virgílio (AM). 
Mas é uma disputa fratricida, que 

dificultará sua unificação e a atra-
ção de aliados tradicionais nas 
eleições de 2022.

O racha no PSDB está escrito 
nas estrelas, qualquer que seja o 
vencedor. Nas últimas semanas, 
o governador João Doria fez uma 
ofensiva partidária que o levou a 
quase todos os estados e promo-
veu uma disputa, homem a ho-
mem, na qual até os vereadores de 
pequenas cidades foram aborda-
dos pessoalmente por seus emis-
sários. Por isso, agora, é o favorito, 
mas não por larga margem. Muitas 
lideranças tucanas apoiam Eduar-
do Leite, que teria até 37% dos vo-
tos já assegurados nas prévias.

Arthur Virgílio, uma liderança 
histórica, dá sinais de que reserva 
para si o papel de pacificador do 
partido. Nem Doria nem Leite de-
colaram nas pesquisas eleitorais, o 

que acirra o conflito. A dissidência 
do ex-governador Geraldo Alck-
min, cada vez mais próximo do ex
-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, fragiliza Doria. O ponto forte do 
governador gaúcho, Eduardo Lei-
te, é o fato de ser uma novidade na 
cena nacional e ter apoio de lide-
ranças tucanas tradicionais, inclu-
sive em São Paulo. Player na dispu-
ta interna, o deputado Aécio Neves 
(MG), por exemplo, que apoia Lei-
te, já ensaia uma dissidência séria, 
após as prévias, arrastando a se-
ção mineira em outra direção, ca-
so Doria seja o escolhido.

O governador paulista é um 
obstinado. Tanto na eleição para 
a Prefeitura de São Paulo quan-
to na disputa do Palácio dos Ban-
deirantes, Doria largou bem atrás 
dos concorrentes. Em 2015, era 
uma novidade na política, com 

um perfil muito mais liberal do 
que social-democrata, na verda-
de, um outsider na política tradi-
cional. Ficou dois anos na prefei-
tura da capital e, depois, disputou 
o Palácio dos Bandeirantes, em-
barcado na onda que levou Bol-
sonaro ao poder, como a maioria 
dos candidatos tucanos, o que ex-
plica a ambiguidade das bancadas 
do PSDB no Congresso em relação 
ao governo Bolsonaro.

NAS ENTRELINHAS

Pandemia

Com a pandemia, Bolsonaro e 
Doria se digladiaram diariamen-
te, por causa da política de iso-
lamento social e das vacinas, o 
que desgastou a imagem de am-
bos na opinião pública. Bolsona-
ro apostou na “gripezinha” e na 
“imunização de rebanho” e que-
brou a cara. Doria adotou a polí-
tica de isolamento social e resol-
veu o problema da produção de 
vacinas, mas acabou desgastado 
por causa da “chatice” de suas en-
trevistas coletivas, apesar das ad-
vertências de tucanos mais esco-
lados nessas disputas.

Resultado: apesar de ser o 
grande artífice da vacinação em 
massa no Brasil, com milhões 
de brasileiros beneficiados pelo 
imunizante produzido pelo Ins-
tituto Butantan, a CoronaVac, até 
agora, Doria não conseguiu ca-
pitalizar eleitoralmente esse fei-
to. Chamado de “coxinha” pelos 
petistas e “calça apertada” pe-
los bolsonaristas, virou um “cha-
to” para muitos eleitores. Agora, 

tenta resgatar a imagem de bom 
gestor para alavancar sua candi-
datura presidencial. Nada disso, 
porém, o abala. Doria acredita 
que sua candidatura se imporá 
pela competência administrati-
va e pelo posicionamento cla-
ramente liberal, como nas duas 
eleições que venceu.

Eduardo Leite é suave, sai do 
Sul com um discurso liberal na 
economia e identitário nos cos-
tumes; conversa com todo mun-
do e tem no portfólio uma gestão 
fiscal competente, num estado 
estrangulado por antigas dívidas. 
Caso vença as prévias, terá mais 
facilidades para fazer alianças e 
disputar os votos do Sul do país, 
a base mais robusta de Bolsona-
ro. Mas seu caminho não será tão 
livre como antes, por causa da 
candidatura do ex-ministro Ser-
gio Moro (Podemos). A tendên-
cia de Leite, caso perca as pré-
vias, não é concorrer à reeleição. 
Tentará fazer o sucessor e se pre-
parar para 2026. Sua ambição é a 
Presidência, mesmo que a candi-
datura seja adiada.

Lira durante reunião de líderes: “Eu espero e torço para que o texto tenha sua aprovação mantida (no Senado) em 95%, 96%”
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Brasília-DF               
DENISE ROTHENBURG
deniserothenburg.df@dabr.com.br

Flávia Arruda ao Senado...
A ministra da Secretaria de Governo, 

Flávia Arruda, já tem um acordo 
alinhavado com o governador do DF, 
Ibaneis Rocha, para ser candidata ao 
Senado na coligação que lançará Ibaneis 
à reeleição. O secretário de Ciência e 
Tecnologia do DF, Gilvan Máximo, do 
Republicanos, contou à coluna que esse 
martelo foi batido recentemente, numa 
reunião na casa do governador. Nada 
será anunciado oficialmente agora. Isso 
porque ainda está cedo e, se houver 
algum percalço no caminho, não soará 
como um recuo.

...e presidentes múltiplos
A tendência de Ibaneis hoje, aliás, é 

cuidar da própria campanha à reeleição, 
deixando a sucessão presidencial em 
segundo plano. Afinal, é do MDB, que 
tem a senadora Simone Tebet como 
pré-candidata. E deve ter o apoio do 
Republicanos, do PP e do PL, que 
seguirão com Bolsonaro.  

É geral
Nas rodas de conversas de 

parlamentares, a maioria diz que vai cuidar 
é da própria vida, sem muita atenção à 
disputa presidencial. Aliás, há quem diga 
que candidato a presidente só será citado e 
lembrado se ajudar a alavancar campanhas 
locais. Caso contrário, esquece.

Fatiar ajuda, mas atrapalha
Embora o relator da PEC dos 

Precatórios tenha todo o cuidado para 
não bater o martelo desde já sobre fatiar a 
proposta, a ideia é essa. Assim, o governo 
garante os recursos para o pagamento 
dos R$ 400 do Auxílio Brasil e deixa o 
resto para discussão futura. Só tem um 
probleminha: o receio de que os recursos 
para as emendas terminem parados na 
parte da PEC que ficar para depois.

Pega a senha, por favor
Seja qual for o resultado da prévia 

do PSDB deste domingo, o vencedor 
terá de entrar na fila para ingressar no 
“jogo da terceira via”, como é chamada a 
busca por uma candidatura alternativa 
capaz de quebrar a polarização entre o 
ex-presidente Lula e o presidente Jair 
Bolsonaro. Ali, já estão, por ordem de 
chegada, Ciro Gomes (PDT); o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
e Sergio Moro (Podemos). Há, ainda, o 
senador Alessandro Vieira e a senadora 
Simone Tebet, do MDB, que devem 
começar a caminhar.

      O PSDB, hoje dividido e tenso, 
terá que, primeiramente, organizar o 

partido pós-prévia, para, em seguida, 
sentar-se à mesa com os demais. Ou 
seja, chegará atrasado. Hoje, tanto o 
PSD quanto o Podemos já têm a casa 
praticamente arrumada em torno de 
suas apostas. O PDT de Ciro deu uma 
estremecida depois da votação da 
PEC dos Precatórios, mas, agora, tenta 
retomar as conversas. Quanto ao PSDB, 
a unidade está difícil. “O PSDB só vai 
definir a sua cara e seu caminho com 
as prévias de domingo, e chegaremos a 
tempo de entrar no jogo”, diz o deputado 
Vanderlei Macris (PSDB-SP), que aposta 
suas fichas no governador João Doria e 
no lema “João trabalhador”.

CURTIDAS

Empata o jogo ambiental aí, tá 
ok?/ A data escolhida pelo governo 
para anunciar força e foco contra o 
desmatamento ilegal, esta semana, 
veio sob encomenda para fazer 
frente aos dados de aumento da área 
desmatada apresentados pelo Inpe. 
Aliás, os dados são de 27 de outubro, 
mas o governo preferiu esperar o fim 
da reunião do clima e, de quebra, 
juntar com o anúncio de ações 
justamente para reduzir o impacto da 
notícia negativa.

E o Enem, hein?/ Ainda que o exame 
tenha sido mantido sem alterações 
de datas, as provas prometem gerar 
ainda muita polêmica. No Congresso, 
alguns assessores já fizeram chegar 
aos senadores que, a depender dos 
resultados, o exame vai provocar 
uma avalanche de ações judiciais, em 
busca de novas provas. A conferir.

Decepcionado/ 
Do alto de 
quem tem 
quase meio 
século de 
mandatos 
parlamentares, 
o deputado 
Vanderlei 
Macris (PSDB-
SP, foto) não 
esconde 
mais a sua 
insatisfação 
com Geraldo Alckmin. “Era o 
momento de o Geraldo ajudar o 
partido a buscar um consenso e ser 
candidato ao Senado. Afinal, o PSDB 
sempre o ajudou”, diz o tucano.

Enquanto isso, no Sudão.../ Dia 
desses, a internet foi cortada em 
todo o Sudão entre o meio-dia 
e a meia-noite. Tudo para que o 
mundo não tomasse conhecimento 
da carnificina que se tornou uma 
manifestação pacífica. 

Ex-ministro da Justiça e pré-
candidato à Presidência da Repú-
blica em 2022, Sergio Moro disse, 
ontem, que não guarda rancor do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e que não houve uma “cru-
zada pessoal” contra Lula duran-
te a Operação Lava-Jato.

O ex-juiz defendeu o papel da 
força-tarefa no combate à cor-
rupção, sua principal agenda de 
campanha. “A gente tem de res-
tabelecer a verdade”, afirmou, 
em entrevista ao site O Antago-
nista. “O que houve foram inves-
tigações que revelaram que a Pe-
trobras foi saqueada. Ou vamos 
dizer aqui que a Petrobras não 
foi roubada como nunca antes 

na história deste país?”
Em junho, o Supremo Tribu-

nal Federal (STF) manteve a deci-
são que declarou Moro parcial ao 
julgar Lula no caso do triplex do 
Guarujá (SP). Os efeitos da sus-
peição foram estendidos a dois 
processos que atingiam o petis-
ta na Lava-Jato.

Moro também fez críticas ao 
governo do presidente Jair Bol-
sonaro. Para ele, a gestão é uma 
“nau sem rumo”, e o Brasil “não 
tem projeto nem liderança”. “Tal-
vez o governo tenha um projeto 
para reeleição apenas”, alfinetou. 
O fim da reeleição no Brasil foi 
uma das pautas defendidas pe-
lo ex-juiz ao longo da entrevista.

“Nós estamos em um con-
texto em que nossas institui-
ções são fortes, mas vimos co-
mo elas podem ser ameaçadas 
por autoritarismos”, ressaltou. 
“Nós estamos na América Lati-
na. Nós temos ainda riscos de 
populistas e caudilhos.”

O ex-ministro, que apontou 
o nome de Affonso Celso Pas-
tore como conselheiro econô-
mico em entrevista ao progra-
ma Conversa com Bial, da TV 
Globo, disse que mantém uma 
equipe com quem se reúne se-
manalmente — e, em alguns ca-
sos, diariamente —, mas ainda 
preferiu não revelar os nomes 
dos integrantes.

“Existe um grupo de estudio-
sos extremamente qualificados 
que têm trabalhado nesse proje-
to (de candidatura). Tenho parti-
cipado dessas reuniões. Não vou 
revelar mais, porque, a partir do 
momento que você revela um 
nome, aquela pessoa passa a ser 
assediada pela imprensa, pelas 
pessoas. (...) O que posso dizer 
é que estamos trabalhando num 
projeto de reconstrução do país”, 
destacou. “Tudo hoje está sem 
rumo, pessoas pensando em pro-
jetos pessoais, sejam eleitorais, 
sejam mais imediatos. Existe um 
projeto que está sendo construí-
do e envolve cultura, agronegó-
cio, meio ambiente.” 

Moro dispara contra Lula e Bolsonaro

PODER

Novo round na crise do PSDB
Candidato nas prévias da sigla, Leite nega ter pedido a Doria, seu concorrente, que adiasse a vacinação contra a covid-19 

E
m mais um capítulo da cri-
se interna do PSDB, o go-
vernador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, negou, 

ontem, que tenha pedido ao go-
vernador de São Paulo, João Do-
ria, o adiamento da vacinação 
contra a covid-19.

O episódio veio à tona na últi-
ma quarta-feira. Numa entrevis-
ta, Eduardo Leite contou que, em 
janeiro, recebeu um telefonema 
do ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência, Luiz Ramos, pe-
dindo que o início da imunização 
contra o coronavírus fosse atra-
sado em São Paulo. O telefonema 
ocorreu às vésperas do começo 
da campanha, em 19 de janeiro.

Leite sustentou que ligou pa-
ra Doria apenas com o intuito de 
“relatar a conversa”, e não para 
pedir o adiamento. “O que fiz foi, 
a partir de um telefonema que re-
cebi do ministro Luiz Ramos, fa-
zer contato com o meu colega de 
partido para relatar aquela con-
versa, que nada mais era do que 
um esforço de conciliação polí-
tica para a vacinação no Brasil”, 
alegou o governador gaúcho, em 
coletiva de imprensa.

Para Leite, a retomada do as-
sunto é uma tática dos adversá-
rios esquerdistas para desmorali-
zá-lo. Ele acredita ser alvo de um 
ataque “injusto, imoral, antiético 
e oportunista”. “Não pedi e nunca 
pediria que se adiasse vacinação 
no Brasil, jamais faria um pedido 
desta natureza”, enfatizou. 

Leite, Doria e o ex-prefeito 
de Manaus Arthur Virgílio dis-
putam as prévias do partido, no 
domingo, para definir quem se-
rá o candidato da legenda à Pre-
sidência da República. 

Apoiadores dos dois gover-
nadores travam uma guerra 

interna. Nas últimas semanas, 
o aplicativo de votação tam-
bém se tornou outro motivo de 
desentendimento nas prévias. 
O software enfrentou descon-
fianças do grupo de Doria, já 
que foi desenvolvido por uma 
fundação ligada à Universidade 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

Fontes ouvidas pelo Correio, 
afirmaram que a confusão é ain-
da maior entre os militantes e 
em grupos de WhatsApp dos fi-
liados. Na defesa de seus can-
didatos, eles trocam acusações 
e ofensas. As brigas provoca-
ram um desconforto tão gran-
de que alguns já estão de malas 
prontas para deixar a legenda. 
Não somente filiados, mas tam-
bém parlamentares estão des-
contentes com os rumos que o 
partido tem tomado. Eles con-
sideram a situação como preo-
cupante e veem a legenda per-
dida diante do cenário de pola-
rização política no Brasil.

Divisão 

O cientista político Cláu-
dio Couto, professor da Funda-
ção Getulio Vargas de São Paulo 
(FGV/SP), mencionou que exis-
tem dois grupos maiores que 
são contra a candidatura do go-
vernador de São Paulo: apoiado-
res do deputado Aécio Neves e 
simpatizantes do ex-governador 
paulista Geraldo Alckmin.  

Couto também destacou fi-
liados do Rio Grande do Sul e 
do Nordeste, onde o gestor pau-
lista não teria um “bom trân-
sito”. “Tem muita gente fora de 
São Paulo que vê Doria como al-
guém que quer impor a vontade 
e não tem como unir o partido. 
De qualquer forma, mesmo que 
ele ganhe, vai sair arrebentado 
das prévias, considerando o grau 
de animosidade”, frisou.

 » LUANA PATRIOLINO 
 » TAINÁ ANDRADE

Eduardo Leite:”Não pedi e nunca pediria que se adiasse vacinação no Brasil”

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A Justiça Militar da União 
comemora hoje, às 16h, o 
centenário das Circunscrições 
Judiciárias Militares (CJM). 
Com a presença de autoridades 
do Judiciário, Executivo e 
Legislativo e de representantes 
das Forças Armadas, a 
solenidade terá a participação 
do vice-presidente do Superior 
Tribunal Militar (STM), no 
exercício da presidência, 
ministro Péricles Aurélio 
de Lima Queiroz. As CJMs 
representam a primeira 
instância dos tribunais 
militares. O Brasil conta com 12 
Circunscrições, divididas em 19 
auditorias pelo país. O evento 
inclui o lançamento de um 
livro e uma exposição virtual. 
A cerimônia será transmitida 
pelo canal do STM no YouTube.

 » Justiça Militar 
comemora CJMs

Marina Ramos/Câmara dos Deputados
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Pandemia fez mortes dispararem
Dados do IBGE mostram o impacto da covid-19. Incremento nos óbitos, entre 2019 e 2020, foi de cerca de 15%

O 
cenário atual da pande-
mia da covid-19 é outro, 
mas, no ano passado, o 
número de mortes cau-

sadas pelo novo coronavírus im-
pactou vertiginosamente os ín-
dices de óbitos, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), divul-
gados ontem. Pelos registros ci-
vis em cartórios, o Brasil teve a 
maior alta de mortes desde 1984, 
na comparação com o ano ante-
rior. De 2019 para 2020, o núme-
ro de mortes no Brasil aumen-
tou praticamente 15%, enquanto 
que os registros de nascimentos 
e casamentos despencaram de 
um ano para o outro.

A gerente da pesquisa do IB-
GE, Klívia Brayner, explicou que 
a alta no número de óbitos, ob-
servada no ano passado, é fo-
ra do comum quando se obser-
va os movimentos dos anos an-
teriores. De 2018 para 2019, por 
exemplo, o aumento do número 
de mortes foi de 2,6%.

“Olhando desde 1984, mes-
mo que as séries mais antigas 
não sejam comparáveis com as 
atuais, pois o índice de sub-re-
gistro era muito alto, é possível 
observar que nunca antes tive-
mos uma variação acima de 7% 
de um ano para outro. Em geral, 
o incremento ficava abaixo ou 
em torno de 3%. De 2010 a 2019, 
a média de variação foi de 1,8%”, 
observou.

Mais de 
99% da varia-
ção vista nos 
óbitos regis-
trados em 
2020 ocor-
reu nas mor-
tes por cau-
sas naturais, 
classificação 
que inclui o 
óbito decorrente de doenças co-
mo a covid-19. “Houve um cres-
cimento relevante das mortes por 
causas naturais, o que é condi-
zente com o cenário de uma epi-
demia. Por outro lado, o fato de as 
crianças e os adolescentes terem 
ficado em casa parece ter reduzi-
do expressivamente os óbitos até 
os 15 anos, talvez pela menor ex-
posição a agentes patógenos, em 
geral, ou a riscos de causas exter-
nas”, comentou Klívia.

A pandemia influenciou não 
só no aumento do número de 
registros de óbitos, mas, tam-
bém, nos registros de nasci-
mentos, que caíram pela segun-
da vez consecutiva. De 2019 pa-
ra 2020, houve queda de 4,7% — 
de 2018 para 2019, houve queda 
de 3%. No ano passado, ao todo, 
2.728.273 de nascimentos foram 
registrados. Reduções foram ob-
servadas em todas as regiões do 
país, mas foi acentuada no Nor-
te (-6,8%) e no Nordeste (-5,3%).

Outro ponto indicado pelos 
registros é o fato de que as mu-
lheres estão adiando a materni-
dade. Em 2000, os registros de 
crianças nascidas, cujas mães 
tinham menos de 30 anos, eram 
76,1% do total. Em 2020, esse nú-
mero chegou a 62,1%. Já os da-
dos de nascimentos, em que as 
mães têm de 30 a 39 anos, subi-
ram de 22% em 2000 para 34,2%, 
no ano passado.

Casamentos

Além disso, de 2019 para 2020, 
houve uma redução de 26,1% no 
número de casamentos civis no 
Brasil, a maior queda da série 
histórica. Os registros desceram 
de 1.024.676 para 757.179. entre 
2019 e o ano passado. 

“O movimento de queda vem 
sendo observado, anualmente, 
desde 2016, mas em 2020 essa va-
riável foi afetada pelo isolamento 
social em decorrência da pande-
mia”, observou o IBGE.

O recuo no registro de casa-
mentos nos cartórios brasileiros 
foi visto em todas as regiões, mas 
Nordeste, Centro-Oeste e Sudes-
te foram as que apresentaram 
maior queda. (Colaborou João 
Vítor Tavarez, estagiário sob a 
supervisão de Fabio Grecchi)

 » MARIA EDUARDA CARDIM
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DPU quer explicação do Inep
Defensoria da União cobra confirmação de instituto de que segurança do Enem está intacta

A 
Defensoria Pública da 
União (DPU) acionou a 
Justiça Federal para exi-
gir que o Instituto Na-

cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela prova 
do Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem), prove que, du-
rante a elaboração da prova, fo-
ram usadas medidas para ga-
rantir que não haja vazamentos 
e fraudes no certame. A ação foi 
ajuizada na 14ª Vara Cível Fede-
ral de São Paulo. 

O defensor João Paulo Dorini 
pede à Justiça que o Inep respon-
da no prazo de até 24 horas, pois 
as provas começam a ser aplica-
das neste domingo. A DPU pede 
explicações sobre quais medidas 
foram e estão sendo adotadas pa-
ra que a saída de servidores que 
atuavam diretamente no exame 
não coloque em risco a seguran-
ça contra vazamento de informa-
ções e contra fraudes.

A ação questiona, ainda, se, 
durante a preparação das ques-
tões, houve ingresso de pessoas 
além dos examinadores em áreas 
restritas e quais procedimentos 
foram adotados para que não 
houvesse vazamentos. Mais: a 
DPU questiona, em relação ao 
conteúdo do exame, se foram 
excluídos itens da prova em ra-
zão do assunto que abordavam 
— caso isso tenha ocorrido, pede 
para que se identifique de quem 
partiu o pedido e quais os efei-
tos para o balanço da dificulda-
de do exame.

O Inep ainda terá de com-
provar à DPU cada um dos itens 
solicitados por meio de docu-
mentos. O instituto deverá apre-
sentar relatórios, ofícios, despa-
chos, atas de reunião e outros 
documentos previamente pro-
duzidos. Na falta deles, servido-
res deverão testemunhar.

Comissão no Senado

Paralelamente à ação da DPU, 
o Senado criou uma comissão pa-
ra apurar a crise no Inep — cujo 
ápice foi o pedido de exoneração 
de 37 servidores ligados à produ-
ção do Enem. O grupo de trabalho 
será composto por quatro sena-
dores, com o senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF) como coordenador.

“Eu quero que, na medida do 
possível, os alunos fiquem tran-
quilos. Eles não devem se preocu-
par com isso. Se tiver alguma coi-
sa de errado, vamos descobrir”, ga-
rantiu o senador, que é presidente 
da Frente Parlamentar Mista em 

Defesa da Educação, do Congresso.
De acordo com o senador, a 

Comissão foi criada para receber 
denúncias de qualquer falha na 
aplicação do Enem e assegurar 
aos estudantes que a prova será 
executada sem problemas. “Nada 
foi apurado ainda, mas a comis-
são tem esse papel. Vamos inves-
tigar o que, de fato, está aconte-
cendo no Inep e, ao mesmo tem-
po, acompanhar a execução do 
Enem”, afirmou ao Correio.

Para Izalci, o Inep precisa de 
mais autonomia — e há quem 
defenda, inclusive, que se torne 
um órgão de Estado, apartado 
do Ministério da Educação, para 

que não sofra influência política. 
“É importante que seja uma ins-
tituição independente, que não 
seja ‘de governo’, para que não 
haja interferências”, explicou.

O senador reconheceu que o 
comentário do presidente Jair 
Bolsonaro — de que o Enem es-
tá “a cara do governo” — trouxe 
nervosismo para os alunos que 
aguardam a prova. Segundo Izal-
ci, “as pessoas escutam mais as 
versões do que os fatos, e essa foi 
a versão que ficou: de que houve 
interferência na prova”, explicou.

* Estagiárias sob a 
supervisão de Fabio Grecchi 

Segundo Izalci, o Inep precisa de autonomia. Setores defendem que instituto vire órgão de Estado para evitar influência política

 Pedro França/Agência Senado

 » GABRIELA BERNARDES*
 » GABRIELA CHABALGOITY*

Diabetes: covid-19 afetou tratamentos

CB.SAÚDE

Jamilly: apesar das campanhas de conscientização, há quem não leve a diabetes a sério

Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press

Aproximadamente 95 mil pes-
soas deixaram de se tratar da dia-
betes no Distrito Federal duran-
te a pandemia de covid-19. Foi o 
que disse, ontem, a endocrino-
logista do Hospital Brasília Ja-
milly Draco, em entrevista pa-
ra ao CB.Saúde — programa do 
Correio Braziliense em parce-
ria com a TV Brasília. Ela salien-
tou que, apesar das permanentes 
campanhas de conscientização, 
uma parcela da população con-
tinua sem levar a doença a sério.

“Nesses últimos dois anos, te-
ve um aumento absurdo. Há dois 
anos, a gente falava de um pa-
ciente a cada 11 que tinha dia-
betes. Agora, falamos de um a 
cada nove pacientes apresentan-
do a doença. Isso é uma realida-
de do mundo. Pelo DF, nos da-
dos da Dasa e do Hospital Brasí-
lia, são 95 mil doentes que inter-
romperam o tratamento. E a gen-
te acredita que metade das pes-
soas não sabem que têm a doen-
ça”, salientou.

Segundo a médica, o quadro 
se agrava porque crianças estão 
desenvolvendo a diabetes preco-
cemente. “O que está acontecen-
do é a obesidade infantil levando 
a um diabetes similar ao tipo 2, 
que é o da resistência insulínica 

O juiz Marcelo Rebello Pinhei-
ro, da 16ª Vara Federal de Brasí-
lia, rejeitou uma ação que pe-
dia o afastamento do presiden-
te do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), Danilo Du-
pas. A iniciativa partiu da União 
Brasileira dos Estudantes Secun-
daristas (Ubes), da organização 

Educafro e da Campanha Nacio-
nal pelo Direito à Educação.

Segundo o magistrado, o afas-
tamento de Dupas seria uma de-
cisão “excessivamente gravosa” e 
que não há provas para respaldar 
tal medida. O Inep vive uma cri-
se de gestão, desde que 37 fun-
cionários ligados diretamente 
à realização do Enem pediram 

exoneração há poucos dias.
Os servidores contestavam 

várias diretrizes da atual ges-
tão e denunciam perseguições 
e constrangimentos. Além dis-
so, denunciaram interferências 
externas na elaboração do Enem 
— embora tanto Dupas quan-
to o ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, neguem qualquer 

ingerência irregular.
A ação das três entidades pe-

dia que fosse designado um in-
terventor no lugar de Dupas, 
que seria um “servidor de car-
reira pelo período necessário 
para realização e finalização in-
tegral dos exames Enem e Ena-
de de 2021. Requisitava, ain-
da, “a íntegra dos processos 

administrativos que registraram 
a retirada de 24 itens/questões 
da primeira versão do Enem 
2021 e que depois reincluíram 
parte destes itens, bem como 
dos processos administrati-
vos que tentaram incluir pes-
soas estranhas ao Inep entre 
aquelas com acesso às várias 
versões de provas do Enem”.

Juiz rejeita ação que pedia saída de Dupas da presidência

21  
de novembro

será a primeira  
fase da prova do  
Enem deste ano.  

A segunda será no dia 
28

 » JÚLIA ELEUTÉRIO

Em mais um recorde, o Bra-
sil registrou o maior índice de 
desmatamento do país dos úl-
timos 15 anos na chamada 
Amazônia Legal, que engloba 
o território de nove estados. 
De acordo com dados do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), divulgados 
ontem, entre agosto de 2020 e 
julho de 2021 foram desmata-
dos 13.235 km² de floresta na 
região. Esse volume é 21,97% 
maior que o registro no mes-
mo intervalo de 12 meses an-
terior, quando a área devasta-
da chegou a 10.851 km².

Chama a atenção o fato de 
o documento do Inpe com os 
dados oficiais ser datado de 
27 de outubro, mas ter sido 
divulgado apenas ontem. Ou 
seja, a informação só foi co-
nhecida 22 dias após o docu-
mento ser elaborado e depois 
de ser encerrada a Conferên-
cia do Clima da Organização 
das Nações Unidas (ONU), a 
COP26, em Glasgow.

Os dados consolidados pelo 
Projeto de Monitoramento do 
Desmatamento na Amazônia 
Legal por Satélites (Prodes) são 
conhecidos como a informa-
ção técnica mais precisa sobre 
a medição de desmatamento 
no país. Para chegar ao levanta-
mento, foi detalhada a situação 
de 106 cenas prioritárias em to-
dos as unidades da Federação 
que compõem a região.

