
www.correiobraziliense.com.br

CORREIO BRAZILIENSE

LONDRES, 1808, HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA. BRASÍLIA, 1960, ASSIS CHATEAUBRIAND

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, SÁBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 2021

CLASSIFICADOS: 3342.1000 • ASSINATURA / ATENDIMENTO AO LEITOR: 3342.1000 • assinante.df@dabr.com.br • GRITA GERAL: 3214.1166 

Lewandowski dá 48h 
para o governo incluir 
crianças na vacinação
A pedido do PT, o ministro Ricardo 

Lewandowski, do STF, determinou que 

o governo apresente, em até 48 horas, 

um plano para imunizar crianças de 5 

a 11 anos, antes da volta às aulas em 

2022. A decisão do magistrado foi 

tomada um dia depois de a Anvisa 

autorizar a vacinação dessa faixa 

etária, com o fármaco produzido 

pela Pfizer. Desde a quinta-feira, 

o presidente da República e o 

ministro da Saúde dão sinais de 

que não estão dispostos a seguir a 

orientação da agência sanitária. 

Em live, Bolsonaro disse que a filha, 

Clara, de 11 anos, não tomaria a vacina. 

Pouco antes, Queiroga havia declarado 

não haver doses e que teria de ouvir o 

Conselho Nacional de Justiça antes de 

tomar uma decisão “equilibrada”. 

Concurso da Petrobras: 4,5 mil vagas 
e salários de R$ 6,9 mil a R$ 11,7 mil

PÁGINA 8

PÁGINAS 5 E 16

Toda glória
ao forró

Época de
delícias

Meu gatinho
está on!

Gênero imortalizado por 
Luis Gonzaga agora é 
patrimônio imaterial 

brasileiro. O reconhecimento 
foi celebrado em evento em 

João Pessoa. PÁGINA 24

Dos tradicionais peru e leitão 
à comida japonesa, chefes 

de Brasília planejaram pratos 
especiais para este Natal. Veja 
dicas de onde encomendar.

PÁGINA 19

Thyally cuida de várias 
espécies de pets e garante: os 
bichanos são os mais fáceis 

de lidar. No Brasil, já são 
mais de 25 milhões de gatos 

domésticos. PÁGINA 20

Governo pode ficar com
multa de 40% do FGTS

Percentual é calculado 
sobre saldo existente e pago 

ao trabalhador demitido 
sem justa causa. PÁGINA 9

Fachin e Moraes
à frente da eleição

Os dois ministros do STF 
vão comandar o TSE em 

2022. Combate a fake news 
é prioridade. PÁGINA 3

NÚMERO 21.460 • 28 PÁGINAS • R$ 3,00

Confirmadas mais duas infecções pela ômicron: total no DF chega a 4

Verba bilionária poderia ser usada para reduzir a miséria no 
país, onde tanta gente está passando fome. Mas votos do 

Centrão e de partidos de esquerda, como o PT, permitiram 
que o Congresso (foto) derrubasse veto presidencial e 

garantisse a farra eleitoral sem precedentes que o Brasil 
testemunhará em 2022. PÁGINA 2

Políticos vão pegar 
R$ 5,7 bi do povo e 
gastar na eleição  

Ed Alves/CB/D.A Press

André Moratti/Divulgação

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Aeroporto JK: 
todos os olhos 
numa cidade 
que não para

Briga, tiro 
e ferido em 
restaurante 
da 211 Sul

Polícias Civil e Federal e 

a Receita estão atentas à 

movimentação no terminal 

de Brasília, o mais importante 

hub do país. São mais de 

40 mil pessoas circulando 

diariamente por lá. 

O gigantismo fez do local 

uma das rotas do tráfico de 

drogas, armas, remédios 

proibidos e contrabando. 

Mas a vigilância é constante. 

Desde março, 200kg de 

entorpecentes foram 

apreendidos.  PÁGINA 13

Um homem foi baleado no pé 
após discutir com outros dois 

num estabelecimento da quadra, 
ontem à noite. A confusão 

começou no banheiro e, segundo 
informações preliminares, teria 

sido motivada por um caso 
extraconjugal. O autor do disparo 
seria um policial penal e o amigo 
dele, um advogado que iniciou a 

briga. Os dois fugiram. 

PÁGINA 16

Ana Maria Campos / André 
Clemente toma posse no TCDF no 

próximo dia 24. PÁGINA 14 

Denise Rothenburg  / Como a 
derrubada dos vetos favorece 
Bolsonaro e Moro. PÁGINA 5

Jane Godoy/ A celebração da 
vida na superfesta de fim de ano 
de Kátia Piva. PÁGINA 18 
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LEGISLATIVO

Fundo Eleitoral de  
R$ 5,7 bi no país da fome
Com apoio do Centrão e de partidos de oposição, Congresso confirma verba turbinada para financiar as campanhas ao pleito de 2022

N
o país que voltou ao ma-
pa da fome e em que o 
governo alega falta de 
recursos para atender os 

mais pobres, o Congresso derru-
bou o veto do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) ao aumento do Fundo 
Eleitoral para 2022 de R$ 2,1 bi-
lhões para R$ 5,7 bilhões. O che-
fe do Executivo rejeitou a eleva-
ção, em agosto, sob o argumen-
to de que causaria problemas fis-
cais para a União.

Na sessão do Congresso, de-
putados e senadores se posicio-
naram em peso para manter o 
fundo eleitoral turbinado. Na Câ-
mara, foram 317 a favor da der-
rubada do veto presidencial con-
tra 146. No Senado, 53 a 21. Tan-
to partidos da base do governo 
quanto da oposição ajudaram na 
queda do veto (leia Saiba mais).

O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) foi um dos que 
se colocaram contra o aumen-
to do fundo eleitoral. Ele disse 
ter sido eleito para o cargo gas-
tando menos de R$ 100 mil, por 
meio de doações de pessoas físi-
cas. “Eu não escuto uma palavra 
dos líderes partidários no sentido 
de baratear a campanha, reduzir 
custos, se aproximar do eleitor; 
só essa conversa de que são ne-
cessários bilhões de reais do nos-
so bolso para financiar candida-
turas espalhadas pelo país, sem 
critério claro de distribuições dos 
candidatos”, criticou.

Parlamentares do PT evitaram 
falar sobre o valor do fundo elei-
toral e apenas ressaltaram a ne-
cessidade do financiamento pú-
blico de campanhas. Foi o ca-
so do senador Jean Paul Prates 
(PT). “Nosso conceito em relação 
ao fundo eleitoral é de que ele é 
necessário, sim, convictamente, 
para o exercício da democracia 
no nosso país. (...) Hoje, preci-
samos do financiamento públi-
co com as suas limitações, mas 
democraticamente acessível aos 
candidatos sem ou com posses 
financeiras”, disse.

Na Câmara, o PSol defendeu 
a necessidade do financiamen-
to público, mas criticou os novos 
valores. “Nós, diferentemente do 
Novo, com todo o respeito, defen-
demos fundo público para cam-
panha, financiamento público de 
campanha, porque isso é fortale-
cer a democracia. (...) Mas nós di-
vergimos do valor direcionado ao 
fundo de campanha. O valor que 
está colocado, hoje, gira em torno 
de quase R$ 6 bilhões”, afirmou 
Taliria Petrone (PSol-RJ).

De acordo com o vice-presi-
dente da Câmara, Marcelo Ramos 
(PL-AM), o fato de ter maioria dos 

 » CRISTIANE NOBERTO
 » ISRAEL MEDEIROS
 » TAÍSA MEDEIROS

Na sessão do Congresso, deputados e senadores se articularam, em peso, para derrubar o veto presidencial

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Em votação relâmpago, na 
noite de ontem, o Congresso 
aprovou uma série de projetos 
que liberam recursos adicionais 
para o governo ainda em 2021. 
Um deles aumenta as verbas do 
Ministério da Defesa para proje-
tos na Região Norte, compra de 
helicópteros e gastos nas Forças 
Armadas, retirando recursos do 
seguro-desemprego e da assis-
tência social.

A realocação dos recursos 
foi solicitada pelo ministro da 

Defesa, Walter Braga Netto, e 
teve aval do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, que en-
viou um ofício ao Congresso 
sugerindo a mudança. Inicial-
mente, o projeto (PLN 40/2021) 
pedia um recurso adicional de 
R$ 889,6 milhões para diver-
sos ministérios reforçarem pro-
gramações neste ano. Esse tipo 
de proposta é comum quan-
do o governo quer aumentar 
os recursos de uma área após 
considerar que a verba estava 

insuficiente. Mas, para isso, 
precisa cancelar programações 
de outro lugar.

Após um pedido de Braga 
Netto avalizado por Guedes, o 
Congresso aprovou uma ver-
ba adicional de R$ 342,9 mi-
lhões no Ministério da Defesa, 
dos quais R$ 328 milhões se-
rão gastos para implementa-
ção de infraestrutura nos mu-
nicípios da Região do Calha 
Norte, R$ 3 milhões destina-
dos à compra de helicópteros 

para as Forças Armadas e R$ 
11,9 milhões para administra-
ção das unidades vinculadas à Ae-
ronáutica e ao Exército. No total, o 
recurso adicional para o Executi-
vo, somando outras áreas, somou 
R$ 1,2 bilhão.

Remanejamento

Para compensar o recurso ex-
tra dos militares, R$ 228 milhões 
sairão do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), que banca o 

pagamento de seguro-desempre-
go; R$ 40 milhões do Ministério 
das Comunicações; R$ 60 milhões 
do Fundo Nacional de Assistência 
Social, vinculado ao Ministério da 
Cidadania; e R$ 10 milhões do 
Ministério da Infraestrutura que 
seriam investigados em educa-
ção do trânsito. Ao enviar o ofí-
cio, o Ministério da Economia 
justificou que esses órgãos não 
sofrerão prejuízos na execução 
dos recursos, “uma vez que os re-
manejamentos foram decididos 

com base em projeções de suas 
possibilidades de dispêndio até 
o final do exercício”.

A sessão do Congresso chegou 
a ser suspensa após a análise de 
vetos presidenciais. Nos bastido-
res, parlamentares e integrantes 
do governo negociaram novas 
mudanças para atender deman-
das de recursos no fim do ano, a 
cinco dias do encerramento do 
ano legislativo. A votação ocor-
reu na Câmara e no Senado, em 
etapas distintas.

Recursos do FAT e de assistência vão para militares

Hoje, precisamos 
do financiamento 
público com as suas 
limitações, mas 
democraticamente 
acessível aos 
candidatos sem  
ou com posses 
financeiras”

Jean Paul Prates (PT), 

senador

Aprovam esse valor 
absurdo às vésperas  
do Natal e do recesso  
do Congresso,  
para que a repercussão  
seja a menor possível”

Gil Castello Branco,  

secretário-geral da ONG 

Contas Abertas

CÂMARA

317 
Votos pela derrubada  

do veto

146
Votos pela  

manutenção do veto

SENADO

53
Votos pela derrubada  

do veto

21
Votos pela  

manutenção do veto

parlamentares de esquerda vo-
tando a favor da derrubada não 
surpreende. Para o deputado, “a 
esquerda nunca fez demagogia 
com relação a isso e sempre dei-
xou claro a defesa do financia-
mento público de campanha”. 

Ele também disse que o fato 
de o PL, nova sigla de Bolsonaro, 
ter votado pela derrubada do ve-
to “só surpreende a quem se dei-
xou enganar”. “O partido do pre-
sidente Bolsonaro e toda a base 
do presidente foi que mobilizou 
e articulou pela derrubada do ve-
to do fundo eleitoral”, sustentou 
ele, que já anunciou que deixará 
a sigla justamente por causa da 
filiação do chefe do Executivo. 

O valor do Fundo Eleitoral, 
no entanto, ainda precisa ser 
aprovado pela Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), que mar-
cou a votação do relatório para 
segunda-feira.

O partido Novo antecipou que 
pretende judicializar o assunto. 

“O Novo não vê outra saída se-
não acionar o Supremo Tribunal 
Federal (SRF), questionando es-
se valor irresponsável aprovado 
pelos parlamentares, que prefe-
rem destinar bilhões para polí-
ticos em vez de investir em saú-
de, segurança pública e educa-
ção, que nosso país tanto preci-
sa neste momento de crise”, diz 
a sigla, em nota. A legenda clas-
sificou a quantia de “presente de 
Natal imoral que os parlamenta-
res se deram”.

Com quase R$ 6 bilhões, os 
políticos terão o maior fundo 
eleitoral da história. Nas eleições 
de 2018, partidos receberam R$ 
1,7 bilhão para as campanhas.

Na avaliação de Gil Castello 
Branco, secretário-geral da ONG 
Contas Abertas, a derrubada do 
veto evidencia que o Congres-
so está mais preocupado com a 
questão eleitoral do que com a 
responsabilidade fiscal. “A título 
de comparação, R$ 5,7 bilhões 

correspondem à soma dos or-
çamentos integrais do Ministé-
rio do Meio Ambiente (R$ 3,1 bi-
lhões) e do Turismo (R$ 2,4 bi-
lhões). Os valores constam do 
projeto de lei do Orçamento da 
União para 2022”, pontuou. 

O economista classificou o 
movimento como um “acinte” 
e “escárnio”, já que a estratégia 
foi votar o aumento na reta fi-
nal do ano. “Aprovam esse va-
lor absurdo às vésperas do Natal 
e do recesso do Congresso, para 
que a repercussão seja a menor 
possível”, reprovou. “Na próxi-
ma semana, provavelmente, se-
rão incorporados ao Orçamento 
de 2022 cerca de R$ 16 bilhões 
de emendas do relator, que serão 
distribuídos sem qualquer crité-
rio técnico e socioeconômico.”

Outros vetos

Os parlamentares também 
derrubaram outros vetos, como 
o do reajuste do piso salarial pa-
ra agentes comunitários de saú-
de e o que altera a Lei Assis Car-
valho para dar um auxílio para 
aqueles que dependem da agri-
cultura familiar. 

Outros vetos, como ao po-
lêmico projeto de distribuição 
gratuita de absorventes ficaram 
para 2022.

Com a bênção do governo 

Apesar do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro 
sobre o Fundo Eleitoral de R$ 5,7 bilhões, o governo lavou 
as mãos e liberou aliados para derrubar o veto. A liderança 
do governo deixou de orientar a votação, permitindo que 
os parlamentares se posicionassem como quisessem.

Saiba mais

No PL, apenas dois dos 
40 deputados foram contra 
aumentar o fundo eleitoral 
para 2022: Paulo Freire Costa 
(SP) e Policial Katia Sastre 
(SP). No Senado, Flávio 
Bolsonaro (RJ) e Jorginho 
Melo (SC) votaram para 
manter o veto presidencial. 
Outras siglas que lançaram 
pré-candidatos ao Planalto 
também foram a favor do 
fundo eleitoral turbinado. 
No PT, 49 dos 51 deputados 
votaram para derrubar o 
veto. O MDB deu 29 votos 
a favor do aumento do 
Fundão. Já no PSDB, a 
maioria dos deputados votou 
contra, embora o líder da 
bancada tenha orientado a 
favor de mais recursos para 
campanhas. O Podemos foi 
um dos seis contrários ao 
Fundão na Câmara. PSol, 
Novo, Cidadania, Rede e 
PSL também se opuseram. 

Como partidos 
votaram
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O
s ministros Edson Fachin 
e Alexandre de Moraes 
vão comandar o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 

a partir de fevereiro de 2022, 
quando se encerra o mandato 
do atual presidente, Luís Roberto 
Barroso. A eleição dos dois ocor-
reu na sessão de encerramento 
do ano judiciário. Fachin ficará 
à frente da Corte até 17 de agos-
to. A partir daí, assumirá Moraes, 
que dirigirá o tribunal durante as 
eleições. Os principais desafios 
para os magistrados serão o com-
bate à disseminação de notícias 
falsas nas redes sociais e os ata-
ques às urnas eletrônicas. 

Moraes é relator do inquéri-
to das fake news, em andamen-
to no Supremo Tribunal Federal 
(STF). Em outubro, ele chegou  a 
afirmar que “se houver (em 2022) 
repetição do que houve em 2018, 
haverá cassação e prisão”.

A declaração foi um recado 
ao presidente Jair Bolsonaro, du-
rante pronunciamento no julga-
mento da cassação da chapa for-
mada pelo chefe do Executivo 
e o vice Hamilton Mourão. Por 
unanimidade, a Corte arquivou 
as ações que pediam a impug-
nação dos vencedores do pleito 
de 2018, por conta de disparo de 
mensagens em massa.

Para especialistas, o TSE te-
rá de assumir um papel de pro-
tagonismo no enfrentamento às 
notícias falsas. “Vai precisar ado-
tar medidas contra a guerra que 
vai ser travada nas redes sociais du-
rante o período eleitoral: fake news, 
ataques, destruição de reputa-
ções, uma guerra suja, orques-
trada, uma guerra, principalmen-
te, do governo Bolsonaro, que já 
mostrou, nas últimas eleições, 
que isso existe, existe gabinete do 
ódio”, destacou o cientista políti-
co Leonardo Queiroz Leite, dou-
tor em administração pública pe-
la Fundação Getulio Vargas (FGV) 
de São Paulo. 

JUDICIÁRIO

 » LUANA PATRIOLINO
 » RAPHAEL FELICE

Gilmar Félix/secom/TSE

Desafio de combater fake news
Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes são escolhidos para comandar o Tribunal Superior Eleitoral no ano das eleições gerais

Fachin tomará posse como presidente do TSE em fevereiro e ficará no cargo até agosto, quando Moraes assumirá o comando

Na avaliação do cientista polí-
tico André César, da Hold Asses-
soria Legislativa, outro fator de 
relevância são os ministros pre-
sidentes da Corte em 2022. “O 
TSE vai ser testado ao limite de 
sua capacidade de ação efetiva. 
O tribunal é um dos principais 
alvos do bolsonarismo”, frisou. 
“Fachin e Moraes, ao lado do Bar-
roso, são o alvo principal do bol-
sonarismo. Eles vão ser pressio-
nados o tempo todo e vão ter de 
mostrar a que vieram, sem deixar 
o TSE cair em descrédito com a 
sociedade.” 

Resistência

Na sessão de ontem, Barroso 
abordou os ataques sofridos pe-
la democracia brasileira ao lon-
go de 2021. Para o presidente do 
TSE, as instituições resistiram à 
ameaça da desinformação e à 
disseminação de ódio na inter-
net. “O atraso rondou nossas vi-
das ameaçadoramente”, frisou. 

Segundo Barroso, o debate 
público, nesse período, foi man-
chado muitas vezes pela mentira, 
pela desinformação e pelo ódio. 
“O saldo positivo de tudo o que 

passamos é que as instituições 
resistiram e afastaram o fantas-
ma do retrocesso, da quebra da 
legalidade constitucional, das 
aventuras autoritárias que sem-
pre terminam em fracasso”, des-
tacou. “Ao longo do ano, tivemos 
de gastar imensa energia deba-
tendo as questões erradas. Dis-
cutimos não retornar ao voto de 
papel, quando precisávamos es-
tar discutindo, em matéria elei-
toral, a democratização dos par-
tidos, que não podem ter donos 
ou comissões provisórias eter-
nizadas”, sustentou o ministro.

Ele citou o processo de aqui-
sição e produção de 225 mil uni-
dades do novo modelo das urnas 
eletrônicas, que serão usadas pe-
la primeira vez nas eleições ge-
rais de 2022, com cerca de 350 
mil equipamentos dos modelos 
anteriores.

O magistrado ainda anun-
ciou a celebração de um con-
vênio com a Universidade de 
São Paulo (USP) para o desen-
volvimento de novos protótipos 
de urna eletrônica que sejam 
mais modernos e de produção 
mais barata.

Sem citar nomes, o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, mandou uma sé-
rie de recados ao governo fede-
ral, ontem, na sessão de encerra-
mento do ano no Poder Judiciá-
rio. O magistrado afirmou que a 
Corte valorizou a ciência e foi al-
vo de ameaças.

“No segundo ano da pande-
mia, este Supremo Tribunal Fe-
deral novamente priorizou pro-
cessos que visavam a salvar vidas 
e a garantir a saúde dos brasilei-
ros, sempre valorizando a ciên-
cia e rechaçando o negacionis-
mo”, enfatizou.

O magistrado também desta-
cou que o tribunal estará aten-
to às necessidades do Brasil e 
que ameaças retóricas e reais em 
2021 foram combatidas e enfren-
tadas. “Não é demais lembrar, 
todavia, que esta Suprema Cor-
te seguirá sempre atenta às ne-
cessidades do Brasil neste pró-
ximo ano, estando pronta para 
agir e para reagir quando preciso 

for, sempre respeitando e fazen-
do respeitar as leis e a Constitui-
ção”, disse.

De acordo com Fux, mesmo 
diante de ameaças, o STF con-
tinuou comprometido com a 
Constituição e mostrou que os 
brasileiros continuam ao lado do 
tribunal, mesmo nos momentos 
“mais tormentosos”, com “amea-
ças mais duras” às instituições 
democráticas.

“Ao longo do último ano, esta 
Suprema Corte e o Poder Judi-
ciário enfrentaram ameaças re-
tóricas, que foram combatidas 
com a união e a coesão de seus 
ministros, e ameaças reais, en-
frentadas com posições firmes 
e decisões corajosas desta Cor-
te”, declarou.

Desde que assumiu a Presi-
dência da República, Jair Bolso-
naro (PL) tem travado embates 
com o STF. O chefe do Executi-
vo afirma que a Corte atua em 
causas que são de competên-
cia de outras esferas. O auge da 

Fux: em 2021, “a democracia venceu”

O discurso de Fux ocorreu no encerramento dos trabalhos neste ano

Rosinei Coutinho/SCO/STF

Esta Suprema Corte 
seguirá sempre atenta 
às necessidades do 
Brasil neste próximo 
ano, estando pronta 
para agir e para reagir 
quando preciso for” 

Luiz Fux, presidente do STF

crise entre os Poderes foram as 
manifestações antidemocráticas 
do 7 de Setembro. Os protestos 
pediam expressamente o fecha-
mento do STF e a destituição de 
todos os ministros da Corte. 

Para o cientista político André 
Rosa, Bolsonaro tem um discur-
so autoritário, mas suas ações 

ainda não podem ser considera-
das ameaças à democracia. “Não 
há embasamento científico para 
fazer uma correlação entre o dis-
curso do Bolsonaro e um risco à 
democracia.  Ele está longe de ser 
um ditador. Bolsonaro tem, sim, 
um discurso autoritário, mas ele 
nunca mostrou nenhum alicerce 
que pudesse colocar isso adian-
te”, observou. 

O também cientista político 
Valdir Pucci faz coro ao colega. 
“Eu não vejo a democracia no 
Brasil que tenha sido ameaça-
da. Agora, é claro, deve-se ob-
servar, para que pequenos atos 
antidemocráticos não criem raí-
zes e não possam, a partir daí, 
criar o cenário ideal para uma 
ameaça à democracia. Eu vejo 
que o recado do Fux foi nesse 
sentido”, pontuou.

Com o recesso do Judiciário, 
os tribunais funcionarão em re-
gime de plantão. Os presidentes 
das casas deverão julgar apenas 
casos urgentes. (LP e RF)

7
Número de  

integrantes do TSE: três 
ministros do STF e dois 

do STJ e dois juristas 
nomeados pelo presidente 

da República

Ataques sem provas

Um relatório da Polícia Federal 
afirmou, na última quinta-feira, 
em manifestação enviada ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
que o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) teve uma atuação “direta e 
relevante” na disseminação de 
notícias falsas sobre as urnas 
eletrônicas. A apuração teve 
início a partir de uma live em que 
o chefe do Executivo prometeu 
apresentar evidências de fraude 
nas urnas, assumindo, em 
seguida, não ter prova concreta.

O saldo positivo de 
tudo o que passamos 
é que as instituições 
resistiram e afastaram 
o fantasma do 
retrocesso, da 
quebra da legalidade 
constitucional, das 
aventuras autoritárias 
que sempre terminam 
em fracasso”

Luís Roberto Barroso, 

presidente do TSE

10NovasUnidades Básicas
de Saúde em2 anos.
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O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), intimou o governo fede-
ral a prestar informações sobre 
a política nacional de cultura. 
A determinação foi dada na úl-
tima quinta-feira, em uma ação 
movida pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), que acu-
sa o Poder Executivo  de “omis-
são” e “desmonte” do setor.

A notificação foi enviada ao 
presidente Jair Bolsonaro, ao mi-
nistro do Turismo, Gilson Macha-
do, ao secretário especial da Cul-
tura, Mário Frias, ao presiden-
te da Fundação Palmares, Sérgio 
Camargo, e ao secretário nacio-
nal de Fomento e Incentivo à Cul-
tura, André Porciúncula. Segun-
do Fachin, o cenário narrado pe-
la OAB é de “extrema gravidade”. 
O ministro também defende que 
eventuais “violações sistemáticas 
de direitos fundamentais na sea-
ra das políticas de cultura” devem 
ter a atenção do tribunal.

Em abril, 17 dos 21 integran-
tes da antiga Comissão Nacional 
de Incentivo à Cultura (CNIC) 
— cujo mandato havia chega-
do ao fim em março — envia-
ram uma carta a Frias pedindo 
que o edital para selecionar os 
novos membros para a compo-
sição do biênio 2021/2022 fosse 
“lançado o mais rápido possível”. 

Mas, desde então, todas as deci-
sões sobre os projetos inscritos 
na Lei Rouanet ficaram concen-
tradas nas mãos de Porciuncula, 
que passou a analisá-los ad refe-
rendum — sem a participação do 
colegiado. Ele é policial militar e 
seguidor de Olavo de Carvalho, 
guru do bolsonarismo.

“As alegações aduzidas na pe-
tição inicial são de extrema gravi-
dade. Em substância, elas com-
binam elementos que formam a 
razão de ser do próprio controle 
de constitucionalidade, a saber, 
a proteção contra perseguições 

políticas, contra a censura e con-
tra o desmonte institucional dos 
aparatos institucionais do Estado”, 
destacou Fachin na notificação.

Na avaliação do constitu-
cionalista Paulo Henrique Per-
na Cordeiro, a situação fere os 
princípios constitucionais que 
pautam a administração públi-
ca. “A postura do governo é uma 
afronta à Lei Rouanet. É gritan-
te a inconstitucionalidade, pois 
o que o Secretário de Fomento e 
Incentivo à Cultura nem é mem-
bro da CNIC, como preceitua a 
Lei 8.313/1991”, explica.

Dissabores e esperanças 
de uma democracia

O 
ano político caminha para o fim, não sem dis-
sabores para a democracia brasileira. É possí-
vel registrar aspectos positivos ao longo desse 
período conturbado, como a adesão em massa 

dos brasileiros à campanha de vacinação contra a co-
vid-19. No país onde a pandemia, desde a chegada nes-
tas terras em fevereiro de 2020, é objeto de sórdida poli-
tização, imunizar-se corresponde, acima de tudo, a um 
ato político. Trata-se de um voto em favor da ciência, 
em defesa da racionalidade, um importante reconhe-
cimento à extraordinária capacidade do sistema públi-
co de saúde de proteger milhões de pessoas em pou-
co tempo. Trata-se de uma façanha que outros países, 
muito mais avançados do que o Brasil em outras ques-
tões, enfrentam dificuldade em realizar. 

Há quem diga que outro episódio marcante de 2021 
— a CPI da Covid no Senado Federal — contribuiu pa-
ra o brasileiro se dirigir ao posto de saúde. O empenho 
de parlamentares em sistematizar, em um relatório para 
exame público, as barbaridades cometidas pelo gover-
no federal no enfrentamento da pandemia, serviu para 
incutir no consciente coletivo brasileiro que algo muito 
grave aconteceu nos últimos dois anos. Se for possível 
vislumbrar algum outro ponto positivo em relação à pan-
demia no Brasil, é a esperança de que o relatório produ-
zido pelos integrantes da CPI produza resultados concre-
tos no âmbito da Justiça. Porque não é possível atribuir 
600 mil mortes em menos de 24 meses a uma obra infe-
liz do acaso, uma fatalidade brasileira. Há responsáveis 
por tanto sofrimento, por tanto choro, por tanto luto.

Se o Congresso Nacional agiu com altivez institucio-
nal em relação à covid-19, tema extremamente sensí-
vel para a socie-
dade brasileira, 
não se pode dizer 
o mesmo quanto 
a temas de par-
ticular interes-
se aos integran-
tes do legislativo. 
Para ficar em ape-
nas dois exem-
plos, convém ci-
tar a articulação 
que enterrou a 
PEC da Improbi-
dade Administra-
tiva. De tão mo-
dificada em seu 
propósito de mo-
ralizar a gestão 
pública, a maté-
ria transfigurou-
se completamen-
te. Determinou, 
por exemplo, pu-
nição por impro-
bidade nos casos 
de “dolo” com-
provado. Ou seja, 
um corrupto só é 
preso se produ-
zir provas incon-
testáveis de suas 
intenções. Quem 
conhece a crôni-
ca brasileira sabe que essa condição equivale a encon-
trar uma alcateia de onças pintadas no gramado da Es-
planada em pleno meio-dia. Outra nota negativa em 
relação aos congressistas, sempre atentos aos próprios 
interesses, foi a esperada e escandalosa aprovação de 
um Fundo Eleitoral de R$ 5,7 bilhões. Como custa ca-
ro a democracia no Brasil, particularmente quando se 
leva em conta o que os escolhidos pelo voto popular 
têm feito em favor dos eleitores. 

Coube ao Supremo Tribunal Federal, neste encer-
ramento do ano político, dar uma nota de esperança. 
O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, reafirmou o 
compromisso de defender a Carta Maior e manter-se 
vigilante em favor da democracia. A mensagem é cla-
ramente voltada para 2022. Não é a primeira vez — 
tampouco será a última — que integrantes da mais 
alta Corte de Justiça deixam claro que não permitirão 
arroubos autoritários, desinformação em massa e des-
virtuamentos de princípios constitucionais, como a li-
berdade de pensamento.   

A preocupação em relação aos valores democráti-
cos se justifica, em razão de episódios, infelizmente 
por demais frequentes, de ataques a membros de ins-
tituições da República. Cite-se, como exemplo, os ter-
mos ríspidos dirigidos pela facção bolsonarista contra 
Alexandre de Moraes e Edson Fachin. As intimidações 
e ameaças, veladas ou explícitas, se estendem a todos 
que se põem no caminho da lógica bolsonarista. “Não 
é tempo de violência nem de sentimentos menores”, 
rebateu o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, 
em resposta aos ataques dirigidos pelo chefe do Pla-
nalto contra integrantes da agência que autorizaram 
a vacinação de crianças contra a covid-19. Espera-se 
que o desejo de Torres se concretize, e não apenas pa-
ra este ano que termina.

“Não é tempo de 
violência nem 
de sentimentos 
menores”, disse 
o presidente 
da Anvisa, 
Antônio Torres, 
em resposta a 
ataques contra a 
agência. Espera-
se que o desejo se 
concretize, e não 
apenas para este 
ano que termina” 
   

carlosalexandre.df@dabr.com.br

NAS ENTRELINHAS
Por Carlos Alexandre de Souza

O 
ministro André Mendon-
ça, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), foi sor-
teado, ontem, para rela-

tar três diferentes notícias-crime 
contra o presidente Jair Bolsonaro 
por ter admitido que interferiu no 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) a fim 
de favorecer o empresário Lucia-
no Hang, seu apoiador. Bolsonaro 
pode ser processado por prevari-
cação e advocacia administrativa.

As ações são de autoria dos se-
nadores Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) e Alessandro Vieira (Cida-
dania-SE), e da deputada federal 
Natalia Bonavides (PT-RN). Na 
última quarta-feira, durante dis-
curso realizado no evento Moder-
niza Brasil, realizado na Federa-
ção das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), Bolsonaro con-
fessou ter mandado “ripar” servi-
dores da autarquia que estariam 
dificultando a realização de um 
empreendimento de Hang.

“Tomei conhecimento que 
uma pessoa conhecida, o Lu-
ciano Hang, estava fazendo mais 
uma obra e apareceu um peda-
ço de azulejo nas escavações. 

Chegou o Iphan e interditou a 
obra. Liguei para o ministro da 
pasta (Marcelo Álvaro Antônio, à 
época titular do Turismo) e per-
guntei: ‘Que trem é esse?’ Por-
que eu não sou tão inteligente 
como meus ministros. ‘O que 
é Iphan, com PH?’ Explicaram 
para mim, tomei conhecimen-
to, ‘ripei’ todo mundo do Iphan. 
Botei outro cara lá. O Iphan não 
dá mais dor de cabeça para a 
gente”, disse Bolsonaro.

Na live na última quinta-feira, 
o presidente tentou defender a 
interferência no Iphan. “Mandei 
investigar e cheguei à conclusão 
de que o pessoal do Iphan teria 
que ser trocado. Vocês votam no 
presidente para deixar tudo co-
mo está ou para mudar alguma 
coisa?”, indagou.

Na ação movida por Randol-
fe, ele classifica como incom-
patível a “demonstração patri-
monialista do presidente, que 
parece não ver qualquer di-
ferença entre seus interesses 
pessoais”. Já a de Alessandro 
Vieira salienta que “a declara-
ção do presidente da Repúbli-
ca, por si só, já indica a suposta 
prática do crime de advocacia 
administrativa, ao patrocinar 
interesses pessoais e privados 

na gestão da máquina públi-
ca. Tal suspeita fica ainda em 
maior evidência quando veri-
ficado que efetivamente houve 
exonerações no órgão no mes-
mo período”.

Afastamento

Paralelamente à relatoria 
de Mendonça para as notí-
cias-crime, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) pediu o 
afastamento da presidente do 
Iphan, Larissa Rodrigues Pei-
xoto Dutra, após Bolsonaro ad-
mitir que interferiu no órgão. 
A ação que pede o afastamen-
to foi apresentada pelo depu-
tado Marcelo Calero (Cidada-
nia-RJ) na época em que ela 
foi nomeada, em maio do ano 
passado. A alegação foi de que 
Larissa não tem experiência na 
área de patrimônio histórico.

Ainda durante live, Bolsona-
ro afastou a possibilidade de in-
terferência da Justiça. “Não creio 
que vá chegar ao final essa histó-
ria de tirar quem eu coloquei no 
Iphan. Mandei investigar e che-
guei à conclusão de que o pes-
soal do Iphan teria que ser tro-
cado”, disse.

A interferência de Bolsonaro 
no Iphan veio à tona em maio de 
2020, quando o STF determinou 
a divulgação de reunião minis-
terial ocorrida em abril daque-
le ano. Na época, Randolfe apre-
sentou uma notícia de fato, mas 
foi arquivada.

PODER

 » TAINÁ ANDRADE
 » FABIO GRECCHI

Mendonça relatará 
ações contra Bolsonaro

Novo ministro do Supremo Tribunal Federal tem nas mãos três notícias-crime 
relacionadas à interferência do presidente no Iphan para favorecer Luciano Hang
Rosinei Coutinho/STF

Mendonça foi sorteado para analisar a procedência das ações relacionada à interferência de Bolsonaro no Iphan para ajudar Hang

Política de cultura em xeque
 » LUANA PATRIOLINO

Frias: atuação à frente do setor cultural é contestada  

Isac Nobrega/PR

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), autorizou, ontem, 
o caminhoneiro Marco Antonio 
Pereira Gomes, o Zé Trovão, a 
passar ao regime domiciliar com 
tornozeleira eletrônica. Ele teve 
a prisão preventiva decretada às 
vésperas dos atos do 7 de Setem-
bro, mas só foi detido em outu-
bro, depois de passar mais de um 
mês foragido no México.

Na avaliação do ministro, os 
elementos que motivaram a or-
dem de prisão fechada já não jus-
tificam sua manutenção. Isso por-
que três meses se passaram desde 
as manifestações do feriado do Dia 
da Independência. A Procurado-
ria-Geral da República (PGR) tam-
bém deu parecer favorável à flexi-
bilização do regime de detenção.

O caminhoneiro também fi-
cará proibido de manter conta-
to com outros investigados no 
inquérito que apura o financia-
mento e convocação de atos an-
tidemocráticos no 7 de Setem-
bro, de usar redes sociais, de 
conceder entrevistas sem auto-
rização judicial e de receber vi-
sitas sem o aval da Justiça, salvo 
no caso de familiares.

No início do mês, a Primei-
ra Turma do STF negou um re-
curso da defesa para derrubar 
a ordem de prisão. Moraes se 
declarou impedido e não vo-
tou no julgamento.

Zé Trovão: 
preso em casa

A declaração do 
presidente da 
República, por 
si só, já indica a 
suposta prática do 
crime de advocacia 
administrativa, ao 
patrocinar interesses 
pessoais e privados  
na gestão da  
máquina pública”

Trecho da notícia-crime 
protocolada pelo senador 
Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) no STF
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Bolsonaro e Moro 
ganham duas vezes
Com a derrubada do veto ao 

fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões, os 
parlamentares irritam o eleitor e dão 
discurso para a campanha de Jair 
Bolsonaro. Embora o presidente precise 
de dinheiro para concorrer, no ano que 
vem — e a derrubada do veto aumentará 
o valor que caberá ao PL —, o candidato 
à reeleição foi responsável pela definição 
do valor menor do fundo, agora 
derrubado pelos parlamentares. Sempre 
poderá dizer que discordou da cessão de 
muito dinheiro para as campanhas, mas 
os deputados e senadores não aceitaram 
a redução dos recursos.