O Pará é o estado com a 
maior taxa de desmatamen-
to, respondendo sozinho por 
5.257 km² de devastação, o 
equivalente a 39,72% da área 
total. Amazonas é o segundo 
mais afetado, com 2.347 km² 
(17,73%), seguido por Mato 
Grosso, com 2.263 (17,10%).

O dado é contrário ao dis-
curso que o governo federal 
apresentou na COP26, de que 
tem protegido a Amazônia. 
Desde 2019, quando Jair Bol-
sonaro assumiu o Palácio do 
Planalto, praticamente do-
brou o volume de desmata-
mento na região. O índice me-
dido de julho de 2017 a agos-
to de 2018 foi de 7.536 km² de 
desmatamento.

No primeiro ano da ges-
tão Bolsonaro, em 2019, o vo-
lume saltou para 10.129 km². 
No ano passado, em nova al-
ta, chegou a 10.851 km². Ago-
ra, atinge 13.235 km², só atrás 
do que se viu em 2006, quan-
do a área desmatada chegou a 
14.286 km².

Os ministérios da Justi-
ça e do Meio Ambiente, po-
rém, anunciaram que estão 
preparando ações integradas, 
com participação de inteli-
gência policial, para coibir o 
desmatamento. Em entrevis-
ta, o ministro da Justiça, An-
derson Torres, prometeu uso 
de “toda a força” para coibir 
crimes ambientais e permitir 
que o país cumpra metas as-
sumidas na COP26 de zerar o 
desmatamento ilegal.

Já o ministro do Meio Am-
biente, Joaquim Leite, afir-
mou que o governo precisará 
ser “mais contundente” para 
combater o desmatamento, 
após reconhecer que os nú-
meros ainda são um “desafio”.

Terras indígenas

E o vice-presidente Hamil-
ton Mourão voltou a defen-
der, ontem, a regulamentação 
de exploração mineral em ter-
ras indígenas. Na avaliação do 
general, se isso não acontecer, 
o governo ficará eternamente 
em um “jogo de gato e rato” 
com os garimpeiros.

“Tem que regulamentar a 
questão da exploração mine-
ral em terra indígena. A Cons-
tituição prevê isso. Enquanto 
não regulamentar, vai conti-
nuar esse eterno jogo de gato 
e rato. É uma realidade”, disse, 
à saída do Palácio do Planalto.

De acordo com o vice-pre-
sidente, alguns índios que-
rem, inclusive, realizar ativi-
dades de garimpo em suas ter-
ras. “Há uma própria divisão 
no seio dos povos indígenas”, 
garantiu o general.

MEIO AMBIENTE

Brasil tem, 
em 15 anos, 
maior índice 
de desmate

e da sobrecarga de açúcar. Mui-
to disso é do estilo de vida, da ali-
mentação com excessos e falta 
de atividades físicas”, observou.

Jamilly lembra que as mulhe-
res não podem se descuidar e 
que são tão vulneráveis quanto 
os homens à diabetes. “Temos 
uma proporção muito equiva-
lente entre homens e mulheres, 

diferentemente de outras doen-
ças hormonais a que as mulhe-
res são mais suscetíveis, como, 
por exemplo, a tireóide. A diabe-
tes é uma doença que não tem 
gênero e idade. É bem homogê-
nea”, alertou.

A especialista deu a receita pa-
ra a pessoa não ser surpreendida 
pela diabetes e, dependendo da 

gravidade da doença, ser obri-
gada a uma mudança radical de 
modo de vida — e, muitas vezes, 
levada a adotar uma série de res-
trições, sobretudo alimentares.

“É um exame relativamen-
te simples, por meio de uma 
glicemia de jejum. Nós temos 
que rastrear um pouco a famí-
lia desse paciente verificando 

o histórico familiar em relação 
ao diabetes e o aumento de pe-
so de forma recente, porque tem 
um relação direta com o apare-
cimento da doença. Basta você 
procurar um clínico, um médi-
co de família, um endocrinolo-
gista, um cardiologista, e fazer a 
glicemia de jejum, além de ou-
tros exames”, sugeriu.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
pediu ao Ministério da Saúde, 
ontem, informações sobre 
os critérios que embasaram 
a decisão de ampliar a 
aplicação da dose de reforço 
contra a covid-19 para todos 
os adultos. Segundo a Anvisa, 
só a Pfizer e a AstraZeneca 
pediram a inclusão na bula 
da terceira aplicação dos 
seus imunizantes. Em ofício, a 
Anvisa contraria o que indicou 
o ministério, de que a dose 
adicional deveria ser feita 
com uma vacina diferente 
daquela que a pessoa 
recebeu na primeira fase de 
imunização. 

 » 3ª dose: Anvisa 
solicita dados

Leia mais sobre Enem  
na página 16
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Euro

R$ 6,332

Comercial, venda 
na quinta-feira

CDB

8,41%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.100 

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Junho/2021 0,53
Julho/2021 0,96
Agosto/2021 0,87
Setembro/2021 1,16          
Outubro/2021                 1,25

Dólar
Na quinta-feira Últimas cotações (em R$)

R$ 5,570
(+0,83%)

10/novembro 5,500
11/novembro 5,404
12/novembro 5,457
16/novembro 5,498
17/novembro 5,524

Na quinta-feira

Capital de giro

6,76%
0,17%
Nova York

Bolsas
Na quinta-feira

0,51%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

12/11     16/11     17/11         18/11

106.335
102.426

SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO

Promessa de reajuste 
sem amparo legal
PEC dos Precatórios não pode ser usada para aumentar contracheques dos servidores, alertam especialistas

A 
promessa feita pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) de conceder rea-
juste para os servidores 

em 2022 esbarra na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), aler-
tam especialistas. Eles não descar-
tam essa possibilidade em pleno 
ano eleitoral, mas apontam a ne-
cessidade de cortes no Orçamen-
to. Conforme o artigo 17 da LRF, 
nenhuma despesa permanente 
pode ser criada sem que seja indi-
cada uma receita corresponden-
te. E, além de não haver espaço 
no Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (Ploa) de 2022, enviado ao 
Congresso pelo Executivo, o go-
verno também não poderá incluir 
a previsão de aumento salarial no 
espaço fiscal que tenta abrir com 
a PEC dos Precatórios. 

Pelas estimativas da Instituição 
Fiscal Independente (IFI), do Se-
nado, a PEC abre espaço de R$ 93 
bilhões no Orçamento de 2022 ao 
adiar o pagamento de dívidas ju-
diciais e alterar o limite do teto de 
gastos. A justificativa do governo 
para essa mexida na Constituição 
é arrumar recursos para pagar os 
R$ 400 prometidos por Bolsonaro 
para o Auxílio Brasil. Legalmente, 
porém, os recursos não podem ser 
usados para bancar a folha de pa-
gamento do governo. 

“Não tem espaço para o rea-
juste, a não ser que o governo 
corte alguma despesa. Não se po-
de aumentar despesa obrigatória 
sem indicar receita recorrente, 
muito menos aumentar dívida 
para pagar salário. Até mesmo no 
caso do novo Bolsa Família não 
está claro qual será a fonte de re-
ceita se esse benefício de R$ 400 
for permanente. A PEC fere as leis 
orçamentárias e, se o Congresso 
permitir isso, vai acabar sendo 
parceiro do caos”, destacou o es-
pecialista em contas públicas Gil 
Castello Branco, secretário-geral 
da Associação Contas Abertas.  

Para Eduardo Velho, econo-
mista-chefe da JF Trust Gesto-
ra de Recursos, mesmo com as 
restrições orçamentárias, o go-
verno deverá tentar conceder 
reajuste ao funcionalismo. Ele 
lembrou que Bolsonaro tinha 
comentado sobre isso em junho, 
mas a equipe econômica não 
incluiu a previsão na proposta 
orçamentária enviada ao Con-
gresso. “Aparentemente, eles vão 

tentar dar algum reajuste abai-
xo da inflação.  O presidente não 
quer enfrentar greves e manifes-
tações em plena campanha. O 
problema vai ser encontrar es-
paço fiscal”, avaliou. 

As estimativas do mercado 
para a inflação deste ano giram 
em torno de 10%. “Consideran-
do que vai ter mais funcionário 
público no ano que vem, por-
que ainda existem alguns con-
cursos programados, o custo de 
um reajuste em torno de 5%, que 
é mais provável, poderá ficar en-
tre R$ 15 bilhões e R$ 17 bilhões”, 
apostou Velho.

Na avaliação do economista 
Mailson da Nóbrega, ex-ministro 
da Fazenda no governo José Sar-
ney (MDB) e sócio da Tendências 
Consultoria, o descontrole fiscal 
será maior se o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, concordar 
com o reajuste prometido por 
Bolsonaro. “Se ele baixar a cabe-
ça mais uma vez, vai piorar o la-
do fiscal, e a credibilidade do go-
verno vai cair mais ainda, porque 

ficará claro que a PEC não é para 
ajudar os pobres. Se o bom sen-
so existir, o governo vai desistir, 
mas vai descontentar os servido-
res”, destacou. 

Congelamento

De acordo com o ministro 
Paulo Guedes, o congelamen-
to dos salários dos servidores 
por dois anos foi a contraparti-
da para a aprovação do chama-
do Orçamento de Guerra, que 
permitiu o pagamento do auxí-
lio emergencial durante a pan-
demia da covid-19. 

“Conseguimos algo que ne-
nhuma reforma administrativa 
conseguiu. Nós economizamos 
R$ 150 bilhões nos três níveis 
de governo por não ter reajuste. 
Nenhuma reforma administra-
tiva dá um resultado fiscal des-
te tamanho”, disse, Guedes, on-
tem, durante encerramento de 
evento organizado pela Secreta-
ria de Política Econômica (SPE) 
da pasta. 

O ministro ainda admitiu que, 
devido ao aumento dos gastos 
no próximo ano, principalmente, 
para o Auxílio Brasil, nos moldes 
em que a ala política vem pres-
sionando a equipe econômica, 
o deficit das contas públicas de-
verá ficar acima de 1% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) e, portan-
to, superar o deste ano, que, pe-
los números mais recentes, “será 
inferior a R$ 100 bilhões”.

Conforme os cálculos de Feli-
pe Salto, diretor-executivo da IFI, 
para cada ponto percentual de au-
mento na folha do funcionalismo, 
a despesa anual do governo au-
menta de R$ 3 bilhões a R$ 4 bi-
lhões. Ou seja, se houvesse uma 
correção dos salários pela inflação, 
o custo poderia chegar até a R$ 40 
bilhões. Resta saber como o go-
verno vai conseguir fechar a conta 
com tantas promessas para agra-
dar aos eleitores e aos parlamen-
tares da base aliada. Apenas as 
emendas do relator-geral devem 
girar em torno de R$ 17 bilhões, 
pelas contas de Castello Branco. 

Paulo Guedes: congelamento da folha de pagamento por dois anos possibilitou economia de R$ 150 bilhões 

Marcos Corrêa/PR

 » ROSANA HESSEL

Refletindo o ambiente exter-
no desfavorável e, sobretudo, o 
aumento da percepção de risco 
sobre a situação fiscal no país, 
a Bolsa de Valores de São Paulo 
(B3) teve, ontem, a quarta per-
da diária consecutiva. O Iboves-
pa, principal indicador dos ne-
gócios, caiu 0,51%, para 102.426 
pontos, o menor nível de fecha-
mento desde 6 de novembro de 
2020. Na semana, o índice da B3 
cai 3,68% e, no mês, 1,04%, en-
quanto, no ano, a retração che-
ga a 13,94%. O mau humor dos 
investidores com os ativos do-
mésticos foi sentido também no 
mercado de câmbio, onde o dólar 
subiu 0,83%, fechando a R$ 5,57.

Segundo analistas, o impasse 

na votação da PEC dos Precató-
rios e as incertezas com a possi-
bilidade de novos gastos — como 
o reajuste salarial dos servidores 
públicos defendido pelo presi-
dente Jair Bolsonaro — estão no 
centro das preocupações do mer-
cado. A apresentação de versão 
alternativa da PEC por um gru-
po de senadores que, caso venha 
a prevalecer, resultará em nova 
apreciação na Câmara dos De-
putados, alongando o processo 
de tramitação da matéria, cau-
sa desconforto entre os investi-
dores. “A reação ruim não é por 
conta da proposta em si, que 
manteria o teto de gastos em pé, 
algo positivo, sem pedalada nos 
precatórios, mas, sim, em razão 

do prolongamento do período 
de incerteza”, disse Camila Ab-
delmalack, economista-chefe da 
Veedha Investimentos.

O mercado teme, também, 
que a apresentação do novo tex-
to atrase a aprovação definiti-
va da proposta e faça o governo 
lançar mão de créditos extraor-
dinários para bancar o Auxílio 
Brasil. A insegurança contami-
nou também o mercado de ju-
ros. No fim da sessão, o contra-
to de Depósito Interfinanceiro 
(DI) para janeiro de 2023 estava 
na máxima de 12,165% ao ano, 
ante 12,036% na terça-feira, e a 
do DI para janeiro de 2025 fe-
chou em 12,09%, em compara-
ção a 11,996% no dia anterior.

Risco fiscal derruba a Bolsa

Ibovespa caiu ao menor nível desde 6 de novembro de 2020

Nelson Almeida/AFP

Não tem espaço para 
o reajuste, a não 
ser que o governo 
corte alguma 
despesa. Não se 
pode aumentar 
despesa obrigatória 
sem indicar receita 
recorrente, muito 
menos aumentar 
dívida para pagar 
salário” 

Gil Castello Branco,  

secretário-geral da 

Associação Contas Abertas

É inviável utilizar o espaço no 
orçamento que pode ser aber-
to na PEC dos Precatórios para 
pagar um reajuste salarial aos 
servidores. Foi o que disse on-
tem o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL). 
Ele rebateu a promessa que o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) fez na última terça-fei-
ra, quando afirmou que plane-
ja usar parte do espaço liberado 
pela PEC para aumentar o salá-
rio dos funcionários públicos em 
2022, que é ano eleitoral. Lira ar-
gumentou que discussões envol-
vendo a PEC devem ser fiéis às 
previsões orçamentárias que já 
foram amplamente divulgadas.

“Eu, absolutamente, não vi 
esse espaço, não conheço esse 
espaço, os números que foram 
apresentados pela Economia 
para a Câmara dos Deputados 
não previam esse aumento. E 
eu penso que aquele portfólio 
de custos, que foi amplamen-
te divulgado para a imprensa, 
deve ser honrado, para que a 
gente tenha a fidedignidade de 
que o que foi acertado nas dis-
cussões de Plenário seja man-
tido na votação da PEC”, afir-
mou, após reunião de líderes 
dos partidos na Câmara.

“Eu não me lembro, a não ser 
que eu esteja errado, de que tenha 
algum tipo de espaço para dar 
aumento a funcionários naquela 
proporção da abertura de espaço 
orçamentário”, prosseguiu. 

Máquina pública

Entre políticos de oposição 
ao governo, a ideia de abrir es-
paço orçamentário em 2022 pa-
ra além do Auxílio Brasil assus-
ta, já que Bolsonaro tem a má-
quina pública na mão e terá 
mais dinheiro para gastar pen-
sando em reeleição. Para espe-
cialistas, isso pode significar 
um elevado gasto público com 
ações de cunho populista.

A PEC dos Precatórios, por 
enquanto, não tem data cer-
ta para ser votada, e o líder do 
governo no Senado, Fernando 
Bezerra (MDB-PE), responsável 
pela relatoria da matéria na Co-
missão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJ), quer co-
locar o tema em deliberação na 
próxima semana e levar o tema 
ao Plenário na primeira semana 
de dezembro.

“Eu espero e torço para que o 
texto tenha sua aprovação man-
tida em 95%, 96%. Sempre há 
aquele dispositivo de que textos 
comuns possam ser promulga-
dos, e alguma diferença a gente 
possa trazer. Acho que a Câmara 
já trabalhou muito este ano, já 
votou muitas matérias difíceis. 
Eu espero não ter, mais uma 
vez, esse trabalho no Plenário. 
Mas, se tiver, nós temos que es-
tar prontos para terminar a vo-
tação dessa PEC. É importan-
te”, pontuou Lira, que descar-
tou, ainda, a possibilidade de 
votar a reforma administrativa 
ainda este ano.

Lira não 
vê espaço
 » ISRAEL MEDEIROS
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COMÉRCIO EXTERIOR

Agronegócio sob pressão
União Europeia estuda barrar produtos oriundos de desmatamento e pode afetar exportações brasileiras 

R
estrições de natureza am-
biental contra exporta-
ções de matérias-primas 
e produtos agrícolas que 

estão sendo estudadas por diver-
sos países consumidores podem 
ter um impacto de bilhões de dó-
lares para a economia brasileira. 
A mais recente iniciativa nesse 
sentido foi proposta, na última 
quarta-feira, pela Comissão Eu-
ropeia ao Parlamento Europeu, e 
pretende barrar a importação de 
produtos oriundos de áreas des-
matadas. A lista inclui a carne e 
a soja, duas commodities muito 
exportadas pelo Brasil. 

O agronegócio brasileiro é al-
vo de barreiras sanitárias. Em 
outubro, a China suspendeu as 
compras de carne brasileira de-
pois que foram registrados indí-
cios de contaminação de gado 
pelo “mal da vaca louca”. As sus-
peitas não foram confirmadas, 
mas, mesmo assim, as importa-
ções não foram até agora reto-
madas. Segundo a Confederação 
da Agricultura e Pecuária (CNA), 
só o veto da China à carne bra-
sileira poderá gerar perdas, caso 
dure até o fim de 2021, de R$ 6,8 
bilhões aos exportadores nacio-
nais. Nesta semana, produtores 
norte-americanos começaram a 
fazer pressão para que o governo 
dos Estados Unidos adote restri-
ção idêntica.  

A Comissão Europeia propôs 
regras de controle para as em-
presas exportadoras, que deve-
rão provar que suas cadeias de 
fornecedores não têm ligação 
com o desflorestamento, cujos 

principais produtos associados 
são: soja, carne, óleo de palma, 
madeira, cacau, café e alguns 
produtos derivados, como cou-
ro, chocolate e móveis.

Doutor em economia pela 
Universidade de Paris XII, Carlos 
Alberto Ramos, avalia que san-
ções impostas sobre o agronegó-
cio brasileiro afetam, sobretudo, 
economias regionais de algumas 
das principais áreas produtoras 
do setor no país. “Tão importante 
quanto o setor é o impacto regio-
nal. Todo o Centro-Oeste, o sul e o 
norte da Bahia, por exemplo, po-
dem ser muito afetados por deci-
sões como essas”, disse

O economista explicou que o 
consumo sustentável é uma ten-
dência que veio para ficar. Com 
isso, exportar para países desen-
volvidos será difícil para quem 
não se adequar às exigências do 
mercado. Para Ramos, isso tam-
bém é reflexo da vontade dos 
próprios consumidores. “Na Eu-
ropa, a opinião pública é muito 
a favor da preservação do meio 
ambiente. Os consumidores são 
exigentes, querem produtos que 
não contribuam com o desmata-
mento. Também por uma ques-
tão de saúde, produtos sem agro-
tóxicos são mais aceitos.”

De acordo com levantamento 
da Secretaria de Comércio Exte-
rior (Secex), o Brasil exportou en-
tre setembro de 2020 e setembro 
de 2021 US$ 37,4 bilhões em so-
ja. Já o total em carnes bovina, de 
aves  e suína foi de US$ 18,7 bi-
lhões. Os dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), mostram que as 
exportações do agronegócio fo-
ram de US$ 10,10 bilhões em se-
tembro, atingindo o recorde da 
série histórica no mês.

causa dificuldade, imagine pa-
ra o comprador internacional, 
que talvez não tenha uma di-
mensão tão aprofundada sobre 
os problemas e as contradições 
na atual política brasileira”.

O ambientalista Charles 
Dayler explicou que o primei-
ro passo para avaliar o impac-
to ambiental é saber se as bar-
reiras estão sendo efetivas. “Se 
sim, não resta outra solução ao 
governo e aos exportadores a 
não ser tomar as medidas drás-
ticas no sentido de preservar o 
meio ambiente. Caso o Brasil 
não mude, o principal afetado 
é o agronegócio, um setor que 
tem muita força, tanto no Exe-
cutivo como no próprio Legis-
lativo”, explicou.

O projeto da Comissão Euro-
péia ainda deverá ser aprecia-
do pelo Parlamento Europeu e 
pelos 27 membros do Conselho 
Europeu. A iniciativa aconteceu 
após a COP26, evento ambien-
tal que ocorreu em Glasgow, na 
Escócia, e terminou no último 
sábado. Na ocasião, vários paí-
ses, incluindo Brasil, assumiram 
compromisso de acabar com o 
desmatamento até 2030.

Segundo Antonio Jorge Rama-
lho da Rocha, professor do Depar-
tamento de Relações Internacio-
nais da Universidade de Brasília 
(UnB), a postura adotada pelo go-
verno brasileiro frente às questões 
ambientais agride seus parceiros 
comerciais, que respondem com 
pressões em favor de posturas 
responsáveis em relação ao meio 
ambiente — um interesse que 
deveria ser sobretudo do próprio 
Brasil, segundo avaliou. 

*Estagiários sob a supervisão 
  de Odail Figueiredo

Para o economista e pesqui-
sador da Unicamp Felipe Quei-
roz, os embargos são válidos. “O 
governo não tem adotado ne-
nhuma medida de combate ao 

desmatamento, nem procurado 
se aproximar dos seus parceiros 
externos”, disse. Queiroz afir-
mou que, embora exista uma 
diferença entre o agronegócio 

sustentável e invasores de ter-
ras e reservas, é difícil exigir 
que estrangeiros tenham no-
ção dessa distinção: “Até pa-
ra quem está no Brasil, isso 

 » FERNANDA STRICKLAND
 » BERNARDO LIMA*
 » MARIA EDUARDA ANGELI*
 » JOÃO VITOR TAVAREZ*

RAPIDINHAS

»  Seis meses após a derrubada 
do parágrafo único do artigo 40 
da Lei de Patentes, os preços de 
alguns medicamentos já têm 
apresentado queda expressiva. 
Um exemplo é o anticoagulante 
rivaroxabana. A caixa com 30 
comprimidos de 10 mg ficou 
42% mais barata: de R$ 259,31, 
em maio (marca de referência), 
para R$ 149,39 da versão 
genérica em setembro.

»  Os dados são da IQVIA, que 
identificou também que, com 
o lançamento do genérico da 
farmacêutica EMS, o mercado 
do anticoagulante cresceu 54% 
em 2021 (em unidades). Entre 
janeiro e setembro deste ano, 
farmácias foram abastecidas 
com 4,58 milhões de caixas de 
rivaroxabana. Deste total, a EMS 
forneceu meio milhão.

»  O grupo Evergrande, um 
dos maiores conglomerados 
empresariais da China, começa a 
se mexer para aliviar os US$ 300 
bilhões em dívidas. Uma nova 
iniciativa foi colocar à venda a sua 
produtora de filmes e programas 
de televisão. Em setembro, a crise 
da Evergrande arrastou mercados 
acionários no mundo inteiro e 
colocou em xeque a força da 
economia chinesa.

»  A General Motors inaugurou, 
nesta semana, a sua segunda 
fábrica de carros elétricos 
nos Estados Unidos. Ela 
fica em Michigan e recebeu 
investimentos de US$ 2 bilhões. A 
GM pretende produzir ao menos 
30 modelos elétricos até 2025 
e deixar de vender modelos a 
combustão a partir de 2035.

Mercado S/A AMAURI SEGALLA

amaurisegalla@diariosassociados.com.br

A Avenue, corretora para brasileiros investirem 
nos Estados Unidos, tem quebrado recordes

Ibovespa travou? Mercado 
internacional é o caminho

A crise econômica e o desempenho pífio nos últimos dois anos do 
Ibovespa, o principal índice acionário do país, levaram muitas pessoas 
a buscar o mercado internacional. A Avenue, corretora para brasileiros 
investirem nos Estados Unidos, tem quebrado recordes. Atualmente, 
a empresa mantém sob custódia cerca de R$ 7 bilhões. O crescimento 
impressiona: um ano atrás, o número estava em torno de R$ 1 bilhão. 
São mais de 400 mil clientes em sua base, volume que agora avança ao 
ritmo de 1,5 mil contas abertas todos os dias. De fato, o potencial da 
indústria internacional é imenso. A participação dos investimentos de 
brasileiros no exterior em relação ao PIB é modesta se comparada com 
países emergentes. No final de 2020, essa relação era de 3% no Brasil. No 
México, 5,8%. Na Rússia, 25,4%. Segundo especialistas, o recomendável 
é manter entre 20% e 30% da carteira de investimentos no exterior.

Inflação deixa empresário 
“na corda bamba”

Um empresário brasileiro da área 
de supermercados diz que, em 30 anos 
no ramo, nunca sofreu tanto com a 
inflação. “Está muito difícil negociar 
preço com fornecedores”, diz. “Se eu 
repassar todo o aumento de custos 
para os consumidores, não vendo 
nada. Se não repassar, perco dinheiro. 
Sinto que estou na corda bamba.” O 
executivo afirma que os alimentos são 
os principais vilões da inflação, mas a 
alta de preços é percebida em todos os 
segmentos: “Tudo aumentou — e muito”.

As vacinas são uma notícia muito boa, e 
as restrições de oferta serão em grande 
parte resolvidas depois de meados do 
ano que vem. Assim, seremos limitados 
apenas pela logística e pela demanda”

Bill Gates, fundador da Microsoft, sobre a expansão 

das campanhas de vacinação contra a covid-19

27ª
posição entre 28 marcas. Foi essa a 

vexaminosa posição dos SUVs elétricos 
da Tesla no tradicional ranking 

produzido pela organização Consumer 
Reports, que avaliou os veículos de 

acordo com a sua confiabilidade

Angela Weiss/AFP

Nelson Almeida/AFP

Nubank será patrocinador 
oficial da Copa do Catar

O Nubank está se firmando como 
uma empresa de estratégias ousadas de 
marketing. Depois de contratar, por R$ 36 
milhões, a cantora Anitta para integrar o 
seu Conselho de Administração, o banco 
informou que será patrocinador oficial 
da Copa de 2022, no Catar. Ao comprar 
a cota de apoiador regional do torneio 
— o valor não foi revelado —, o Nubank 
poderá explorar a marca da competição 
na América do Sul. A vida está agitada 
para a fintech, que se prepara para 
abrir o capital nos Estados Unidos.

Vendas em shoppings 
iniciam recuperação

O movimento nos shoppings começa a dar 
sinais positivos. Segundo pesquisa da Abrasce, a 
associação do setor, as vendas nominais — sem 
considerar a inflação do período — subiram 
26,4% em setembro, diante do mesmo mês do ano 
passado. Em termos reais, descontada a inflação, 
o aumento foi de 14,7%. Os números, porém, 
ainda estão distantes do nível pré-pandemia. 
Na comparação dos dados com setembro de 
2019, o setor contabiliza queda real de 12,4%. 
O caminho da bonança, portanto, será longo.

A Caixa Econômica Federal alcançou 
lucro líquido de R$ 14,1 bilhões nos 
nove primeiros meses de 2021, valor 87% 
superior ao obtido no mesmo período de 
2020, e maior do que todos os lucros anuais 
de anos anteriores. Segundo o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, o resultado reflete 
o forte crescimento da carteira de crédito, 
que totalizou R$ 842,3 bilhões, a baixa 
inadimplência e a melhoria dos indicadores 
financeiros. O banco atingiu a melhor nota 
entre as instituições financeiras estatais 

no Índice de Governança e Gestão Pública 
formulado pelo Tribunal de Contas da 
União. O balanço da Caixa também foi 
aprovado sem ressalvas pela Auditoria 
Anual de Contas da Controladoria-
Geral da União (CGU). Guimarães 
destacou, ainda, as ações na área do meio 
ambiente: o CAIXA Florestas é o maior 
programa de preservação ambiental 
do Brasil com investimento de R$ 150 
milhões para implementação de projetos 
socioambientais.

Caixa tem lucro recorde

Minervino Júnior/CB/D.A Press - 10/6/21
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Europa sofre o impacto da 
pandemia dos não vacinados
Aumento de casos da covid-19 leva países a adotarem o distanciamento social para quem não completou a 
imunização. A chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu “situação dramática” e impôs regra para o convívio 

A 
poucos dias de trans-
ferir o poder para o so-
cial-democrata Olaf 
Scholz, a chanceler 

Angela Merkel anunciou novas 
restrições sociais, ao admitir 
que a Alemanha enfrenta “uma 
situação dramática”, atingida 
com “força total” pela quarta 
onda da covid-19. Portugal, de-
pois de registrar 2.398 casos e 
13 mortes em 24 horas, avalia 
a retomada do uso obrigatório 
de máscaras, mesmo em espa-
ços abertos. Eslováquia e Re-
pública Checa proibiram, des-
de ontem, o acesso de pessoas 
não imunizadas em bares, res-
taurantes, lojas de produtos não 
essenciais e eventos públicos. 