Bolsonaro, porém, não ficará sozinho 
na raia daqueles que foram contra o 
valor maior para a eleição. E ainda terá 
adversários apontando o dedo para 
o PL, que votou a favor. O Podemos, 
do ex-juiz Sergio Moro, votou contra, 
assim como o Cidadania, do senador 
Alessandro Vieira (SE), outro pré-
candidato ao Planalto, e a Rede, de 
Marina Silva. São os quatro que podem 
encher o peito para dizer que foram 
contra a destinação de tanto dinheiro 
para campanha neste momento em que 
milhares passam fome e não há recursos 
para obras e serviços.

MERCOSUL /

TEC menor continua no radar

Bolsonaro avisa aos parceiros de bloco que o Brasil continuará em busca da redução tarifária em 20%

O 
presidente Jair Bolsona-
ro participou, por meio 
de videoconferência, 
da 59ª Cúpula de Che-

fes de Estado do Mercosul e Es-
tados Associados. Em discurso, 
o presidente lamentou o insu-
cesso da redução da Tarifa Ex-
terna Comum (TEC) e desta-
cou que a medida seguirá sen-
do prioritária na agenda brasi-
leira. A TEC é um conjunto de 
tarifas sobre a importação de 
serviços e produtos dos países 
que integram o Mercosul.

Ontem, Argentina, Brasil e 
Paraguai se comprometeram a 
“dar seguimento à moderniza-
ção” do bloco e a avançar na 
revisão da tarifa, segundo nota 
divulgada no encerramento da 
cúpula, que não teve adesão do 
Uruguai. O governo brasileiro 
queria reduzir a tarifa em 20%, 
mas, após negociação em outu-
bro, fechou o acordo em 10%.

“Lamentamos que não tenha-
mos podido lograr acordos so-
bre esse tema, neste semestre, 
a despeito dos esforços realiza-
dos pelo Brasil e de nossa dispo-
sição em aceitar redução infe-
rior àquela que planejamos ini-
cialmente. Seguimos acreditan-
do que essa redução beneficia-
rá nossos setores privados e ci-
dadãos, e por essa razão o tema 
continuará sendo prioritário em 
nossa agenda”, disse.

A mudança envolveu os impas-
ses sobre a cobrança de passapor-
te da vacina nas fronteiras. Ao la-
do do ministro das Relações Exte-
riores, Carlos França, o presidente 
transmitiu seu discurso a partir do 
auditório da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), em Brasília.

Culpados

Bolsonaro também falou da 
vacinação contra covid-19 no 
país e defendeu o desenvolvi-
mento sustentável. O presidente 

ainda culpou indiretamente go-
vernadores pela alta dos preços 
no Brasil, falou em “pressões in-
flacionárias”.

“Combater a inflação é tarefa 
que tem envolvido várias ferra-
mentas de política econômica e 
que deve ser cumprida rapida-
mente, precisamos proteger a 
capacidade de consumo princi-
palmente dos setores de baixa 
renda”, afirmou.

Sobre a expectativa de assina-
tura com a União Europeia (UE) 
e a Associação Europeia de Livre 
Comércio, Bolsonaro mostrou-se 
otimista. “Estamos trabalhando 
para avançar, rapidamente, rumo 
à assinatura desses acordos, sem-
pre mantendo o equilíbrio origi-
nal a que chegamos depois de 
longas negociações”, salientou.

O encontro foi comandado 
por Bolsonaro, que ocupou a pre-
sidência pro-tempore do bloco e 
transmitiu o comando do Merco-
sul ao presidente paraguaio Ma-
rio Abdo Benítez. Bolsonaro e o chanceler Carlos França na cúpula do Mercosul

Cleber Caetano/PR

 » INGRID SOARES

O presidente Jair Bolsonaro 
desembarcou, ontem, 
no Guarujá (SP), onde 
fica até o próximo dia 
23. Ele se hospedará na 
instalação militar Forte dos 
Andradas, e a previsão é 
de que retorne a Brasília 
para passar o Natal com a 
primeira-dama, Michelle, 
e a família. Depois, seguirá 
para São Francisco do 
Sul (SC), onde passará o 
final de ano. Em conversa 
com apoiadores, na saída 
do Palácio da Alvorada, 
Bolsonaro listou desafios 
como a inflação e o preço 
dos combustíveis, e disse 
que há “problemas para 
o próximo ano”, mas 
que o governo busca se 
antecipar para “minimizar 
consequências”. 

 » Presidente fica no 
Guarujá até dia 23

Teste de fogo

Relator da ação contra Bolsonaro 
sobre a troca de comando no Instituto 
de Patrimônio Histórico (Iphan), 
o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) André Mendonça está 
entre a cruz e a espada: se rejeitar a 
ação, será acusado de “dizer amém” 
ao que o Planalto deseja. Se acolher, 
será execrado pelos bolsonaristas 
“por ingratidão”. Por isso, já tem 
muita gente dizendo que o melhor, 
nesse caso específico, é se considerar 
suspeito e passar a bola.

A prioridade de 
Bolsonaro...

No discurso que o presidente fez 
esta semana ao empresariado, ele 
disse: “O que mais me conforta é saber 
que não tem um comunista sentado na 
minha cadeira”. Para alguns na plateia, 
ficou a impressão de que, se a situação 
estiver muito ruim para ele, Bolsonaro 
apoiará outro nome. Por enquanto, é 
só impressão.

...E a de Lula

O ex-presidente Lula foi ao 
Congresso da Juventude petista, em 
São Paulo. A palavra de ordem puxada 
pela comandante do partido, Gleisi 
Hoffmann, foi: “Ô Moro, queria que 
pudesse entender que não dá para 
acabar com o PT”. Já é um ensaio para 
a campanha que tem o ex-juiz como 
um dos adversários de 2022.

E o Doria, hein?

O governador de São Paulo, João 
Doria, está dedicado a tentar melhorar 
sua performance em São Paulo. Sabe 
que, se sair de lá com um índice baixo 
nas pesquisas, ficará difícil empolgar o 
resto do Brasil com sua pré-campanha.

CURTIDAS

Vice a conta gotas/ Amigos do 
ex-governador de São Paulo Geraldo 
Alckmin têm dito que o ex-tucano 
vai, aos poucos, virando o vice na 
chapa de Lula. Assim, quando for 
anunciado oficialmente, não será 
mais novidade.

Abre o olho, Geraldo/ O encontro 
de Lula com o senador Omar 
Aziz (PSD-AM, foto) deixou os 
aliados de Geraldo Alckmin meio 
desconfiados. Afinal, Aziz se 
tornou mais conhecido desde que 
presidiu a CPI da Covid e pode, 
perfeitamente, ser um candidato a 
vice na chapa petista.

Abre o olho, Pacheco/ Aziz é do 
PSD, partido do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (MG), que deixou o 
DEM convidado para ser candidato 
a presidente da República. Gilberto 
Kassab já garantiu a Pacheco e não é 
de romper compromisso. Mas sabe 
como é: a conjuntura muda.

Por falar em Pacheco.../ Até aqui, 
ele está jogando parado e ganhou 
todos os embates que entrou. E ainda 
levou o Planalto a ter que buscar 
outro líder no Senado, onde a base do 
governo está cada vez menor.

Ed Alves/CB/D.A Press

Mais 3.000 atendimentos por dia.
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Vacina de 5 a 11 anos: 
STF dá 48h ao governo

A pedido do PT, o ministro Ricardo Lewandowski determina que o Ministério da Saúde se manifeste sobre a inclusão de 
crianças no Plano Nacional de Imunização. Decisão ocorre depois de tentativa de intimidação de Bolsonaro à Anvisa

D
iante da possibilidade de 
o governo colocar barrei-
ras à vacinação de crian-
ças entre cinco e 11 anos 

com o imunizante da Pfizer con-
tra a covid-19 — já liberado para 
aplicação pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
—, o ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal Fede-
ral, deu ao Poder Executivo 48h 
para se manifestar sobre a inclu-
são desta faixa etária no Plano 
Nacional de Imunização (PNI). 
O magistrado atendeu a um pe-
dido impetrado pelo PT.

A ação do partido tem por ob-
jetivo obrigar o governo a apre-
sentar um cronograma de vaci-
nação de crianças e pré-adoles-
centes antes da retomada das au-
las. Além disso, a legenda cobra 
que o governo federal estabeleça 
um dia nacional de imunização 
ou fixe datas para mutirões para 
a aplicação das doses.

“Que o governo federal apre-
sente, em 48 horas, a comple-
mentação do Plano Nacional de 
Vacinação, para incluir as etapas 
a serem cumpridas para iniciar 
e concluir a vacinação de crian-
ças entre 5 e 11 anos contra a co-
vid-19, incluindo-se um crono-
grama que viabilize a cobertura 
vacinal adequada de toda a po-
pulação infantil antes da reto-
mada das aulas”, anotou Lewan-
dowski na decisão.

Barreiras

Desde a última quinta-feira, o 
governo sinalizava que colocaria 
dificuldades à imunização da fai-
xa 5-11 anos. Na live daquela noi-
te, Bolsonaro deixou clara a anti-
patia pela ideia e chegou a dizer 
que sua filha, Laura, de 11 anos, 
não tomaria a dose. Mas, pouco 

antes, Queiroga também dera a 
entender que retardaria a aplica-
ção — afirmou que o ano está no 
final, que o governo não tem as 
doses para oferecer e que teria de 
ouvir até mesmo o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) para uma 
tomada de decisão “equilibrada”.

Queiroga, aliás, voltou, ontem, 
a mostrar alinhamento com Bol-
sonaro. Disse que a vacinação 
dos menores de 11 anos não é 
um assunto “consensual”, ainda 
que a decisão da Anvisa tenha si-
do apoiada por diversas socieda-
des médicas. “Vamos passar para 

vocês um cronograma, 
para a sociedade brasi-
leira, todos os ‘steps’, to-
dos os degraus. Quere-
mos discutir esse assun-
to de maneira aprofun-
dada, porque isso não é 
um assunto consensual. 
Há aqueles que defen-
dem, há os que defen-
dem de maneira entusiástica, há 
os que são contra. Então, a gente 
tem que discutir”, justificou.

Ainda que o ministro conside-
re a vacinação de crianças contra a 
covid-19 um assunto controverso, 

a decisão da Anvisa de 
aprovar o uso do imu-
nizante para o públi-
co infantil foi ampla-
mente apoiada. Em ví-
deos apresentados na 
reunião que aprovou a 
aplicação, representan-
tes de diferentes socie-
dades médicas ressal-

taram a importância da liberação 
para a faixa 5-11 anos.

“Temos o conhecimento de 
que as repercussões da covid-19 
para crianças é menor do que 
para os adultos. São muito mais 

raros os casos graves. Apenas 
em 2021, o Ministério da Saúde 
reportou cerca de 1,4 mil óbi-
tos em pessoas com menos de 
18 anos”, destacou o represen-
tante da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia, Luiz 
Vicente Ribeiro.

Pressão

A preocupação pelo impac-
to da covid-19 entre as crianças 
é compartilhada pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saú-
de (Conass). Segundo a entidade, 

“nenhuma outra doença imu-
noprevenível causou tantos óbi-
tos em crianças e adolescentes, 
no Brasil, em 2021”. Os secre-
tários de Saúde manifestaram 
apoio à decisão da Anvisa e co-
braram uma posição do Minis-
tério da Saúde, que ainda preci-
sa comprar os imunizantes para 
dar início à vacinação na faixa de 
cinco a 11 anos.

A pressão pela compra dos 
imunizantes da Pfizer destina-
dos às crianças também é fei-
ta pelos governadores — como 
João Doria, de São Paulo, que 
criticou a postura do governo fe-
deral de mais uma vez trabalhar 
para atrasar a vacinação. Por 
causa disso, a Secretaria de Saú-
de de São Paulo oficiou à pasta 
dirigida por Queiroga solicitan-
do liberação e disponibilização 
imediata de doses para vacina-
ção contra covid-19 em crianças 
de cinco a 11 anos com o imuni-
zante da Pfizer.

 » MARIA EDUARDA CARDIM
 » FABIO GRECCHI

Queiroga replica a negativa de Bolsonaro e lança desconfianças sobre a vacinação, com a Pfizer, de crianças entre 5 e 11 anos

Myke Sena/MS

Que o governo federal 
apresente, em 48 horas, 
a complementação do 
Plano Nacional de 
Vacinação, para incluir 
as etapas a serem 
cumpridas para iniciar 
e concluir a vacinação 
de crianças entre 5 e 11 
anos contra a Covid-19”

Trecho da decisão do ministro 
Ricardo Lewandowski, que 
atendeu a ação movida pelo PT

Após o presidente Jair Bolso-
naro afirmar que pediu “o no-
me das pessoas que aprovaram 
a vacina para crianças a partir de 
cinco anos”, os diretores e ser-
vidores da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) di-
vulgara, ontem, nota de repúdio 
às tentativas de intimidação ao 
corpo técnico da agência. Para 
os diretores da autarquia, a An-
visa tem sido foco de “ativismo 
político violento”.

Em mais um episódio em que 
se colocou contra Bolsonaro, o 
diretor-presidente da agência, 
Antonio Barra Torres, rebateu o 
presidente ao indicar que mais 
de 1,6 mil nomes estão envolvi-
dos na decisão de aprovar a vaci-
na a Pfizer contra a covid-19 para 
crianças de 5 a 11 anos. “Se for-
mos consultar todas as pessoas 
que ali contribuíram, direta ou 
indiretamente, para que aque-
le posicionamento fosse estabe-
lecido, essa lista, por certo, con-
taria com mais de 1,6 mil nomes 
porque todas as nossas ativida-
des estão entrelaçadas. Lá esta-
rão os nomes de toda diretoria 
da Anvisa. Na decisão de ontem 
(quinta-feira), estamos todos 
juntos”, salientou Barra Torres.

Nomes

Na última quinta-feira, Bolso-
naro intimidou o corpo técnico 

da Anvisa. “Queremos divulgar 
o nome dessas pessoas para que 
todo mundo tome conhecimen-
to de quem são essas pessoas e, 
obviamente, forme o seu juízo”, 
afirmou, na live.

Antes da reunião da direto-
ria colegiada, Barra Torres, jun-
to com os outros diretores da 
agência, publicaram uma nota 
de repúdio às ameaças à Anvi-
sa. “A Anvisa está sempre pron-
ta a atender demandas por in-
formações, mas repudia e re-
pele com veemência qualquer 
ameaça, explícita ou velada que 
venha constranger, intimidar 
ou comprometer o livre exer-
cício das atividades regulató-
rias”, destaca.

A nota relembra as ameaças 
sofridas pelos diretores, ainda 
em outubro, quando estava em 
avaliação a aprovação da vaci-
na da Pfizer para crianças. “Em 
outubro do corrente ano, após 
sofrer ameaças de morte e de 
toda a sorte de atos crimino-
sos, por parte de agentes anti-
vacina, no escopo da vacinação 
para crianças, esta Agência Na-
cional se encontra no foco e no 
alvo do ativismo político vio-
lento”, diz o texto.

Quem também repudiou a in-
timidação de Bolsonaro foi a As-
sociação dos Servidores da An-
visa (Univisa). Para os servido-
res da agência, “a intenção de se 

divulgar a identidade dos envol-
vidos na análise técnica não traz 
consigo qualquer interesse repu-
blicano” e trata-se de uma retalia-
ção à aprovação da imunização 
de crianças entre cinco e 11 anos 
com a vacina da Pfizer.

“A Univisa repudia qualquer 

ameaça proferida contra o cor-
po técnico da Anvisa, bem como 
quaisquer tentativas de inter-
venção sobre o posicionamen-
to da autoridade sanitária que 
não advenham do debate estrita-
mente científico e democrático”, 
destacou a associação. (MEC)

Agência rechaça ameaças

Torres rebateu a ameaça feita por Bolsonaro de divulgar nomes

Anvisa/Divulgação

O detalhamento das regras do 
passaporte vacinal só será de-
finido após a conclusão do jul-
gamento pelo Supremo Tribu-
nal Federal. Isso porque o minis-
tro Nunes Marques pediu que a 
análise da liminar concedida pe-
lo ministro Luís Roberto Barroso 
seja avaliada pelo plenário pre-
sencialmente. Faltavam os vo-
tos de Gilmar Mendes e de Nunes 
Marques e o será analisado ape-
nas no dia 9 de fevereiro.

Enquanto a decisão está sus-
pensa, o que vale é a obrigato-
riedade do comprovante, con-
forme a liminar concedida por 
Barroso. Caso o viajante não es-
teja vacinado, é possível entrar 
no país com o teste negativo de 
covid-19 realizado até 24 horas 
antes do embarque. Além dis-
so, fica estabelecida uma qua-
rentena de cinco dias, que so-
mente se encerrará com novo 
teste negativo.

O conjunto de medidas ado-
tado pelo Brasil é visto com bons 
olhos por especialistas. Para o in-
fectologista Werciley Saraiva, os 
requisitos são necessários pa-
ra criar uma barreira preventiva 
contra qualquer variante, sobre-
tudo a ômicron — a mais recente 
de todas. “Porém, o ideal, ao meu 

ver, seria o PCR negativo ao em-
barcar, não dias antes”, pondera 
o especialista.

Camilo Onoda Caldas, dire-
tor do Instituto Luiz Gama, diz 
que a não conclusão da votação 
apenas evita um desgaste para o 
governo. “Além disso, o tema vai 
permanecer em aberto e, portan-
to, não vai estabelecer de uma 
maneira decisiva o que o gover-
no cometeu, ou seja, é um efeito 
político com o encerramento do 
julgamento”, justifica.

“Não é possível dizer que ele 
fez isso por conta de uma mo-
tivação política, mas é possível 
dizer, com certeza, que há um 
efeito político benéfico para o 
governo em não ver a decisão 
concluída, que é ratificar o en-
tendimento do ministro Barro-
so e encerrar essa temática que 
agora se arrasta”, observa.

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, chegou a se declarar 
contrariamente à exigência do 
passaporte, alegando que a co-
brança “feriria liberdades indi-
viduais” e “prejudicaria” a eco-
nomia brasileira. O presiden-
te Jair Bolsonaro também de-
monstrou não ser favorável à 
medida, adotada em diversos 
países em todo o globo.