O primeiro-ministro eslova-
co, Eduard Heger, classificou o 
plano de “lockdown para os não 
imunizados”. Com apenas 45% 
da população com o ciclo de 
imunização completo, a Eslo-
váquia enfrenta saturação do 
sistema hospitalar. A chama-
da “pandemia dos não vacina-
dos” também golpeia República 
Tcheca, Suécia, Dinamarca, Bél-
gica, Reino Unido, Grécia, Áus-
tria e Irlanda, com o aumento 
no número de infecções. 

O governo tcheco reforçou as 
medidas sanitárias. “Nos inspi-
ramos no modelo bávaro, cuja 
base é que só os vacinados ou 
os que passaram pela covid po-
dem ter acesso aos serviços, ho-
téis e concentrações” de pes-
soas, informou o primeiro-mi-
nistro, Andrej Babis, no Twitter. 
“O objetivo principal destas me-
didas é motivar as pessoas a se 
vacinarem”, declarou o ministro 
da Saúde, Adam Vojtech.

Em entrevista ao Correio, o 
professor de epidemiologia da 
Universidade de Lisboa, Ma-
nuel Carmo Gomes, atribuiu o 
aumento de casos à alta trans-
missibilidade da variante del-
ta do Sars-Cov-2. “Esta cepa é 

Fila diante de ônibus transformado em centro de vacinação, no vilarejo de Unterschleissheim, próximo a Munique, no sul da Alemanha

Christof Stache/AFP

 » rodrigo CrAveiro

As autoridades da Bielorrús-
sia desmontaram, ontem, acam-
pamentos improvisados de imi-
grantes em um posto de contro-
le na fronteira com a Polônia. Ao 
longo das últimas semanas, mi-
lhares de estrangeiros ilegais se 
concentraram no local e aguar-
daram uma oportunidade para 
ingressar no país, uma das “por-
tas” da União Europeia (UE). Os 
guardas fronteiriços removeram 
todos os migrantes da passagem 
de Bruzgi-Kunica e os transferi-
ram para um centro de transpor-
te e logística — a instalação se-
rá temporariamente convertida 
em centro de processamento de 
imigração ad hoc. 

Ao mesmo tempo, centenas de 
iraquianos voltaram para Bagdá, 
ontem, em um voo que partiu da 
Bielorrússia. A Polônia também 
deteve dezenas de migrantes que 
cruzaram a fronteira, em meio 

Bielorrússia "limpa" fronteira com a Polônia
IMIGRAÇÃO 

Imigrantes são abrigados em centro de transporte e logística perto de Bruzgi, na Bielorrússia

Leonid Shcheglov/Belta/AFP

  Restrições emergenciais

ALEMANHA
Casos: 5.213.913 / 
Mortes: 98.544
A chanceler Angela Merkel anunciou 
a adoção da norma "2g", a qual 
permite que somente os vacinados 
e os curados acessem lugares 
públicos, como restaurantes e 
casas de espetáculos. essa medida 
será aplicada quando o limite 
de hospitalização superar três 
pacientes de covid para cada 100 mil 
habitantes, o que já ocorre na maioria 
dos estados-federados do país.

ESLOVÁQUIA
Casos: 585.824 / 
Mortes: 13.725
o primeiro-minsistro do 

país, eduard Heger, anunciou 
uma "quarentena para 
não vacinados". Apenas os 
cidadãos imunizados ou 
que tiveram covid-19 nos 
últimos seis meses poderão 
frequentar shoppings, lojas 
de produtos não essenciais, 
restaurantes e eventos 
públicos. Todas pessoas não 
vacinadas serão obrigadas a 
se submeterem a testagem 
nos locais de trabalho.
 
REPÚBLICA TCHECA
Casos: 1.930.214 / 
Mortes: 31.709
o governo anunciou o veto 
de não vacinados à entrada 

em bares, hotéis, museus e 
estabelecimentos públicos. 
Antes, o acesso dependia 
da apresentação de um 
resultado negativo para a 
covid-19. A proibição será 
mantida pelo menos até o 
fim de fevereiro.
 
PORTUGAL
Casos: 1,112,682 / 
Mortes: 18,283
depois de registrar 2.398 
infecções e 12 mortes pela 
covid-19 em 24 horas, Portugal 
estuda a adoção de medidas 
restritivas, como o uso 
obrigatório de máscaras em 
espaços públicos. Caberá ao 

Parlamento legislar sobre os 
novos limites.
 
BÉLGICA
Casos: 1,543,299 / 
Mortes: 26.484
o governo estimulou os 
trabalhadores a exercerem suas 
atividades a partir de casa. o 
primeiro-ministro, Alexander de 
Croo, advertiu que o vírus sofreu 
mutação e se tornou muito 
mais infeccioso. em ambientes 
fechados, todas as pessoas que 
permanecerem de pé serão 
obrigadas a usar máscara. 
As boates terão que testar os 
clientes, a fim de que possam 
dançar sem o acessório.

a uma crise que os países oci-
dentais atribuem ao governo bie-
lorrusso. Os governos europeus 
acusam o presidente bielorrusso, 
Alexander Lukashenko, de atrair 
milhares de migrantes — muitos 
deles curdos iraquianos — para 
a fronteira, em retaliação às san-
ções impostas contra a ex-repú-
blica soviética.

Lukashenko e seu colega e alia-
do russo, Vladimir Putin, rejeita-
ram as acusações e criticaram a 
UE por rejeitar os migrantes, que 
estão em uma situação humani-
tária deplorável. Esta semana, a 
chanceler alemã, Angela Merkel, 
falou duas vezes por telefone com 
Lukashenko, no primeiro conta-
to telefônico do líder bielorrusso 
com um líder ocidental desde as 
eleições do ano passado.

Um dia depois da segunda li-
gação entre os dois líderes, o pri-
meiro voo de repatriação pousou 

no Iraque, informou um porta-voz 
do governo da região autônoma do 
Curdistão, de onde veio um bom 
número de migrantes iraquianos 

repatriados. Havia 431 pessoas no 
voo, segundo a agência russa In-
terfax e o porta-voz do governo 
curdo. Por sua vez, a porta-voz da 

presidente bielorrussa, Natalia Eis-
mont, disse que cerca de 7 mil mi-
grantes permanecem no país.

De acordo com ela, seu país 

administrará o repatriamento de 
5 mil migrantes, e a chanceler 
Angela Merkel vai negociar com a 
UE um corredor humanitário pa-
ra retirar os 2 mil restantes para a 
Alemanha. No entanto, até o fe-
chamento desta edição, a infor-
mação não tinha sido confirma-
da por Berlim. 

Em relação ao incidente notur-
no na fronteira, o Ministério da De-
fesa polonês explicou no Twitter 
que as forças bielorrussas primei-
ro realizaram um reconhecimen-
to do local e que “muito provavel-
mente” provocaram danos à cerca 
que marca a fronteira. “Então, os 
bielorrussos forçaram os migran-
tes a atirar pedras nos soldados 
poloneses para desviar sua aten-
ção, enquanto a algumas centenas 
de metros dali acontecia a tentati-
va de travessia”, explicou. “Forças 
bielorrussas lideraram o ataque”, 
acrescentou o ministério.

mais contagiosa do que infe-
ções como a difteria, a polio-
mielite e a varíola (esta já erra-
dicada) e tão contagiosa como a 
varicela”, explicou. Para conter 
a variante, o especialista portu-
guês defende uma elevada pro-
teção imunológica da popula-
ção e a manutenção das medi-
das de distanciamento. 

“Foram muito poucos os paí-
ses que conseguiram cumprir 

com ambas exigências simul-
taneamente. Uns conseguiram 
proteção vacinal alta, mas flexi-
bilizaram muito as medidas de 
distanciamento (Reino Unido, 
Holanda e Dinamarca). Outros, 
como Áustria, Grécia e Alema-
nha, não conseguiram sequer al-
tas coberturas vacinais”, avaliou 
Gomes. Ele admite que Portu-
gal e Espanha têm mantido a si-
tuação mais controlada. “Mas o 

número de casos começar a su-
bir nos dois países, por causa do 
relaxamento”, lamentou. 

A Agência Europeia de Medi-
camentos (EMA) advertiu, on-
tem, que a Europa precisa “fe-
char a lacuna” entre vacinados 
e não vacinados, como forma 
de impedir uma temida quar-
ta onda — a qual, na opinião 
de Merkel, está em andamen-
to. “Estamos vendo um número 

excessivo de casos... Especial-
mente entre os não vacinados”, 
disse Marco Cavaleri, diretor de 
estratégia da entidade. Ele de-
nunciou que as taxas de imuni-
zação em alguns países são “in-
crivelmente baixas”. “Temos que 
fechar essa lacuna e trabalhar 
para que o maior número possí-
vel de pessoas sejam vacinadas.”

“Nós precisamos interrom-
per rapidamente o aumento 

exponencial” de novas infecções 
e da ocupação de leitos em uni-
dades de cuidados intensivos, 
declarou Merkel, pouco depois 
de uma reunião de crise com os 
chefes de governo regionais. En-
tre quarta-feira e quinta-feira, a 
Alemanha contabilizou 65.371 
infecções pela covid-19, um au-
mento sem precedentes desde o 
início da pandemia. 

Norma

O governo aplicou a “norma 
2G” — ela autoriza que apenas 
os imunizados e os curados aces-
sem espaços públicos, como res-
taurantes, casas de espetáculos e 
boates, quando o limite de hos-
pitalização superar três pacien-
tes de covid para cada 100 mil 
habitantes. “Muitas das medidas 
que agora são necessárias não te-
riam sido se mais pessoas se vaci-
nassem”, afirmou Merkel. Pouco 
mais de 67% da população com-
pletou o ciclo de vacinação. As 
autoridades encorajam a admi-
nistração da terceira dose. 

Ontem, o primeiro-minis-
tro da Grécia, Kyriakos Mitsota-
kis, fez um pronunciamento em 
rede nacional no qual exortou 
os cidadãos a se imunizarem o 
quanto antes. O chefe de gover-
no anunciou que as restrições 
aos não vacinados serão amplia-
das. A partir de segunda-feira, 
essa categoria não poderá fre-
quentar espaços fechados, como 
museus, teatros, salas de cinema 
e academias. A medida vigorava 
para restaurantes. “A Grécia está 
de luto por mortes desnecessá-
rias”, comentou o premiê. 

Ante um rápido aumento nas 
taxas de infecção, a Bélgica de-
terminou o retorno ao trabalho a 
distância durante quatro dias da 
semana, além do uso obrigatório 
de máscaras — principalmen-
te para quem permanecer de pé 
dentro de ambientes fechados. 
Os belgas terão que apresentar 
certificado de vacinação ou tes-
tagem negativa para entrarem 
em cafeterias e em restaurantes. 

Por sua vez, o primeiro-minis-
tro da Irlanda, Micheál Martin, 
admitiu que, não fosse o sucesso 
da campanha de vacinação, sem 
dúvida, o país estaria em lockdo-
wn completo. Ele lembrou que 
todos os restaurantes, bares e 
danceterias terão que fechar as 
portas à meia-noite, sob pena de 
perderem a licença.
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I
mpulsionados pelas redes sociais e por 
perfis de famosos que sobrevalorizam 
a exposição do corpo perfeito, muita 
gente busca uma solução fácil para ter 

uma pele mais bonita, firme, emagrecer 
e melhorar o desempenho físico. Isso ex-
plica a mais recente febre do “chip da be-
leza”, implante hormonal que vem sendo 
utilizado indevidamente e que pode cau-
sar danos irreversíveis à saúde.

O alerta partiu da Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Metabologia 
(Sbem Nacional), que afirmou recente-
mente, em nota, que não recomenda o 
uso de implantes de gestrinona para tra-
tamento terapêutico de endometriose e 
é contra a aplicação para fins estéticos e 
de desempenho físico. O posicionamen-
to oficial da entidade sobre uso e abuso 
de implantes de gestrinona no Brasil foi 
feito em conjunto com o Departamento 
de Endocrinologia Feminina, Andrologia 
e Transgeneridade.

De acordo com o documento, o uso de 
implantes hormonais, utilizando esteroi-
des sexuais e seus derivados, vem aumen-
tando de forma avassaladora no Brasil. 
Por serem apresentações customizáveis, 
existe um real risco de superdosagem e 
de subdosagem.

Também a Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo) já tinha criticado o uso como 
opção terapêutica no tratamento de sinto-
mas da menstruação, menopausa, doen-
ças dependentes do estrogênio (os hor-
mônios femininos) ou contracepção. Em 
nota, a Febrasgo divulgou que não existem 
dados suficientes que validem a seguran-
ça do uso do dispositivo, especialmente 
de longo prazo.

A gestrinona começou a ser estudada no 
final dos anos 1970 para tratamento da en-
dometriose por via oral e, no Brasil, obteve 
registro na Anvisa em 1996. Mas, conforme 
a Sbem, não existem estudos de segurança 
e eficácia da gestrinona para tratamento de 
endometriose por uso parenteral, particu-
larmente, por meio de implantes.

Como não há produção de gestrinona 
oral no Brasil, os implantes hormonais são 
comercializados de forma manipulada, 

isolada ou associada a outros hormônios. 
Diante disso, a grande questão é: qual a 
dosagem e o que está sendo colocado den-
tro dos implantes? Ninguém sabe ao certo.

A gestrinona também é um hormô-
nio com ações anabolizantes e consta na 
lista de substâncias proibidas no esporte 
da World Anti-Doping Agency (WADA). O 
uso do implante hormonal ganhou espa-
ço no mercado e virou o “queridinho das 
mulheres” que buscam, de forma fácil e 
equivocada, o aumento da massa mus-
cular, da libido e melhora da performan-
ce física e estética.

Mas há efeitos colaterais sérios do im-
plante de gestrinona relatados em consul-
tórios médicos, entre eles inchaço, altera-
ção do clitóris, mudança da voz, aumen-
to de acne e de oleosidade na pele, entre 
outros. A Sbem alerta para o aumento de 
relatos de efeitos adversos associados ao 
uso de implantes de gestrinona e outros 
hormônios androgênicos em mulheres, 
com risco até de complicações cardiovas-
culares e morte.

Vale destacar que os implantes hor-
monais trazem benefícios quando bem 
administrados em pacientes que necessi-
tam e acompanhados por médicos endo-
crinologistas ou ginecologistas durante o 
tratamento. Mas, de novo, a utilização de 
qualquer hormônio com finalidade estéti-
ca não é reconhecid, e a indicação de hor-
mônios para pessoas que não apresentam 
deficiências hormonais é contraindicada e 
pode trazer sérios danos à saúde.

Diante desses riscos, é preciso que haja 
maior fiscalização da comercialização da 
gestrinona pela Anvisa, para coibir o uso 
abusivo que vem sendo observado no Bra-
sil, bem como uma campanha de cons-
cientização sobre os riscos do uso desse 
tipo de implante.

É importante que as mulheres conver-
sem com seus médicos, se municiem de 
informações sobre outros tipos de trata-
mentos com hormônio para fins terapêu-
ticos e não se rendam ao canto da sereia 
de famosas e influenciadoras em redes so-
ciais sobre a facilidade de ganhos estéticos 
com a gestrinona. Os riscos para a saúde 
são grandes, e o alerta já foi dado.

Cuidado com o
“chip da beleza”

Carros antibêbados

ROBERTO FONSECA

robertovfonseca@gmail.com

Dirigir embriagado, desde sempre, 
é uma das chagas do trânsito no Bra-
sil. Ano após ano, as estatísticas dos 
órgãos fiscalizadores registram cente-
nas de casos em todo o país de moto-
ristas bêbados ao volante que provo-
cam tragédias. Em 2019, por exemplo, 
ano em que o Detran realizou o último 
estudo sobre o impacto da Lei Seca, 81 
pessoas perderam a vida nas ruas do 
Distrito Federal por causa do consu-
mo de álcool. É muita gente.

Durante toda a minha carreira, 
cobri e editei dezenas de reporta-
gens sobre acidentes. A dor de per-
der um parente por causa da violên-
cia no trânsito é brutal. Além de ser 
repentina, deixa sempre a sensação 
de que poderia ter sido evitada. Mas, 
se o uso de álcool ao volante é con-
firmado, a indignação é ainda maior. 
E é crime, com a pena de reclusão de 
cinco a oito anos para quem come-
teu homicídio culposo ao dirigir bê-
bado, além da suspensão da carteira 
de habilitação.

Colocar em prática medidas para 
inibir a mistura de bebedeira e volan-
te é um tema sempre presente no de-
bate entre especialistas e autoridades 
de trânsito. Presenciamos na última 

década um endurecimento da legis-
lação. A multa para quem é flagrado 
bêbado ao volante é bem cara. Chega 
a quase R$ 3 mil, sendo que dobra em 
caso de reincidência. Concordo ple-
namente, e penso que ainda é pouco.

Nos EUA, a discussão avança em ou-
tro sentido. Lá, os carros poderão re-
cusar-se a andar se o motorista estiver 
embriagado, graças a sensores capazes 
de detectar o álcool no hálito ou pela 
pele. A tecnologia já existe, basta colo-
cá-la em prática. Há, por exemplo, um 
scanner, integrado ao botão de partida 
do motor, que mede o nível de álcool 
nos vasos sanguíneos sob a pele dos 
dedos, por meio de luz infravermelha. 
Nesta semana, o presidente Joe Biden 
assinou uma lei que forçará as mon-
tadoras a adicionar esses recursos nos 
próximos anos.

Se a ideia vai dar certo ou não, é 
uma outra história. Já existe uma dis-
cussão sobre liberdade civil e em rela-
ção aos aspectos judiciais. Uma ques-
tão ainda sem resposta: os carros po-
tencialmente se tornarão testemunhas 
contra seu proprietário em caso de 
ação judicial? A resposta ninguém sa-
be. Mas o fundamental é isso: aumen-
tar o cerco aos bêbados ao volante.

» Sr. Redator
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Chuvas 
A chuva que cai há dias seguidos nos remete à Bra-

sília das antigas. Lembro-me perfeitamente quando 
cheguei à cidade, no início dos anos de 1990, que, 
no período chuvoso, eram pelo menos duas sema-
nas sem sol. Costumava falar aos meus amigos que 
estava mofando. Mas tenho que admitir: Brasília fica 
linda nessa época do ano, toda verde. Chama ainda a 
atenção, mesmo depois de tanto tempo, a capacida-
de de recuperação do cerrado. Em questão de dias, 
árvores que pareciam mortas se mostram frondosas. 
É o milagre da chuva.

 » Andreia Requena,
Águas Claras

Servidores
Chega a ser escandaloso o presidente da Repúbli-

ca falar em aumento aos servidores públicos em ano 
eleitoral. Esse público não sofreu nenhum impacto 
com a pandemia do novo coronavírus, não perdeu o 
emprego nem deixou de receber os salários em dia. 
Enquanto isso, milhões de brasileiros foram demi-
tidos, ficaram sem renda da noite para o dia, foram 
obrigados a remexer em lixos para ter o que comer 
e a disputar restos de ossos com cachorros. As lide-
ranças do funcionalismo deveriam vir a público dizer 
que não querem o benefício eleitoreiro oferecido por 
Bolsonaro porque têm vergonha na cara.

 » Juliano Marques,
Lago Sul

OAB
Muito importante a iniciativa do Correio de fazer 

entrevistas com todos os candidatos à OAB do Distri-
to Federal. A sociedade não quer saber apenas o que 
aqueles que pretendem comandar a instituição vão 
fazer para os seus pares, mas no que podem contri-
buir para o país e como podem ajudar a população. A 
OAB sempre teve papel relevante nos debates e, ago-
ra, neste momento em que o governo ultrapassa to-
dos os limites para proteger seus aliados, o país pre-
cisa da entidade para que a lei seja cumprida.

 » Breno Santos,
Sobradinho

Comboio do Cão
A Polícia Civil do Distrito Federal diz que conse-

guiu acabar com a facção Comboio do Cão no Distri-
to Federal ao prender todo o seu comando. É muita 
pretensão dizer isso. Essas organizações criminosas, 
infelizmente, estão muito bem enraizadas. Portanto, 
a polícia terá que ficar muito atenta para que os ban-
didos não retomem o poder e venham a infernizar a 
vida dos cidadãos de bem. Essas facções cresceram 
justamante pela total ausência do Estado nas regiões 
mais carentes. Isso não pode se repetir. O Estado não 
pode fechar os olhos novamente.

 » Ana Mariah,
Ceilândia

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, não cansa de mentir. Como 

não consegue entregar nada do 
que promete, recorre à mitomania 

para enganar os incautos.
Marcelo Antunes — Asa Sul

Filas imensas em frente às agências 
da Caixa. Pessoas famintas atrás 

da promessa de R$ 400 que o 
governo prometeu pagar mesmo 

sem ter dinheiro para isso.
José Sérgio Silva — Lago Norte

O fim de ano está chegando, e o 
que se vê é só tristeza neste Brasil. 
Enquanto isso, a família Bolsonaro 

queima recursos públicos em viagem 
pelas arábias. Esse Brasil é cruel.

Afonso Castilho — Sudoeste

O casamento do ano: Bolsonaro 
e Costa Neto. O que vai sair 

dessa união é um filme de terror. 
Ou alguém acredita que algo 
de bom pode florescer daí?

Cilene Araújo — Noroeste

Agora, Arthur Lira resolveu 
contrariar o presidente da República 

sobre reajuste a servidores. A 
imprensão que se tem é a de que a 
relação de amor entre os dois está 
acabando. Vem impeachment aí?

Maria Ribeiro — Águas Claras

Lula é recebido por Macron com 
honrarias de chefe de Estado 

na França. A família Bolsonaro 
deve estar enlouquecida com o 
sucesso do petista na Europa.

Rafael Medeiros — Taguatinga
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» Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição
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A Prefeitura fez as calçadas, fez os jardins, e as 
crianças da Quadra 13, principalmente do conjunto 
Ecel, não estão com educação suficiente parra desfrutá-
los. Passeiam de bicicleta pelas calçadas, e, não muito 
raro, sôbre os jardins. Esta é uma recomendação 
aos pais, para que não permitam. (Publicada em 

14/02/1962)

“Vivendo e aprendendo a jogar
Vivendo e aprendendo a jogar
Nem sempre ganhando
Nem sempre perdendo
Mas aprendendo a jogar”

E
sses são os primeiros versos de Aprenden-
do a jogar, música especialmente criada 
por Guilherme Arantes para Elis Regina 
em 1980 e que se tornou um sucesso na voz 

dessa cantora excepcional.
Recorro a essa obra para falar de um fato que 

mexeu fortemente com o mundo político: o even-
to de filiação de Sergio Moro ao Podemos na se-
mana passada, que acabou se transformando 
num ato de lançamento de sua pré-candidatu-
ra à Presidência.

Ao contrário do que se esperava, em seu dis-
curso não se limitou a falar do combate à corrup-
ção. Tratou com propriedade de questões econô-
micas, sociais, ambientais e de gestão pública. 
Enfatizou a necessidade de erradicação da pobre-
za, defendendo a combinação de programas de 
transferência de renda com acesso a educação e 
oportunidades de trabalho e propondo a criação 
de uma força-tarefa a ser formada por servidores 
e especialistas.

Também fez a firme defesa da liberdade de im-
prensa e acenou para os militares com a valoriza-
ção das Forças Armadas como instituição de Esta-
do. Assumiu o compromisso com o fim da reeleição 
e do foro privilegiado. E quando falou de corrup-
ção, indiscutivelmente seu melhor figurino, procu-
rou mostrar ser diferente de Bolsonaro e Lula, com 
o bordão “chega de mensalão, chega de petróleo, 

chega de rachadinha”. Enfim, procurou se apresen-
tar como alguém em condições para dirigir o país.

Como apontei em colunas anteriores, Moro 
sempre demonstrou potencial para ser um candi-
dato competitivo, entre outras razões, pelo apelo 
que a luta contra a corrupção tem junto à parce-
la significativa do eleitorado. Afinal, não há outra 
razão para explicar que, mesmo após os constan-
tes bombardeios oriundos da Vaza-Jato e da sus-
peição declarada pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), seu nome continuasse a mostrar uma gran-
de resiliência em praticamente todas as pesquisas 
sobre eleições em 2022.

Respeitáveis analistas vinham divergindo dessa 
avaliação, duvidando, inclusive, de que ele se lan-
çasse na disputa. Agora, mesmo reconhecendo o 
impacto do discurso do dia 10, apostam que ser-
virá apenas para atrapalhar as demais pré-candi-
daturas da chamada terceira via. Não me parece 
ser essa a maior possibilidade.

O ex-juiz vem aumentando sua exposição pú-
blica, por meio de entrevistas para TV, rádio e jor-
nais, reuniões com lideranças políticas e empre-
sariais, além de incrementar sua presença nas re-
des sociais que já apresentam um crescimento re-
levante nas interações positivas.

Com isso, ouso afirmar que, nas próximas pes-
quisas, a tendência é de ele alcançar dois dígitos 
e se isolar no terceiro lugar, descolando-se de Ci-
ro Gomes e ficando ainda mais distante do can-
didato escolhido nas prévias do PSDB.

Se ele conseguir se consolidar nessa posição 
nos próximos meses e, simultaneamente, Bolso-
naro continuar a demonstrar uma maior fragilida-
de eleitoral, poderemos assistir a um movimento 

de migração de parte expressiva de atuais apoia-
dores de Bolsonaro em sua direção. Refiro-me 
àquela parcela que vem declarando intenção de 
voto no presidente, ainda que esteja descontente 
com seu governo. Para esse grupo, caso não iden-
tifiquem uma opção melhor no campo conserva-
dor, é preferível reelegê-lo a ver Lula novamente 
no Planalto. Portanto, não deve causar estranhe-
za as iniciativas que ele já vem tomando no sen-
tido de trazer ex-apoiadores do presidente pa-
ra seu lado. 

Por outro lado, o ódio que os bolsonaristas ra-
dicais e os petistas têm do ex-ministro pode aju-
dá-lo na tentativa de se cacifar como o único pré-
candidato capaz de representar genuinamente 
os 40% conhecidos como “nem=nem”. Ou seja, 
quanto mais ele se tornar alvo de ataques cons-
tantes de Bolsonaro e Lula, mais aumentam suas 
chances de crescimento.

Caso esse cenário se confirme, há uma enor-
me probabilidade de vermos dois movimentos: o 
primeiro, por volta de maio de 2022, seria a desis-
tência de algumas pré-candidaturas da terceira via 
para se juntarem a Moro; e o segundo, mais pró-
ximo do primeiro turno, em que lideranças polí-
ticas de perfil conservador poderiam abandonar 
as candidaturas de seus respectivos partidos e mi-
grar, por gravidade, para apoiar o ex-juiz. Afinal, a 
expectativa de poder exerce uma força de atração 
quase irresistível.

Por fim, é indiscutível que seus passos recen-
tes, buscando o apoio de especialistas em diver-
sas áreas, incluindo os serviços de fonoaudiolo-
gia, mostram que ele sabe a importância de viver 
e aprender a jogar. Vai vendo...

 » ORLANDO THOMÉ CORDEIRO
Consultor em estratégia

Aprendendo 
a jogar

N
o feriado do 15 de novembro, a For-
tune publicou reportagem sobre pes-
quisa feita em Austrália, França, Ale-
manha, Japão, Reino Unido e Esta-

dos Unidos abordando o fenômeno já bati-
zado Great Resignation (pedido de demissão 
em massa, em tradução livre): 93% dos pro-
fissionais disseram querer mais flexibilidade 
de horário; 76%, flexibilidade de local de tra-
balho e, destes, 71% estão dispostos a buscar 
novo emprego em 2022. 

Aqui no Brasil, no dia 17, a Falconi lançou 
enquete na popular rede profissional LinkedIn 
perguntando qual será o modelo a ser adota-
do pelas empresas após a aceleração digital 
trazida pela pandemia. Nas primeiras 12 ho-
ras, 70% apostavam no modelo híbrido, com 
20% votando no remoto e apenas 10% na vol-
ta ao presencial. 

O fato é que, com o ano acabando e 60% da 
população brasileira com vacinação completa 
contra a covid-19, muitos profissionais de RH e 
lideranças empresariais seguem às voltas com 
a pergunta sobre qual o melhor modelo de tra-
balho em 2022. Amostragem entre nossas mais 
de 300 empresas clientes, de todos os portes, 
leva-nos a crer que não há resposta única. 

Se, em 2020, o trabalho remoto se tornou man-
datório sempre que possível, 2021 termina em re-
ticências. Há os que permanecem em modo re-
moto em definitivo ou indefinidamente, os que 
já estão ou planejam a volta ao regime presen-
cial e ainda quem parta para modelos híbridos.

Quem defende o modo remoto lista vanta-
gens como o fim do tempo gasto no trânsito 

e a possibilidade de a empresa buscar talen-
to em qualquer parte do país/mundo — as-
sim como de os profissionais poderem tra-
balhar para empresas antes geograficamente 
inacessíveis. Quem defende a volta ao presen-
cial sublinha a convivência diária como terre-
no fértil para ideias, troca de aprendizados e 
o fortalecimento da cultura da empresa, argu-
mentando que, em modo presencial, é mais 
fácil reunir times multidisciplinares em situa-
ções inesperadas.

Ambos enfrentam desafios. O que fazer com 
as sedes corporativas se todos passarem a tra-
balhar remotamente em definitivo? Como dis-
seminar os valores da empresa a distância? Co-
mo garantir engajamento e motivação sem o 
gestor perceber, “no olho”, a desconexão de um 
funcionário? Como se fazer lembrado, a distân-
cia? Isto afeta em caso de promoção? Como li-
dar novamente com longos períodos no trân-
sito? As interrogações são muitas.  

Já o modelo híbrido busca o melhor dos 
dois lados. Mas até o conceito é objeto de dú-
vida. Híbrido é ter parte do time trabalhan-
do remotamente e a outra, presencialmente? 
Ou é ter todos os funcionários alguns dias tra-
balhando remotamente e o restante do tempo 
na empresa? Ou seria ter o dia a dia remoto e, 
presenciais, apenas as grandes reuniões, trei-
namentos, o on-boarding?

Mas esta é só a ponta do iceberg que a pan-
demia parece ter empurrado para fora d’água. 
Há muito as relações de trabalho estão sob 
pressão — refletindo-se na capacidade das em-
presas de atrair e fidelizar talento. Do impacto 

dos estilos de liderança a questões ligadas a in-
clusão, diversidade e paridade, a pauta é lon-
ga. E não afeta só as empresas e seus colabora-
dores. Companhias cujo ambiente tóxico veio 
a público sofreram, além da perda de talento, 
a de consumidores e valor de mercado. 

O iceberg tem outro grande componen-
te: lacunas de formação.  No ano passa-
do, o Fórum Econômico Mundial alertou 
no relatório “Future of Jobs” que meta-
de dos profissionais precisará de requa-
lificação até 2025, com a “vida útil” de 
muitas habilidades técnicas caindo para 
cinco anos. Além das técnicas, o mundo 
corporativo acusa, da base ao topo, defi-
cit nas chamadas human skills — ligadas 
à comunicação, à gestão e à relação entre 
diferentes talentos de uma empresa, bem 
como à capacidade de resolver problemas, 
de inovar e liderar times.

Em meio a tantas questões, uma palavra 
antes na esfera das relações pessoais adentrou 
salas de reunião, o chão das fábricas e corre-
dores das pequenas a grandes empresas: feli-
cidade. Esta parece ser a grande ambição, que 
já vinha sendo sinalizada pela nova geração. 
Sua busca — assim como as diversas oportu-
nidades trazidas por novos modelos de negó-
cio e tecnologia — está de mãos dadas com es-
colhas e possibilidades antes inexistentes. Do 
CEO ao estagiário, dos acionistas aos board 
members, todos deverão olhar para o futuro 
ao desenhar as soluções para o agora.

Preparados para construir o futuro do tra-
balho?

 » JULIANA SCARPA
CEO da FRST (Falconi Road of Skills and Talent), que treinou mais de 20.000 profissionais em human skills ao longo de 2021

Construindo o futuro do trabalho

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

Caso se confirme o que vêm prevendo as autoridades 
sanitárias em todo o mundo, a aplicação de uma terceira 
dose das vacinas contra a covid e, quiçá, a quarta ou infi-
nitas outras serão necessárias para enfrentar essa que é 
a maior das epidemias já enfrentadas pela humanidade 
desde que nossos primos, de um elo perdido e distante, 
resolveram descer das árvores.

Ou as autoridades e cientistas ligados à Organização 
Mundial de Saúde (OMS) sabem de algum fato relevan-
te e vital que o restante da população do planeta não co-
nhece, ou estamos diante de uma versão revivida da Hi-
dra de Lerna de sete cabeças que, por séculos, cuidou de 
atormentar, adoecendo e matando parte da população 
do Peloponeso.

Talvez a situação seja ainda mais sinistra, com as au-
toridades sanitárias e os cientistas tendo que reconhecer 
que estamos perambulando no escuro, tateando nas pa-
redes de uma caverna, em busca de uma saída. De toda 
forma, o que temos de concreto é que países europeus, 
nessa chegada de mais um inverno, estão experimen-
tando uma terceira e forte onda de contaminação, com 
hospitais lotados e mortes acontecendo. Com isso, no-
vas medidas restritivas de circulação estão sendo adota-
das, numa reprise do que já vimos.

Dentre as muitas questões que surgem dessa retomada 
da doença, estão aquelas relativas aos custos e aos gas-
tos que países em desenvolvimento e subdesenvolvidos 
terão que arcar ainda, junto aos laboratórios, para en-
frentar a nova onda de virótica em contrapartida com o 
lucro de instituições e empresas que não abrem mão da 
ganância. Não se sabe, com exatidão, o que pode estar 
por detrás dessa retomada pandêmica quando se verifi-
ca, como é o nosso caso, os muitos pontos obscuros que 
envolveram a aquisição desses imunizantes.

As consequências práticas da CPI do Covid ainda não 
se transformaram em atos materiais. Não se sabe de ne-
nhuma diligência por parte da justiça contra aqueles que 
fizeram da miséria alheia uma criptomoeda lucrativa. 
Mesmo com a possibilidade real de uma volta acentuada 
das infecções, como ocorre agora lá fora, o tempo decor-
rido desde que o relatório final foi apresentado continua 
avançando e levando para o esquecimento o resultado 
de meses de investigação que resultaram num calhama-
ço de denúncias sérias.

Nem bem saímos de uma primeira e segunda ondas 
e já estamos experienciando a possibilidade de uma 
terceira rumo ao carnaval. O que pode acontecer, da-
qui para frente, é sermos apanhados em plena terceira 
onda, da mesma forma que fomos surpreendidos por 
uma primeira.

Por certo, a proximidade das eleições, com a conse-
quente corrida dos políticos aos cargos, não parece con-
dizer com os projetos pessoais e a ganância dessa gente. 
Nada nem ninguém deve se interpor entre esses anseios 
desmedidos, nem mesmo a recidiva da virose. O que se 
sabe, com toda certeza, é que, se a doença voltar com 
força, serão os pobres e desvalidos aqueles mesmo ludi-
briados pelas elites políticas, os primeiros a perecerem.

Como na Primeira Guerra Mundial (1914-18), os sol-
dados situados nas trincheiras avançadas eram os pri-
meiros a morrer, sendo seus abrigos, nas valas cavadas 
sob a terra, suas sepulturas definitivas.

Refazendo covid

“Nesta conjuntura histórica, 
é importante que nós, na 
Ásia-Pacífico, enfrentemos a 
responsabilidade do momento, 
estejamos no assento do 
motorista e nos esforcemos 
arduamente para cumprir a meta 
de construir uma região da APEC 
com um futuro compartilhado.”
Xi Jinping

Demais

Preços altos e falta de concorrência são 
realidade para os passageiros aéreos do Brasil. 
Além disso, a alimentação durante o voo está 
praticamente banida por algumas empresas, a não 
ser se for paga. Mas o maior absurdo é pagar pelo 
assento. Como não há reclamações, esses abusos 
são mantidos.

AutoriDad

Maravilhas de Brasília, a capital dos 
brasileiros. Obra de Dad Squarisi publicada 
pela Editora Contexto já nas prateleiras 
das livrarias. Uma das poucas pessoas que 
destrincham a palavra Candango, que nasceu 
pejorativa e conseguiu se livrar da pecha, 
dando nome a todos os que deixaram a vida 
para trás para fazer um futuro na nova capital 
do Brasil. Candango é palavra boa quando vem 
de Brasília. Dad explica.

Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br
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3214-1195 • 3214-1172Ciência&Saúde
Bertha, o dinossauro 
brasileiro sem dentes
Animal é o primeiro exemplar de um terópode jovem e “banguela” descoberto no mundo. Cientistas brasileiros 
estimam que Berthasaura leopoldinae viveu há 80 milhões de anos e tinha cerca de 1 metro de comprimento 

O 
grupo de dinossauros que 
tem como chamariz o Ti-
ranossauro rex ganhou um 
integrante brasileiro no mí-

nimo inusitado. Batizado de Ber-
thasaura leopoldinae, o animal que 
viveu entre 70 e 80 milhões de anos 
atrás, era jovem e não tinha dentes, 
bem diferente de um dos maiores 
dinossauros carnívoros de que se 
tem notícia. Até então, essa carac-
terística só havia sido detectada 
em fósseis de adultos. Os restos en-
contrados em um sítio arqueoló-
gico no Paraná, entre 2011 e 2014, 
estão tão conservados que foi pos-
sível remontar o animal e perce-
ber essa condição inédita. Segun-
do cientistas envolvidos no proje-
to, a descoberta desse “dinossau-
ro genuinamente raro” abre novas 
discussões sobre a diversidade ali-
mentar entre os terópodes, o grupo 
dos dinos bípedes.

 “Temos restos do crânio e 
mandíbula, coluna vertebral, cin-
turas peitoral e pélvica e mem-
bros anteriores e posteriores, o 
que torna Bertha um dos dinos 
mais completos já encontrados 
no período Cretáceo brasileiro”, 
relata, em comunicado, Alexan-
der Kellner, diretor do Museu Na-
cional (MN). A identificação de B. 
Leopoldinae é fruto de uma par-
ceria entre o museu, o Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Gra-
duação e Pesquisa de Engenha-
ria (Coppe) e a Universidade do 
Contestado, que vem analisando 
o promissor sítio arqueológico lo-
calizado em Cruzeiro do Oeste.

Na cidade paranaense, já fo-
ram catalogadas outras espé-
cies, como lagartos e pterossau-
ros. “Essa nova descoberta de 
um dinossauro, o segundo da re-
gião, mostra a importância da-
quele sítio fossilífero que chama-
mos de cemitério dos pterossau-
ros,” enfatiza Luiz Weinschütz, 
geólogo do Centro Paleontológi-
co da Universidade do Contesta-
do (Cenpáleo). O primeiro dino, 
outro terópode, recebeu o no-
me de Verspersaurus paranaen-
sis. Ele media cerca de 80 centí-
metros de altura e 1,5 metro de 
comprimento. Era carnívoro e se 
alimentava de pequenos animais, 
segundo o estudo que o apresen-
tou, divulgado, em 2019, na revis-
ta Scientific Report. 

 Berthasaura leopoldinae é de-
talhado, agora, no mesmo jornal 
científico, que indica que o jovem 
dinossauro tinha cerca de 1 me-
tro de comprimento, 80 centíme-
tros de altura e pesava entre oito 

Um texto publicado na revis-
ta Science traz novas informações 
que acentuam as dúvidas sobre 
como e onde começou a pan-
demia do novo coronavírus. Mi-
chael Worobey, pesquisador da 
Universidade do Arizona e um 
dos principais especialistas em 
rastreamento da origem de vírus 
nos Estados Unidos, relata, em 
um artigo revisado por pares, que 
a primeira pessoa infectada pe-
lo Sars-CoV-2 em Wuhan, na Chi-
na, foi contaminada no mercado 
de frutos do mar Huanan. Po-
rém um relatório da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que 
mandou um grupo de renoma-
dos especialistas para a cidade 

chinesa, indica que o primeiro 
caso é de um contador que vivia 
a ao menos mil quilômetros de 
distância do mercado.

O artigo de Worobey também 
sinaliza que o vírus foi transmiti-
do de um animal para os huma-
nos, o que enfraquece a hipóte-
se de que o Sars-CoV-2 “escapou” 
de um laboratório. No entanto, 
no texto, o próprio cientista afir-
ma que não há prova definitiva 
de como a pandemia começou. 
Em maio, ele assinou um arti-
go, também publicado na revista 
Science, em que vários cientistas 
pediam mais pesquisas que ava-
liassem a hipótese de vazamento 
do micro-organismo.

Agora, após uma análise geo-
gráfica e histórica — que consi-
derou informações referentes a 
dezembro de 2019 e janeiro de 
2020, além de literatura cien-
tífica e reportagens jornalísti-
cas —, Worobey concluiu que 
a primeira vítima da covid-19 
foi uma vendedora de frutos do 
mar que manifestou os sinto-
mas da doença em 11 de dezem-
bro. A maioria dos primeiros ca-
sos foi associada ao mesmo lo-
cal, especificamente na seção 
oeste do mercado, onde animais 
sabidamente suscetíveis a coro-
navírus foram enjaulados.

Segundo o documento da 
OMS, um contador de 41 anos 

Análise indica que o primeiro 
caso foi em mercado da China

covid-19

Uma vendedora do 
centro comercial teria 
sido infectada pelo 
Sars-cov-2 em 11 de 
dezembro

ossos estão em excelente 
estado de conservação
 

Equipe trabalha no sítio arqueológico em cruzeiro do 
oeste: mais de 10 anos de pesquisas

Reconstrução artística do B. Leopoldinae: animal viveu em um ambiente inóspito e, por isso, deve ter sido onívoro

NOEL CELIS

 AFP  AFP

Divulgação/Maurilio Oliveira

A gente nunca 
imaginou encontrar um 
terópode sem dentes no 
Brasil. isso demonstra 
de uma forma muito 
categórica: invista em 
ciência no país para 
que possamos fazer 
descobertas  
como essa”

Alexander Kellner,  

diretor do Museu Nacional

e 10 quilos. Além disso, o bico era 
córneo e havia uma lâmina óssea 
bem desenvolvida na arcada supe-
rior, formação diferente de todas 
as espécies encontradas até hoje, 
no país. A hipótese dos cientistas é 
de que o dinossauro pode ter sido 

precisava aproveitar o que tinha 
disponível”, detalha.

Para confirmar a ausência de 
dentes e compreender se real-
mente era uma condição do ani-
mal, e não um problema na pre-
servação dos ossos encontrados, 
o fóssil foi analisado no Labora-
tório de Instrumentação Nuclear 
(LIN) do Coppe. Por meio da mi-
crotomografia computadoriza-
da, pode-se identificar a ausên-
cia de cavidades portadoras de 
dentes na mandíbula e no ma-
xilar, confirmando que essa es-
pecificidade é única no novo di-
nossauro. As imagens mostra-
ram também marcas e sulcos 
que sugerem a presença de um 
bico córneo semelhante ao que 
ocorre nas aves atuais.

Tripla homenagem

A originalidade do novo di-
nossauro brasileiro vai além do 
nome escolhido. Marina Bento 
Soares, professora do Museu Na-
cional, conta que o exemplar foi 
batizado em uma homenagem 
tripla. O nome genérico faz refe-
rência a Bertha Lutz, importan-
te cientista e naturalista brasilei-
ra vinculada ao MN. Já o epíteto 
específico alude à Maria Leopol-
dina, representante da corte bra-
sileira que viveu no Palácio Im-
perial e era uma defensora das 
ciências naturais, e à escola de 
samba Imperatriz Leopoldinen-
se, que, em 2018, homenageou o 
museu na Sapucaí. “Nomes ge-
néricos homenageando mulhe-
res são extremamente raros: ape-
nas três dinossauros anteriores 
foram registrados assim. Bertha-
saura é a primeira terópode com 
nome genérico feminino”, come-
mora Marina Soares.

Ao apresentar Bertha, o dire-
tor do museu, Alexander Kell-
ner, também enfatizou as espe-
cificidades de uma pesquisa pa-
leontológica, que, geralmente, 
segue um método lento e mui-
to detalhado. Só 10 anos depois 
das primeiras descobertas do di-
nossauro, o resultado do traba-
lho começa a ser divulgado. “A 
gente nunca imaginou encon-
trar um terópode sem dentes no 
Brasil. Isso demonstra de uma 
forma muito categórica: invis-
ta em ciência no país para que 
possamos fazer descobertas co-
mo essa. Podemos fazer ainda 
mais descobertas naquele sítio 
arqueológico, que tem um po-
tencial muito grande”, afirma.

herbívoro ou pelo menos onívoro, 
corroborando com uma divergên-
cia evolutiva quanto à existência 
de alimentação díspares entre os 
noassaurídeos — família do qual 
fazem parte os terópodes. 

Para Geovane Alves Souza, 

aluno de doutorado do MN, vin-
culado à Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), e um dos 
autores do estudo, o fato de Ber-
tha não ter dentes, além de “uma 
verdadeira surpresa”, evoca ques-
tionamentos sobre o tipo de dieta 

do animal. “Isso não quer dizer 
que, por não ter dentes, ele não 
podia comer carne, já que mui-
tas aves, como o falcão e o uru-
bu, o fazem. O mais provável é 
que fosse um animal onívoro, já 
que o ambiente era inóspito e ele 

que não tinha ligações com o 
centro comercial adoeceu em 
razão da infecção pelo corona-
vírus três dias antes. Pela in-
vestigação de Worobey, as com-
plicações surgidas em 8 de de-
zembro eram, na verdade, em 

decorrência de problemas 
odontológicos. O homem real-
mente teve a covid-19, cujos sin-
tomas apareceram em 16 de de-
zembro — o que o levou a uma 
internação seis dias depois. Em 
entrevista ao jornal The New 

York Times, Peter Daszak, um 
dos cientistas que fez parte da 
missão da OMS na China, disse 
estar convencido de que o tra-
balho de Worobey indica a cro-
nologia correta. “A data de 8 de 
dezembro foi um erro”, admitiu.



Cidades
+ política e economia no DF

Tels. : 3214-1119/3214-1113       
Atendimento ao leitor: 3342-1000     

cidades.df@dabr.com.br

Brasília, sexta-feira, 19 de novembro de 2021 •CorreioBraziliense•  13

Editor: José Carlos Vieira (Cidades) 
josecarlos.df@dabr.com.br e 

Negros são maioria dos 
desempregados no DF

Pretos e pardos representavam 69,3% das pessoas sem ocupação no 
Distrito Federal, entre janeiro e julho de 2021, enquanto não negros 
correspondiam a 30,7%. Cenário é mais desigual para as mulheres

R
etrato do racismo estrutural 
existente no Brasil, os negros 
sofrem — há séculos — com 
a desigualdade de oportu-

nidades. O problema é percebido 
em nível local. A pesquisa Popula-
ção Negra e Desemprego no Dis-
trito Federal — feita pela Compa-
nhia de Planejamento do DF (Co-
deplan) e apresentada ontem — 
aponta que, no primeiro semestre 
de 2021, 69,3% da população da ca-
pital desempregada era negra, en-
quanto a taxa do público não ne-
gro, no mesmo período, ficou em 
30,7%. O número total de indiví-
duos desocupados na capital do 
país, em setembro, foi de 297 mil — 
desses, 205.821 são pretos e pardos. 
O abismo é maior quando inserido 
o recorte de gênero. As mulheres 
negras eram 38,1% dos desempre-
gados do DF de janeiro a julho de 
2021; os homens negros represen-
tavam 31,2%; as mulheres não ne-
gras correspondiam a 17,4%; e os 
homens não negros, 13,3%.

Para Lúcia Garcia, economista 
do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) — entidade coau-
tora do estudo —, entender a de-
sigualdade no Brasil é reconhecer 
o papel da racialização das rela-
ções, tanto sociais quanto políti-
cas e econômicas. “O mercado de 
trabalho é motor para a redução 
das desigualdades”, atesta.

Sobrevivendo principalmente 
à base de doações, Messias Con-
ceição, 31 anos, está desempre-
gado há um ano. O morador da 
Vila Planalto trabalhava em um 
restaurante, como auxiliar de co-
zinha. A pandemia da covid-19 
fez com que o estabelecimen-
to fechasse. “Às vezes, eu ganho 
cestas básicas”, conta o homem. 
Messias, que também tem expe-
riência com serviços gerais, veio 
para o DF do interior da Bahia há 
seis anos. Caçula de seis filhos, 
ele começou a trabalhar com 13 
anos, na colheita de dendê, pa-
ra ajudar a mãe, diarista, que 
criou os sozinha. Messias não 
conseguiu nenhuma entrevistas 
de emprego nos últimos meses. 
“Está difícil”, lamenta.

Formação

Kelly Quirino, professora uni-
versitária e pesquisadora em rela-
ções raciais e gênero, explica que a 
população negra começa a traba-
lhar muito cedo em comparação ao 
grupo não negro — não por esco-
lha, mas por necessidade. “Isso leva 
à evasão escolar, porque esses ado-
lescentes não conseguem conciliar 
os estudos e o trabalho. As ocupa-
ções conquistadas são, na maioria, 
empregos braçais, com menor va-
lor agregado”, destaca a professora.

Para o estudante universitário Samuel Vitor, as dificuldades para se colocar no mercado de trabalho começaram no estágio

Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press
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Messias dos Santos está desempregado há um ano, quando o restaurante onde era auxiliar de cozinha fechou devido à pandemia

Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press

297
MIL

Total de desempregados no DF

2,5
MILHÕES

População do DF em idade ativa 
(acima de 14 anos):

1,7
MILHÕES

População negra do DF em 
idade ativa

69,3%
Taxa de desempregados 

negros

30,7%
Índice de desempregados 

não negros

38,1%
dos desempregados no DF 

são mulheres negras

31,2%
dos desempregados no DF 

são homens negros

17,4%
ddos desempregados no DF 

são mulheres não negras

13,3%
dos desempregados 
no DF são homens 

não negros

A especialista alerta que as con-
sequências de um ensino deficitá-
rio podem se apresentar no futu-
ro. “Essa população terá maior ín-
dice de desemprego a partir dos 35 
anos, quando será substituída por 
pessoas mais novas. Quem não tem 
qualificação não consegue se man-
ter no trabalho formal. É uma ques-
tão histórica, ligada ao processo es-
cravocrata, com predominância de 
trabalhos braçais e posições de su-
balternidade, com remunerações 
menores e, às vezes, até em condi-
ções análogas à escravidão”, ressal-
ta Kelly. A pesquisadora frisa que, 

infelizmente, esse cenário não é re-
cente. “Nunca conseguimos inter-
romper essa situação, que é um re-
flexo do racismo, que estrutura toda 
a base econômica brasileira e, por is-
so, é chamado de estrutural”, resume.

Pandemia

Moradora de Valparaíso (GO), Jor-
dânia Gonzaga, 43, trabalhava de ma-
neira informal no setor de eventos, 
mas ficou sem renda em janeiro de 
2021. A falta de ocupação foi causada 
pela pandemia da covid-19, que afe-
tou severamente o segmento. “Desde 

então, estou parada. Parei de pro-
curar (vaga de emprego). Acho que, 
agora, só ano que vem. Lá em casa, 
só meu esposo trabalha. Tem que 
fazer malabarismos para aguentar 
e pagar todas as contas. Não estou 
podendo escolher (emprego), vai 
ser o que aparecer”, relata Jordânia.

A emergência sanitária compli-
cou mais a situação laboral da po-
pulação negra do DF e, mesmo a 
reabertura de vagas de emprego, 
com o arrefecimento das medidas 
de segurança, não gera, necessa-
riamente, melhoria na qualidade 
de vida dessa parcela da sociedade. 

“O movimento da recuperação do 
mercado de trabalho tem aconte-
cido por meio do aumento da ocu-
pação da população de menor ren-
da, majoritariamente formada por 
negros. Quem está conseguindo 
se recolocar no mercado são pes-
soas que aceitam receber menos”, 
explica Clarissa Schlabitz, diretora 
de Estudos e Pesquisas Socioeco-
nômicas da Codeplan. No primei-
ro semestre de 2020, a participação 
das pessoas negras no índice de de-
semprego do DF era maior do que 
aquela percebida no mesmo perío-
do de 2021 — 75,6%.

Outro elemento que corrobo-
ra os danos provocados pelo racis-
mo estrutural é a remuneração re-
cebida pelos negros, que, em mé-
dia, equivale a 57,6% do salário dos 
não negros. “O movimento que tem 
acontecido é de recuperação, mas 
as pessoas negras ocupadas são as 
que recebem menos (em compara-
ção com as não negras ocupadas). 
Ao mesmo tempo em que aumenta 
a oportunidade, mostra a desigual-
dade em que a recuperação se dá”, 
observa a diretora.

Entre os trabalhadores autôno-
mos, a diferença de ganhos é me-
nor, sendo que pretos e pardos re-
cebem 77,9% da quantia adquirida 
por não negros. “A proporção dos 
rendimentos é sempre desvantajo-
sa. À medida que há intervenções 
importantes do ponto de vista le-
gislativo, como é o caso do assala-
riamento, temos crescimento de 
rendimentos, mas uma seletivida-
de que tira os negros dessa condi-
ção melhor. Em compensação, no 
segmento dos autônomos, onde 
os rendimentos são menores, há 
mais equilíbrio. Há uma certa per-
versidade. É como se a igualdade 
só fosse possível quando há baixo 
bem-estar e pouca qualidade de vi-
da”, reflete a economista do Dieese.

Início de obstáculos

Samuel Vitor Santos, 22, estu-
da direito pela manhã em uma 
faculdade particular e sociolo-
gia na Universidade de Brasília 
(UnB), à noite. Até o mês passa-
do, o morador do Guará 2 esta-
giava no Poder Judiciário. Apesar 
da dupla qualificação, ainda que 
incompleta, ele denuncia trata-
mento diferente dispensado a ele 
em comparação aos outros esta-
giários. “Eu era o único negro (no 
estágio). Não recebia as mesmas 
tarefas, e os supervisores não pas-
savam tanto tempo me ensinan-
do como faziam com os colegas 
brancos. A gente percebe essa di-
ferença”, salienta.

Samuel mora com a mãe, dia-
rista, a quem ajuda com as contas 
de casa. “Os empregos que nós, 
negros, ocupamos são aqueles 
considerados descartáveis, en-
tão, somos os primeiros a ser 
mandados embora em momen-
tos de dificuldade”, avalia. Se-
gundo o jovem, a faculdade on-
de estuda é preterida durante as 
seleções de estágio. “Passei pelo 
Prouni e não foi para uma gran-
de instituição. Algumas empre-
sas e órgãos públicos não acei-
tam a faculdade onde estuda-
mos, é um limite imposto. É im-
portante que, para além das ati-
tudes antirracistas explícitas, es-
sas barreiras, que também são ra-
ciais, sejam quebradas”, defende.

Colaborou Edis Henrique Peres

Fonte: Codeplan
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Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Diálogo aberto
Representantes de partidos de oposição tentam dar a 

largada para uma frente única no DF em 2022. A ideia é 
de difícil execução no primeiro turno. Mas pode ser uma 

estratégia para uma eventual polarização na reta final das 
eleições. Confirmaram presença presidentes das siglas: Rede, 
PV, PT, PSB, PDT, PCdoB, Cidadania, Psol e Solidariedade. Um 

almoço no restaurante Mangai sela o início do diálogo.

Jogo aberto

Menos um

O Tribunal de Contas do DF vai fazer 
uma homenagem a Paiva Martins na 
próxima quarta-feira. Será a última sessão 
do conselheiro, que está se aposentando. 
Ele completará 75 anos em 1º de julho, 
mas deixará a Corte dias antes. Em 
seguida, começa a disputa.

Caminhos

Decisão difícil

Não há, no TCDF, nenhum candidato com perfil que atenda aos 
critérios para o preenchimento da vaga — exclusiva da carreira de 
conselheiro substituto — ou seja, auditor. Assim, há dois caminhos: 
ou o tribunal aguarda o fim do concurso para auditor, que está em 
andamento, ou o governador, a quem cabe a indicação, escolhe um 
nome e enfrenta um embate judicial.

Um dos nomes que sonha com 
a vaga de conselheiro do Tribunal 
de Contas, o vice-presidente 
da Câmara Legislativa, Rodrigo 
Delmasso (Republicanos), disse 
que não pleiteia essa função. Ele 
teria de renunciar ao mandato e 
abrir mão da chance de concorrer 
a mais quatro anos na Casa, em troca de uma vaga que certamente 
passará por um embate judicial. Mesma decisão terá de tomar o 
secretário de Economia, André Clemente, que precisaria se desligar da 
carreira de auditor tributário e deixar de concorrer a um mandato de 
deputado nas próximas eleições. 

Durante a audiência de instrução do processo em que o ex-deputado Alberto Fraga 
é acusado de usar a verba da Câmara dos Deputados para pagar uma empregada 
doméstica, o procurador da República Carlos Henrique Martins Lima pediu a 
absolvição por falta de provas. Assim, Fraga se livra de mais um processo judicial.

PM e bombeiros em campanha
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do DF querem 

aumento. Associações que representam as corporações 
pediram uma audiência ao governador Ibaneis Rocha (MDB). 
Eles fizeram reuniões, ontem, para discutir uma estratégia. 
Em carta entregue ao Palácio do Buriti, o coronel reformado 
Mauro Manoel Brambilla registrou que o último reajuste das 
categorias ocorreu em 2013. No último ano do governo Agnelo, 
houve a concessão de auxílio-moradia para as categorias, mas, 
segundo Brambilla, não beneficiou a todos igualmente. Além 
disso, houve outras perdas. “A inflação, medida pelo IPCA, 
acumulada entre março de 2015 e outubro de 2021, chegou ao 
patamar de 36,21%, anulando o que foi concedido no mesmo 
período e aprofundando os problemas pelos quais os referidos 
profissionais e suas famílias têm passado”, ressaltou.