*  Estagiárias sob a supervisão  
de Fabio Grecchi

Passaporte: decisão 
só sai em fevereiro
 » GABRIELA CHABALGOITY*
 » MARIA EDUARDA ANGELI*
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Euro

R$ 6,396

Comercial, venda 
na sexta-feira

CDB

9,16%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.100 

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Julho/2021 0,96
Agosto/2021 0,87
Setembro/2021 1,16          
Outubro/2021                 1,25
Novembro/2021            0,95

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

R$ 5,685
(+0,1%)

13/dezembro 5,674

14/dezembro 5,694

15/dezembro 5,708

16/dezembro 5,679

Na sexta-feira

Capital de giro

6,76%
1,48%
Nova York

Bolsas
Na sexta-feira

1,04%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

14/12   15/12   16/12 17/12

107.202106.760

dizendo: já tomei a vacina e que-
ro meu dinheiro de volta. Quero 
renegar o meu sacrifício. Se fi-
zermos isso, vamos rolar para a 
frente esse endividamento, para 
nossos filhos e netos”, emendou. 

Na avaliação do ministro, o 

país está indo na contramão da 
experiência “extraordinária” du-
rante a pandemia, quando o au-
mento de gastos para conter os 
efeitos da covid-19 tiveram como 
contrapartida o congelamento 
de salários nos governos federal 
e regionais, em uma espécie de 
pacto federativo. Ele frisou que 
o deficit primário do governo, 
depois de ter chegado a 10,5% 
do Produto Interno Bruto (PIB), 
em 2020, deverá cair, neste ano, 
para 1% do PIB e, em 2022, para 
0,4% do PIB, um “ajuste fiscal que 
não foi feito em nenhum país do 
mundo”. “Comprovamos que ne-
nhuma crise fiscal dura um ano 
e meio. Tivemos coragem de fa-
zer direito em tempo de guerra e, 
agora, vamos jogar a experiência 
fora para voltar ao passado de-
sastroso”, alertou.

Na avaliação do ministro, ape-
sar da alta dos juros promovida 
pelo Banco Central para contro-
lar a inflação, o crescimento em 
2022 virá dos investimentos pri-
vados uma vez que, com as con-
cessões na área de infraestrutura, 

há mais de R$ 800 bilhões de in-
vestimentos comprometidos pa-
ra os próximos anos e, no ano 
que vem, o governo espera mais 
de R$ 400 bilhões em novos lei-
lões. “Com isso, teremos R$ 1,2 
trilhão de investimentos e vamos 
conseguir fazer a taxa de inves-
timento voltar a ficar acima de 
20% do PIB”, disse.

Privatizações

Guedes ainda afirmou que 
considera “inadmissível” o go-
verno não conseguir privatizar, 
pelo menos, uma empresa, por 
conta de resistências de outros 
Poderes.

“É inadmissível que não se 
consiga vender. Senão fica pa-
recendo que é operação tarta-
ruga, para descumprir a vonta-
de popular”, afirmou, tentan-
do justificar a falta de cumpri-
mento da promessa de arreca-
dar R$ 1 trilhão com a venda de 
estatais federais. “O presidente 
se comprometeu com o progra-
ma de privatização. Na hora que 

vai privatizar, outros Poderes im-
pedem”, reclamou.

Guedes voltou a prometer que 
pretende privatizar os Correios e 
a Eletrobras no ano que vem. “É 
perfeitamente natural que consi-
gamos vender duas empresas que 
estão descapitalizadas e vão ser 
condenadas à irrelevância se con-
tinuarem (sendo estatais)”, disse.

O ministro reforçou o discur-
so de que a Eletrobras preci-
sa investir R$ 15 bilhões “para 
manter a fatia de mercado”, mas 
só consegue investir R$ 3,5 bi-
lhões. Apesar de o processo da 
estatal de energia ter tido vá-
rios adiamentos no Tribunal de 
Contas da União (TCU), ele dis-
se que a privatização da com-
panhia está “mais encaminha-
da” do que a dos Correios, cujo 
projeto de lei está parado no 
Senado.   “Os Correios podem 
se tornar algo parecido com a 
DHL (gigante alemã de logísti-
ca) quando foi privatizada. Mas 
ela (a estatal brasileira) precisa 
ser libertada das más adminis-
trações do passado”, afirmou. 

GOVERNO / 

Guedes alerta contra 

aumentos de salário

Após pedir ao Congresso R$ 2,8 bilhões no orçamento do próximo ano para reestruturar carreiras de 
policiais federais, ministro diz temer efeito inflacionário de reajustes em cascata de outras categorias do funcionalismo

A
pesar de ter encami-
nhado ao Congresso, na 
quinta-feira, o pedido de 
reserva de R$ 2,8 bilhões 

no Orçamento de 2022 para rea-
juste e reformulação da carreira 
de policiais, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, negou que te-
nha concordado com a medida. E 
afirmou que alertou integrantes 
do governo sobre os riscos infla-
cionários da decisão.

“Foi a Junta Orçamentária. O 
pedido veio da classe política, eu 
estou na outra ponta”, afirmou 
o ministro, ontem, a jornalistas. 
Ele contou que foi voto vencido, 
e alertou para os riscos inflacio-
nários de reivindicações em cas-
cata de outras categorias do fun-
cionalismo e de uma onda de au-
mentos salariais nos governos es-
taduais em ano eleitoral. Contu-
do, ele admitiu que o presidente 
quer privilegiar a categoria que 
sempre o apoiou.

“Eu disse: vamos segurar o ne-
gócio porque a inflação vai des-
cer no ano que vem e vai ser me-
lhor para todo mundo”, contou 
ele, em referência à reunião que 
teve com Bolsonaro e o ministro 
da Justiça, Anderson Torres. 

De acordo com Guedes, a me-
lhora nas contas públicas dos es-
tados é decorrente, em grande 
parte, do congelamento dos salá-
rios nesses dois anos. Um reajus-
te do funcionalismo agora, acres-
centou, é “uma ameaça para o fu-
turo”. Ele disse que, se a inflação 
continuar subindo, o Auxílio Bra-
sil, de R$ 400 não vai ser suficien-
te para cobrir as despesas básicas 
do cidadão e vai ter que subir pa-
ra R$ 600 ou para R$ 800.   

O ministro aproveitou para 
criticar governadores que já es-
tão prometendo reajustes com 
objetivos eleitoreiros, colocan-
do o país em uma “espiral infla-
cionária do passado”. “Tem esta-
do querendo entrar no Regime 
de Recuperação Fiscal e quer dar 
reajuste”, denunciou.

“Se sair uma onda generali-
zada de reposição de salários, 
quando a economia acaba de se 
levantar (da crise provocada pe-
la pandemia) e a inflação está 
subindo, vamos romper o com-
promisso com as gerações fu-
turas”, afirmou Guedes. “Quem 
pede aumento de salários está 

 » ROSANA HESSEL

Paulo Guedes afirma que área política pressionou por aumento para agentes de segurança e que foi voto vencido na questão 

Edu Andrade/Ascom/ME

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, criticou o Sena-
do Federal por bloquear pro-
postas do governo na área tri-
butária, como a reforma do 
Imposto de Renda. O texto en-
caminhado pelo governo pre-
via a taxação de lucros e divi-
dendos, além de elevar a faixa 
de isenção do IR, uma promes-
sa feita na campanha eleitoral 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 

Durante entrevista coleti-
va realizada ontem para fazer 
um balanço das ações do mi-
nistério no ano, Guedes reba-
teu a imprensa quanto à “que-
bra de promessa” do Executi-
vo em relação à reforma. “Nós 
mandamos uma proposta tri-
butária ao Congresso, onde 
nós aumentamos a faixa de 
isenção.  Será que o presiden-
te da República não cumpriu  
a promessa, ou foi o Senado 
que não deixou? Ou o relator 
Ângelo Coronel (senador, PS-
D-BA) impediu (o presidente) 
de cumprir a sua promessa?”, 
disse Guedes. O ministro lem-
brou que a matéria teve vota-
ção expressiva na Câmara dos 
Deputados, onde o presidente 
da Casa, Arthur Lira (PP-AL), 
conseguiu 400 votos a favor do 
texto encaminhado pelo Exe-
cutivo. “O Senado não deixa 
andar”, completou. 

Questionado sobre a possi-
bilidade de correção da tabela 
do IR por meio de decreto de 
Bolsonaro, Guedes desconver-
sou: “Temos um compromisso 
com as futuras gerações, que 
é desonerar os mais vulnerá-
veis”, disse.

Compromisso

Na última quarta-feira, 
após anunciar que a discus-
são da reforma tributária fica-
ria para 2022, o presidente da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado, Davi 
Alcolumbre, assumiu o com-
promisso de pautar a votação 
do texto na primeira reunião 
do colegiado no próximo ano, 
em fevereiro.

Críticas ao 

Senado

Se sair uma onda 
generalizada de 
reposição de salários, 
quando a economia 
acaba de se levantar 
e a inflação está 
subindo, vamos romper 
o compromisso com as 
gerações futuras”

Paulo Guedes, 

ministro da Economia 

A população do DF tem cada vez mais UBS, mais conhecidas como postos

de saúde. Nos últimos 3 anos, foram construídas 10 novas unidades e

mais 11 serão entregues em 2022. Tudo isso para você ter perto de casa

consultas, prevenção e tratamentos relacionados à saúde da mulher,

da criança, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e

hipertensão. Porque saúde é assim: quanto mais perto, melhor.

As 177 UBS do DF contam com 4.547 servidores,
entre eles 323 médicos e 256 dentistas.

Para conhecer
todas as ações
do GDF, aponte
a câmera e
siga o nosso
Instagram.
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A 
Petrobras lançou novo 
edital de concurso pú-
blico. Ao todo, a estatal 
oferece 4.537 vagas de 

nível superior, das quais 757 pa-
ra provimento imediato e o res-
tante para formação de cadastro 
reserva. Os salários variam en-
tre R$ 6.937,43 e R$ 11.716,82, 
além de benefícios. O edital foi 
publicado ontem no Diário Ofi-
cial da União — e as inscrições 
já estão abertas.

As vagas são para profissio-
nais com formação nas ênfases 
ciência de dados; análise de sis-
temas (engenharia de softwa-
re, infraestrutura e processos 
de negócio); engenharia am-
biental; engenharia de petróleo; 
engenharia de equipamentos 
(elétrica, eletrônica, inspeção, 
mecânica, terminais e dutos); 
engenharia de processamen-
to; engenharia civil; engenharia 
de segurança de processo; en-
genharia de segurança do tra-
balho; engenharia naval; aná-
lise de comércio e suprimento; 
análise de transporte maríti-
mo; geofísica (física, geologia); 
geologia; economia e adminis-
tração. Os convocados poderão 
trabalhar em qualquer área ou 
unidade, a depender da neces-
sidade da Petrobras.

“A realização desse concurso 
está alinhada às constantes ava-
liações que fazemos do nosso 
quadro de pessoal considerando 
as nossas estratégias de negócio. 
Além disso, atende à necessida-
de da Petrobras de buscar novos 
talentos, sobretudo para carrei-
ras de cientista de dados, ana-
listas de sistemas e engenharias. 
A Petrobras deseja oxigenar seu 

quadro de funcionários, atrain-
do para a companhia, indepen-
demente da carreira pretendida, 
profissionais com perfil dinâmi-
co, foco em tecnologia e inova-
ção, e que queiram participar dos 
desafios que estão no horizon-
te da empresa para os próximos 
anos”, destacou Juliano Lourei-
ro, gerente executivo de Recursos 
Humanos da Petrobras.

Inscrições e provas

As inscrições, que foram aber-
tas ontem, podem ser feitas até 
5 de janeiro, por meio do site da 
banca organizadora, o Cebras-
pe (www.cebraspe.org.br/concur-
sos). A taxa de participação é de 
R$ 79,83. 

Inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) e 
membros de família de baixa 
renda podem solicitar a isenção 
da taxa, no  site da banca,  duran-
te todo o período de inscrição.

O processo seletivo terá duas 
fases. Na primeira, os candidatos 
passarão por avaliação da qua-
lificação técnica, representada 
por habilidades e conhecimen-
tos aferidos por meio da aplica-
ção de provas objetivas, de cará-
ter eliminatório e classificatório, 
para todas as ênfases. Na segun-
da fase, será feita  avaliação de 
títulos, de caráter classificatório, 
somente para engenharia de se-
gurança de processo.

As provas estão previstas pa-
ra 20 de fevereiro de 2022 e se-
rão aplicadas nas 26 capitais dos 
estados e no Distrito Federal. O 
processo seletivo terá validade de 
12 meses, podendo ser prorroga-
do por igual período uma vez, a 
critério da Petrobras.

CONJUNTURA

Petrobras abre 4,5 mil vagas
Oportunidades são para profissionais com curso superior em áreas como engenharia, geofísica e tratamento de dados

 » MARIANA FERNANDES
Arquivo/Petrobras

Sede da Petrobras, no 
Rio: concurso aberto 
pela estatal oferece 
757 postos para 
ocupação imediata

Dois consórcios, cada um com 
três empresas, arremataram, por 
R$ 11 bilhões, os campos de Sépia 
e Aratu, na faixa do pré-sal. Foi o úl-
timo grande leilão de petróleo pro-
movido pelo governo em 2021. A li-
citação foi organizada pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

O leilão faz parte da 2ª roda-
da da cessão onerosa de cam-
pos para exploração de petróleo, 
e é o segundo maior da história, 

segundo o governo. As duas áreas 
ficam na Bacia de Santos, a mais 
importante para extração em 
águas profundas brasileiras, e 
uma das regiões mais cobiçadas 
do mundo para exploração da 
commodity.

Estavam inscritas no leilão 11 
empresas: Petrobras, Shell, Che-
vron, Ecopetrol, Enauta, Equi-
nor, ExxonMobil, Petrogal, Petro-
nas, TotalEnergies e QP Brasil. A 
Petrobras foi a protagonista, ao 

exercer o direito de preferência 
por já operar as duas áreas. A es-
tatal desembolsará R$ 4,2 bilhões 
pelos dois ativos.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, avaliou o leilão como um 
“enorme avanço”. “Eu às vezes fa-
ço alguns comentários a respeito 
do regime de partilha, um regime 
supercomplexo, que explica toda 
a dificuldade que tivemos, mas 
tem uma vantagem. No sistema, 
trouxe consórcios”, afirmou.

Para o economista da PUC/SP 
Vinicius do Carmo, a Petrobras 
foi a grande vencedora. “Tem 
uma regra que a coloca como 
parceira dos consórcios vence-
dores, então ela saiu bem na jo-
gada”, afirmou. 

Carmo comentou que os dois 
blocos já estiveram à venda no 
passado, mas não foram com-
prados. “O governo baixou o ágio 
para conseguir liberar os blocos”, 
avaliou. (FS)

Leilão de petróleo arrecada R$ 11 bilhões

De R$ 6.937,43

a R$ 11.716,82

Salários  
oferecidos pela  

estatal aos que forem 
aprovados  
no certame



O 
governo estuda o fim 
do pagamento da mul-
ta de 40% sobre o saldo 
do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) aos tra-
balhadores demitidos sem jus-
ta causa. Segundo proposta do 
Grupo de Altos Estudos do Tra-
balho (Gaet), formado por auto-
ridades, economistas e pesqui-
sadores, ligado ao Ministério do 
Trabalho, a multa passaria a ser 
paga integralmente ao governo 
federal. O Gaet foi criado em se-
tembro de 2019 para elaborar su-
gestões para modernizar o mer-
cado de trabalho.  

“Esse dispositivo, além de as-
segurar a possibilidade de um 
aumento nos subsídios públi-
cos à poupança precaucionária 
dos trabalhadores, retira deles 
qualquer eventual incentivo que 
a apropriação da multa possa 
lhe dar para trocar de trabalho”, 
diz relatório elaborado pelo gru-
po. O Ministério do Trabalho e 

Previdência informou, em nota, 
que o relatório do Gaet não con-
ta, necessariamente, com a con-
cordância, integral ou parcial, da 
pasta, mas que analisa o assunto. 
O ministério negou, ainda, que 
esteja conduzindo uma nova ro-
dada de reformas trabalhistas. 

Na proposta, que foi entregue 
ao governo em novembro, o Gaet 
também sugere unificar o FGTS 
e o seguro-desemprego. No ca-
so do seguro, atualmente o tra-
balhador recebe do governo até 
cinco parcelas mensais de até R$ 
1.912. No momento da demissão, 
estes recursos ajudam a susten-
tar o trabalhador por alguns me-
ses, até que ele consiga se reco-
locar. Com a mudança sugerida 
pelo Gaet, o trabalhador seria 
amparado pelo FGTS engorda-
do pelos recursos do seguro-de-
semprego.

“Ao invés de um benefício pa-
go após a demissão, os recur-
sos desse programa (seguro de-
semprego) passariam a ser de-
positados no fundo individual do 

trabalhador, enquanto emprega-
do, ao longo dos seus primeiros 
meses de trabalho (por exemplo, 
nos primeiros 30 meses)”, explica 
o grupo de estudos.

O documento propõe manter o 
depósito de 8% do salário do traba-
lhador no fundo. Mas a cada mês 
trabalhado, além do que o empre-
gador já contribui, seria deposita-
do no fundo individual do traba-
lhador uma contribuição pública. 

Para os trabalhadores que rece-
bem apenas um salário mínimo, a 
contribuição deveria ser de 16%. 
Ou seja, quanto maior o salário 
do trabalhador, menor deverá ser 
o porcentual depositado. 

As mudanças foram recebi-
das com desconfiança por ana-
listas. Para Camilo Onoda Caldas, 
advogado trabalhista e sócio do 
escritório Gomes, Almeida e Cal-
das Advocacia, a proposta pode 
representar um corte de direitos 
dos trabalhadores. 

De acordo com o Deputa-
do Afonso Florence (PT-BA), 
um conjunto de alterações da 

Trabalhador pode 
perder multa do FGTS
 » FERNANDA STRICKLAND

legislação trabalhista já realiza-
das foi sustentado politicamen-
te pelo governo sob o pretexto 
de que geraria mais empregos, o 
que não aconteceu. Ele acrescen-
tou que, se o governo apresen-
tar um instrumento legislativo 

para alterar a multa do FGTS e 
outros dispositivos a legislação 
trabalhista, enfrentará forte opo-
sição no Congresso. “A mudança 
aumentará a penúria, a pobre-
za, a queda de poder aquisiti-
vo das pessoas, e facilitará mais 

demissões. Nosso problema ago-
ra não é dificuldade para demi-
tir, e sim criar emprego sem gasto 
público com investimento estru-
tural. Essa medida que tira direi-
tos dos trabalhadores é típica do 
governo Bolsonaro, disse.