Assembleia marcada

Prestígio no Planalto, conta do Buriti

O Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-DF) convocou 
uma assembleia para a próxima terça-feira. Na pauta, 
recomposição salarial, paridade e plano de saúde.

A Polícia Militar tem prestígio com o presidente Jair 
Bolsonaro, que precisa autorizar reajustes para a segurança 
pública. Mas a conta é paga por Ibaneis Rocha, governador 
do DF. As pressões vão aumentar. O motivo é a promessa 
de pagamento da terceira parcela de reajuste de servidores, 
suspensa no governo anterior. Todos querem apresentar as 
demandas a Ibaneis.

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

COMBOIO DO CÃO /

PM era fornecedor de facção

Nilton Barbosa Lima estava entre alvos da Operação Cáfila, deflagrada pela Polícia 
Civil na quarta-feira. Ele é investigado por conseguir armas e munição para criminosos

I
nvestigado por ser um dos for-
necedores de armas e muni-
ção para a facção Comboio 
do Cão — a maior do Distri-

to Federal —, o policial militar 
reformado Nilton Barbosa Lima 
mantinha contato direto com um 
homem apontado como armei-
ro da organização criminosa. O 
PM está entre um dos 15 presos 
na Operação Cáfila, deflagrada 
pela Polícia Civil do Distrito Fe-
deral (PCDF) para desarticular 
o grupo.

O Correio teve acesso ao in-
quérito policial que detalha a in-
vestigação, inclusive a quantida-
de de itens apreendidos na casa 

do PM, em Brazlândia, na última 
quarta-feira. Além de uma espin-
garda, os policiais civis encontra-
ram 46 caixas na sala de estar do 
imóvel. Ao todo, elas continham 
2,3 mil projéteis para armas de 
calibres .40, .32, .38 e .22. Outras 
230 balas estavam guardadas em 
grandes sacolas; mais de 100 en-
contravam-se nas embalagens 
originais; e 150 foram achadas se-
paradamente. Todos os itens estão 
apreendidos.

As investigações apontaram 
que os itens seriam fornecidos pa-
ra integrantes da facção. Consta-
taram-se, ainda, negociações en-
tre Nilton e um dos criminosos 
da Comboio do Cão: por meio 
de mensagens e ligações, os dois 

Nilton ingressou na 
PMDF em 1993, mas 
entrou para a reserva 
por motivo de saúde
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Milhares de projéteis encontrados na casa do policial reformado

ED aLVES/CB/D.a.Press

combinavam preços de 
armas e munição, bem 
como trocavam com-
provantes de depósitos.

A polícia também des-
cobriu dois cofres na casa 

do PM reformado. Um deles guar-
dava diversos documentos, o outro, 
R$ 13.662 em espécie. Nilton não 
explicou aos investigadores o por-
quê de armazenar a grande quan-
tidade de munição no imóvel e, na 
delegacia, manteve-se em silêncio.

O militar reformado foi preso 

em flagrante durante a opera-
ção. Nilton ingressou na Polí-
cia Militar do Distrito Federal 
em 1993 e entrou para a re-
serva como soldado, devido a 
questões de saúde, com remu-
neração mensal de, aproxima-
damente, R$ 6,5 mil.

Além do PM reformado, a polí-
cia prendeu dois homens que te-
riam assumido o comando da fac-
ção depois da prisão de Wilian Pe-
res Rodrigues, o Wilinha — captu-
rado em abril deste ano em Para-
nhos (MS), após dois anos foragi-
do. Na operação de quarta-feira, os 
investigadores cumpriram man-
dados de prisão, busca e apreen-
são em seis regiões administrati-
vas do DF e, também, no Entorno.

A Justiça do Distrito Federal de-
ve decidir hoje sobre o pedido de 
conversão em preventiva da prisão 
temporária do sargento da Polícia 
Militar do DF Ronie Peter Fernan-
des — acusado de chefiar um es-
quema milionário de agiotagem, 
extorsão e lavagem de dinheiro — 
e do irmão dele, o empresário Tiago 
Fernandes da Silva. Os dois foram 

detidos na terça-feira, no âmbito da 
operação S.O.S Malibu, comanda-
da pela Polícia Civil.

A investigação aponta que o mi-
litar era responsável por gerenciar 
um esquema ilegal que movimen-
tou R$ 8 milhões em seis meses, por 
meio da extorsão de vítimas. Ou-
tras cinco pessoas foram presas, in-
cluindo o pai de Ronie e Tiago, 

Djair Baia da Silva, e uma mulher 
que seria a operadora financeira 
do esquema, a nutricionista Raiane 
Campêlo. Em nota, a Polícia Civil 
informou que o pedido de conver-
são da prisão visa preservar a vida 
e a integridade física dos endivida-
dos que contataram o agiota, além 
de “evitar o desaparecimento de 
bens dados como garantia”.

A apuração policial revelou que 
a cobrança das prestações dos em-
préstimos ocorria com a prática 
de coação e ameaça. O grupo in-
vestigado tomava veículos e exi-
gia a transferência de imóveis dos 
endividados que não pagassem os 
valores em dia. Além disso, a quan-
tia movimentada ficava oculta por 
meio da lavagem de dinheiro. (DD)

Polícia pede prisão preventiva de investigados
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Potenciais líderes

Quem vai liderar esse grupo? A Rede tem Leandro Grass. O 
PT dispõe de dois pré-candidatos — Geraldo Magela e Rosilene 

Corrêa. O PSB lançou a pré-candidatura de Rafael Parente. A 
senadora Leila Barros é o nome do Cidadania. Dirigentes do Psol 
pensam em anunciar a ex-deputada Maria José Maninha, e ainda 

há outro nome: o cientista político Raphael Sebba.

Marcelo Camargo/agencia Brasilarthur Menescal/Esp. CB/D.a Press

Caio gomez/CB/D.a Press

agência Brasil/reprodução

Sargento Wander PMDF/Divulgação

Marcelo Ferreira/CB/D.a Press

S.O.S MALIBU

Material obtido pelo Correio

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A., torna

público que realizará Consulta Pública buscando identificar possíveis alternativas

para Contratação de solução de Storage Definido por Software (SDS).

A documentação completa encontra-se à disposição dos interessados na página

da empresa no endereço www.dataprev.gov.br.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto

Presidente

CONSULTA PÚBLICA

EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA
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CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA | carlosalexandre.df@cbnet.com.br

Crônica da Cidade
(cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)

Meu mundo 
e nada mais

Eram seis casais à mesa. A maioria 
bastante jovem, todos aparentavam ter 
menos de 40 anos. Estavam alinhados. 
Homens de calça e camisa social, mu-
lheres com brincos e anéis dourados e 
reluzentes. De cabelos grisalhos, e ain-
da assim discretos, havia apenas um 
homem. Era o mestre da cerimônia, 
sentado à cabeceira do móvel, com uma 

grossa aliança no dedo anular esquer-
do. Ele estava desacompanhado no en-
contro de casais, mas uma cadeira va-
zia ao lado dele indicava que a ausên-
cia poderia ser breve. Naquela noite de 
terça-feira, o grupo ocupava um canto 
de um movimentado restaurante de co-
zinha árabe em Águas Claras.

Havia esquecido de que chegara a 
época das confraternizações de fim de 
ano. Depois do longo inverno da pan-
demia, os hábitos anteriores ao “novo 
normal” voltam a aparecer. É curioso 
observar uma aglomeração planeja-
da. Em nada se compara às multidões 
que se formam em shopping centers, 

estádios e aeroportos. Em Brasília o 
uso de máscara persiste, apesar da 
flexibilização. Mas está claro que as 
pessoas perderam, em alguma medi-
da, o medo do coronavírus, confian-
tes de que estão protegidas com duas 
doses de imunizante.

Ninguém portava máscara na mesa 
dos casais. E, de cara limpa, uma mo-
ça de 20 e poucos anos começa a falar.

— Eu queria agradecer a oportuni-
dade de compartilhar esse momen-
to. Ao longo do ano, eu e Marcelo 
aprendemos como é importante sa-
ber ouvir. Também vimos que as difi-
culdades nos deixam mais fortes se as 

enfrentarmos com fé, revela a moça. 
Com o olhar fixo em direção ao cen-
tro da mesa, Marcelo ouve com aten-
ção. E mantém a mão direita entrela-
çada à mão esquerda da cara-metade.

É a vez de outro casal. O rapaz tími-
do, de camisa branca bem passada, as-
sume a palavra.

— Antes eu tentava sobreviver em 
São Paulo. Batalhava por um empre-
go lá. Mas não havia sentido na minha 
vida. Foi aqui que me encontrei. Estou 
feliz — diz o rapaz, apertando para si o 
braço da companheira. Enquanto ele fa-
la, todos os presentes o escutam. Nin-
guém tem um celular à mão. Ninguém 

confere a última mensagem. Todos es-
tão ali. Presencialmente.

A hora avança. Enfim, chega a espo-
sa do mestre da cerimônia. Mais brin-
cos e anéis dourados. Às 23h, ele avisa. 

— Amigos, o encontro de hoje foi in-
crível. Vamos encerrar com uma oração. 

E assim, entre garçons apressados e 
barulho de louça, 12 pessoas agradecem 
ao divino pela graça de estar ali, comun-
gando da fé que os uniu.

Ao fundo, ouvia-se o sucesso de Gui-
lherme Arantes. “Eu queria tanto estar 
no escuro do meu quarto/À meia-noi-
te, à meia-luz, sonhando/Daria tudo por 
meu mundo e nada mais”. 

Tudo pronto para o Dia D
Mutirão para vacinar 200 mil começa amanhã. Novo intervalo do reforço para 57 anos ou mais passa a valer na segunda

C
om a proximidade do Dia 
D de vacinação contra a co-
vid-19, a Secretaria de Saú-
de do Distrito Federal defi-

niu que vai deslocar equipes de 
imunização para 14 pontos volan-
tes de atendimento. Marcado para 
amanhã, das 9h às 17h, o mutirão 
visa levar as vacinas para pessoas 
que, por algum motivo, ainda não 
iniciaram o ciclo vacinal — público 
estimado em 200 mil pessoas. Além 
disso, ontem, o governador Ibaneis 
Rocha (MDB) anunciou ampliação 
da dose de reforço para pessoas de 
57 anos ou mais e declarou que, 
com o avanço desta etapa, espera 
desobrigar o uso de máscaras em 
locais fechados “em breve”.

Em coletiva realizada ontem, 
o secretário de Vigilância à Saúde 
do DF, Divino Valero, explicou que 
o intuito do Dia D é aumentar a 
atual cobertura vacinal. Por isso, as 
equipes vão se deslocar para feiras 

 » SAMARA SCHWINGEL

Obituário

 » Campo da Esperança

Adir Paiva Rodrigues, 
54 anos
Alex Sandro Sousa da 
Costa, 41 anos
Alexandre de Lucena 
Verissimo, 33 anos
Alice Guimarães Belluco, 
82 anos
Cleide Maria Souza Leite, 
78 anos
Edson Silva Araújo, 90 
anos
Elizete Ribeiro Varetto, 
79 anos
Eusebia Ribeiro Lima de 
Souza, 71 anos
Maria do Carmo 
Fernandes de Jesus, 
78 anos
Maria Valentina Ayres 
Victor de Souza, 
menos de 1 ano
Marilene Maria de Castro 
Borba, 67 anos
Natalina Capucci Costa, 
86 anos
Renato Caied, 

43 anos
Teresinha Agostinho da 
Silva, 89 anos

» Taguatinga

Antônio Alves Ribeiro, 
59 anos
Antônio Vieira Tosta, 
97 anos
Francisco Lopes da Silva, 
80 anos
Leuzana Pereira da Silva, 
51 anos
Manoelito de Andrade, 
72 anos
Maria Irene Ferreira de 
Oliveira, 70 anos
Sebastião Vieira da Mota, 
55 anos
Sidalgina Garcia Dias, 
87 anos

» Gama

Catleya Gomes Teixeira, 
menos de 1 ano
Júlio Cesar Pereira de 
Queiroz, 35 anos

Márcio Luiz Abrão Alves 
Pereira, 28 anos

» Planaltina

José Augusto Monteiro, 
60 anos
Josoé Miguel da Rocha, 
80 anos
Dalila Maria Marçal dos 
Santos, menos de 1 ano

» Brazlândia

Maria Rodrigues de Souza, 
74 anos

» Jardim Metropolitano

Walison Nunes de Araújo, 
20 anos
Leonor Elena Matozinho 
Cubas, 44 anos (cremação)
Lynda Ely Chapmam, 
78 anos (cremação)
Nelcy Zamora, 90 anos 
(cremação)
Melodi Modesto Campos, 
32 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 18 de novembro de 2021.

Envie uma foto e um texto de no máximo três linhas sobre o seu ente querido para: SIG, Quadra 2, Lote 340, 
Setor Gráfico. Ou pelo e-mail: cidades.df@dabr.com.br

O 
Governo do Distrito Federal 
(GDF) recebe hoje e no fim 
de semana os organizado-
res da maior feira de tecno-

logia do mundo. A capital do país 
disputa, com Rio de Janeiro e Porto 
Alegre, para sediar a Web Summit 
em 2023. O objetivo é que a reali-
zação do evento coloque Brasília na 
rota internacional de desenvolvi-
mento científico e tecnológico. De 
acordo com o secretário de Ciência 
e Tecnologia, Gilvan Máximo, a visi-
ta será realizada para conferir a in-
fraestrutura disponível para a feira.

“Um dos requisitos para sediar o 
evento é ter um espaço de 50 mil m² 
coberto. No DF, temos o Pavilhão do 
Parque da Cidade, e caso sejamos 
escolhidos, ele precisará passar por 

WEB SUMMIT

 » EDIS HENRIQUE PERES
Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press

DF disputa para sediar feira 

O secretário Gilvan Máximo 
foi o entrevistado do CB.Poder

Atendimento do mutirão

e igrejas, das 9h às 17h, e o públi-
co-alvo das unidades volantes será 
composto por pessoas com mais de 
18 anos que procuram a primeira 
dose. A vacina aplicada será a Co-
ronaVac. “Os adolescentes e pes-
soas que buscam segunda ou ter-
ceira dose serão direcionadas para 

as unidades de saúde que estarão 
abertas no dia”, explicou. Segundo 
ele, a Secretaria de Saúde pensa em 
organizar outros mutirões ao longo 
dos próximos meses. “Vamos ver os 
resultados deste”, completou.

Sobre a terceira dose, Divino 
esclareceu que o novo intervalo 

de cinco meses, estabelecido nes-
ta semana pelo Ministério da Saú-
de, só vai valer no DF a partir de 
segunda-feira — mesma data em 
que terá início a aplicação do re-
forço em pessoas de 57 anos ou 
mais e que tenham, então, pelo 
menos cinco meses de segunda 

dose. “Então, pessoas de 60 anos 
ou mais e profissionais de saúde 
que têm cinco meses de interva-
lo devem esperar até segunda-fei-
ra para procurar os postos”, disse.

Sobre a ampliação da dose de 
reforço para as pessoas de 57 anos 
ou mais, também a partir de se-
gunda, Divino afirmou que o DF 
incluiu o público por “conta pró-
pria”, pois não recebeu nova remes-
sa de imunizantes do governo fede-
ral. “Estimamos esse público em 88 
mil pessoas e temos doses de Pfizer 
(preferencial para a terceira dose) 
na Rede de Frio”, disse. Para futuras 
ampliações, Divino reforçou que o 
GDF aguarda novas doses do Mi-
nistério da Saúde.

Uso de máscaras

Antes de anunciar a amplia-
ção do reforço, o governador do 
DF, Ibaneis Rocha, esteve no Ria-
cho Fundo 2 para inaugurar uma 
unidade de pronto-atendimento 

(UPA) na região. Na ocasião, o 
chefe do Executivo local voltou 
a falar sobre desobrigar o uso de 
máscaras em locais fechados. 
“Precisamos aumentar o nível de 
vacinação. A gente espera que es-
sas doses (de reforço) cheguem 
para a gente avançar e liberar, em 
breve, o uso da máscara também 
em ambientes fechados. Estou 
muito confiante”, afirmou.

Durante a coletiva de ontem, o 
secretário de Saúde do DF, Manoel 
Pafiadache, afirmou que a deso-
brigação é uma projeção e depen-
de do andamento da pandemia. 
Ele, porém, não descartou a ideia 
de abandonar o uso obrigatório. 
Entre quarta-feira e ontem, a pas-
ta registrou 120 casos e sete mor-
tes por covid-19. O total chegou a 
517.017 notificações e 10.988 óbi-
tos desde o início da pandemia. A 
taxa de transmissão está em 0,71, o 
que indica recuo da crise sanitária, 
pois mostra que um grupo de 100 
pessoas infectam outras 71.

uma reforma. Outros pontos que 
eles analisam são a segurança e a 
rede de hotelaria. O CEO também 
quer sentir como funcionam nos-
sas startups”, explica.

Gilvan foi o entrevistado de on-
tem, pela jornalista Denise Rothen-
burg, do CB. Poder — uma parce-
ria do Correio com a TV Brasília. O 
secretário detalha que um dos res-
ponsáveis pelo evento confessou a 
Ibaneis que é apaixonado por Bra-
sília. “Ele disse que quer vir aqui 
sentir a energia do povo. Quando o 
Ibaneis conversou com ele em Por-
tugal, o organizador contou que fez 
faculdade de geografia e estudou a 
arquitetura de Brasília. Embora não 
conheça pessoalmente a cidade, é 
encantado por ela”, conta Gilvan.

A Web Summit também garan-
te movimentação econômica. “Só 
para se ter ideia, durante os quatro 
dias de evento, em Lisboa, a cida-
de arrecadou 300 milhões de eu-
ros no setor de bares, restaurantes 
e hotéis”, detalha. 

Público-alvo: pessoas de 18 anos ou mais que 
não tenham tomado a primeira dose

Horário: 9h às 17h 
Data: Amanhã

Pontos:

» Feira de Ceilândia 

» Feira de Brazlândia
» Igreja no Sol Nascente (CH 117 conjunto D lote 05) 

» Administração de Arniqueira
» Feira dos Goianos (Taguatinga) 

» Feira Permanente de  

Samambaia (QR 202)
» Feira do Guará 

» Feira do Núcleo Bandeirante
» Feira dos Importados 

» Rodoviária do Plano Piloto
» Administração Regional de  
São Sebastião (das 9h às 13h) 

» Estacionamento da Administração  

Rural de Planaltina
» Feira Permanente do Gama 

» Galpão Cultural de Santa Maria

Em sua 4ª edição, o Prêmio do Correio

em parceria com a CASACOR Brasília

busca reconhecer os melhores projetos

de decoração assinados por arquitetos,

designers de interiores e paisagistas que

participam da mostra. Além de destacar a

criatividade, a premiação tem ainda como

objetivo prestigiar os talentos e incentivar

os principais destaques e inovações do

segmento.
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2021

Para conhecer os projetos acesse
correiobraziliense.com.br/casacor2021

ou escaneie o QR Code

Visite a mostra e vote nos seus
ambientes favoritos até

29 de novembro.

@correio

Correio Braziliense

@correio.braziliense

/correiobraziliense

Realização:
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O dermatologista André Moreira, 32, formado 
pela UFG, viu na própria cor uma motivação 
para se destacar no seu segmento profissional. 
Com especializações na Universidade de Graz, 
Áustria, e na Universidade de Saint Louis, nos 
Estados Unidos, ele se dedica a cuidar e tratar 
de peles pretas. Ele tem ampla atuação dentro 
da sua área clínica, também atende pacientes 
com pele clara, mas decidiu dar uma atenção 
especial às peles mais escuras. Segundo 
ele, elas demandam cuidados específicos.  

Confiança
“Como dermatologista estudioso da pele preta, eu transmito confiança 
a meus pacientes. Destaco ainda a necessidade do uso correto do 
protetor solar, porque, sim, podemos ter câncer de pele e o protetor 
ajuda a reduzir este risco, além de evitar e amenizar doenças comuns 
da nossa pele causadas pela radiação solar, como o melasma 
(manchas na região central do rosto)”, afirma o médico, membro 
da Skin of Color Society (sociedade estadunidense que promove o 
reconhecimento e excelência na dermatologia focada na pele preta).

 Divulgação 

Capital S/A SAMANTA SALLUM

samantasallum.df@cbnet.com.br

Por isso, digo sempre aos meninos e meninas que têm origem 

parecida com a minha: não há vida com limite preestabelecido. 

Seu lugar é aquele em que você sonhar estar

Lázaro Ramos

Expansão da rede Multiplan

Saúde nutricional

Pele negra bem 
cuidada

A Multiplan, dona do ParkShopping e de outros 19 empreendimentos 
no país, inaugurou ontem no Rio de Janeiro, o Park Jacarepaguá. O 
investimento foi de mais de R$1 bilhão no novo complexo comercial, 
que agora é o mais moderno do grupo. O evento teve a presença de 
autoridades, além do CEO da Multiplan, José Isaac Peres. Os brasilienses, 
que têm o Rio na rota de trabalho ou de turismo, poderão conhecer 
o shopping que abre as portas ao público hoje. O empreendimento 
conta com 230 lojas, além de diversas opções gastronômicas.

Amanhã acontece a 3ª edição do Quality 
Nutrition.Entre os temas, prevenção de doenças 
e qualidade de vida. Entre os participantes, o 
chefe do departamento médico do Flamengo, 
Marcio Tannure; o especialista em Nutrição 
Ortomolecular Nutrigenômica e Metabolismo, 
Rafael Félix e o titular da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia Guilherme Renke (foto).
Organizado pela farmácia de manipulação 
Quality, será na modalidade híbrida. As inscrições 
pelo site: nutrition.qualitymanipulacao.com.br. 
Será das 7h às 20h, direto do Teatro da UNIP.

Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino
A data celebrada hoje será marcada por uma solenidade especial na Câmara dos Deputados. 
O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, convidou diversas lideranças femininas do setor 
empresarial em Brasília para o evento, nesta manhã. A intenção é encorajar o público feminino 
a liderar seus próprios negócios e a relembrar as conquistas obtidas ao longo das últimas 
décadas. A sessão especial foi requerida pelas deputadas Adriana Ventura e Paula Belmonte.

AS TRÊS SANDRAS

Aqui no DF temos muitos exemplos femininos de sucesso com histórias de 
superação e luta para se firmar no mercado de trabalho. E três Sandras se destacam. 

Além do nome, têm em comum uma trajetória inspiradora. Venceram o desafio 
de conciliar maternidade, demandas domésticas e atividade profissional.

Dicas valiosas para as provas
Com a proximidade do exame, professores comentam as melhores estratégias para o dia do teste

N
o próximo domingo, mi-
lhões de estudantes em 
todo o Brasil vão prestar 
o Exame Nacional do En-

sino Médio (Enem) 2021. Nesta 
primeira etapa, os candidatos fa-
rão provas objetivas de lingua-
gens e ciências humanas, além 
da redação, única avaliação sub-
jetiva do Enem.

Na noite de ontem, o Correio 
realizou uma transmissão ao vivo 
em suas redes sociais, em parce-
ria com o Colégio Sigma, reunindo 
professores com dicas para quem 
vai se submeter ao teste. A jorna-
lista Sibele Negromonte mediou a 
conversa com os docentes da ins-
tituição de ensino, que aborda-
ram temas com possibilidade de 
cair na prova, deram dicas sobre a 
dissertação e comentaram pontos 
específicos do conteúdo exigido.

Para a prova de linguagens — que 

comporta as disciplinas de litera-
tura, língua portuguesa, artes e 
educação física —, o professor de 
português Josino Neto, conheci-
do pelos alunos e colegas como 
Jota, explica que as questões de 
gramática não são o foco, e é pre-
ciso atentar-se, principalmente, a 
questões de compreensão e inter-
pretação de texto.

Interpretação

“São 45 questões na pro-
va de linguagens com muitos 
textos. Uma dica que dou aos 
alunos é que eles leiam primei-
ro os enunciados para, depois, 
verem os textos das questões. 
Além disso, os textos podem 
servir de base para o aluno res-
ponder a questão e até mesmo 
elaborar a redação”, explicou o 
professor, afirmando que a pri-
meira coisa que o candidato 
deve fazer é abrir o caderno e 

asdsasda

 » RAPHAEL FELICE

Professores do Colégio Sigma compartilharam orientações finais  

 Minervino Júnior/CB

olhar o tema da redação.
Já na prova de ciências hu-

manas, o professor de história 
Erik Surjan, aposta em ques-
tões vinculadas à sociedade 

e economia, com enunciados 
mais conteudistas. Para ele, as 
razões para isso são associadas 
à atual conjuntura política do 
governo brasileiro.

“Vão cair questões vincu-
ladas à sociedade e à econo-
mia. As questões políticas cer-
tamente geram polêmica, o que 
não agrada o governo atual. De-
ve cair Era Vargas, dentro das 
áreas social e econômica. É um 
tema muito relevante na histó-
ria do Brasil, mas não caiu em 
2019 e 2020. Então, não acho 
que deve ficar mais um ano 
sem a presença da Era Vargas 
na prova”, pontuou.

Em geografia, Paulo Mace-
do aponta que devem cons-
tar temas como meio ambien-
te, agronegócio, geografia físi-
ca, população, urbanização e a 
questão hídrica. O professor do 
Sigma também orientou sobre o 
que fazer em caso de dificulda-
des nas questões. “É marcar in-
terrogação e ir para outra per-
gunta. Se ele ficar lendo mui-
to tempo até ter a confiança de 
assinalar a questão, vai acabar 
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extrapolando a média de três 
minutos. No final da prova, é 
voltar nas questões que teve dú-
vida”, sugeriu.

A três dias do Enem, o profes-
sor de filosofia, Edivaldo Montes 
dos Santos, disse que os alunos 
não devem mudar a rotina e re-
comendou descanso e estudos 
mais leves para a revisão. “Revi-
sitar mapas mentais, resumos, 
ver as aulas gravadas com profes-
sores de confiança. Não adian-
ta mudar a rotina agora. A ideia 
é buscar o equilíbrio e a energia 
necessária para enfrentar os obs-
táculos”, disse.

Na próxima quinta-feira o 
Correio vai receber outros quatro 
professores do Colégio Sigma pa-
ra outra live sobre o Enem, com 
profissionais das áreas de mate-
mática, química, física e biologia, 
disciplinas que vão cair na segun-
da etapa do exame, marcada para 
o dia 28 de novembro.

ATACADISTA

Sandra Rodrigues, 
fundou há 26 anos a Mundial 
Atacadista e Distribuidora. 
Com longa experiência em 
vendas, a empresária conta 
hoje com duas unidades, 
uma no Distrito Federal e 
outra em Goiânia. A empresa 
possui 25 fornecedores, 
como Tramontina, Gerdau 
e Lorenzetti, em oferta de 
produtos desde agropecuários 
até automotivos. Em 2019, 
ganhou o prêmio destaque 
empresarial da 
Fecomércio DF.

Divulgação Reprodução/Redes Sociais Divulgação

CARTÃO-POSTAL

Mais da metade da idade 
de Sandra Campos (47) foi 
dedicada à Empresa Brasileira 
de Montagem (Emsa), 
grupo de construção com 
forte atuação no Brasil e no 
exterior. São 27 anos como 
diretora-executiva e 16 como 
administradora de um dos 
principais cartões-postais 
de Brasília, o Pontão do Lago 
Sul. “Acredito que temos que 
vencer barreiras todos os dias, 
mas apesar dos percalços 
e desafios é gratificante.”, 
afirma a executiva.

MEDICINA

Biomédica e empresária, Sandra 
Costa é co-fundadora de um dos 
maiores grupos de medicina 
diagnóstica do país, o Sabin. Ela, 
que já foi apontada como uma 
das mulheres mais influentes 
do Brasil pela revista Forbes, 
explica o segredo do sucesso: 
buscar o que é mais moderno 
em tecnologia sem abrir mão 
de uma relação humanizada 
com os clientes e colaboradores. 
´´Perseguimos um sonho, 
com muita dedicação rça 
principalmente para enfrentar 
tantos desafios´´, conta ela.

MEDICINA (14), DIREITO (29), PSICOLOGIA (16),
ENGENHARIAS (93) e muito mais.

Da Educação Infantil ao Ensino Médio

AGENDE UMA VISITA

sigmadf.com.br sigmadf

400 nas melhoresuniversidades
do Brasilaprovações
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FAVAS CONTADAS
Liana Sabo   • lianasabo.df@dabr.com.br

Leia mais notícias em 
blogs.correiobraziliense.com.br/lianasabo

Desta vez está certa a vinda 
do Camarão Camarada, gri-
fe pernambucana nascida na 
praia de Boa Viagem, em 2005, 
que, há 10 anos, estava de olho 
em fincar em Brasília a primei-
ra unidade fora do Recife. Na 
ocasião, esta coluna noticiou as 
tratativas em curso que tinham 
como objetivo instalar a marca 
na sede da Agepol, Trecho 2 do 
Setor de Clubes Sul, onde havia 
acabado de fechar as portas um 
restaurante de comida mineira.