O mercado de produtos or-
gânicos é um dos que mais cres-
cem no país. Em 2020, a pro-
dução orgânica como um to-
do movimentou R$ 5,8 bilhões. 
Mesmo assim, produtores sen-
tem que ainda não conseguem 
crescer mais devido à falta de 
investimentos, de acordo com 
João Paulo Soares, zootecnista 
e pesquisador da Embrapa Cer-
rados. Soares foi o entrevistado 
de ontem do CB.Agro, progra-
ma feito em parceria pelo Cor-

reio e a TV Brasília.

“A Embrapa vem desenvolven-
do tecnologias, práticas e proces-
sos para que o produtor consiga 
avançar em termos de redução 
de custos. São tecnologias dis-
poníveis, alternativas de insumos 
mais baratos e a possibilidade de 
financiamento ao produtor orgâ-
nico”, afirmou Soares. 

Segundo o pesquisador, o go-
verno tem papel fundamental no 
crescimento do ramo. Em 2020, o 
Ministério da Agricultura lançou 
o Programa Nacional de Bioinsu-
mos para reduzir a dependên-
cia dos produtores rurais em re-
lação aos insumos importados. 

Segundo o pesquisador, políticas 
públicas como essa pode mudar 
a agricultura brasileira. 

Os orgânicos são produzidos 
com base em normas específi-
cas. “O produto precisa passar por 
um processo de certificação. É um 
produto livre de químicos e trans-
gênicos, com segurança alimen-
tar, e tem a qualidade resguardada 
pelo Selo Orgânico Brasil”, disse. 

Por isso, segundo ele, os ali-
mentos naturais têm preço 
maior.  “O agronegócio brasi-
leiro, no geral, produz alimen-
tos de muita qualidade, mas 
o produto orgânico, por suas 

características, agrega uma qua-
lidade ainda maior”, explicou. 

O zootecnista destacou que 
o DF não é autossuficiente em 
orgânicos, sendo que o consu-
mo local está acima da média 
nacional. “A história da agro-
pecuária orgânica no DF tem 
muitos anos. Os produtores 
construíram uma identidade, 
várias associações. E o próprio 
mercado orgânico construiu 
uma identidade com o consu-
midor”, explicou.

*Estagiária sob a supervisão 
de Odail Figueiredo

 » GABRIELA BERNARDES*

Setor de orgânicos precisa de apoio 

CB.AGRO

 João Paulo Soares: tecnologia pode fazer produção avançar

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Valor de 40% cobrado em demissão sem justa causa ficaria com o governo

Arquivo/Petrobras
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EUROPA /

As exigências de Putin 

Rússia lista demandas para reduzir tensões com a Ucrânia. Moscou quer proibição da entrada de ex-repúblicas 
soviéticas na Otan, limite à presença militar ocidental no leste do continente e veto a tropas estrangeiras na região 

S
ob a acusação de mobilizar cer-
ca de 100 mil soldados na fron-
teira com a Ucrânia e de prepa-
rar uma invasão ao país vizinho, 

a Rússia rompeu o silêncio e apresen-
tou uma lista de exigências à Organi-
zação do Tratado do Atlântico Nor-
te (Otan) e aos Estados Unidos para 
desarmar a tensão regional. O site do 
Ministério das Relações Exteriores da 
Rússia publicou duas propostas de tra-
tado para reduzir, de forma drástica, a 
presença militar às portas da Ucrânia.

Os documentos — chamados “Tra-
tado entre os Estados Unidos e a Fede-
ração da Rússia sobre as garantias de 
segurança” e “Acordo sobre as medi-
das para garantir a segurança da Fede-
ração da Rússia e dos Estados-mem-
bros” da Otan — visam impedir a ex-
pansão da aliança transatlântica de 
defesa em direção ao Leste Europeu 
e a instalação de bases militares nor-
te-americanas na antiga União Sovié-
tica. Os textos, respectivamente, têm 
quatro e nove páginas, além de oito ar-
tigos. Eles pedem a proibição do envio 
de navios de guerra e de caças e bom-
bardeiros a áreas onde poderiam ser 
usados para ataques à Rússia. 

As exigências do Kremlin foram re-
cibidas com críticas e ceticismo pela 
comunidade internacional. Segundo 
a agência de notícias France-Presse, 
Jen Psaki, porta-voz da Casa Bran-
ca, advertiu sobre a impossibilidade 
de qualquer negociação sobre a se-
gurança europeia sem a participação 
dos aliados e parceiros dos EUA. Até 
o fechamento desta edição, a Otan 
não se pronunciou sobre a posição de 
Moscou. Na quinta-feira, a organiza-
ção divulgou comunicado no qual ad-
mitia “grave preocupação com o au-
mento substancial, não provocado 
e injustificado do contingente russo 

 » ROdRigO CRaveiRO 

Soldado ucraniano caminha pela trincheira na linha de frente, perto do vilarejo de Pesky, na região de Donetsk

Muita gente de olho em Santiago

silvioqueiroz.df@gmail.com

Tem sido um desses “dogmas sagra-
dos”, na edição do noticiário internacio-
nal, a ideia de que processos políticos in-
ternos dos países, inclusive os que defi-
nem o exercício dos poderes instituídos, 
tenham interesse, além das fronteiras, na 
proporção direta de fatores como peso 
econômico ou populacional. Mas a polí-
tica e a diplomacia têm parâmetros pró-
prios, por vezes outros.

É o caso de amanhã, no segundo tur-
no da eleição presidencial no Chile. Na 
imagem física dos mapas, uma tira es-
treita de território espremida entre os 
Andes e o litoral do Pacífico. Por essas e 
por outras, um vizinho capaz de manter 
comércio mais intenso com a Ásia, por 

exemplo, do que com os vizinhos sul-a-
mericanos — entre eles, claro, o Brasil.

O resultado das urnas chilenas, po-
rém, tem implicações diretas e imedia-
tas para as opções da diplomacia brasi-
leira no ano crucial de 2022, quando es-
taremos nós envolvidos na sucessão — 
ou reeleição — de Jair Bolsonaro, com 
todas as implicações dessa decisão pa-
ra o cenário político da América do Sul.

Clássico
A disputa desenhada para o segundo 

turno no Chile se assemelha, entre ou-
tras, à que se insinua nas pesquisas para a 
eleição presidencial de outubro no Brasil. 

Com o perdão da simplificação, com fins 
(digamos) “didáticos”, trata-se de um con-
fronto entre a esquerda socialista e uma 
direita com vieses extremados. Dados os 
descontos para as particularidades nacio-
nais, um quadro por demais semelhan-
te ao delineado para a eleição brasileira.

Costas para onde?
Aqui como ali, a história coloca há 

cinco séculos a questão de olhar para 
o mar ou olhar para o continente. No 
caso do Brasil, prevaleceu até recente-
mente a opção pelo litoral — atlântico, 
no caso. Igualmente, o Chile tem vis-
to como prioritárias as trocas no eixo 

pacífico, inclusive com a China, mas 
também com os EUA.

Seja qual for a conclusão, em deter-
minado momento, o que se coloca pa-
ra a diplomacia regional é o desafio de 
concertar um balanço mais equilibra-
do entre o que se celebra e o que se faz 
concretamente.

Quo vadis?
Da opção a ser tomada, nos limites 

da diplomacia prática, poderá depen-
der a condução futura das relações bi-
laterais e multilaterais. Até o momen-
to, prevaleceu o cuidado com man-
ter o Mercosul permeável aos novos 

caminhos abertos para o escoamento 
da produção interna.

O desafio inicial para a recolocação 
do sistema regional diz respeito a uma 
opção política: manter a opção multi-
lateral ou investir claramente na rela-
ção bilateral com os EUA. 

Até 2022
Com o intervalo das festas, nos pró-

ximos fins de semana, a Conexão faz 
um intervalo para retornar no sábado 
8 de janeiro. Aos leitores (em primeiro 
lugar) e aos interlocutores, meus votos 
de boas festas e de uma entrada espe-
rançosa em 2022. Até lá!

Conexão diplomática

O primeiro-ministro do Reino Uni-
do, Boris Johnson, vive um inferno as-
tral nos estertores de 2021. Além de 
enfrentar uma rebelião dentro do pró-
prio Partido Conservador e de partici-
par de uma festa durante o lockdown, 
o chefe de governo britânico sofreu 
um duro revés na eleição parcial ocor-
rida na circunscrição rural de North 
Shropshire. Ontem, Johnson afirmou 
que assume a “responsabilidade” pe-
la derrota na eleição local, o que en-
fraquece ainda mais sua posição no 
momento em que o país enfrenta o 
aumento de casos da covid-19. On-
tem, o Reino Unido registrou 94.045 
novas infecções, um recorde desde o 
início da pandemia do cororonavírus. 

Até recentemente, Johnson tinha 
uma grande popularidade, mas atual-
mente é questionado por sua pró-
pria bancada no Parlamento após vá-
rios escândalos, inflação galopante 
e o aumento exponencial dos casos 
de covid-19 pela variante ômicron. 

A derrota em North Shropshire foi o 
mais recente capítulo da crise de li-
derança do premiê. Sempre controla-
da pelos conservadores, a circunscri-
ção passou para o Partido Liberal-De-
mocrata, que recebeu 47% dos votos. 

Helen Morgan, a candidata ven-
cedora, afirmou que os eleitores en-
viaram uma mensagem “alta e cla-
ra” a Johnson de que “o jogo acabou”. 
“Seu governo, dirigido pelas mentiras 
e fanfarronices, terá que prestar con-
tas”, disse. O primeiro-ministro reagiu 
e disse que “com toda humildade” de-
ve “aceitar o veredicto”. “Sou respon-
sável por tudo que o governo faz e, 
com certeza, assumo a responsabili-
dade pessoal”, disse Johnson. “Enten-
do perfeitamente por que as pessoas 
estão frustradas”, acrescentou.

O revés eleitoral sofrido pelo líder 
conservador, de 57 anos, reflete a ir-
ritação popular, de acordo com inte-
grantes do próprio Partido Conserva-
dor. “Os eleitores de North Shropshire 

se cansaram”, admitiu o presidente do 
Partido Conservador, Oliver Dowden. 
“Penso que queriam enviar uma men-
sagem (...) e entendemos”, acrescentou. 

O jornal conservador The Daily Tele-
graph afirma que a derrota do Partido 
Conservador em uma circunscrição que 
controlou por quase 200 anos é uma “hu-
milhação” para o primeiro-ministro. Ao 
mesmo tempo, o jornal de esquerda The 
Guardian destaca que “o calamitoso co-
lapso do apoio aos conservadores (...) as-
sustará muitos deputados conservadores 
e é provável que provoque perguntas so-
bre o futuro de Johnson”.

Moção de censura

Embora poucos representantes te-
nham expressado apoio à medida até 
agora, a possibilidade de uma mo-
ção de censura contra o premiê não 
é mais um tabu. De fato, alguns no-
mes começaram a ser mencionados 
como eventuais sucessores de Boris 

Johnson, incluindo a ministra das Re-
lações Exteriores, Liz Truss, e o minis-
tro das Finanças, Rishi Sunak. Além do 
revés eleitoral, o primeiro-ministro foi 
afetado por uma série de escândalos.

Sua popularidade desabou após a 
revelação de uma série de festas em Do-
wning Street, sede do governo, durante 

o inverno (hemisfério norte) de 2020, 
quando os britânicos deveriam respei-
tar as restrições contra a covid-19. On-
tem, a mídia britânica afirmou que o 
oficial encarregado de uma investiga-
ção interna sobre as reuniões de Natal, 
Simon Case, havia participado de outra 
dentro de seu próprio serviço.

Boris Johnson sofre dura derrota eleitoral 

O premiê no Parlamento: “Sou o responsável por tudo que o governo faz”

Jessica Taylor/aFP

•	 Os estados Unidos não podem 
estabelecer bases militares em 
ex-repúblicas soviéticas que não façam 
parte da Otan; 

•	 Washington não deverá usar 
infraestrutura "para qualquer atividade 
mililitar" nem desenvolver cooperação 
militar bilateral com esses países; 

•	 Os eUa terão que se comprometer a 
impedir uma maior expansão da Otan 
rumo ao Leste  da europa, além de 
negar adesão à aliança aos estados da 
antiga União Soviética; 

•	 Todos os membros da Otan se 
comprometeram a não ampliar 
a aliança e a não realizar 
nenhuma "atividade militar sobre o 
território da Ucrânia nem nos demais 
países da europa do Leste, do Cáucaso 
do Sul e da Ásia Central".

Principais demandas 
do Kremlin

nas fronteiras da Ucrânia” e exortava a 
Rússia a “imediatamente reduzir a es-
calada e buscar canais diplomáticos”. 

Vice-ministro russo das Relações Ex-
teriores, Sergei Ryabkov, defendeu co-
mo “essencial colocar no papel as ga-
rantias de segurança da Rússia, e que 
tenham  valor de direito”. Ele se disse 
disposto a começar negociações “sem 
atrasos e sem interrupções”. “Pode-
mos ir a qualquer lugar e a qualquer 
hora, mesmo amanhã”, declarou. Pa-
ra o número dois da chancelaria de 
Moscou, os documentos apresenta-
dos têm o propósito de restabelecer 
uma cooperação entre Rússia e Oci-
dente em “ausência total de confiança” 

mútua. Ryabkov tachou de “agressiva” a 
política da Otan “nas fronteiras da Rús-
sia”. Ele afirmou que a oportunidade é 
para “relançar a relação a partir de uma 
página em branco”. 

Professor de política comparativa da 
Universidade Nacional de Kiev-Mohyla 
(Ucrânia), Olexiy Haran afirmou ao Cor-

reio que a lista de exigências do Kremlin 
não passa de propaganda. “São deman-
das irrealistas. Não se trata do poten-
cial de adesão da Ucrânia à Otan. Foi a 
Rússia que violou todos os documentos 
que abordam a segurança europeia. Não 
apenas ao anexar a Península da Crimeia 
e ao mover suas tropas para a região de 
Donbass (leste da Ucrânia), mas por 

diferentes ações. As tropas russas encon-
tram-se, neste momento, na Geórgia, em 
Abkhazia e na Moldávia — nesta última 
ex-repúblicas soviética, havia a promes-
sa de que as forças do Kremlin saíssem 
em 1999, mas nunca o fizeram”, disse. 

De acordo com Haran, quando a 
Rússia sugere o retorno ao status quo de 
1997, isso significa perpetuar a presença 
militar na região. “Moscou também de-
manda o não envolvimento da Otan em 
países do leste e do centro da Europa. 
Pergunto: por que os Estados bálticos 
aderiram à Otan, principalmente de-
pois de 2014? As tropas ocidentais man-
têm presença simbólica nesses países, 
pois eles temem um ataque da Rússia”, 

explicou. O estudioso ucraniano adver-
te que, antes de fazer qualquer tipo de 
exigência, o presidente russo, Vladimir 
Putin, deveria remover suas tropas da 
Crimeia e de Donbass.

Haran acusa Moscou de cometer 
assassinatos seletivos no Reino Uni-
do e contra personalidades cheche-
nas na Alemanha. “A Otan não aceita-
rá as condições do Kremlin. Os países 
da região central da Europa serão to-
talmente contrárias às demandas, as-
sim como o Ocidente. Para mim, Putin 
chantageia e blefa. Não há razão pa-
ra a Rússia iniciar um ataque contra 
a Ucrânia, a não ser tentar obter con-
cessões do Ocidente”, acrescentou. 

anatolii Stepanov/aFP
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V
acinar ou não as crianças de 5 a 11 
anos? O tema se tornou uma po-
lêmica entre o Palácio do Planalto 
e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). Hoje, o Brasil, no ran-
king mundial, ocupa a segunda posição 
em número de mortes de crianças pela 
covid-19 — são quase 4 mil que perde-
ram a batalha contra o novo coronavírus.

O dado é alarmante, mas o governo se 
revela insensível e se opõe à imunização 
dessa parcela da população. Coloca-se 
contrário à análise técnica e científica da 
equipe da Anvisa), que recomendou, na 
última quinta-feira (16/12), a aplicação 
da dose apropriada para essa faixa etária 
produzida pela Pfizer.

Na sua tradicional live das quintas-
feiras, o presidente Jair Bolsonaro listou 
alguns efeitos adversos da vacinação no 
público infantil e deixou a decisão para 
os pais ou responsáveis pelas crianças. 
Ameaçou revelar o nome dos técnicos 
da Anvisa que participaram dos estudos 
sobre a viabilidade e a eficácia da vaci-
na para crianças. Uma opção pouco res-
ponsável, uma vez que, há menos de dois 
meses, os servidores foram ameaçados de 
morte pelos negacionistas apoiadores do 
seu governo. Os técnicos da Anvisa, na 
prática, poderiam ser coagidos ou agre-
didos pelos extremistas anticiência, com 
consequências inimagináveis. 

A direção da Anvisa e a Associação dos 
Servidores (Univisa) condenaram a atitu-
de de Bolsonaro de querer divulgar nomes 
envolvidos na aprovação da vacina con-
tra a covid-19 para crianças. A orientação 
do órgão regulador não está descolada do 
entendimento de especialistas ou de insti-
tuições que representam pediatras, pneu-
mologistas, infectologistas, que têm lida-
do com pacientes afetados pela covid-19. 

Há consenso de que a vacinação é 
a opção mais acertada para proteger as 

crianças, assim como ocorreu com os 
adultos. O número de casos e de mortes — 
apesar dos quase 620 mil óbitos pelo vírus 
— passou a cair em todo o país depois do 
avanço da imunização de adultos e jovens. 

Diante da resistência do Planalto, o mi-
nistro Ricardo Lewandowski, do Supre-
mo Tribunal Federal, acolheu ação movi-
da pelo PT, e deu prazo de 48 horas para 
que o governo explique suas razões sobre 
a vacinação de crianças. 

O ministro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, defende um debate sobre a imunização 
dos pequenos, com a participação de espe-
cialistas. O comportamento do ministro, 
para não desagradar o presidente, é mais 
uma contradição. A Anvisa é o órgão fede-
ral que avalia e autoriza os medicamentos 
e vacinas que podem ser usados no país. 
Portanto, reúne corpo técnico capacitado 
e compromissado com a saúde pública. E 
jamais deixou de submeter temas relevan-
tes a um amplo debate com especialistas. 

Durante esta pandemia, a agência 
mostrou-se extremamente responsável 
para a liberação dos imunizantes que fo-
ram oferecidos ao país. Privar as crianças 
da imunização é o mesmo que conspirar 
contra a vida dessa parcela da população. 
Significa impedi-las de uma convivência 
saudável com seus iguais em ambientes 
coletivos, como a escola, onde estariam 
expostas à infecção ou como ativos trans-
missores da doença. 

Europa, Estados Unidos e vários paí-
ses da América Latina, desde junho últi-
mo, iniciaram a imunização na população 
infantil. Esse público não pode ser objeto 
de disputa política, ideológica ou de qual-
quer outra motivação. A saúde pública es-
tá, ou pelo menos deveria estar, acima de 
interesses menores, mesquinhos ou de 
compreensões equivocadas, que colocam 
o país na contramão do roteiro mundial. 
Vacina para crianças, sim.

Ataque inaceitável
à saúde pública

E você aí, contando piada! 

MARCOS PAULO LIMA

marcospaulo.df@dabr.com.br

Houve um tempo em que o sonho 
natalino de consumo do brasileiro era 
bacalhau, vinho português e uns pas-
teizinhos de Belém na sobremesa. Em 
contrapartida, os patrícios cobiçavam 
nossos pés e mãos de obra qualificados. 
As grandes navegações vinham buscar 
os melhores jogadores de futebol e — 
acredite — os técnicos também. 

Otto Glória levou Portugal à terceira 
posição na Copa do Mundo de 1966, na 
Inglaterra. Guiou o Benfica ao vice con-
tra o Manchester United na Copa dos 
Campeões da Europa em 1968 — atual 
Champions League. Luiz Felipe Scolari 
brindou a seleção lusitana com o quar-
to lugar no Mundial da Alemanha, em 
2006, e o segundo na Euro-2004. 

Paulo Autuori comandou o Benfi-
ca. Flávio Costa, Paulo Amaral, Aymoré 
Moreira e Carlos Alberto Silva lideraram 
o Porto. Paulo Emílio e Marinho Peres 
foram donos da prancheta do Sporting. 
Abel Braga passou por Famalicão, Bele-
nenses e Vitória de Setúbal. Paulo César 
Gusmão e outros profissionais daqui ti-
veram dias de rei lá na terrinha. 

O tempo passou. A balança comer-
cial está desequilibrada. Continuamos 
querendo bacalhau, vinho, pastel de Be-
lém e, agora, adicionamos no carrinho 
de compras técnicos portugueses. A tor-
cida do Palmeiras idolatra Abel Ferreira, 
campeão da Copa do Brasil (2020) e bi 
da Libertadores (2020 e 2021). A “nação 
rubro-negra” aguarda a segunda vinda 
de Jorge Jesus — protagonista de cin-
co títulos na passagem pelo Flamengo: 

Libertadores, Brasileiro, Supercopa do 
Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca.   

Ingenuidade nossa achar que o su-
cesso dos treinadores lusitanos é obra 
e graça tão somente do suor do traba-
lho deles. Há toda uma engenharia nos 
bastidores. Os empresários portugueses 
começam a dominar o mercado brasi-
leiro. Vou dar um exemplo. O agente de 
Abel Ferreira chama-se Hugo Cajuda. 
Ele é dono da FIA Football & Manage-
ment. Em 2020, o executivo de 42 anos 
tinha dois técnicos no Brasileirão: Abel 
Ferreira (Palmeiras) e Ricardo Sá Pinto 
(Vasco). No mesmo período, levou para 
São Januário o lateral Léo Matos.

A lista de candidatos portugueses ao 
cargo de técnico do Flamengo tem dois 
xarás: Paulo Sousa, atual comandante 
da seleção da Polônia, e o desempre-
gado Paulo Fonseca, com passagem por 
Roma, Shakhtar Donetsk e Porto. 

Há um elo entre os Paulos Sousa e 
Fonseca. O empresário. O nome dele? 
Hugo Cajuda! Coincidência, não?! Sim, 
o mesmo de Abel Ferreira. Se Pedro Ál-
vares Cabral descobriu o Brasil, o com-
petente Cajuda redescobriu o eldorado. 

Há quem insista na tese de que não há 
técnicos brasileiros na Europa por causa da 
barreira do idioma. Tá, mas por que para-
mos de exportar treinadores para Portugal? 
Porque regredimos. Lembra que listei no 
início do texto treinadores daqui responsá-
veis pela evolução do futebol d’Além Mar? 
Agora, nós os queremos desesperadamen-
te. Paramos no tempo. Involuímos. E você 
aí, contando piada de português...

» Sr. Redator
 » Cartas ao Sr. Redator devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome e endereço completo, fotocópia de identidade e telefone para contato. 

 » E-mail: sredat.df@dabr.com.br

Encenação

A desmoralização gradual 
do Congresso Nacional é fruto 
de um trabalho árduo de suas 
excelências por décadas a fio 
de submissão aos mandos do 
Palácio do Planalto e de obe-
diência militante aos desman-
dos cometidos em causa pró-
pria. Uma obra assim não se 
desfaz num repente. Tanto é 
que as pesquisas não apontam 
melhoria na imagem do parla-
mento, a despeito da mudan-
ça de comportamento com a 
renovação de 52% na Câmara 
dos Deputados e 85% no Se-
nado Federal. Sábia, a opinião 
pública preferiu aguardar o ca-
minhar da carruagem antes de 
acreditar numa efetiva corre-
ção de rumos. O que parecia 
uma nova fase revelou-se co-
mo mera encenação, encerra-
da assim que a Câmara apro-
vou a reforma da Previdência, 
passando a bola ao referendo 
do Senado. Os parlamentares 
voltaram ao antigo hábito de 
usar de suas prerrogativas pa-
ra mandar recados aos outros 
dois poderes, retaliá-los quan-
do contrariados e exigir con-
trapartidas do Executivo e do 
Judiciário. No primeiro caso, 
a liberação de emendas ao Or-
çamento em troca de votos. No 
segundo, a reação contra o Su-
premo Tribunal Federal (STF), diante do pedido de prisão 
do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), determinado 
pelo ministro Alexandre de Moraes. No rumo do retrocesso, 
suas majestades aprovaram alterações na legislação eleito-
ral que, entre outros disparates, praticamente revogam a lei 
da Ficha Limpa ao permitir registros de candidaturas sem o 
crivo de legalidade imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral.

 » Renato Mendes Prestes,
Águas Claras

Atos inesquecíveis

Parabenizo o Correio pelos artigos publicados nesta sex-
ta-feira (17/2). Uma página inesquecível, que merece ser 
guardada para que nunca esqueçamos o macabro governo 
Bolsonaro, sobretudo por estarmos a menos de um ano das 
eleições gerais. Em 2022, os verdadeiros brasileiros, pessoas 
preocupadas com o futuro desta nação, têm o dever cívi-
co de se recordar de cada passo de retrocesso que signifi-
cou o trágico governo Bolsonaro. Não será possível colocar 
na gaveta do “não há mais o que fazer” as quase 620 mil ví-
timas da covid-19, por total inépcia e desprezo do governo 
pela vida dos brasileiros. Tanto a professora Mercedes Bus-
tamante quanto o consultor Orlando Thomé fizeram uma 
radiografia perfeita da atrocidade que representa o bolso-
narismo. É impossível deixar de rotular como “cúmplices” 
do morticínio, da fome, da miséria, do desemprego, do au-
mento da violência todos aqueles que elegeram Bolsonaro, 
movidos pelo ódio insano e letal. Para qualquer canto que 

se olhe neste país, está a marca 
da mão violenta e mortal do go-
verno: na saúde, na educação, 
nas políticas sociais, na desu-
manização com os menos favo-
recidos, nos atos pró-racistas, 
nas tentativas de extermínio 
de povos originários e tradicio-
nais, na destruição do patrimô-
nio natural. Em 2022, não po-
deremos esquecer das desgra-
ças acumuladas a partir de 1º de 
janeiro de 2019, que levaram o 
país ao caos profundo. Não po-
demos esquecer de cada parla-
mentar que foi comparsa deste 
desgoverno. Deputados e sena-
dores bolsonaristas não mere-
cem seguir como representan-
tes do povo, pois são também 
inimigos da sociedade.

 » Antônio Jofre Braga,

Lago Sul

Petróleo

O ministro da Economia, 
com o aval do presidente Bol-
sonaro, está vendendo a Pe-
trobras. O pré-sal afundou. 
Tudo isso sob as vistas do 
guardião da Constituição. No 
caso da PEC do Calote, que 
viola mais de 50 artigos da 
Carta Magna, o ministro Luiz 
Fux, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), no 
pronunciamento que encer-

rou o Ano Judiciário, teve a coragem de afirmar que o 
STF norteou-se no ano de 2021 pela defesa do Brasil e 
da Constituição. O povo está apático. Quando Vargas 
tentou vender a Petrobras, manifestações foram seve-
ras e influíram, com o lema: “O Petróleo é nosso”. Var-
gas desistiu.

 » José Lineu de Freitas,

Asa Sul

Tucanato

Um leitor revela, por meio de carta ao Correio, que se 
sente decepcionado com o ex-governador Geraldo Alck-
min, que deixou o ninho tucano e poderá disputar as 
eleições de 2022 como vice do ex-presidente Lula. Es-
te leitor deveria se orgulhar da decisão de Alckmin, que 
mostrou não compactuar com a adesão do PSDB ao des-
governo Bolsonaro, uma gestão desumana e sem qual-
quer política social. Hoje, o PSDB se confunde com o 
Centrão, pois é um dos partidos que mais referenda as 
insanidades de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, 
com projetos que suprimem direitos e conquistas sociais 
e trabalhistas dos brasileiros. Hoje, os fundadores do PS-
DB não merecem o ambiente contaminado do partido, 
totalmente desvirtuado do seu propósito, quando foi 
fundado logo depois da Assembleia Constituinte de 1987.

 » Dagoberto Soares,

Sudoeste

Pressão internacional faz 
OMS recuar de classificar 

velhice como doença. Dúvida. 
Obsoletos, antiquados, 
arcaicos ou desfasados? 

José Matias-Pereira — Lago Sul 

 

O DF virou zona perigosa para 
as mulheres. Raros são os dias 

em que uma mulher não é 
assassinada na capital federal.

Bethânia Miranda — Taguatinga

O governador festeja as centenas 
de obras espalhadas pelo DF. 

Dá para ele dizer quantas 
são creches, recuperação de 
escolas e unidades de saúde 
para quem vive na periferia?
Eduarda Lopes de Souza — Águas Claras
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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E DCT é desorganização muito antiga para corrigir com 
duas penadas. Um telegrama, por exemplo, é recebido com 
recibo, transmitido com recibo, arquivado na origem com 
recibo, arquivado no destino com recibo, e depois de tôda essa 
precaução, é entregue a um menino, muitas vezes irresponsável, 
para a entrega ao destinatário. (Publicada em 16/02/1962)

N
ovembro passou. Vimos as constan-
tes pautas referenciais à população 
negra no apontamento das questões 
étnico-raciais e do racismo que, dia-

riamente, matam pessoas negras: adultos, 
jovens, crianças e mulheres. A rotina de ex-
termínio e a violência contra o povo preto 
são recorrentes num histórico marcado por 
mais de 300 anos de uma violenta escravi-
zação que ofertou a esta mesma população 
um 14 de maio de 1888, o dia seguinte da 
abolição, sem trabalho, moradia, comida e 
um existir sem dignidade.

De forma similar, o novembro de 2021 
mostrou famílias negras num viver com pa-
nelas vazias em locais insalubres, ausência 
de serviços da administração pública. Con-
centrado no mapa da fome, o Brasil assiste 
a meninos e meninas que também são as-
sassinados por balas, cujas armas e atirado-
res raramente são identificados. Como tam-
bém vemos crianças dizendo na TV que o 
café da manhã ou almoço foi farinha com 
açúcar. Este é o retrato da fome  que tem 
cor, e ela é preta. A geografia da fome, ex-
posta no livro do geógrafo brasileiro Josué 
de Castro (1946), se materializa, em pleno 
século 21, com crueldade, nos territórios de 
extrema pobreza.

Mas, não é só. O novembro da consciên-
cia negra trouxe a cruel lembrança de um 
fato ocorrido na véspera do Dia Nacional da 
Consciência Negra de 2020: o assassinato, 
por espancamento e asfixia, do operário ne-
gro João Alberto Silveira Freitas — Beto Frei-
tas —, 40 anos, dentro da loja Carrefour, na 
zona norte de Porto Alegre.  As imagens, via 

celular, da tortura e a omissão de imediato 
socorro  alcançaram repercussão no país e 
no mundo. O mata-leão de hoje é o açoite de 
ontem na senzala.  

O caso Beto Freitas, de acordo com a no-
ta pública assinada pelo advogado e jorna-
lista Dojival Vieira, do site AfroPress, junto 
com mais seis integrantes do Coletivo Cida-
dania, Antirracismo e Direitos Humanos, re-
vela que não se pode admitir a violação ex-
plícita da Lei, marcada “pela exclusão da res-
ponsabilidade da morte de Beto Freitas pelos 
seus autores e a transformação do processo 
de indenização pelo dano moral coletivo em 
negócio privado que precifica e mecardeja 
com  a desgraça”. 

Ainda me vem à memória uma doloro-
sa lembrança de 34 anos atrás. A morte, em 
14 de maio de  1987, do amigo Júlio Cesar de 
Mello Pinto, apelido Boneco, 30, sem ficha 
criminal, executado por soldados da Briga-
da Militar, após ser retirado à força, como 
suspeito de roubo de um supermercado no 
bairro Partenon. A morte do Boneco entrou 
para a história do movimento negro gaúcho 
como o caso do “Homem Errado”. Após esse 
assassinato, nós, mães negras amigas da ví-
tima, não permitíamos durante muitos  anos 
que nossos filhos e filhas circulassem sozi-
nhos nos supermercados.

Na época, não ficamos em silêncio, foram 
muitas denúncias ao Ministério Público do 
Trabalho. E por mais incrível que pareça — 
mesmo aos 73 anos —, ainda somos sujeitos 
visados pelos seguranças desses estabeleci-
mentos. Quando um grupo de seguranças 
brancos suja as mãos com o sangue e morte 

de um homem negro, escancara que o pelou-
rinho ressurge a cada dia, mostrando que o 
Brasil de 133 anos pós-abolição, ainda não 
se encontrou com a sua negritude marcada 
pelas desigualdades raciais e sociais, fatores 
determinantes para o viver precário e exclu-
dente da população negra brasileira.

O assassinato de João Alberto Silveira 
Freitas trouxe, na época, as falas e posta-
gens nas redes sociais de alguns mandatá-
rios da nação de que o Brasil não é um país 
racista e, sim, mestiço. Retomando um dis-
curso ultrapassado após os anos de 1930, 
Primeira República, que destacava a di-
mensão positiva da mestiçagem e miscige-
nação no país, conforme aponta a douto-
ra em Sociologia, Luciana Jaccoud, em seu 
artigo Racismo e República: o debate sobre 
o branqueamento e discriminação racial no 
Brasil, elaborado para o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2008.

Portanto, superar esses problemas, atual-
mente, negados pelos que estão na condu-
ção do nosso país é fortalecer o projeto de 
uma nação democrática que implemen-
te políticas públicas e sociais em todos os 
setores e áreas que possibilitem o acesso e  
oportunidades para a população negra. E, 
igualmente, para que não sejam repetidos 
casos à semelhança de Júlio Cesar e Beto 
Freitas, as empresas, todas, sejam de peque-
no, médio e grande portes, se apropriem e 
coloquem entre as suas diretrizes os princí-
pios e conteúdos dos documentos legais de 
enfrentamento e combate ao racismo, dis-
criminação racial e preconceito. Mas sem 
precisar comprar o silêncio.

 » VERA DAISY BARCELLOS
Jornalista, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS e militante feminista do Movimento das Mulheres Negras

Reflexões pós-novembro 
sobre a vida dos negros

A
manhã, em segundo turno, o Chile 
decidirá quem será o próximo pre-
sidente da República: se o jovem 
Gabriel Boric, de 35 anos, concor-

rendo pela coligação Apruebo Dignidad, 
ou José Antonio Kast, 55 anos, pelo Parti-
do Republicano.

Depois de fracassarem as tentativas da 
oposição de formar uma frente única contra 
o governo conservador de Sebastián Piñera, 
o 1º turno assistiu a uma dura luta entre sete 
candidatos de peso. O resultado foi que Kast 
assumiu a dianteira com 1.961.122 votos, cor-
respondendo a 27,91% dos que comparece-
ram às urnas, contra 1.814.809 conferidos a 
Boric, ou 25,23%. Os outros cinco somaram 
33,4% dos sufrágios, o que lhes dá forte sig-
nificado na definição de alianças para o tur-
no decisivo, para o qual Boric contará com 
o apoio de 22 agremiações políticas, contra 
seis que se perfilarão ao lado do candidato 
oficialista. Como votar não é obrigatório pe-
la legislação, o comparecimento limitou-se a 
47,34% dos eleitores, que, mesmo assim, foi 
considerado como positivo pelos analistas 
de política chilena.

De acordo com as últimas pesquisas de 
opinião (não mais é permitido fazê-las duas 
semanas antes do dia de votação), Gabriel 
Boric deverá ser o próximo presidente. Pela 
empresa Criteria, a vantagem do postulan-
te de esquerda é de oito pontos (54% x 46%). 
Firmando a mesma tendência, a Cadem cra-
vou em 40% x 35%, com 25% de indecisos, e a 

Activa Pulso, em 42,2% x 28,3% com 21% de 
indecisos. Ou seja, ainda está tudo em aberto. 
Das 25 regiões eleitorais em que se divide a 
nação, Boric venceu em apenas seis, mas en-
tre elas estão as mais populosas (Metropolita-
na, onde está a capital Santiago, e Valparaíso).

Depois da longa ditadura de Pinochet, o 
Chile teve governos democrata-cristãos e, 
mais recentemente, Ricardo Lagos, do Parti-
do pela Democracia, e Michele Bachelet, do 
Partido Socialista (em dois mandatos inter-
calados) —, ambos agora apoiando Boric — 
seguidos por Piñera.

O escritor peruano Vargas Llosa, que per-
deu a eleição mais ganha de todas para o 
desconhecido Alberto Fujimori, logo trans-
formado em um cruel ditador, declarou-se 
favorável a Kast. Retratando com fidelidade 
a divisão do país em dois lados, o Congresso 
eleito em novembro estará rachado meio a 
meio. Como as agremiações políticas de ori-
gem dos dois candidatos ao 2º turno têm re-
presentações minoritárias, o governo a ser 
escolhido obrigatoriamente dependerá de 
outras forças para aprovar seus projetos.