 Com um investimento de 
R$ 9 milhões, está quase con-
cluída no Shopping ID a obra 
do inovo restô que será a maior 
unidade da rede com uma área 
total de 2 mil metros quadra-
dos — sendo 100m² exclusivo 
para crianças —, com espaço 
para eventos com duas salas 
menores reservadas e outras 
quatro que podem receber 
até 120 pessoas. “Brasília sem-
pre esteve em nossos planos, 

pois tem um grande mercado 
consumidor e gente do Brasil 
circulando pela cidade. Esta-
remos em um shopping que é 
uma referência na boa gastro-
nomia e a nossa expectativa é 
muito grande para essa nova 

atuação”, destaca Sylvio Drum-
mond (foto), CEO do Grupo 
Drumattos, a holding respon-
sável pelo Camarão Camarada 
e pela rede de fast food Cama-
rão e Cia. A previsão de abertu-
ra é 14 de dezembro.

 A intenção dos proprietá-
rios é abrir a casa em mea-
dos de dezembro. Para tanto, 
buscam imprimir velocidade 
na finalização da obra, a car-

go da Exe-
c u t  E n g e -
nharia, que 
vem sendo 
a c o m p a -
nhada por 
Drummond, 
um dos exe-
c u t i v o s.  A 
a m b i e n t a -
ção é infor-

mal e rústica, porém ele-
gante e decorada com moti-
vos marítimos, presente em 
todas as lojas da grife, que 
deverá totalizar 16 unida-
des este ano, com Brasília e 
Jacarepaguá, no Rio de Janei-
ro. Para 2022, há contratos 
fechados que permitirão che-
gar a 25 estabelecimentos no 
país, informa Sylvio.

Se é grande a expectativa do gru-
po, não é menor a do público que já 
conhece a casa de visitas às capitais 
do Nordeste. A analista jurídica Sara 
Maria está contando os dias para pro-
var outra vez o pastel de camarão, que 
degustou em João Pessoa. “Os pratos 
são muito fartos e têm preços bons”, 
comenta a brasiliense. Além do crustá-
ceo, que dá nome à rede e comparece 
em diversas versões, há polvo, lagos-
ta e peixes no cardápio desenvolvido 
pelo chef francês François Schmitt, que 
mora há 25 anos no Brasil. Destaque 
para os pratos brisa do mar (R$ 199), 
que serve três pessoas; e grelhados do 
chef (R$ 369), mix de camarão e lagos-
ta também para três pessoas.

 À frente da operação brasiliense 
está Eduardo Lira, que, por muitos 
anos, tocou a loja Camarão e Cia no 
Conjunto Nacional, e é ele quem vai 
comandar todas as etapas, como o 
Happy Hour Camarada, que se reali-
za todos os dias, inclusive nos fins de 
semana e nos feriados, das 17h às 20h, 
com chope, drinques e uísque (exceto 
a garrafa) pela metade do preço, além 
de petiscos com preços especiais.

Muito mais que loja especia-
lizada, a Rota do Vinho, da 410 
Sul, é um lugar ideal para você 
escolher, ouvir sugestões, degus-
tar rótulos novos ou conhecidos 
e saborear comidinhas muito 
bem feitas, que harmonizam 
plenamente com os goles elegi-
dos. Isto, porque Mariana e Mar-
quinhos Rachelle (foto) empres-
tam a alma ao lugar.

 Como fazem nos últimos 
nove anos, o casal vai comandar 
a tradicional Wine Friday que, 
este ano, se chamará Wine Fair 
e será realizada no Iate Clube, 
na próxima quinta-feira, com 
a participação de mais de 200 

rótulos de cerca de 13 países 
para degustação entre espuman-
tes, brancos, rosés, tintos, vinhos 
de sobremesa e fortificados. Os 
participantes terão a oportuni-
dade de conhecer vinhos orgâ-
nicos, biodinâmicos e veganos, 
além de outras tendências do 
mundo vitivinícola. O salão abre 
as portas para profissionais, das 
15h às 18h30, e para o público 
em geral, das 18h às 22h. Quei-
jos, frios, antepastos e pratinhos, 
como risoto e pasta, fazem par-
te da mesa, cujo ingresso sai 
por R$ 200, no dia do evento, ou 
R$ 170, para compra antecipada 
na plataforma Sympla.

O que acontece quando dois 
chefs franceses vão juntos para 
a cozinha? Pode apostar que o 
sabor sai redobrado. A prova será 
feita esta noite, no jantar que os 
chefs Serge Segura e Alex Desvig-
nes protagonizarão no L´Amour 
du Pain, da 115 Sul, a partir das 
19h. “Serviremos de entrada uma 
salada niçoise, seguida por um 
couscous marroquino como pra-
to principal”, descreve Alex, que 
usará no cuscuz carne de cor-
deiro, frango e legumes varia-
dos com a smola de trigo (foto), 
que “vai bem molhadinha, com 
caldo de legumes especial”. De 
sobremesa, o confeiteiro Serge 
prepara uma trilogia de tortas: 
mirtilo, limão e caramelo. Sai 
por R$ 190. Pode levar o seu 
vinho que a casa cobra R$ 25 na 
rolha. Reservas podem ser feitas 
pelo telefone (61) 9 8127-3570, 
com o chef Alex.

O barão Philippe Nicolay Rotschild 
(D), 66 anos, nascido em uma das 
mais ricas dinastias europeias, que 
trocou a função de banqueiro pelo 
mundo do vinho, levou alguns 
rótulos de sua adega particular 
para degustar, ontem, no almoço 
com o chef italiano Rosario Tes-
sier (E), que caprichou no menu. 
Cabrito à caçadora com polenta 
finalizado com pasta de tartufo 
negro, e pecorino romano foi o 
carro-chefe, servido depois do primeiro prato de pasta e fagioli à malfitana 
com feijão branco e frutos do mar. Dono da importadora Monvin, o barão, que, 
há 11 anos, mora em São Paulo, veio fazer contatos para colocar o vinho pro-
duzido por ele no mercado do Centro-Oeste, considerado “ muito importante’’ 
para o Grupo Rotschild. O chef recebeu, na terça-feira, o prêmio de melhor 
restaurante de Brasília para a Trattoria da Rosario pelo Guia Encontro Gastrô.

Foi com enorme satisfação que o embai-
xador de Portugal, Luis Favo Ramos (foto), 
compartilhou o aumento de 10% na expor-
tação de vinhos do Porto para o Brasil nos 
primeiros nove meses de 2021, em relação 
ao mesmo período do ano passado, durante 
a degustação de exemplares da bebida, rea-
lizada na última sexta-feira, como o Taylor’s 
Bottled Vintage Port 2016 e o Porto Tawny 20 
anos da vinícola Martha’s. Não só o Porto, que 
é um dos mais famosos produtos da terrinha, 
a venda de vinhos lusos, em geral, cresceram 
mais de 30% este ano, o que torna Portugal 
o segundo maior exportador para o Brasil, 
depois do Chile.

Quem vem do mar Comida farta

Os donos do vinho

Jantar francês Visita nobre

O néctar de Portugal

Fotos: Camarão Camarada/Divulgação

Rota do Vinho/divulgação

L’Amour du Pain/ divulgação

E
statisticamente, mulheres 
passam por mais desafios 
diários em busca do su-
cesso do que os homens. 

Desigualdade salarial, dificulda-
des para liderar simultaneamen-
te uma família e equipe de tra-
balho e falta de confiança são 
alguns problemas recorrentes. 
No entanto, muitas mulheres es-
tão contribuindo para mudar es-
se dado. O número de mulheres 
empreendedoras no Distrito Fe-
deral tem chamado a atenção.

No DF, 113 mil mulheres eram 
donas de negócios próprios no 
último trimestre de 2020, de 
acordo com uma pesquisa do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae). No Brasil, estima-se que 
existam mais de 8,6 milhões de 
mulheres à frente de micro e pe-
quenas empresas. O número é 

13.53% menor que o do ano an-
terior, onde 9,9 milhões de mu-
lheres tinham um empreendi-
mento. No entanto, 2019 foi o 
ano que registrou mais mulheres 
empreendedoras, cerca de 20% a 
mais do que em 2016.

Hoje, no dia em que se co-
memora o Dia Mundial do Em-
preendedorismo Feminino, o 
Correio destaca histórias de mu-
lheres que decidiram ir à luta, 
apesar das dificuldades e pre-
conceitos, como é o caso da me-
cânica Ágda Oliver, 41 anos. Ban-
cária, ela largou tudo para abrir 
a própria oficina mecânica que 
atendesse a mulheres. “Depois 
que comprei meu primeiro car-
ro, comecei a passar por situa-
ções bem constrangedoras em 
oficinas. Eu não sabia o que es-
tava pagando, e uma vez eu gas-
tei um absurdo. Foram cobra-
das peças que nem existem no 
meu carro”, relata. A partir daí, 

ECONOMIA

 » RENATA NAGASHIMA

Ed Alves/CB/D.A.Press

A força delas para empreender

ela começou a estudar mais so-
bre mecânica e tomou gosto.

Conversando com outras 
mulheres, ela identificou que 
muitas pessoas passam pelo 
mesmo problema. “Quando eu 
encontrei o curso de mecânica 
no Sebrae, foi quando conside-
rei mudar de profissão. Ques-
tionei como pode não ter algo 
para nós mulheres. Tantas di-
rigindo, e quem cuida do carro 
delas? Foi quando decidi abrir 
uma mecânica que atendesse 
as mulheres e prestasse um ser-
viço de qualidade e que elas en-
tendessem.” Foram dois anos de 

muito estudo e pesquisas até a 
abertura da tão sonhada oficina. 

Coordenadora do pro-
grama de desenvolvimen-
to Sebrae Delas Mulher de 
Negócios, Renata Malhei-
ros destaca as dificuldades 
culturais que tornam a vida 
da mulher empreendedora 
mais difícil. “São coisas colo-
cadas na cabeça delas desde 
criança, como “oficina não é 
lugar de mulher”, “astronau-
ta é coisa de menino”. São 
muitos os preconceitos que 
refletem hoje, tanto que as 
áreas onde as mulheres mais 

empreendem são: alimen-
tos, beleza e moda. Cadê as 
mulheres na ciência, robó-
tica e tecnologia? Por que 
vemos tão poucas mulheres? 
Porque tem essa limitação 
desde criança”, analisa.

Fundadora da Impact Hub 
Brasília (do ramo de cowor-
king), a economista Deise Nico-
letto, 35 anos, depois de uma 
carreira dedicada a desenvolver 
negócios para empresas, sentiu 
necessidade de trabalhar em 
um nicho que gerasse, ao mes-
mo tempo, sustentabilidade 
financeira e também resolvesse 
problemas sociais. “Foi quando 
eu descobri a Hub, em São Pau-
lo. Esse empreendimento me 
proporcionaria uma estabilida-
de financeira e também ajudar 
pessoas”, conta. A jornada de 
empreender sendo mulher não 
foi nada fácil, mas, ela afirma 
que gerou muito autoconhe-
cimento e crescimento, pois 
aprendeu a lidar com abusos e 
a ter mais autoridade. 

Apenas no Distrito Federal, 113 mil 
mulheres eram donas de negócios 
próprios no último trimestre de 2020

Ágda Oliver, 41 anos, deixou 
de ser bancária para abrir 
uma oficina mecânica

Embaixada de Portugal

Osvaldo Rocha/Divulgação

Fim de semana 
será chuvoso

A previsão do tempo 
para hoje, no Distrito Fede-
ral, é de umidade relativa 
do ar entre 60% e 95%. O 
céu ficará nublado, com 
pancadas de chuva e tro-
voadas isoladas. Segundo 
o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), a 
temperatura varia de 18ºC 
a 26ºC. “Teremos muitas 
nuvens e condição para 
chuva ao longo do dia. Essa 
chance de chuva permane-
ce até domingo”, adianta o 
meteorologista do Inmet, 
Olívio Bahia. O especia-
lista diz que Brazlândia, 
com 256mm de chuva até 
as 16h de ontem, superou 
o volume esperado para o 
mês, de 226,9mm. 

Ed Alves/CB/D.A.Press
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LIBERTADORES

VICTOR PARRINI*

O 
mundo da bola também 
dá suas voltas e une o 
destino de personagens 
de maneiras que podem 

até parecer despretensiosas. Mas 
não se engane. Os encontros e 
desencontros nas quatro linhas 
acontecem por algum propósito. 
O de amanhã, às 17h, no Estádio 
Centenário, em Montevidéu, no 
Uruguai, definirá o campeão da 
Copa Sul-Americana 2021. O se-
gundo título mais importante do 
continente será decidido entre 
Athletico-PR e Red Bull Bragan-
tino e passará, necessariamente, 
pelas mãos e filosofias de Alber-
to Valentim e Maurício Barbie-
ri. Mesmo em lados opostos, os 
comandantes estão interligados.

A história em comum dos dois 
treinadores começou a ser escri-
ta há três anos, a pouco mais de 
2.300km do palco que consagra-
rá um dos dois como campeão 
sul-americano.

Em 23 de março de 2018, a se-
mifinal do Campeonato Carioca 
colocou frente a frente o Botafo-
go, de Alberto Valentim, e o Fla-
mengo do experiente Paulo Cé-
sar Carpegiani. O rubro-negro 
jogava apenas pelo empate, mas 
viu o Glorioso abrir o placar com 
Luiz Fernando e fechar a casinha. 
O marcador do Maracanã, não 
mais alterado, garantiu a equipe 
de General Severiano na final do 
Estadual e aumentou a pressão 
sobre o comandante da Gávea.

A eliminação rubro-negra cus-
tou o cargo de Carpegiani, que 
viu o então auxiliar-técnico Mau-
rício Barbieri assumir interina-
mente a prancheta. Logo, quis o 
destino do futebol que o êxito de 
Valentim no Botafogo fosse tram-
polim para a primeira experiên-
cia real de Barbieri como treina-
dor. A oportunidade foi agarrada. 

glória na decisão do Carioca con-
tra o arquirrival Vasco, Barbieri 
lançou de vez seu nome no mer-
cado como treinador profissio-
nal. Apesar da demissão no Fla-
mengo, Barbieri colaborou com o 
vice no Brasileirão de 2018.

Depois da experiência no Rio, 
Barbieri passou por Goiás, Amé-
rica-MG e CSA até fincar raízes 
no Red Bull Bragantino e levar o 
clube do interior paulista à inédi-
ta final continental. Não é pouco. 
A multinacional de bebida tam-
bém banca o Red Bull Salzburg 
(Áustria), o Leipzig (Alemanha) 
e o New York (Estados Unidos). 
Nenhum deles bateu meta co-
mo o Bragantino, primeiro time 
do mecenas a alcançar uma de-
cisão continental. 

Frutos da nova safra de treina-
dores brasileiros, a dupla come-
mora a chance de brigar por um 
título continental.

“É a chance de ser bicampeão, 
algo inédito entre os brasileiros. 
Treinar o Athletico, queira ou 
não, tem um sabor diferente, pe-
lo fato de eu ter sido atleta aqui. 
Foi onde fui mais feliz”, declarou 
Valentim à Conmebol.

“Nosso desejo, agora, é tentar 
conquistar esse título. Seria um 
momento histórico. Já é, mas a 
coroação com um título marca-
ria a história do clube, de Bragan-
ça Paulista”, ressaltou Barbieri. 

* Estagiário sob a supervisão 
de Marcos Paulo Lima

Nos primeiros 18 jogos à frente 
do Flamengo, o novato somava, 
em partidas oficiais, 10 vitórias, 
sete empates e apenas uma der-
rota. O bom desempenho o levou 

à efetivação.
Mas o vínculo de Barbieri 

na Gávea foi encerrado em se-
tembro daquele ano, após eli-
minação para o Corinthians na 

semifinal da Copa do Brasil. O 
jovem técnico perdeu o emprego 
para o experiente Dorival Júnior.

A temporada de 2018 chegou 
ao fim com resultados distintos 

para os atuais técnicos de Athle-
tico-PR e Red Bull Bragantino. 
Enquanto Valentim conquistou o 
primeiro — e único título — co-
mo técnico levando o Botafogo à 

SUL-AMERICANA Como o primeiro título da carreira de Alberto Valentim mudou o rumo profissional de Mauricio Barbieri. 
Adversários na inédita decisão brasileira de amanhã no Uruguai, eles são os mentores de Athletico-PR e Red Bull Bragantino 

Destinos cruzados

 » Vasco

Apenas cumprindo tabela 
na reta final da Série B do 
Campeonato Brasileiro, o 
Vasco recebe o Remo hoje, 
a partir das 19h, pela 37ª 
rodada. Essa será a última 
partida do time cruzmaltino 
dentro de São Januário na 
temporada, e o objetivo da 
equipe carioca é se despedir 
de casa com vitória.

 » Corinthians

Após outra derrota, 
desta vez por 1 x 0 para o 
Flamengo, a filha do técnico 
Sylvinho, do Corinthians, 
cansou de xingamentos e 
ofensas e implorou para 
a deixarem em paz. Taty 
Mendes e o irmão, Tiago 
Mendes, de 16 anos, foram 
ofendidos nas redes sociais 
e desabafaram. 

 » Atlético-MG  » Basquete 

O atacante Hulk será jogador 
do Atlético até, ao menos, 
o fim de 2023. Foi o que 
revelou o presidente do 
clube, Sérgio Coelho, durante 
evento envolvendo a Arena 
MRV, futura casa do Galo. O 
camisa 7 havia assinado por 
dois anos, com cláusula de 
ampliação do vínculo por 
mais uma temporada.

Os representantes do 
Distrito Federal no Novo 
Basquete Brasíl (NBB) 
voltam à quadra hoje, 
ambos em casa. O Cerrado 
Basquete receberá o Pato 
Bsquete, às 20h30, na 
Asceb. No outro duelo do 
dia, o Brasília Basquete 
terá pela frente o Mogi, às 
20h30, no Nilson Nelson. 

 » Boxe  » Tênis

Ao lado pai, Touro Moreno, 
em Las Vegas, Esquiva 
Falcão disse, ontem, estar 
pronto para a “guerra” 
contra o canadense 
Patrice Volny. O duelo será 
amanhã, no Mandalay Bay 
Hotel, numa eliminatória 
pelo título mundial dos 
pesos médios da Federação 
Internacional de Boxe.

O russo Andrii Medvedev 
sofreu para defender a 
invencibilidade no ATP 
Finals, em Turim. Contra o 
jovem e talentoso italiano 
Jannik Sinner, de 20 anos, 
substituto do compatriota 
lesionado Matteo Berrettini, 
o número 2 do mundo salvou 
dois match points e fez 6/0, 
6/7 (5/7) e 7/6 (10/8).

Conmebol/Divulgação Conmebol/Divulgação

“É a chance de ser bicampeão, algo 
inédito entre os brasileiros. Treinar o 

Athletico tem um sabor diferente pelo 
fato de eu ter sido atleta aqui”

Alberto Valetim, técnico do Athletico-PR

“Nosso desejo agora é tentar conquistar 
esse título. Seria um momento histórico. 

Já é, mas a coroação com um título 
marcaria a história do clube”

Mauricio Barbieri, técnico do Red Bull Bragantino

Bruno Henrique 
alivia o Flamengo

 Não passou de um susto 
para a torcida do Flamengo. 
Um exame realizado ontem 
à tarde não indicou lesão 
no joelho esquerdo do ata-
cante Bruno Henrique, ape-
nas uma tendinite que já 
começou a ser tratada pelo 
departamento médico do 
clube carioca.

Com isso, o atleta deverá 
ser poupado dos próximos 
jogos do Flamengo no Cam-
peonato Brasileiro (Inter 
e Grêmio) para estar em 
totais condições para a final 
da Copa Libertadores, dia 
27, diante do Palmeiras, em 
Montevidéu, no Uruguai.

“O atleta Bruno Henrique 

realizou exame, que cons-
tatou uma tendinopatia no 
tendão patelar do joelho 
esquerdo. Iniciou tratamen-
to”, informou o clube da 
Gávea pelas redes sociais.

Autor do gol da vitória 
do Flamengo sobre o Corin-
thians, aos 49 minutos da 
etapa final, quarta-feira, Bru-
no Henrique quase saiu de 
campo por causa das dores.

Além de Bruno Henrique, 
o técnico Renato Gaúcho 
também se preocupa com 
Diego Alves, Rodrigo Caio, 
Arrascaeta e Pedro, todos em 
tratamento. O goleiro deverá 
ser o único em campo contra 
o Internacional, amanhã, no 

Beira-Rio, em Porto Alegre, 
após um período fora para 
fortalecimento muscular.

Rodrigo Caio (edema na 
panturrilha esquerda), Arras-
caeta (recuperação muscular 
na coxa) e Pedro (artroscopia 
no joelho) lutam contra o 

tempo para estarem na final 
da Libertadores. O uruguaio 
é o que tem mais chance 
de entrar em campo antes 
da decisão continental. O 
Flamengo ainda enfrentará 
o Grêmio na terça antes do 
embarque para Montevidéu.

Mais do que o duelo com 
o Fortaleza, amanhã, no Cea-
rá, pela 34ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, a preocu-
pação maior do técnico Abel 
Ferreira é preparar a equipe 
para a final da Copa Liberta-
dores, dia 27, em Montevi-
déu, diante do Flamengo.

O treinador contou com a 
presença do zagueiro Gusta-
vo Gómez e o lateral-esquer-
do Piquerez, que estavam 
com as seleções do Paraguai 
e Uruguai, respectivamente, 
para a disputa das Elimina-
tórias para a Copa. Ambos 
foram desfalques contra 
Atlético-GO, Fluminense e 
São Paulo.

Os dois participaram das 
atividades juntamente com 
os atletas que atuaram pouco 
ou não jogaram contra o São 
Paulo. Foram aperfeiçoadas 

as trocas de passes, o contro-
le de bola, além de jogadas 
específicas para o contra-a-
taque. Os titulares fizeram 
um trabalho regenerativo na 
academia.

O volante Felipe Melo e os 
atacantes Dudu e Deyver-
son, ausentes no clássico 
por causa de suspensão, 
ficam novamente à disposi-
ção. Um time provável para 
o duelo com o Fortaleza 
poderá formar com: Wever-
ton; Marcos Rocha, Gusta-
vo Gómez, Luan e Piquerez; 
Felipe Melo (Danilo), Zé 
Rafael e Raphael Veiga; Gus-
tavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Palmeiras volta a treinar 
hoje, quando Abel Ferreira 
decidirá qual time colocará 
em campo. No primeiro tur-
no, o Fortaleza venceu por 3 
x 2, no Allianz Parque.

Criticado, Abel Ferreira pode 
usar Palmeiras titular amanhã

O atacante rubro-negro iniciou tratamento ontem para a final

Alexandre Vidal/Flamengo

Racismo
Às vésperas do Dia da Consciência Negra, o Pleno do 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva retirou a pena de 
perda de pontos do Brusque por ato racista praticado pelo 
conselheiro Júlio Antônio Petermann contra o meia Celsinho, 
do Londrina, em uma partida da Série B. O clube catarinense 
havia sido punido em setembro com perda de três pontos, 
mais R$ 60 mil de multa, por injúria racial praticada pelo 
conselheiro. “Muito envergonhado”, desabafou o jogador.

Athletico-PR x Bragantino

Quando: amanhã

Onde: Centenário (Uruguai)

Horário: 17h

Transmissão: Conmebol TV

Final
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Por oscar Quiroga

Data estelar: mercúrio e 
netuno em trígono; Lua 
quase cheia em touro. as 
crenças se desenvolvem 
na margem oposta da 
ciência, mas é um erro as 
tratar como elementos 
de categoria inferior, 
porque a ciência não tem 
respostas para todos os 
questionamentos humanos 
e, além disso, confiar em 
que a ciência seja superior 
a tudo o mais não deixa de 
ser uma crença também, a 
qual, como todas as outras, 
pode dominar durante 
séculos ou milênios, mas 
um dia será substituída 
por outra. Portanto, passa 
em revista tuas crenças, 
não tenhas pudor em 
relação a elas, mas aceita a 
temporalidade delas, além 
de investigar a realidade 
para verificar se não 
estacionaste em algumas 
que te impedem perceber 
como funcionam as coisas, 
ou como aproveitar melhor 
o curto período de tua 
existência. tuas crenças têm 
o poder de te afundar ou de 
te iluminar.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

continue organizando da 
melhor maneira possível seus 
projetos e, principalmente, as 
tarefas cotidianas essenciais 
para atingir seus propósitos. 
não se esqueça de que o 
grande caminho é feito de 
inúmeros pequenos passos.

Faça o que estiver ao seu 
alcance da melhor maneira 
possível, tendo em mente que 
o cenário do mundo não anda 
ajudando ninguém a manter 
tudo dentro de margens 
previsíveis. Por isso, se disponha 
a mudar o tempo inteiro.

tudo se mostra muito mais 
complicado do que você 
teria gostado, mas isso não é 
péssimo sinal de que sua alma 
tenha tomado todas as decisões 
erradas. Esse pensamento paira 
sobre a consciência, mas se 
desintegrará.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

Harmonia não é algo que se 
compre pronta no supermercado 
nem muito menos produto de 
terapia. Harmonia é resultado 
dos ajustes constantes 
que sua alma fizer, porque 
interessada em preservar bons 
relacionamentos.

reconheça com lucidez todas 
as complicações envolvidas 
nesta parte do caminho, 
evitando romantizar o processo 
com visões ideais que, apesar 
de poderem ser interessantes, 
nada bom agregariam ao 
processo atual.

Brinque com a realidade, 
brinque com as complicações, 
porque neste momento da 
história humana, sua alma 
ficou com a responsabilidade 
de fazer dar certo o que nas 
mãos de outras pessoas se 
transformou em caos.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

se for impossível você 
fazer o que pretende, pelo 
menos tente, porque toda 
tentativa será uma espécie 
de aproximação àquilo que, 
por enquanto, se mostra 
impossível. tentar e errar será 
melhor do que se acomodar.

sua mente calcula rapidamente 
ganhos e perdas, mas é tudo 
teórico, porque na prática 
o jogo acaba sendo outro 
completamente diferente. Por 
isso, tente se concentrar menos 
nos cálculos interiores e mais 
no jogo exterior.

Faça seu melhor, se 
desapegando ao máximo dos 
resultados que pretende obter. 
Faça seu melhor, buscando o 
regozijo da ação propriamente 
dita, em vez daquela que vem 
pelos resultados obtidos. 
desapego é a chave.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Entre a satisfação de desejos e 
o suprimento de necessidades 
anda sua alma neste momento, 
tentando se equilibrar. Essa não 
é uma equação que se resolva 
facilmente, você precisa ir 
ajustando passo a passo.

importante mesmo é que você 
outorgue a devida importância 
às pessoas com que se relaciona, 
porque todas as mudanças que 
sua alma precisa colocar em 
prática só serão possíveis com a 
ajuda dessas pessoas. Em frente.

Quantas vezes você se entusiasmou 
com conversas excelentes a 
respeito do seu futuro? dessa vez 
tudo precisa ser diferente e, mesmo 
que as conversas não produzam 
o regozijo do entusiasmo, que 
resultem em prática.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por José carLos ViEira

TANTAS Palavras
BlackBrasília
blackbrasília
chega sem medo
com muita criação
nosso batente
rola bem cedo
como invenção
o grande gog
encanto de oléria
animam a nação
zumbi dos ipês
cheio de arte
e contestação
a casa-grande
palácio da crueldade
corre pelo ladrão

Esta sEção circuLa dE tErça a sáBado/ cartas: sig, Quadra 2, LotE 340 / cEP 70.610-901

Marcos Fabrício

MÚSICA

Talento caipira

o 
universo da música sertane-
ja de raiz é o foco da primei-
ra edição do Festival de Viola 
Caipira do Entorno do Distri-

to Federal, que será realizado de hoje a 
domingo, a partir das 19h, com trans-
missão pelo YouTube. O evento, que 
promete revelar talentos do gênero, 
contará com a participação de músi-
cos, cantores e duplas da capital fede-
ral, de Goiás, de Minas Gerais, de São 
Paulo e do Paraná. Os cinco primeiros 
colocados serão premiados com valo-
res de R$ 1 mil a R$ 5 mil.

Além dos novos artistas, o festival 
terá apresentações de músicos reco-
nhecidos na modalidade, como a du-
pla brasiliense e Dyego & Gustavo, que 
tocará na primeira semifinal; o cantor 
goiano Almir Pessoa, na segunda se-
mifinal; e os consagrados Zé Mulato 
& Cassiano, na grande final. 