A guerra nas urnas antepõe, de um la-
do, um ultradireitista da pesada — Antonio 
Kast — tido como o Bolsonaro do Chile (pa-
rece que no cone sul há uma epidemia des-
tas figuras, como demonstra a eleição para 
o Parlamento argentino de Javier Milei) com 
as costumeiras propostas antiaborto e con-
tra os pobres, grupos LGBT, união entre pes-
soas do mesmo sexo, etc. É um saudosista dos 

tempos de Pinochet, educado desde peque-
no em uma família cujo chefe (Michael Kast), 
nascido na Alemanha, filiou-se aos 18 anos 
ao Partido Nazista. Embora o tenha abando-
nado mais tarde ao migrar para o Chile, tu-
do indica que o filho aprendeu bem o que 
lhe foi ensinado.

De outro lado, Gabriel Boric é deputado 
em segundo mandato, eleito por uma pe-
quena agremiação — Convergência Nacio-
nal — que é parte da Frente Ampla. Estudou 
direito na Universidade do Chile, tendo sido 
presidente da Federação de Estudantes. Des-
cendente de pai croata e mãe catalã, teve de 
aguardar um tempo para candidatar-se à Pre-
sidência até completar a idade mínima esta-
belecida pela Constituição.

Nas primárias, derrotou ao alcalde (prefei-
to) de Recoleta, município da Região Metro-
politana de Santiago, Daniel Jadue do Partido 
Comunista (PCCh) que, em seguida, passou 
a compor a sua coligação. O PCCh, a exem-
plo de outros originários da linha soviética, 
é reformista e não radical, tendo ativa parti-
cipação na política nacional. A plataforma 
eleitoral de Boric inclui essencialmente pro-
postas de caráter social, como a defesa de di-
reitos dos trabalhadores e a instituição de um 
sistema de saúde universal. Também propõe 
substituir o lema há 186 anos constante da 
bandeira nacional “Por la razón o la fuerza” 
(pela razão ou pela força) por algo mais con-
temporâneo e menos belicoso como “Por la 
fuerza de la razón”.

 » VITOR PINTO
Escritor e analista internacional

Chile entre a esquerda e a ultradireita

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

“Fazer uma fezinha”, que no jargão dos apostadores signi-
fica apostar num determinado jogo de azar, agora pode ser 
interpretado também como ter fé na bancada evangélica, 
pois com ela o retorno dos cassinos ao país será garantido, 
mesmo que isso vá totalmente contra os preceitos contidos 
no livro sagrado que esses políticos celestes juram conhe-
cer em profundidade.

Numa frase resumida, poderíamos afirmar, sem medo 
de errar, que o que se viu na noite de quinta-feira na Câma-
ra dos Deputados, com a aprovação da isenção do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os templos religio-
sos, e com o aval ao regime de urgência para a tramitação 
do projeto de lei que permite o retorno dos cassinos e dos 
bingos ao país, foi uma manobra digna da mais clara mani-
festação de hipocrisia já vista nos últimos tempos.

Desde que assumiu a presidência da Casa, o deputado Ar-
thur Lira, por sua ações, não consegue esconder de ninguém 
que tem, entre suas metas políticas, a aprovação total das ati-
vidades dos cassinos e dos bingos em todo o país. Os reais, e 
talvez inconfessáveis, interesses que estariam por trás dessa 
manobra ainda não estão bem claros para muita gente. Sobre-
tudo para a grande maioria dos cidadãos de bem desse país, 
que já sabem, de antemão, que essa volta a um passado que 
não mais existe e que não tem sentido algum agora, trará, a 
tiracolo, um conjunto de outros malefícios a serem incorpo-
rados a um país já mundialmente famoso pela violência e pe-
lo poderio, sem limites, do crime organizado.

Já se sabe, também, que esse poderio adquirido pelo crime 
organizado, que comanda largas parcelas do território urbano, 
ao mesmo tempo em que compra, por suborno, a proteção de 
policiais e outros altos figurões da República, para que aplai-
ne suas atividades dentro e fora dos presídios, vai estendendo 
seus braços por dentro do campo político, financiando can-
didaturas e se opondo a outras contrárias aos seus desígnios.

A possível aprovação dos cassinos e bingos, que agora ga-
nha outro patamar com a tramitação de urgência, um expe-
diente que deveria ser usado apenas para casos de grande in-
teresse nacional, servirá, como já foi aqui mesmo dito, para 
financiar, em larga escala, o crime organizado e todos aque-
les que vivem sob sua sombra.

O que se estranha, se é que isso ainda é possível nesse país 
surreal, é que a bancada evangélica, também conhecida co-
mo bancada da Bíblia, que sempre se pronunciou, da boca 
para fora, contra a jogatina, e conforme está contido no Li-
vro Sagrado, tenha se aliado àqueles que sempre desejaram 
a volta dos chamados “palácios do azar”. Nesses estabeleci-
mentos, transformados em verdadeiras agências bancárias do 
crime, onde o dinheiro de outras atividades ilegais será ime-
diatamente branqueado, a sorte fica apenas com os malfei-
tores e todos aqueles que se beneficiam com essa atividade.

Para um país imerso em problemas sociais, econômicos e 
políticos gravíssimos, e que nos coloca na rabeira e nos su-
búrbios do mundo civilizado, a volta dos cassinos, acrescen-
ta o que poderá ser a gota d’água para o transbordamento da 
nação. Mesmo em países como os Estados Unidos, onde a lei 
existe e é cumprida, há problemas sérios envolvendo os cas-
sinos e a sua manipulação por máfias. Aqui, onde os órgãos 
de fiscalização funcionam à nossa imagem e semelhança, a 
chegada dos cassinos será uma festa.

O pior é que amanhã, quando tudo estiver perdido, os res-
ponsáveis por essas manobras nefastas já não poderão ser 
mais punidos, ficando a conta da banca nas costas dos bra-
sileiros, que tudo permitem.

Tenha fé 
no jogo

“Eu vou lá quando eu quiser.  
Essa CPI é minha. Tem o meu 
nome. E eu vou ser solto.”
Carlos Cachoeira

Turista

 » Russa em passeio na capital ficou encantada com 
o número de árvores frutíferas ao longo do Eixão. 
Alguns moradores plantam, mas sempre iremos 
lembrar do plantador de árvores de Brasília: 
Osanan Coelho.

Sem auditoria
 » No bar do Luiz, no Lago Norte, colocaram tudo 

em uma sacola só. O resultado dessas pesquisas 
de opinião sobre o próximo presidente e a urna 
eletrônica.

Prepare seu coração
 » Parece que, no aeroporto de Brasília, o STF não 

mandou bem. Avião do México chegou e muitos 
passageiros não mostraram o passaporte de 
vacinação

Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br
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Pfizer: até os 5 anos, 
duas doses não bastam 

Farmacêutica testa um regime triplo de inoculação em crianças após ensaios iniciais indicarem que o regime tradicional 
não gera a proteção esperada contra o Sars-CoV-2. Quantidade da dose avaliada é um décimo da usada em adultos

D
esenvolvedoras da vacina con-
tra a covid usada em crianças 
de diferentes países, Pfizer e 
BioNtech anunciaram que vão 

testar um regime de proteção diferen-
te para aquelas com 6 meses a 5 anos. 
As empresas deram início a um ensaio 
clínico prevendo que esse público re-
ceba três doses do imunizante, e não 
duas, como estabelece o esquema tra-
dicional. Isso porque os ensaios em an-
damento indicam que duas doses não 
são suficientes para proteger as pes-
soas dessa faixa etária.

O ensaio testa a eficácia de duas doses 
de 3 microgramas cada uma — equiva-
lente a um décimo da utilizada em adul-
tos — em crianças de 6 meses a 4 anos. 
Dados preliminares indicaram que, um 
mês após a segunda injeção, administra-
da com 21 dias de intervalo, crianças de 
6 meses a 2 anos produziram resposta 
imunológica semelhante à de jovens com 
16 a 25 anos. O mesmo efeito, porém, 
não foi observado na faixa de 2 a 4 anos.

Na tentativa de melhorar o nível 
de proteção, as empresas vão testar 
um esquema de dose tripla, com a 
última inoculação no mínimo dois 
meses depois da segunda. “Decidi-
mos modificar cada um dos estudos 
pediátricos para incorporar uma ter-
ceira dose à série e buscar o licencia-
mento para uma série de três doses 
em vez de duas, como originalmente 
antecipado”, declarou, ontem, duran-
te uma teleconferência para investi-
dores, Kathrin Jansen, chefe de pes-
quisa de vacinas da Pfizer.

Segundo a farmacêutica, nos tes-
tes iniciais, não houve problemas de 
segurança, e a dose de 3 microgramas 
mostrou-se favorável. Por isso, não es-
tão previstos ensaios com uma quanti-
dade maior do imunizante. Se os testes 
forem bem-sucedidos, o pedido para o 
uso do regime triplo deverá ser enviado 

Fórmula desenvolvida com a BioNtech poderá sofrer ajustes para melhorar a eficácia contra a variante ômicron

JALAA MAREY / AFP

» Tubo de ensaio  |  Fatos científicos da semana
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MLADEN ANTONOV

Terça-feira, 14

CATÁSTROFES BILIONÁRIAS

Quarta-feira, 15

POLUIÇÃO PODE CRIAR 
NOVAS TOXINAS

Partículas químicas no ar podem se transformar em novas 
substâncias, potencialmente tóxicas e mais resistentes, mostra 
um estudo publicado na revista Nature. Os pesquisadores 
analisaram amostras de 18 metrópoles, incluindo São Paulo, 
Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Lagos, Nova York e Tóquio. 
Os regulamentos internacionais determinam o grau de 
perigo dos produtos químicos com base em sua resistência, 
toxicidade e impacto nos seres vivos, porém, até agora, essa 
observação ignorou como essas partículas evoluem, se 
degradam e se tornam novos produtos. O chefe do estudo, o 
canadense John Liggio, analisou com sua equipe nove tipos 
de produtos não inflamáveis encontrados na atmosfera. A 
combinação deles e seu contato com oxidantes no ar resultou 
em 186 substâncias diferentes em laboratório. Eles podem 
ser até 10 vezes mais tóxicos do que as substâncias originais.

Quinta-feira, 16

PEIXE 
TROPICAL 
NO ÁRTICO

Num fenômeno que pode 
estar associado às mudanças 
climáticas, cientistas detectaram 
nas águas do Polo Ártico a 
presença do peixe tropical 
Diretmichthys parini (Parin’s 
spinyfin, em inglês, e malcarado 
de Parin, em espanhol), da 
família Diretmidae. A espécie 
vive em profundidades entre 
500 metros e 2.000 metros e se 
alimenta de plâncton. Veículos 
científicos dos países nórdicos 
mencionavam sua presença 
desde meados da década de 
1990, mas o fenômeno parece 
ter-se acelerado nos últimos 
anos, segundo Pierre Cresson, 
do Instituto Francês de Pesquisa 
de Exploração Marítima (Ifremer, 
na sigla em francês). A última 
detecção foi feita em outubro 
passado, quando a imprensa 
norueguesa noticiou a captura de 
dois peixes em águas no limite do 
Círculo Polar. “Parece que esse 
peixe continua subindo, com o 
aquecimento da água”, relatou o 
pesquisador em uma mensagem 
de vídeo divulgada pelo Ifremer.

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) anunciou, ontem, que certifi-
cou a vacina indiana contra o coronaví-
rus Covovax. A fórmula é produzida pe-
lo Instituto Serum da Índia, sob licença 
da Novovax, e faz parte do Covax Facility, 
o sistema internacional de distribuição 
de imunizantes contra a covid-19 coor-
denado pela agência das Nações Unidas. 
A expectativa é de que o fármaco ajude 
a impulsionar os esforços para proteger 
mais pessoas nos países de baixa renda. 

“As vacinas continuam sendo um 
dos métodos mais eficazes de proteção 

contra as formas graves e mortais cau-
sadas pelo Sars-CoV-2, apesar do sur-
gimento de novas variantes”, enfatizou 
a diretora do Departamento de Aces-
so a Medicamentos da OMS, a brasi-
leira Mariângela Simão. Segundo ela, 
a aprovação “deve facilitar o acesso às 
vacinas aos países pobres, dos quais 41 
ainda não conseguiram vacinar 10% de 
sua população, enquanto 98% dos paí-
ses ainda não chegaram a 40%”. A me-
ta estabelecida pela OMS é de vacinar 
40% da população em todos os países, 
até o final deste ano. 

A Covovax tem uma tecnologia 
diferente das empregadas pelas va-
cinas já amplamente autorizadas 
no mundo. É um fármaco denomi-
nado subunitário, a base de proteí-
nas que desencadeiam uma respos-
ta imunológica, sem vírus. Ele re-
quer aplicação de duas doses e po-
de ser armazenado em geladeiras 
convencionais. O comitê de espe-
cialistas de vacinação da OMS ain-
da deve apresentar detalhes sobre 
as faixas etárias para as quais a va-
cina é recomendada.

OMS certifica mais uma vacina 

à Food and Drug Administration (FDA, 
em inglês), órgão regulador de medica-
mentos e alimentos nos Estados Uni-
dos, no primeiro semestre de 2022. Is-
so representa um atraso nos planos ini-
ciais, pautado para a apresentação do 
pedido de autorização (com o regime 
de duas doses) ainda neste ano. 

Reforços

As empresas também anunciaram 
que planejam avaliar um reforço de 
10 microgramas no imunizante apli-
cado em crianças com 5 a 11 anos. É 
essa faixa etária que pode começar a 
ser atendida no Brasil. Há, porém, um 
embate quanto à adoção da medida. 
Na última quinta, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) apro-
vou o uso da vacina da Pfizer/BioN-
tech, o governo, porém, demonstra 
resistência e alega que vai analisar a 
decisão, sem citar um prazo para isso. 

O reforço também é cogitado em 
um estudo de uma terceira dose de 10 
microgramas ou 30 microgramas em 
cerca de 600 adolescentes com 12 e 
17 anos. Hoje, aplica-se 30 microgra-
mas, como acontece com os adultos, 
mas a suspeita de ocorrência de ca-
sos raros de inflamação no coração, a 
miocardite, levou os desenvolvedores 
a testar um novo formato. 

Em uma outra frente, Pfizer e 
BioNtech trabalham no desenvol-
vimento de uma nova versão da 
vacina para combater a variante 
ômicron, que tem se espalhado ra-
pidamente pelos continentes. Os 
ensaios clínicos para avaliar a fór-
mula protetiva atualizada estão 
previstos para janeiro, mas o iní-
cio depende de um convencimen-
to de que a formulação atual não é 
suficiente para conter a nova cepa. 

Segundo Mikael Dolsten, diretor 
científico da Pfizer, os estudos têm 
mostrado que, para todas as variantes 
do Sars-CoV-2, incluindo a ômicron, 
pessoas vacinadas com três doses po-
dem ter um grau de proteção maior do 
que aquelas com duas. “Tudo que te-
mos visto, até agora, ilustra o impacto 
de um reforço e que nossa vacina fun-
ciona melhor como um regime primá-
rio de três doses”, enfatizou durante o 
encontro para investidores. 

Estimativas iniciais feitas pela resseguradora 
Swiss Re indicam que os custos das catástrofes 
naturais em 2021 chegam a cerca de US$ 250 
bilhões, o que representa um acréscimo de 24% 
em relação a 2020. A fatura dessas catástrofes 
para as seguradoras está estimada em US$ 105 
bilhões, um aumento de 17% em relação ao 
ano anterior. Por meio de um comunicado, a 
Swiss Re assinala que este é o quarto ano mais 
oneroso para as seguradoras desde 1970, devido 
às despesas geradas por desastres naturais. A 
mais cara foi a tempestade Ida, que provocou 
inundações em Nova York. Nesse evento climático, 
o custo para as companhias de seguro variou de 
US$ 30 bilhões a US$ 32 bilhões. As enchentes 
de julho registradas na Alemanha (foto) e na 
Bélgica, assim como nos países vizinhos, foram 
a catástrofe mais custosa na Europa, gerando 
US$ 40 bilhões em perdas econômicas e uma 
conta de US$ 13 bilhões para as seguradoras.

Pesquisadores da Academia Chinesa de 
Ciências encontraram fósseis de um pássaro 
que conseguia colocar a língua para fora, 
uma característica rara em aves. Os ossos 
pertencentes ao Brevirostruavis macrohyoideus, 
que significa “pássaro com focinho curto e 
língua grande”, foram escavados no nordeste da 
China e têm uma idade estimada de 120 milhões 

de anos. Por meio das análises, os cientistas 
constataram a presença de ossos longos e 
curvos na região da boca do animal. De acordo 
com os cientistas, que publicaram a descoberta 
na revista especializada Journal of Anatomy, 
o animal pode ter usado essa característica 
anatômica distinta para capturar insetos e 
também para se alimentar do pólen de flores.
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Aeroporto JK, uma 
cidade sob vigilância

Terceiro maior aeroporto do Brasil é rota de tráfico de drogas, armas, anabolizantes, medicamentos 
proibidos e até pessoas. Este ano, mais de 200kg de entorpecentes foram apreendidos no terminal

M
ais de 40 mil pessoas cir-
culam diariamente em 
um dos pontos mais co-
nhecidos e movimenta-

dos da capital federal. Essa “popu-
lação” é maior do que a de regiões 
administrativas como Núcleo Ban-
deirante, Jardim Botânico ou Cru-
zeiro. O Aeroporto Internacional de 
Brasília é o terceiro maior do Bra-
sil em número de passageiros e o 
maior hub (centro de conexões) 
doméstico do país. Mas nem tudo 
nessa “cidade” é o vai e vem frené-
tico, o glamour das viagens, do co-
mércio e dos milhares de visitantes 
e funcionários. Há um lado oculto 
no JK, longe dos olhos dos frequen-
tadores. A imensa expansão da es-
trutura faz do terminal rota do tráfi-
co de drogas, armas, anabolizantes 
e medicamentos proibidos (soma-
tropina e remédios como ritalina).

Desde de março, policiais da 10ª 
Delegacia de Polícia (Lago Sul) de-
sencadearam 11 operações no Ae-
roporto, prenderam seis pessoas 
em flagrante com drogas, esteroi-
des e celulares roubados e furta-
dos. Este ano, auditores-fiscais da 
Receita Federal, Polícia Federal e 
Polícia Civil apreenderam cerca de 
200kg de drogas. Também atuante 
na segurança e no combate ao cri-
me, a PF trabalha para barrar o trá-
fico humano, a falsificação de do-
cumentos e na interceptação de 
pessoas procuradas pela Justiça.