Idealizado por Karem Pereira, vio-
leira e produtora de eventos, e promo-
vido pela Violêta Produções, os con-
correntes se apresentarão acompa-
nhados por outros instrumentistas. 
“Temos como proposta  incentivar ar-
tistas que estão pouco habituados às 
novas tecnologias, e inseri-los de ma-
neira mais apropriada no atual mer-
cado da música. Todos os participan-
tes poderão acessar uma oficina de 

legalização artística com carga horá-
ria de 30 horas”, acrescenta. Intitula-
do Do autoral ao digital, o curso terá 
quatro módulos: registro artístico, re-
gistro de obra, registro de fonograma 
e lançamento musical digital. 

Com patrocínio do Fundo de Arte e 
Cultura de Goiás, o festival recebeu 35 
inscrições, sendo 18 só de São Paulo.

Mestres da viola caipira, os minei-
ros-brasilenses Zé Mulato e Cassiano 
serão as atrações principais do Festi-
val. A dupla, ganhadora de três tro-
féus no Prêmio da Música Brasileira, 
se apresenta, no encerramento, com 
um show no qual revisita sucessos 
da carreira, como Destino de violeiro, 
Meu céu, Sertão ainda é sertão e Tar-
de sertaneja. “Para nós, participar do 
Festival de Viola Caipira é uma opor-
tunidade e tanto de a gente voltar a to-
car para as pessoas que acompanham 
o nosso trabalho depois da quarente-
na por conta da pandemia. Fizemos 
uma live aqui em Brasília e um show 
em Porto Esperidião, em Mato Gros-
so, e tivemos ótima acolhida”, desta-
ca Zé Mulato.

FESTIVAL DE  
VIOLA CAIPIRA
de hoje a domingo, a partir 
das 19h, no canal da Violêta 
Produções, no Youtube. 

Dupla Zé Mulato & Cassiano é a grande atração do evento

Luiz Fernandes/divulgação

 » irLam rocHa Lima
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CANTORA E COMPOSITORA LANÇA DISCO COM 
PARCERIAS QUE SE DESTACAM PELA SONORIDADE 
REFINADA, COMO A DE NIVALDO ORNELAS 

          A 

voz 
de ANA DE 

HOLLANDA

A
na Maria Alvim Buarque de 
Hollanda tem dedicado a vi-
da basicamente à cultura. Em 
boa parte do seu tempo de 

vida exerceu os ofícios de cantora, 
compositora, atriz, dramaturga, di-
retora e produtora e ocupou cargos 
de comando em órgãos públicos co-
mo Ministério da Cultura, Funarte, 
Centro Cultural São Paulo e Museu 
da Imagem e do Som do Rio de Janei-
ro. Escrever letras é a atividade com 
a qual tem se ocupado mais atual-
mente. Ela, porém, faz uma ressal-
va: “Eu não sou poeta. Nunca escrevi 
um verso sequer que não fosse para 
uma melodia”.

Grande parte desta produção da 
irmã do cantor e compositor Chi-
co Buarque e das cantoras Miúcha e 
Cristina Buarque pode ser apreciada 
no Vivemos, álbum recém-lançado, 

que traz 11 faixas, nas quais há o re-
gistro de 10 canções feitas com par-
ceiros diversos: o samba Primeira 
dama, em homenagem a Dona Ivone 
Lara, e a valsa Berço vazio é dela e de 
Leandro Braga. Lucina é coautora de 
Era tão claro e da música que dá no-
me ao disco. A melodia de Verão que 
ficou, ouvida na abertura do repertó-
rio tem a assinatura do mineiro Nival-
do Ornelas; enquanto a de O que dei-
xei cair é do compositor amazônico 
Nilson Chaves.

Os outros parceiros são Lula Bar-
bosa (Outono), Marcelo Menezes 
(Fantasias), Cristovão Bastos (Ja-
mais decifrei), Simone Guimarães 
(Botucuxi). Sem fim é a única total-
mente autoral. “Desde que saí do Mi-
nistério da Cultura, estava ensaian-
do essa volta aos estúdios. Não pu-
de fazer nada nesse sentido, profis-
sionalmente, quando estive no MinC 
e na Funarte, pois haveria conflitos 

de interesse. Daí a minha felicidade 
em poder agora gravar um disco co-
mo eu vinha planejando, com reper-
tório e músicos que souberam casar 
muito bem o clima das canções com 
os arranjos e a minha voz”, disse An-
na ao Correio. 

Vivemos, o quinto título da dis-
cografia da artista, se junta a An-
na de Hollanda (1980), Tão simples 
(1995), Um filme (2001) e Só na can-
ção (2009). “Esse álbum é intimista, 
com letras intensas, para ser escuta-
do com atenção. Tem muita sutileza 
nele também. O público que quero 
atingir é esse amante de músicas ela-
boradas na criação da melodia e seu 
casamento com as letras, vestidas por 
arranjos que completam o clima”, co-
menta a cantora. “Todos os parceiros 
são músicos que admiro, tenho afini-
dade musical e sou amiga. Cada um 
tem um estilo, e a melodia é que me 
guia”, acrescenta. 

 » IRLAM ROCHA LIMA

Editor: José Carlos Vieira
josecarlos.df@dabr.com.br

 Maria Bethânia homenageia Chico Buarque com belo texto

 Biscoito Fino/Reprodução

VIVEMOS
 
Álbum de Ana de Hollanda 
com 11 faixas. Lançamento da 
gravadora Biscoito Fino.

DUAS PERGUNTAS/ANA DE HOLLANDA

Todas as canções são inéditas? 
A música Primeira dama tinha 

sido gravada pelo Leandro Braga 
num CD que ele fez em homena-
gem a Dona Ivone Lara, mas não 
tinha letra. Aí, ele me deu a melo-
dia e eu, que era também fã incon-
dicional de Dona Ivone como can-
tora, compositora e por sua histó-
ria, fiz a letra pensando nela. Ja-
mais decifrei também tinha sido 
gravada pelo Cristóvão Bastos em 
um CD instrumental dele, mas com 
outro título.

Como foi escrever letras para 
temas de parceiros diversos?

Todos os parceiros são músicos que 
admiro, tenho afinidade musical e sou 
amiga. Cada um tem um estilo, e a me-
lodia é que me guia. Tudo que me inspira 
parte da melodia, porque não sou uma 
poeta: uma folha em branco não me diz 
nada, mas uma melodia estimula mi-
nha imaginação. Me deixa alegre, triste, 
apreensiva, ansiosa e tento traduzir tu-
do isso em palavras. Mas não é raro re-
ceber músicas bonitas que não me ins-
pirem a letrar...

“A felicidade geral com que foi rece-
bida essa banda tão simples, tão brasi-
leira e tão antiga na sua tradição lírica, 
que um rapaz de pouco mais de vinte 
anos botou na rua, alvoroçando novos 
e velhos, dá bem a ideia de como andá-
vamos precisando de amor...”. Esse é um 
trecho da crônica de Carlos Drummond 
de Andrade, sobre a marchinha A banda, 
de Chico Buarque, vencedora da primei-
ra edição do Festival da Record, escrita 
em 1966, na coluna que o poeta manti-
nha no Correio da Manhã.

Trata-se do mais antigo depoimen-
to entre os 60 reunidos por Augusto 
Lins Soares, no Meu caro Chico, livro 
recém-lançado pela editora Francisco 
Alves. Palavras elogiosas sobre o can-
tor, compositor, escritor, cidadão poli-
tizado e amante do futebol e uma das 
figuras de maior relevância da cultu-
ra brasileira foram selecionadas pa-
ra esse projeto pelo arquiteto e desig-
ner pernambucano autor também de 
Revela-te Chico — Uma fotobiografia, 
que saiu em 2018, pela Bem-T-Vi.

Enfático, Antônio Carlos Jobim afirmou: 

Reverência a Chico Buarque

Francisco Alves/Reprodução

“Chico Buarque meu herói nacional. Chi-
co Buarque gênio da raça. Chico Buarque 
salvação do Brasil”. À voz de Tom se jun-
tam textos — a maioria já publicados e al-
guns inéditos — de nomes destacados das 

áreas da música, teatro, cinema e literatu-
ra, entre eles Caetano Veloso, que escreveu 
uma crítica sobre o show Caravanas), Vi-
nicius de Moraes, Glauber Rocha, Rubem 
Braga, Luis Fernando Veríssimo e José Sa-
ramago. Há falas também de Luiz Inácio 
Lula da Silva.

De Clarice Lispector, por exemplo, 
foi trazido para a coletânea um bilhe-
te, no qual a escritora ressalta: “Eu po-
deria dizer isso pessoalmente, mas ti-
ve medo de me emocionar. Você sa-
be que não me seria difícil convidar o 
que se chama de personalidades para 
minha casa. Mas não foi por você ser 
uma personalidade que chamei. Con-
videi você porque, além de ser alta-
mente gostável, você tem a coisa mais 
preciosa que existe: candura”.

Já Maria Bethânia o enaltece: “Eu 
sou talvez a maior admiradora do Chi-
co. Ele me representa, traduz meu 
pensamento, meu sentimento, minha 
pulsação. O que ele faz, da maneira 
como faz, tudo é bonito, elegante, de 
bom gosto e sincero. E ele tem ainda 
a alma feminina. Acho lindo”.

MEU CARO CHICO — 
DEPOIMENTOS
Organização de Augusto Lins 
Soares, com 256 páginas. 
Lançamento da editora 
Francisco Alves. Preço R$ 65.

A Academia Brasileira de Letras 
(ABL) elegeu, ontem, o novo ocupante 
da Cadeira 12 de seu quadro de mem-
bros efetivos. O vencedor foi o médico 
e escritor Paulo Niemeyer Filho, que 
recebeu 25 votos em sessão híbrida no 
Petit Trianon, no Rio de Janeiro. Par-
ticiparam da eleição 34 acadêmicos 
de forma presencial ou virtual, com 
uma abstenção por motivo de saúde.

“Paulo Niemeyer entra para a Aca-
demia Brasileira de Letras como agen-
te da ciência e da cultura, em sintonia 
com o humanismo e a modernidade. 
Sua presença reafirma o compromis-
so desta Casa com o conhecimento 
integral, de que ele, Paulo, é mestre 
consumado”, declarou o presidente 
da ABL, Marco Lucchesi, no site da 
instituição.

O novo acadêmico Paulo Nieme-
yer Filho, depois da recente eleição de 
Fernanda Montenegro e Gilberto Gil, 
entra na vaga de Alfredo Bosi, faleci-
do em abril deste ano. Os ocupantes 
anteriores da cadeira 12 foram: Urba-
no Duarte (fundador), Augusto de Li-
ma, Vítor Viana, José Carlos de Mace-
do Soares, Abgar Renault e Dom Lu-
cas Moreira Neves.

Paulo Niemeyer Filho eleito na ABL

ACADEMIA DE LETRAS

O neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho ocupará a cadeira de Alfredo Bosi

Reprodução/twitter

Leo Aversa/Divulgação

Leo Aversa/Divulgação



1

IMÓVEIS
COMPRA E
VENDA

1.1 Apart Hotel
1.2 Apartamentos
1.3 Casas
1.4 Lojas e Salas
1.5 Lotes, Áreas

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

QUITINETES

2 QUARTOS

OPORTUNIDADE R$650MIL
R 12 Sul novo 12º an-
dar vista livre 1 vaga ga-
ragem Tr: 98466-1844/
981751911 c7432

3 QUARTOS

1.2 ASA NORTE

ASA NORTE

1 QUARTO

2 QUARTOS

HÁ 30 ANOS NO MERCADO!
SR. IMÓVEIS

VENDEMOS E ALUGAMOS
SEU IMÓVEL

CJ 9417

99109-6160
3042-9200

FALE CONOSCO

OPORTUNIDADE ÚNICA
116 BLOCO H 3º andar
nascente vista livre se-
mi mobiliado Tr: 98466-
1844/ 981751911 c7432

211 BL.K reformado.
R$810.000.,Sala/jantar/
var,2/4c/arms. 2wc, coz/
americ, á. serv. Prédio
á.lazer na cobertura. F/
99659-5010 cj12.189

OPORTUNIDADE ÚNICA
116 BLOCO H 3º andar
nascente vista livre se-
mi mobiliado Tr: 98466-
1844/ 981751911 c7432

211 BL.K reformado.
R$810.000.,Sala/jantar/
var,2/4c/arms. 2wc, coz/
americ, á. serv. Prédio
á.lazer na cobertura. F/
99659-5010 cj12.189

1.2 ASA NORTE

3 QUARTOS

4 OU MAIS QUARTOS

ASA SUL

2 QUARTOS

ANDAR ALTO VISTA LIVRE
R$ 950.000,00

208 NASCENTE 2qtos
escrit reformado garag
98532-3333 c23171

1.2 ASA SUL

3 QUARTOS

HÁ 30 ANOS NO MERCADO!
SR. IMÓVEIS

VENDEMOS E ALUGAMOS
SEU IMÓVEL

CJ 9417

99109-6160
3042-9200

FALE CONOSCO

OPORTUNIDADE!!
107 3QTOS DCE
140m2 úteis, nasc, origi-
nal vazio só R$1.050mil
só dinheiro. Oportunida-
de 98380-1568 c513

OPORTUNIDADE!!!
114 SUL Todo reforma-
do3qts (ste)salãoarmari-
os DCE 158m2 úteis
gar. Alto Padrão. Ac/ tro-
ca 98380-1568 c513

OPORTUNIDADE!!!
402 SUL 3 qts (suite) ba-
nheiro social DCE arms
vazado vazio 104m2

úteis elevador excelente
estado vazio. Ac imóvel/
troca. 98380-1568 c513

4 OU MAIS QUARTOS

3 0 9 B LOCO K
p/reformar, 171m2 inter-
no + 92m2 área comum
+ 72m2 duas garagens,
5qts 1 suíte (de canto
6º andar). Particular! Só
i n t e r e s s a d o s R $
1.980.000, Cel. (61)
98126-0009 (zap)

3 0 9 B LOCO K
p/reformar, 171m2 inter-
no + 92m2 área comum
+ 72m2 duas garagens,
5qts 1 suíte (de canto
6º andar). Particular! Só
i n t e r e s s a d o s R $
1.980.000, Cel. (61)
98126-0009 (zap)

LAGO NORTE

QUITINETES

ED GENESIS
R$ 235.00000

CA 02 nascente 32m2
kit refor elev/garagem
98532-3333 c23171

1.2 LAGO NORTE

2 QUARTOS

NOROESTE

1 QUARTO

SQNW 307 35m2 1q, sa-
la, coz, banh, divisoria
lambri. arm. plan. mobilia-
do gar Tr: 98139-1510

SAMAMBAIA

3 QUARTOS

QS 612 Ed. Cristalina
3qtos(1ste), gás enc.
gar, 70m2 R$ 250mil.
99395-6886 zap c5946

SUDOESTE

QUITINETES

ED CARIBE CENTER
R$220.000,00

QMSW04kit semi mobili-
ada ar condicionado c/
gar 98532-3333 c23171

1.2 SUDOESTE

CLSW 300-B -Bloco "2"
Kit 118 - R$ 220.000.
Ed. Lincoln Center. Sala/
varanda, wc, copa c/
arm., Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506

3 QUARTOS

HÁ 30 ANOS NO MERCADO!
SR. IMÓVEIS

VENDEMOS E ALUGAMOS
SEU IMÓVEL

CJ 9417

99109-6160
3042-9200

FALE CONOSCO

DESOCUPADO
305 SQSW Apto Refor-
mado,3qtos,suíte,eleva-
do e garagem c3037
98123-9544 /3225-5760

OPORTUNIDADE
306 SQSW Ed Munich
3qts arms suite dce gar
original 99m2 úteis só
RS1.150.000 00 só di-
nheiro. Oportunidade!
Inf: 98380-1568 C513

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.3 CASAS

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

QI 02 4stes pisc e chur.
600m2 984013270 c472

1.3 LAGO SUL

LAGO SUL

3 QUARTOS

4 OU MAIS QUARTOS

QI 05 lt 1.320m2 5stes
800m2 á.constr. 98401-
3270/ 3327-0621 c472

RUA DAS PALMEIRAS
R$2.600.000

QI 05 Térrea 500m2 4q
2stes pisc sauna churr
98532-3333 c23171

1.3 LAGO SUL

QI 16 lt 1.320m2 5stes
1.500m2 .constr. 98401-
3270/ 3327-0621 c472

SAMAMBAIA

2 QUARTOS

SOBRADINHO

4 OU MAIS QUARTOS

LUXUOSA !!!
QD 07 Casa 2pav.
520m2 de construção lo-
te 525m2, salão de
50m2, sala, 4qts (sendo
2suítes e 1 com hidro)
WC, lavabo, churrasquei-
ra e garagem p/ 6 car-
ros. Acito Imóveis no Pla-
no Piloto e Sobradinho.
c3027 98199-0545
99698-8790 /3225-5760

LUXUOSA !!!
QD 07 Casa 2pav.
520m2 de construção lo-
te 525m2, salão de
50m2, sala, 4qts (sendo
2suítes e 1 com hidro)
WC, lavabo, churrasquei-
ra e garagem p/ 6 car-
ros. Acito Imóveis no Pla-
no Piloto e Sobradinho.
c3027 98199-0545
99698-8790 /3225-5760
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1.3 TAGUATINGA

1.3 CASAS

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA SUL

HÁ 30 ANOS NO MERCADO!
SR. IMÓVEIS

VENDEMOS E ALUGAMOS
SEU IMÓVEL

CJ 9417

99109-6160
3042-9200

FALE CONOSCO

1.4 ASA SUL

SALAS

ASA SUL

OPORTUNIDADE R$265MIL
BRASIL 21 bloco E sa-
la 10º andar 34m2 aluga-
da vista livre 98175-
1911/98466-1844 c7432

SALAS 1111 E 1112
SCS QD 01 Vendo sa-
las reformadas, vazias,
mobiliadas, ar condic., di-
visória cortinas c3027
98199-0545/99698-8790

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

SANTO ANTONIO
DO DESCOBERTO-GO

VENDO FAZENDO
com 39hec, escriturada,
registrada, casa princi-
pal,casadecaseiro,chur-
rasqueira, curral, gal-
pão, energia elétrica,
àgua de riacho perene,
com destinação urbana,
( pode fazer loteamen-
to) Ótima para Investi-
dor. Informações. c3027
98199-0545/99698-8790

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

CARTA CONTEMPLADA
TEMOS BASTANTE
opções, comptramos
e vendemos, faça sua
cotação!! End: SBN
QD 02 Bl J salas
1112/1115. 61-3328-
1280/61-98406-1067/
6199982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

1.7 CONSÓRCIO

BANCORBRAS
OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contem-
plada ou não. Tr:
99552-8132 Whats.

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

2.1 Apart Hotel
2.2 Apartamentos
2.3 Casas
2.4 Lojas e Salas
2.5 Lotes, Áreas

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1 APARTHOTEL

IMPERIAL APARTS Fri-
go Ar, Tv, Wifi, coz. Á.s
Zap 99981-9265 c4559

2.2 APARTAMENTOS

ASA NORTE

QUITINETES

SGAN 911 - Bl. "H"/19
R$1.000.Ed.GardenPa-
rk. Sala, qto, copa, wc e
gar. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.

1 QUARTO

316/K/605. R$1.600,00.
Sala, qto/arm., wc, coz/
arms,ár.serv.,Ótimoesta-
do. Saback Imóveis
34451105 CJ3506.

IMPERIAL KITS sl, qto,
banh, coz, à.serv, mobil.
zap 99981-9265 c4559

2 QUARTOS

309 - K/110. R$ 3.500
Sala/ var/ blindex, 2/4 c/
arms. 2 wc (suíte), coz.,
á serv., DCE, garagem.
Ótimo estado. Saback
3445.1105 CJ 3506.

2.2 ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

202/F/201 R$ 5.000,00
Apto. reformado, finoaca-
bamento. Sala, 4/4 c/
arms. (2 suítes), wc,
coz/arms., á.serviço., c/
wc e garagem. c/arms.,
S a b a c k I m ó v e i s
3445.1105 CJ 3506.

ASA SUL

2 QUARTOS

210- B/512. R$ 2.500.
Apto reformado, nascen-
te. Sala, 2/4 c/arm., wc.
coz., á.serv., DCE. s/ ga-
rag Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.
308 -BLC/502 - reforma-
dissimo.R$3.800,00.Sa-
la, 2/4, c/arms., (suíte),
wc, coz., DCE e gara-
gem. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506
310 - BL.D , Ap.201 -
R$ 2.700. Sala, 2/4 c/
arms. wc, coz., área e
wcserv.,garag.Ótimoes-
tado Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.

3 QUARTOS

2 0 4 - " I " / 2 0 6 . R $
3.300,00. Sala, 3/4 c/
arms., 2wc, copa/
cozinha. á.serv., DCE,
gar. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.
211 BL.K /207 reforma-
do. Salão, 3 qtos/arms.
2 wc (suíte), coz/arm.,
á. serv. DCE, gar., R$
3 .700 ,00 . Saback
3445.1105 CJ3506.
306- C/202R$3.500. Re-
formado. Salão, 3/
4(suíte), arms.,wc, coz/
arms., wc serv. Saback
F/3445.1105 CJ 3506.
2 0 4 - " I " / 2 0 6 . R $
3.300,00. Sala, 3/4 c/
arms., 2wc, copa/
cozinha. á.serv., DCE,
gar. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.
211 BL.K /207 reforma-
do. Salão, 3 qtos/arms.
2 wc (suíte), coz/arm.,
á. serv. DCE, gar., R$
3 .700 ,00 . Saback
3445.1105 CJ3506.

2.2 ASA SUL

204 - B/502. R$4.700.
Reformado,finoacab.Sa-
lão, 3/4 (suíte), arms.,
wc, coz/arms,. área
serviço., DCE e gara-
gem. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.

4 OU MAIS QUARTOS

1 0 6 - B L K / 3 0 3 -
R$6.000. Reformado, fi-
no acabamento. Salão,
sala TV, lavabo, 4/4
(1suíte) arm., 2wc soci-
ais, coz/copa., arm., des-
pensa, á. serv. e DCE.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.

GUARÁ

1 QUARTO

AE 04 - Bl."B". Ap 323
Res. 3 Irmãos Guará II.
Sala/varanda., 1 qto,
wc, copa c/armário., óti-
mo estado. R$ 800,00.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ3506.

2 QUARTOS

QE 02, A-12/203 (L.
Costa). Sala, 2/4 arms.
wc, coz. , á.serv . ,
garagem., R$ 900,00 Sa-
back Imóve i s F /
3445.1105 CJ/ 3506.

OCTOGONAL

2 QUARTOS

AOS 07/B/208. - R$
2.200,00 Sala/var /
blindex. 2/4 c/arms., wc,
coz., DCE, á.serv. e
gar. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

SUDOESTE

2 QUARTOS

CLSW 300-B R$ 2.000.
Ed. L. Center ap. 222 c/
gar. Sala, 2/4, arms., co-
pa, wc, á.serv., Saback
3445.1105 CJ 3506.

2.3 CASAS

GUARÁ

3 QUARTOS

QE 34 3qts sl coz banh
ár.serv. gar p/4carros
99981-3118 c/1994

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

2.3 LAGO SUL

SPR ALUGA
QI 11 Exc. casa - Hall
de entrada, salão 3 ambi-
entes, sl. jantar, jardim in-
verno, lavabo, bibliote-
ca, 4qtos, suítes, sl ínti-
ma, varandão, exc. coz.
arm. e á.serviço, 2
DCE, pisc., área lazer
compl. Local privilegia-
do, 680m2 área útil.
Exc. p/ Embaixadas e di-
plomatas. 3322-2585 /
99554-8356 c/3220-DF.

2.4 LOJAS E SALAS

SALAS

ASA SUL

910 - SGAS / Via Brasil
- B l . " D " / 4 4 6 , 4 0m 2 .
R$1.300,00. Sala c/
recepção, 2 wc (ar
condicionado.) Saback
3445.1105 CJ 3506.
910 - SGAS / Via Brasil
- B l . " D " / 4 4 6 , 4 0m 2 .
R$1.300,00. Sala c/
recepção, 2 wc (ar
condicionado.) Saback
3445.1105 CJ 3506.

3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis
3.2 Caminhonetes e

Utilitários
3.3 Caminhões
3.4 Motos
3.5 Outros Veículos
3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

CHEVROLET

ONIX 21/22 1.0 Entr + ta-
xa especial em até 72x,
emplacamento, película
e tapete grátis. 98227-
5003 Joab Santiago
ONIX 21/22 1.0 Entr + ta-
xa especial em até 72x,
emplacamento, película
e tapete grátis. 98227-
5003 Joab Santiago

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

LOCA VIP
AUTOMÓVEIS COM
AR cond, dh e km livre.
Não exigimos cartão. A
partir de R$ 60,00. Tr:
98282-5660 whats

3.6 CONSÓRCIO

CONSÓRCIO

CARTA CONTEMPLADA
TEMOS BASTANTE
opções, compramos e
vendemos, faça sua
cotação!! End: SBN
QD 02 Bl J salas
1112/1115. 61-3328-
1280/61-98406-1067/
61 99982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma
4.2 Moda, Vestuário

e Beleza
4.3 Saúde
4.2 Comemorações,

e Eventos
4.5 Serviços Profissionais
4.6 Som e Imagem
4.7 Diversos

4.1 CONSTRUÇÃO E
REFORMA

CONSTRUÇÃO

MATERIAIS

TELHAS COLONIAIS
Vdo 6 mil telhas usadas
bom estado 992121419

PISCINA

PISCINA FIBRA de vi-
dro 6.20 x 3,0 Retangu-
lar - Nova R$ 10.875,00
(Vários Tamanhos) 61-
998083017

SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO

OUTRAS ESPECIALIDADES

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

NA IL DES IGNER
Águas Claras e entorno-
Moda e Beleza Telefo-
ne: 61-991076985

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ANTI STRESS prostáti-
ca e outras 1h A. Claras
9 às20h 61 98357-8509

4.3 MASSAGEM TERAPÊUTICA

ANTISTRESSDESPOR-
TIVA relaxante e outras
61- 998645172 A.Norte
CLÍNICA LOTUS estéti-
ca especializada 61-
992372027

ESPAÇO TERAPÊUTICO
MASSAGEM DEPILA-
ÇÃOmasculinaebronze-
amento a jato. L2 Norte
Tr: 61 99687-6579

ESPAÇO TERAPÊUTICO
MASSAGEM DEPILA-
ÇÃOmasculinaebronze-
amento a jato. L2 Norte
Tr: 61 99687-6579

4.4 COMEMORAÇÕES
E EVENTOS

FESTAS

DECORAÇÃO FESTA
completa por 199,90 +
lembrançinha. Chame
no whats 99177-8965

PROCURO SALÃO
DE FESTA PARA loca-
ção ou arrendamento Ta-
guatinga 986226464

WINE EVENTOS Te-
mos a bebida certa para
o seu evento. Contate-
nos (61) 98325-6997

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ARQUITETURA

PLANTÃO 24 HORAS
PROJETOS ARQUI-
TETURA instalação
R$1,30m2. Reformas
e Obras 33361381/
99254-2886 crea
6560/CE

OUTROS PROFISSIONAIS

SERVIÇO SOCIAL arti-
go cientifico sobre CO-
VID 19. F: 982887363
ANIMALEXLABORATÓ-
RIO Veterinário. Agilida-
de e Qualidade no resul-
tado dos exames. Conta-
te-nos: 61 98210-9919
DOMINATRIXPROFISSI-
ONAL Bdsm e Fetiches
www.fetichebr.com (61)
98241-6389

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE
ALESSANDRA

ADULTÉRIO FOTOS
Nº 1 com filmagens,

flagrante.

SIGILO E DISCRIÇÃO
Monitoramento 24h

TRABALHO C/ TODAS AS ÁREAS

61 99607-1398

CONSULTAR PESSOA
por CPF RG ou placa
de veiculo. Whatsapp
61-98301-2764
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Pregão Eletrônico nº 10/2021
A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
do Poder Executivo – Funpresp-Exe - torna público que realizará licitação
objetivando a contratação de instituição registrada ou devidamente
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar os serviços de
custódia qualificada e controladoria de títulos e valores mobiliários para os
planos administrados pela FUNPRESP-EXE. Abertura: 07/12/2021, às 10
horas (horário de Brasília), no sistema Comprasnet. O edital encontra-se
disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.funpresp.com.br.

JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL DO PODER
EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 20211. EDITAL DE CONVOCAÇÃOO Conselho de Administração da BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (“Banco”) convoca osacionistas para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 26 de novembrode 2021, às 9h, por meio digital, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários(“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:(i) a adesão do Banco ao segmento de Nível 1 de Governança Corporativa (“Nível 1”) da B3S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;(ii) a alteração e consolidação do estatuto social do Banco para, entre outras alterações, (a)adequá-lo às regras do Nível 1; (b) incluir melhorias de governança corporativa; (c) incluir asdisposições relativas aos certificados de depósito de ações do Banco; (d) refletir os apontamentosemitidos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF acerca do funcionamento daOuvidoria nas instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil; e (e) implementar ajustesgerais decorrentes da nova estrutura organizacional vigente desde outubro de 2020; e(iii) autorização à administração do Banco para tomar todos os atos e medidas necessários paraa implementação das deliberações acima, incluindo a ratificação de todos aqueles que já tenhamsido praticados.Instruções e Informações Gerais:Conforme autorizado pelo artigo 21-C, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481, a AGE será realizadade modo digital, por meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pelo Banco, nos termosprevistos na Instrução CVM 481.Observados os procedimentos previstos neste edital de convocação para a AGE (“Edital deConvocação”) e na proposta da administração para a AGE (“Proposta da Administração”), paraparticipar e votar por meio de sistema eletrônico, o acionista deverá enviar solicitação ao Bancopara o endereço de e-mail ri@brb.com.br, até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGE(isto é, até o dia 24 de novembro de 2021), consoante o previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, daInstrução CVM 481, e enviar ao Banco os documentos indicados neste edital de convocação daAGE e na proposta da administração da AGE.Após a análise dos documentos enviados e comprovação da titularidade das ações, o Bancoenviará aos senhores acionistas, em resposta ao e-mail enviado com a documentação requerida,as regras e os procedimentos necessários e suficientes para participação, acesso e utilização dosistema eletrônico de participação na assembleia.Em observância do previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481, o Banco solicitaaos senhores acionistas que pretendam participar e votar, por meio de sistema eletrônico, na AGEque apresentem, em até 2 (dois) dias antes da data da sua respectiva realização (isto é, até o dia24 de novembro de 2021): (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária dasações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404, de15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e/ou relativamenteaos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo arespectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 2 (dois) dias úteisantes da data de envio do documento para o Banco; e (ii) instrumento de mandato, devidamenteregularizado na forma da lei e do estatuto social do o Banco, na hipótese de representação porprocurador. Os senhores acionistas ou seus representantes legais deverão, ainda, apresentar, emconjunto com os demais documentos necessários, documentos que comprovem a sua identidadee os seus poderes, conforme o caso.Os instrumentos de mandato deverão (i) ter sido outorgados há menos de 1 ano e para procuradorque seja acionista, administrador do Banco, advogado ou instituição financeira, observado que(a) se pessoa jurídica: o acionista pode ser representado por seus representantes legais ou porprocurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as regras da Lei nº10.406, 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), não havendo necessidade,neste caso, de que o procurador seja acionista, administrador do Banco, advogado ou instituiçãofinanceira; e (b) se fundo de investimento: o acionista por ser representado pelo seu administradore/ou gestor (conforme o caso) ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atosconstitutivos e de acordo com as regras do Código Civil, não havendo necessidade, neste caso,de que o procurador seja acionista, administrador do Banco, advogado ou instituição financeira;e (ii) ser acompanhados dos documentos que comprovem os poderes de representação eidentidade do outorgante e do outorgado, conforme o caso.Solicitamos aos senhores acionistas que depositem ou enviem por correspondência os referidosdocumentos: (i) para a sede social do Banco, situada no Centro Empresarial CNC - ST SAUN,Quadra 5, Lote C, Torre C, 11º andar, Brasília/DF, CEP 70.040-250, aos cuidados da Gerência deRelacionamento com Investidores do Banco; ou (ii) para o endereço de e-mail da Gerência deRelacionamento com Investidores (ri@brb.com.br), no prazo de até 2 (dois) dias antes da data derealização da AGE (isto é, até o dia 24 de novembro de 2021), nos termos do artigo 5º, parágrafo3º, da Instrução CVM 481.Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a serem analisados ou discutidos na AGE,incluindo este Edital de Convocação, a Proposta da Administração, bem como aqueles exigidosnos termos da Lei das Sociedades por Ações e na forma da Instrução da CVM 481, encontram-se disponíveis aos senhores acionistas, a partir desta data, na Gerência de Relações comInvestidores do Banco, localizada no 11º andar do Centro Empresarial CNC - ST SAUN, Quadra5, Lote C, Torre C, Brasília/DF, CEP 70.040-250, e nos websites do Banco (ri.brb.com.br), da CVM(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).Brasília, 4 de novembro de 2021.Edison Antônio Costa Britto GarciaPresidente do Conselho de Administração

4.7 EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

4.7 DIVERSOS

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

JET SKI Sea Doo GTI
130 HP - 2019. Cota 1/
8. Novo. Ao adquirir a co-
ta vc se torna proprietá-
rio. Zap: 99303-5896

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária

5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais

5.3 Infomática

5.4 Oportunidades

5.5 Pontos Comerciais

5.6 Telecomunicações

5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

SEMENTES
E MUDAS

BRAQUIARÃOMOMBA-
ÇA e Massai em promo-
ção. Tr: 62 99579-1995

MINERAL SEMENTES
PROMOÇÃO Mombaça
Massai, brach, Quênia,
Androp e adubos. Tr:
3632-1439/ 99932-5667

MUDASDEEUCALIP-
TO Sansão do Cam-
po e Nativas do cerra-
do. 99989-0798 Júlio
Radel

BRAQUIARÃOMOMBA-
ÇA e Massai em promo-
ção. Tr: 62 99579-1995

MINERAL SEMENTES
PROMOÇÃO Mombaça
Massai, brach, Quênia,
Androp e adubos. Tr:
3632-1439/ 99932-5667

MUDASDEEUCALIP-
TO Sansão do Cam-
po e Nativas do cerra-
do. 99989-0798 Júlio
Radel

A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP, Empresa Pública vinculada à Secretaria
de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia, leva ao conhecimento dos interes-
sados que promoverá licitação pública na modalidade Leilão, com 1º Leilão em 01/12/2021 e 2º
Leilão em 02/12/2021 ambos com encerramento a partir das 16h, por intermédio da Leiloeira Oficial
credenciada,MOACIRA TEGONIGOEDERT, regularmentematriculada na Junta Comercial, Industrial e
Serviços doDistrito Federal, sob o nº 063, para alienação dos imóveis recebidos emgarantia, nos con-
tratos inadimplentes deAlienação Fiduciária, pelamaior oferta, no estado de ocupação e conservação
em que se encontram, conforme processo 00111-00011288/2021-79(SEI). O Edital do Leilão
11/2021 está disponível nos sites <https://www.terracap.df.gov.br/index.php/compre-imoveis> ou
<https://www.moacira.lel.br>. O Leilão ocorrerá somente de maneira on-line, por meio do
endereço eletrônico <https://www.moacira.lel.br>. Em caso de eventuais dúvidas, infor-
mações complementares poderão ser obtidas pelos telefones: (61) 3350-2222 (Terracap) ou(61) 3041-9533 e (61) 99232-3786, (leiloeira) ou pessoalmente na Sede da TERRACAP, no
horário das 7h às 19h, ou no escritório do leiloeiro situado no SBS Quadra 02, nº 12, Bloco "E",
Edifício Prime, Sala 206 - Brasília/DF.

Brasília/DF, 10 de novembro de 2021ERASMO CIRQUEIRA
Gerente de Administração de Recebíveis Imobiliários – SubstitutoGEARI/DIRAF/TERRACAPEDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES

Diretor de Administração e FinançasDIRAF/TERRACAP

5.2 MÍSTICOS

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

MÍSTICOS

DONA SANTANA Re-
cém chegada da Bahia
seja qual for o seu proble-
ma, trabalhos, amarra-
ções fortíssimas para o
amorcartasbúzios,paga-
mento após resultado.
Trabalhos rápidos 100%
garantido! Atendendo
Tag. Norte 98200-3641
Marque sua consulta!

MÃE RITA Cultua ciga-
nosmagiaebruxarias tra-
tam com reike e florais
garrafas, cartas tarô.
98482-0416/99551-2981

SENSITIVA KARLA
VENHA BUSCAR
uma luz para sua vi-
da. Jogo cartas e ta-
rô, Previsão para
2022. Marque sua con-
sulta. Tr: 98291-1995

DONA SANTANA Re-
cém chegada da Bahia
seja qual for o seu proble-
ma, trabalhos, amarra-
ções fortíssimas para o
amorcartasbúzios,paga-
mento após resultado.
Trabalhos rápidos 100%
garantido! Atendendo
Tag. Norte 98200-3641
Marque sua consulta!

5.2 MÍSTICOS

DONA PERCÍLIA
PREVINA-SE CON-
TRA os obstáculos
que se apresentam
em seus caminhos e
esclareça suas maio-
res dúvidas sobre sua
vidaamorosa,profissio-
nal ou familiar. Dona
Percília faz e desfaz
qualquer tipo de traba-
lho. Somente para o
bem! Saúde, Amor
não correspondido, In-
veja, Depressão, Ví-
cio, Intriga, Insônia,Fal-
ta de paz, União de ca-
sal. Endereço: QSA
07 casa 14 Tag.Sul
Rua do Colégio Gui-
ness. Site: www.
amparoespiritualdona
percilia.com F: 3561-
1336 / 99666-0730 /
98363-5506 (Zap)

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

ASSESSORIA
DE CRÉDITO

ANTECIPAÇÃO DE FG-
TS Antecipe até 05 sa-
ques aniversários sem
comprometer sua renda
mensal. 61-983616692

EMPRÉSTIMOCOMGA-
RANTIA de veículo c/
osmenores juros domer-
cado. Até 90% do valor
do automóvel em crédi-
to .61 98525-5852

NEGÓCIOS

PROPAGANDA E
MARKETING

SERVIÇOS DE DE-
SIGN gráfico, edição de
vídeo,narraçãoparavíde-
os, legendas.SEO youtu-
be, document. Preço a
combinar. 995725838

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

FRANQUIASVDOLotéri-
cas,Subway,BRBconve-
niência, Giraffas, Chiqui-
nho e Panelinhas c/ exc-
tes faturamento em todo
DF 99243-4766 c13369
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5.7 CLUBE

5.7 TURISMO E LAZER

NEGÓCIOS

CLUBE

COMPROTÍTULOSpou-
sada Rio Quente 64-
992364389
COMUNICADO DE EX-
TRAVIO de Título Rio
Quente Resort Telefo-
ne: 61-991910977
TÍTULO SÓCIO remido
I t i qu i ra Pa rk 61 -
981525063

SERVIÇOS

TEMPORADA

HOTEL HOT SPRINGS
CALDAS NOVAS
(GO) Apto 7 piscina,
sauna, frigobar, ar, ba-
nheira 4 pessoas.
Whats 61 99987-9698

OUTROS

ACOMPANHANTE

AYLA UMA MULATA
quenteatendonoBandei-
rante (61) 99191-0390

CASA DE MASSAGEM
As Tops do Mato gros-
so. (61 )3877-9614

5.7 ACOMPANHANTE

COROA VIP 24HORAS**
ELOIZA48ª viúva discre-
ta p/idosos massg moro
só 61 984629852 406N

KATIA COROA cari-
nhosa só p/ senhores.
Promoção 61 99972-
7836 Sudoeste

CINE CABARE Vip Co-
nic casais liberais e soltei-
ros 12 as 22hs Whats
61 99120-3647

CLÍNICA DE MASSAGEM
COM LINDAS mulhe-
res. Vem conferir! 309
Sul, atrás da Ótica Bra-
siliense. 6132424314

CLÍNICA DE MASSAGEM
COM LINDAS mulhe-
res. Vem conferir! 309
Sul, atrás da Ótica Bra-
siliense. 6132424314

KATIA COROA cari-
nhosa só p/ senhores.
Promoção 61 99972-
7836 Sudoeste

MASSAGEM RELAX

BETE TOQUES PENIANOS
COROAGULOSAbjgre-
go c/aces 61 33499203

LIA LOIRA 38 ANOS
MASSAGEMRELAXAN-
TE 61 998754925

AS+TOPS DAS GALÁXIAS
BEMESTARMASSA-
GENS.COM .br as 20 to-
das lindas61985621273

BLACK FRIDAY PRIVÊ
SABE QUE dia é ho-
je? Dia de aproveitar
a melhor massagem
sensual e relax de
BSB. (61)3548-9170

BLACK FRIDAY PRIVÊ
SABE QUE dia é ho-
je? Dia de aproveitar
a melhor massagem
sensual e relax de
BSB. (61)3548-9170

6
TRABALHO
& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

6.1 Oferta de Emprego

6.2 Procura por Emprego

6.3 Ensino e Treinamento

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

ARRUMADEIRA COM
EXPERIÊNCIAereferên-
cia p/ trabalhar no Lago
Sul.SegaSáb. Interessa-
das: 61-996737175

ATENDENTES
E MASSAGISTAS

COM OU SEM experiên-
cia.Com Ótimos ganhos
até R$ 1.800 p/ sema-
na. 61 98436-5571 zap
AUXILIAR COZINHA e
Garçom c/exp. p/ Rest
no SIA 99909-9896
BARBEIROPROFISSIO-
NALcontrata-sec/experi-
ência p/ trabalhar embar-
bearia Asa Sul. Entrar
em contato 99912-6597
CASEIROS CASAL pro-
cura-se para trabalhar e
para morar no local,
s em f i l h o s 6 1 -
996510761

CASEIRO COM REFE-
RÊNCIAS para residên-
cia no Lago Sul segun-
da à sábado, meio perío-
do 8 às 14h carteira assi-
nada 1.100 (SM) + pas-
sag almoço no local as
14:00. Tr. 98121-0111

COZINHEIROS(AS),AU-
XILIARES de produção,
aux de cozinha, churras-
queiros e estagiários de
contab., administração e
gastronomia. Enviar foto
do currículo: 999761679
DIARISTA segunda e
sexta (2x na semana).
Pago R$ 900, mensal +
VT. Pref. que more próx
N. Band. 3222-2743
DOMÉSTICAPRECISA-
SE p/ todo serviço de ca-
sa. Carteira assinada.
Whatsapp 996880111

DOMESTICA
TODO SERVIÇO dormir
referência. 98344-0040
DOMÉSTICAPRECISA-
SE p/ todo serviço de ca-
sa. Carteira assinada.
Whatsapp 996880111

6.1 NIVEL BÁSICO

DOMESTICA PROCU-
RO para trabalhar de Se-
gunda a Sabado no La-
go Norte. Interessadas
entrar em contato com
Rafael pelo número de
whatsapp 61 99939-
8800

CONTRATA-SE
EMPREGADA DOMÉS-
TICA p/ no trabalhar Pa-
ranoá, saiba lavar, pas-
sar e coz. c/ ref $ 1.400
+ VT. Enviar currículo
no whats : 99924 - 2575

PRECISA-SE DE
EMPREGADADOMÉSTI-
CA p/trabalhar no Gua-
rá II. Possadormir noem-
prego. Gentileza trazer
curriculum 35674041

JARDINEIRO / CASEIRO
CONTRATA C/ REF p/
dormir. 99957-3979 zap

PRECISO DE
MANICUREECABELEI-
REIRA Profissional com
experiência. Passagem
manicure. 3356-2943 /
98415-6181

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
MECÂNICO INDUSTRI-
AL-Motores a Diesel pa-
ra trabalhar em Formo-
sa-GO- Interessados en-
trar em contato através
do t e l e f one : 61 -
996504607
OPERADOR DE PER-
FURATRIZ- Contrata-se
para trabalhar em
F o r m o s a - G O .
Interessados entrar em
contato: 61-996504607
OPERADOR DE MÁ-
QUINA Perfuratriz- Mine
Hélice para trabalhar
emPlanaltina-DF.Interes-
sados entrar em contato
através do telefone: 61-
996504607
SALGADEIRO (A) PA-
RA ASA Sul massas fo-
lhadas, salgaos de bal-
cão e festas 991589430

CONTRATA-SE
SERRALHEIRO COM
EXPERIÊNCIA Compro-
vada. Tr.: 98212-5357

AGÊNCIA ELE&ELA
PROCURA EMPREGA-
DOS Cozinheira forno e
fogão R$ 2.700,00. E ou-
tra para dormir. R$
1.400,00. 98124-2442



CLASSIFICADOSCORREIOBRAZILIENSE Brasília, sexta-feira, 19 de novembro de 2021 7

NÍVEL MÉDIO

SERRALHEIRO CON-
TRATA-SE Interessa-
dos entrar em contato:
61-993939771
AJUDANTEDEMÁQUI-
NA perfuratriz- mine héli-
ce. Contrata-se para Pla-
naltina. Interessados en-
trar em contato através
do telefone: (61)99650-
4607
ANALISTA E AUXILI-
ARDepartamentoPesso-
al, Construtora contrata.
CV c/ pretensão salarial
p/ o email: recrutamento
engenhariabrasi l ia@
gmail.com
A T E N D E N T E /
ORGANIZADOR(A) p/
Loja de Roupas Femini-
nas. Seg à sab. 10h às
19h. Enviar CV: espaco
gold.df@gmail.com
ATENDENTE / AUXILI-
AR Cozinha, Aux. Servi-
ço Gerais (Limpeza) p/
restaurante Marzuk. Inte-
ressados enviar CV p/:
adm.aux@marzuk.com.
br
ATENDENTE PARA
GRÁFICARápidanoPla-
no Piloto. Cv c/ preten-
são salarial para: cyber
dp@hotmail.com
ATENDIMENTOAOCLI-
ENTE R$1.155+VR +VT
2ª a 6ª 8h às 18h sab
8h às 12. F:99597-9232
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO Vaga de emprego
com pacote office.
Interessadosenviar currí-
culo: finavagaemprego
@gmail.com
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO c/ experiência p/ clí-
nica odontológica 61-
982064142
AUXILIAR CONTÁBIL
p/ rotinas contábeis. CV
p/: selecaocurriculostaff
@gmail.com
AUXILIAR DE ESCRI-
TA Fiscal c/ exper em tri-
butação e obrigações fis-
cais. Horário comercial
seg a sex. Cv: walace
@facilitaatacadista
AUXILIAR DE MONTA-
GEM e desmontagem c/
habilitação A/B p/ empre-
sa Foto Show. (Colocar
MONT 21 no título do e-
mai l ) : gerenciafoto
show@gmail.com
AUXILIAR DEPARTA-
MENTOFinanceiro c/ ex-
periência FotoShow con-
trata. Colocar FIN21 títu-
lo email p/: gerenciafoto
show@gmail.com
AUXILIAR DE SERVI-
ÇOSgerais. Inicio imedia-
to. CV: trabalheconosco
@easytechinformatica.
com

6.1 NÍVEL MÉDIO

BARBEIRO CONTRA-
TA-SE para clínica de re-
posição capilar em
Águas Claras. Exigimos:
Ensino médio completo
e experiência na fun-
ção. Enviar CV para o e-
mail: contato@rebusk.
com
CHEF DE COZINHA ca-
fé de alto padrão A. Sul.
CV para: recrutamento
mayer@gmail.com
CHEFE DE COZINHA
c/ experiência p/ rest.
self service. CV: bomba
grillguara@outlook.com
COMPRADOREAUXILI-
AR Administrativo ( 1 va-
ga cada ) Salário:
R$1.200,00. Local de tra-
balho: Asa Sul - Brasí-
lia, DF, BR Horário: Se-
gunda à Sábado Modali-
dade de trabalho: Perma-
nente Contratação: Efeti-
vo CLT Nível: Operacio-
nal Requisitos: Experiên-
cia com o sistema Coli-
bri Mandar currículo pa-
ra: WhatsApp (61) 9
9339-4519 (Somente
Mensagem) ou enviar E-
mail para: vagas@
completaconsultoria.
com.br

CONTRATA-SE
CONFEITEIRO, AÇOU-
GUEIRO p/ trabalhar
em Taguatinga. Enviar
currículo para: fatura
rh@gmail.com ou 61
3968-9102 Whatsapp

COSTUREIRACONTRA-
TA-SE c/ experiência
emalfaiataria,noivae fes-
tas, que saiba cortar e
modelar. Interessadas
Contato (61) 981151166

MALHARIA COLEGIAL
CONTRATA

COSTUREIRA, CORTA-
DOR e Overloquista. F:
99120-3157/3369-4535

DESPACHANTE PA-
RA Alvará e habite-se
em todo o DF: Tr: 61
99307-9331

D I G I T A D O R /
DEGRAVADOR para a
atividade de transformar
áudio em texto. Requisi-
tos: Excelente portugu-
ês, conhecimentos inter-
mediários de informáti-
ca, preferência gradua-
ção em Letras. Local de
trabalho: Valparaíso, se-
gunda a sexta, 8h às
18h. Interessados envi-
ar currículo para: rhrdk
selecao2020@gmail.
com.

6.1 NÍVEL MÉDIO

RESTAURANTE MARIETTA
CONTRATA

GARÇOMECUMIM . In-
teressados enviar CV p:
mariettarh@gmail.com

GARÇOM CONTRATA-
SE Somente (1 vaga )
Salário: R$ 1.188,00 +
Comissão / Local de tra-
balho: Asa Sul - Brasí-
lia, DF, BR. Trabalhar
no Horário: Segunda à
Sábado Modalidade de
trabalho: Permanente.
Contratação: Efetivo ¿
CLT. Nível: Operacional
Requisito para vaga: Po-
der trabalhar de noite e
dobrar.Interessadosman-
dar currículo para: What-
sApp (61) 9 9339-4519
(Somente Mensagem)
ou Enviar Currículo para
o E-mail: vagas@
completaconsultoria.
com.br

MARCENEIRO/ MEIO
OFICIAL conhecimento
e Leitura de projetos de
móveisplanejadosestan-
ds ( t r aba l ha r na
Ceilândia). Enviar CV c/
pretensão salarial p/
vcadeoliveira@gmail.
com

CONTRATA-SE
MASSAGISTA COM
sem experiência. 309
sul, atrás da Ótica Bra-
siliense 99376-0202

MODELOS PRECISA-
SE Interessadas entrar
em contato no whatsa-
pp 61-99301-2221

PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA Auxiliar Adminis-
trativo. Cv p/: curriculos.
pcdbrasilia@gmail.com

PROFESSOR(A), RE-
CEPCIONISTA , Coorde-
nador ensino Academia
São Seb. CV: sandea
.me@hotmail.com

"INÍCIO IMEDIATO"
PROMOTOR (A)
DE VENDAS

MAISPROTEÇÃOVeicu-
lar (Associação) Contra-
ta.Produtode fácil aceita-
çãonomercado,possibili-
dade de ganhar acima
de R$ 8.000,00. Salário,
Ajuda de custo + comis-
são ou MEI. Enviar curri-
culo para: regionalbsb
@maisprotecaoveicular.
com

6.1 NÍVEL MÉDIO

RECEPCIONISTACON-
TRATA-SE p/ clínica
odontológica com experi-
ênciaemconvênios.Envi-
ar currículo por Whatsa-
pp. 61-994425212
REPRESENTANTE CO-
MERCIAL /Vendedor p/
esquadrias obras alto pa-
drão.Cv: anuncio.innove
esquadrias@ gmail.com
SECRETÁRIA Cv para:
grassireembolsomedico
@gmail.com
SECRETÁRIAPARALO-
JA de Veículos em Ta-
guatingaNorte.Interessa-
das enviar currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com
TROCADOR DE ÓLE-
OL e frentista contrata-
mos. Interessados envi-
ar curr ículo para:
posto208sul@gmail.com
VENDEDOR(A) EXTER-
NOp/empresademarke-
ting. CV p/: midianativa
df@gmail.com
VENDEDOR(A)DEPRO-
DUTOS de Informática
e eletroeletrônicos. CV:
trabalheconosco@ easy
techinformatica.com
VENDEDOR (A) PRECI-
SA-SE p/ abordagem
ao público e panfletar
em Clínica de Estética
Ag. Claras 99325-7489
VENDEDOR(A) DE TIN-
TAS para trabalhar em
franquia 61-981173040
VENDEDORES(A)CON-
TRATA c/ ou s/ exper.
Cv p/: lucas97consig
car@gmail.com
VENDEDORES(AS) E
PROJETISTAS com ex-
periência em PROMOB
para trabalhar em loja
Asa Norte. Currículo pa-
ra: contato@espacosam
uma.com.br
AUXILIAR DE COZI-
NHA, Chapeiro, Gar-
çom e Gerente. Vagas
de emprego para restau-
rante. Todos cargos exi-
gível experiência. Enviar
currículo para: df.aguas
claras@labrasaburger.
com.br ou através do nú-
mero: 61-995692716
D I G I T A D O R /
DEGRAVADOR para a
atividade de transformar
áudio em texto. Requisi-
tos: Excelente portugu-
ês, conhecimentos inter-
mediários de informáti-
ca, preferência gradua-
ção em Letras. Local de
trabalho: Valparaíso, se-
gunda a sexta, 8h às
18h. Interessados envi-
ar currículo para: rhrdk
selecao2020@gmail.
com.

6.1 NÍVEL MÉDIO

DIGITADOR DE TEX-
TOS e revisão, transcri-
ção de áudios e elabora-
ção de atas. Segunda a
sexta, 8h às 18h. Local
de trabalho: Presencial/
Valparaíso. Requisitos:
Excelente português, di-
gitação rápida, conheci-
mentos intermediários
de informática. (Prefe-
rência: Formação em
Letras). Interessados en-
viar currículo para o e-
mai l : rhrdkselecao
2020@gmail.com ou te-
lefone: 61-996691655

VENDEDOR AUTÔNO-
MO Contrata-se. Interes-
sados entrar em conta-
to: 61-983831235

VENDEDOR EXTERNO
Contrata-se. Interessa-
dos entrar em contato.
61-984245427

R E N D A E X T R A
https://marketing2021.
loja2.com.br R$1.000/d

NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTEADMINIS-
TRATIVO Escola contra-
ta com formação superi-
or emqualquer área. Pre-
ferencialmentecomexpe-
riência ou habilidade em
RH, Financeiro e Ges-
tão de Pessoas. Salário
R$ 2.000,00 Paranoá
(DF).EnviarCurrículopa-
ra: selecaotecnica.
brasilia@gmail.com

ASSISTENTECOMERCI-
AL para clínica de estéti-
ca. Atividades: Capta-
ção de pacientes, ven-
da de procedimentos,
agendamento. Local de
Trabalho: Asa Sul De se-
gunda a sábado Salário
R$ 1.500,00 + VT + VR.
InteressadosenviarCurrí-
culo p/: reccrutamento
clinica2020@gmail.com

CHEF DE COZINHA Sa-
lário R$ 3.500,00. Traba-
lhar na Asa Sul, 61-
998182521

FISIOTERAPEUTA VA-
GA p/ Asa Sul Curriculo
c/ pretensão salarial p/:
rhfisio004@gmail.com

GERENTECONTRATA-
SE Contrato gerente
quequeira ganhar dinhei-
ro. As(os) interessa-
das(os) deverão entrar
em con t a t o : 6 1 -
999028939

GERENTEADMINISTRA-
TIVO para clínica de al-
topadrão.Sala’riocompa-
tível com a experiência.
Enviar curriculo p/:
rhcf2021@gmail.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

JORNALISTACONTRA-
TA-SEpara início imedia-
to. Interessados na va-
ga enviar currículo para
o e -ma i l : a ssoc .
m u l h e r e s u n i d a s d f
@gmail.com
ORTODONTISTA CON-
TRATAMOS c/ tit especi-
alistaparaatenderconvê-
nio e particular paraClíni-
ca Integrativa. Enviar cur-
r ículo p/: selecao
psi2021@gmail.com

COLÉGIO DO
LAGO NORTE

SELECIONA PROFES-
SORES (AS) para as dis-
ciplinas:matemática,por-
tuguês, biologia, física,
química, história, inglês
e filosofia. Enviar currícu-
lo para o e-mail:
professores2022selecao
@gmail.com

FISIOTERAPEUTA VA-
GA p/ Asa Sul Curriculo
c/ pretensão salarial p/:
rhfisio004@gmail.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

PROJETISTACONTRA-
TA-SE p/ desenvolver
projetos. Cv: anuncio.
i n n o v e e s q u a d r i a s
@gmail.com

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

DIARISTA, PASSADEI-
RA ofereço meus servi-
ços c/ refer 992752826

OFEREÇO MEU SERVIÇO
DIARISTA DE SEGUN-
DA a sábado todos os
serviços de casa c/ re-
fer. Tr c/ Lu 996779115

AGÊNCIA CONFIAN-
ÇA há mais de 30 anos
tem também: Arrumadei-
ra, Diarista, Cozinheira
de forno e fogão, Babá
Motorista, Caseiro e cui-
dadora de idosos. 3356-
3351/ 98609-0574

NÍVEL MÉDIO

COZINHEIRO(A)OFERE-
ÇO-ME tenho 15 anos
de experiência. 61-
993087497

MOTORISTAPARTICU-
LAR p/ família ofereço
meus serviços tenho ex-
per e refer 99192-7295

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

AULA PARTICULAR
Exatas.engenheiroquími-
co 25 anos experiência
R$100/h 61 99958-0419

CURSOS

MAIS ENSINO 2021.
Médio,Técnico,Superior,
Pós Graduação, Mestr
Doutor 35-991484079
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