Entre janeiro e novembro, mais 
de 9 milhões de pessoas passaram 
pelo Aeroporto JK para embarque 
ou desembarque, segundo dados 
da Inframérica. Em 2020, em de-
corrência da covid-19, registrou-
se queda de 52,8% de passageiros, 
bem como a redução de 49,97% na 
carga aérea transportada. As ações 
de investigação coíbem a prática de 
atos ilícitos que abastecem associa-
ções criminosas com atuação no 
DF e no Entorno, uma vez que po-
liciais civis apreenderam insumos 
para fazer os entorpecentes. 

Em sete dias, do final de novem-
bro ao começo de dezembro, agen-
tes da 10ª DP prenderam um casal 
e um homem por tráfico de drogas. 
Os três foram detidos depois de re-
ceberem encomendas de cocaína, 
que vieram em aviões de carga. O 
delegado Tiago Carvalho, da 10ª DP, 
atribui as operações à atenção dada 
pela equipe policial no Aeroporto. 
“Estabelecemos uma nova forma 
de trabalho e demos mais relevân-
cia para aquilo que achamos que 
merecia, pois consideramos o Ae-
roporto a fronteira aérea de Brasí-
lia. Este ano, tivemos várias opera-
ções, que envolvem apreensões de 
entorpecentes e substâncias utili-
zadas para enriquecer a cocaína, 
celulares de alto valor com restri-
ção de roubo e furto, além de me-
dicamentos de uso controlado e 
anabolizantes”, detalha o policial.

A intensa fiscalização de segu-
rança no Aeroporto não impediu 
a entrada de diversos celulares da 
marca Apple. Os aparelhos eram 
furtados e roubados em São Pau-
lo e chegaram ao DF pelo termi-
nal para serem vendidos em uma 
banca na Feira dos Importados. A 

investigação da PCDF chegou até 
o proprietário da loja, o blogueiro 
Célio Tezoni, que acumulava qua-
se 50 mil seguidores no Instagram 
e teve a prisão preventiva decreta-
da pela Justiça. 

Contrabando e roubo

Michael Ribeiro da Silva foi uma 
das vítimas de roubo e teve o celu-
lar arrancado à força das mãos por 
um ciclista, enquanto caminhava 
pela Rua Augusta, em São Paulo, 
em 6 de novembro. “Foi um crime 
esquematizado e planejado. Ele fi-
cou super assustado na hora”, re-
vela o companheiro de Michael ao 
Correio, Wagner Pires. Após a de-
flagração da operação que prendeu 
o empresário Célio e apreendeu os 
Iphones, Michael recebeu uma li-
gação dos policiais da 10ª DP in-
formando que o celular dele havia 
sido recuperado. 

Uma outra operação resultou na 
prisão de um ex-vendedor de uma 
loja de suplementos e produtos na-
turais, que conseguiu transportar 
dezenas de frascos de substâncias 
anabólicas em encomendas com 
destino ao aeroporto, na casa dele. 

Segundo as investigações, o depó-
sito com os produtos era mantido 
na residência do suspeito, em So-
bradinho. O homem foi autuado 
por falsificação, corrupção, adul-
teração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais.

Controle Aduaneiro

No combate ao contrabando, 
descaminho, contrafação, pira-
taria e tráfico internacional de 
drogas e armas, auditores da Re-
ceita Federal trabalham de ma-
neira ininterrupta no controle 
de bens de viajantes que vêm de 
outros países e de outros esta-
dos do Brasil, coibindo a entra-
da e a saída de produtos ilícitos 
em voos domésticos e em cargas. 
Assim como o Aeroporto JK con-
ta com um posto da PCDF para 
registro de ocorrência, a Recei-
ta ocupa um andar do terminal 
de cargas e um escritório no sa-
guão de passageiros, que fun-
ciona com plantões 24 horas. A 
equipe é composta por um audi-
tor-fiscal e dois analistas, além de 
dois cães de faro, o Bruce e Roxy.

“Nosso monitoramento é antes 
mesmo do avião pousar. Fazemos 
toda uma análise dos passageiros 
e, quando, por exemplo, o avião de 
voo internacional finalmente pou-
sa, temos uma equipe dentro do 
aeroporto e outra do lado de fora, 
de olho na aeronave e nas cargas 
importadas. As cargas, as bagagens 
e os passageiros precisam passar 
pela Receita. Não pode haver des-
vios de funcionário do Aeroporto. 
Caso contrário, ele pode ser preso 
e perder as funções”, ressalta Lean-
dro Gomes, auditor-fiscal.

Para tentar burlar a entrada de 
drogas nos aeroportos, traficantes 
chegam a fazer modificações estru-
turais no entorpecente e procuram 
locais estratégicos nas bagagens ou 
no corpo para esconder os ilícitos. 
No Aeroporto JK, os kits narcotes-
tes, identificam, em 99,99%, qual 
o tipo da droga, com quase zero 
chance de erro. Junto a esse traba-
lho, está a atuação dos cães fareja-
dores da Receita Federal. No DF, a 
Alfândega tem dois.

Murilo José Perini da Silva Braga, 
auditor-fiscal e delegado da Alfân-
dega no Aeroporto Internacional 
de Brasília, destaca as principais 

apreensões da Receita entre 2019 
e este ano. Em 2019, foram, ao me-
nos, cinco ações que resultaram na 
apreensão de quase 30kg de cocaí-
na em voos internacionais. Entre 
os destaques, estão dois viajantes 
nigerianos, que saíam do DF. Um 
deles escondeu 2kg da droga em 65 
fivelas de cintos. O outro, ocultava 
4,5kg de cocaína em 12 latas de be-
bidas energéticas.

Em fundos falsos de uma mala, 
uma espanhola levava, em um voo, 
4,8kg de cocaína. Uma outra situa-
ção aconteceu com um passageiro 
que embarcava para Lisboa, mas 
acabou detido com 9,43kg de dro-
gas em uma mochila de parapen-
te. “Além disso, houve retenções de 
mercadorias no valor aproximado 
de R$ 1,7 milhão em voos interna-
cionais e domésticos. Destacam-se 
as retenções de celulares e tablets, 
relógios, bolsas e vestuários, medi-
camentos e vitaminas, equipamen-
tos médicos e odontológicos, entre 
outros”, enumera Murilo.

Devido à pandemia, em 2020, 
houve redução de apreensões de 
substâncias proibidas de pessoas 
vindas de outros países, por causa 
da diminuição dos voos interna-
cionais. No entanto, Murilo ressalta 
o aumento nas retenções de merca-
dorias. “Chegamos a um valor supe-
rior a R$ 4,1 milhões, com mais de 
100 Iphones, um simulacro de ar-
ma, 22 matrizes para prensa de re-
carga de munições dissimulados em 
caixa de ferramentas e 500 projé-
teis”, frisa o delegado da Alfândega.

Neste ano, entre janeiro e o co-
meço de dezembro, a Receita Fe-
deral encaminhou 15 pessoas para 
prisão em flagrante e reteve um to-
tal de R$ 18,5 milhões em mercado-
rias contrabandeadas. A Inframéri-
ca informou há de mais de 1,5 mil 
câmeras de vigilância espalhadas 
pelo terminal.

 » DARCIANNE DIOGO

Seis pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil em ocorrências de tráfico no Aeroporto de Brasília desde março 

Ed Alves/CB/D.A Press
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Dois cães farejadores atuam no aeroporto

Receita Federal/Divulgação

Raio X ajuda na detecção de mercadorias

Receita Federal/Divulgação



16  •  Cidades  •  Brasília, sábado, 18 de dezembro de 2021  •  Correio Braziliense

EIXO CAPITAL

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Posse na véspera de Natal
André Clemente vai tomar posse no 

Tribunal de Contas do DF na próxima 
quinta-feira. O secretário de Economia do 
DF está concluindo as negociações com as 
forças de segurança para o reajuste salarial 
e acertando os últimos detalhes da gestão. 
No início da semana, dará posse a 166 
novos auditores fiscais aprovados em 
concurso e acenderá as luzes de Natal, do 
projeto Brasília Iluminada. Em seguida, 
assumirá o cargo vitalício como 
conselheiro. A intenção, neste momento, é 
manter a equipe funcionando e, para isso, 
estará sob o comando do secretário 
Executivo de Orçamento, José Itamar 
Feitosa. No TCDF, Clemente pretende 
montar uma assessoria majoritariamente 
com servidores da Casa.

SÓ PAPOS

“Eu pedi 
extraoficialmente o nome 

das pessoas que aprovaram a vacina 
para 5 a 11 anos. Nós queremos divulgar o 

nome dessas pessoas. A responsabilidade é de cada 
um. Mas, agora mexe com as crianças, então quem é 

responsável por olhar as crianças é você, pai”
Presidente Jair Bolsonaro, 

sobre parecer favorável a vacinas para 
crianças

“Qualquer 
servidor que emite um 

parecer técnico tem que ser protegido. Se 
a autoridade discorda, que não referende e tenha 

a coragem de assinar embaixo. Expor publicamente e 
colocar o servidor em risco é covardia! Traição!”

General Santos Cruz, ex-ministro-chefe da 
Secretaria de Governo da Presidência 

da República

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

INJÚRIA RACIAL

OAB avalia suspender advogado
Liberado da prisão depois de xingar funcionária de mercado, Everardo Braga acabou detido por descumprimento de medidas protetivas

U
m advogado preso na últi-
ma quarta-feira, acusado de 
cometer injúria racial contra 
uma funcionária de um su-

permercado no Itapoã, tinha um 
mandado de prisão em aberto por 
descumprimento de medidas pro-
tetivas contra a ex-esposa. Ontem, 
Everardo Braga Lopes, 60 anos, pas-
sou por audiência de custódia pelo 
caso de injúria e foi liberado pela 
Justiça. Contudo, não pôde deixar a 
cadeia, em virtude da ocorrência re-
gistrada pela vítima de violência do-
méstica. O Tribunal de Ética e Dis-
ciplina da seccional distrital da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB-
DF) informou que abrirá um pro-
cesso de suspensão preventiva do 
registro profissional do investigado.

O caso do supermercado es-
tá registrado como crime de lesão 
corporal e injúria racial, na 6ª De-
legacia de Polícia (Paranoá). O de-
legado Paulo Henrique Feitosa, res-
ponsável pelas investigações, des-
tacou que Everardo tinha o nome 
registrado em diversas ocorrências. 
“Algumas de injúria, outras de (des-
cumprimento da Lei) Maria da Pe-
nha. A ex-mulher dele pediu me-
didas protetivas, que ele desrespei-
tou. Esse foi o motivo pelo qual ele 

ficou preso. Na ocorrência de injú-
ria, ele estava sem máscara e xin-
gou uma funcionária. Disse que 
era juiz e, na delegacia, confessou, 
parcialmente, que a xingou e cha-
mou de fedorenta. Alegou que não 
a chamou de ‘preta’, mas disse que 
se tivesse feito, não seria ofensa”, 
detalhou.

O xingamento contra a aten-
dente do mercado, uma jovem de 
25 anos, não foi o único episódio 
violento que partiu de Everardo. 
No último dia 10, funcionários da 
subseção de Planaltina da OAB-
DF gravaram um vídeo que mos-
tra o advogado gritando com a 
equipe de trabalho. Nas imagens, 
eles pedem para que o investigado 
deixe o local, porque o expediente 
no prédio havia terminado quatro 
horas antes. No entanto, Everardo 
reage de maneira agressiva e se re-
cusa a ir embora.

Acionada, a Polícia Militar do 
Distrito Federal atendeu a ocor-
rência. Os militares sugeriram que 
o advogado terminasse de traba-
lhar em casa, mas ele disse que 
precisaria entregar documentos 
até as 23h59. Em seguida, xinga 
um dos funcionários de “pobre” 
e “merda”. A situação ficou regis-
trada na 16ª DP (Planaltina). De-
legado-chefe da unidade, Eduar-
do Chamon disse que o caso está 

Em vídeo, Everardo aparece 
discutindo com funcionários

Reprodução
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Futuro garantido
Na dúvida sobre o futuro de André Clemente, a Câmara Legislativa aprovou 

projeto de lei complementar que garante o retorno ao cargo anterior para 
servidores que tiverem uma nova função negada pela Justiça. É exatamente uma 
hipótese em que pode se encaixar Clemente. Auditor de carreira do DF, ele deixou 
o cargo para trás para ser nomeado para o Tribunal de Contas do DF. Mas a 
indicação do governador Ibaneis Rocha — aprovada pela Câmara Legislativa — 
está sendo questionada pela Associação Nacional dos Auditores Substitutos na 
Justiça. Eles alegam que a vaga, sendo reservada a auditores substitutos do TCDF, 
deveria ficar vaga até a conclusão de um concurso público para contratação de 
servidores dessa carreira. Uma liminar do presidente do STJ, Humberto Martins, 
garantiu a posse. Mas é uma medida cautelar que pode ser derrubada. Com a lei 
aprovada, Clemente poderá voltar ao cargo anterior se houver algum revés.

Companheiros no TCDF
Afastado da política partidária há 

nove anos, desde que abriu mão do 
mandato de deputado federal pelo PT 
para ingressar no Tribunal de Contas 
do DF, o presidente da Corte, Paulo 
Tadeu, recebeu nesta semana dois 
senadores de esquerda em seu 
gabinete: Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) e Fabiano Contarato (PT-ES), a 
propósito da posse do novo 
procurador do Ministério Público de 
Contas, como a coluna mostrou 
ontem. Nas redes sociais, Paulo Tadeu 
externou uma satisfação com a 
presença da dupla, que se destacou 
na oposição a Bolsonaro. 
“Camaradas, vocês nos enchem de 
orgulho e da esperança que 
precisamos: de que um novo Brasil é 
possível”, afirmou.

Reajuste sai, mas abaixo do desejado
O reajuste da Polícia Civil do DF não chegará ao percentual correspondente à 

paridade com os salários da Polícia Federal. Mas sairá um aumento. Deve ser 
anunciado na próxima semana.

Festa do MDB com 
Paco e sem Ibaneis

O vice-governador Paco Britto 
(Avante) esteve na festa de 
confraternização do MDB ao lado 
do presidente nacional, Baleia Rossi, 
da pré-candidata do partido à 
Presidência da República, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), de 
parlamentares emedebistas e do 
ex-vice-governador Tadeu Filippelli. 
Foi um dos poucos convidados 
de outro partido. Estava 
acompanhado da mulher, 
Ana Paula Hoff. O governador 
Ibaneis Rocha (MDB) não foi.

Promoção
O procurador regional da 

República Ronaldo Albo foi 
promovido a subprocurador-geral da 
República. Atuante na área de saúde, 
ele teve papel de destaque na 
Operação Caixa de Pandora, nas 
investigações e denúncias 
relacionados ao ex-procurador-geral 
de Justiça do DF Leonardo Bandarra.

Compra direta de vacinas
Presidente da Comissão Especial da 

Câmara Legislativa para acompanhar 
o Plano de Vacinação, o deputado 
distrital Fábio Félix (PSol) 
encaminhou ofício ao secretário de 
Saúde do DF, Manoel Pafiadache, 
recomendando a compra de vacinas 
contra covid-19 para crianças de cinco 
a 11 anos. A sugestão é que não espere 
a ação do Ministério da Saúde, já que 
o presidente Jair Bolsonaro não 
esconde a contrariedade com a 
imunização de crianças.

tenham acesso a estabelecimentos 
comerciais privados. Em todo o ano 
passado, houve 10 casos desse cri-
me registrados no Distrito Federal, 
segundo a Secretaria de Segurança 
Pública (SSP-DF). Já a injúria racial, 
prevista no Código Penal, configura-
se como “ofensa à dignidade ou de-
coro”, com uso de termo depreciati-
vo referente à raça ou cor de alguém 
com intenção de insultar a honra da 
vítima. Em 2020, a pasta contabili-
zou 419 ocorrências do tipo.

A OAB-DF, por meio da Diretoria 
e da Comissão de Igualdade Racial, 
salientou que a instituição age, in-
ternamente e na sociedade, em vis-
ta do combate ao racismo estrutu-
ral e de todas as formas de manifes-
tação dele. Os comitês ressaltaram 
que a ação configura crime. “Todo 
ato de racismo agride os preceitos 
da Ordem. Assim, seja nesta de-
núncia ou em outras, comprova-
das as acusações, a OAB-DF se po-
siciona em desagravo às vítimas, às 
famílias, aos amigos e à comunida-
de. A norma é (que), se provocada 
(a lei), o Tribunal de Ética e Disci-
plina (TED) poderá instaurar pro-
cesso disciplinar”, pontua.

O Correio tentou contato com 
a defesa de Everardo, mas, como o 
advogado decidiu atuar em causa 
própria e está preso, a reportagem 
não conseguiu retorno.

sob apuração. “Vimos o vídeo e es-
tamos fazendo um levantamen-
to das informações. Mas, por en-
quanto, não temos indiciamento. 
Vamos ouvir as testemunhas pa-
ra, depois, apresentar uma con-
clusão”, ressaltou.

Crimes

A legislação brasileira considera 
crime de racismo quando a ofen-
sa discriminatória ocorre contra 
um grupo ou a coletividade. Um 
exemplo seria impedir que negros 

Briga em bar deixa 
um ferido na Asa Sul

O advogado Eraldo José 
Pereira — acusado de parti-
cipar de um racha na L4 Sul, 
em 2017 — fugiu depois  de 
agredir um homem, identi-
ficado apenas como Rodri-
go, 43 anos, no banheiro de 
um restaurante da 211 Sul, 
ontem. O motivo seria uma 
suposta traição envolvendo 
a vítima e a companheira do 
agressor. Durante a briga, um 
policial penal amigo do acu-
sado atirou no pé de Rodrigo. 
Na sequência, os dois colegas 
deixaram o estabelecimento.

Delegado-adjunto da 1ª 
Delegacia de Polícia (Asa Sul), 
Maurício Iacozzilli relatou que 
a vítima estava no bar quando 
o advogado e o policial penal 
chegaram. Rodrigo e Eraldo 
José haviam se desentendido 

em outras ocasiões e se reen-
contraram no local. A briga 
ocorreu no banheiro. “(De-
pois,) o policial sacou a pisto-
la, deu um tiro no pé da víti-
ma, pegou a cápsula (da bala) 
e se evadiu (fugiu)”, comentou 
o investigador.

Rodrigo teve de ser aten-
dido pelo Corpo de Bombei-
ros, que controlou o sangra-
mento provocado pelo tiro e 
levou a vítima para o Hospi-
tal de Base. Até o fechamen-
to desta edição, ninguém 
havia sido preso.

A reportagem esteve no 
restaurante ontem, após o 
ocorrido, para tentar ouvir 
funcionários do estabeleci-
mento e testemunhas que 
presenciaram a briga. No 
entanto, as atividades no 
comércio haviam se encer-
rado. (DD)

 » RAFAELA MARTINS

   Investigação
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1.826 registros de desaparecidos

SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

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

Salvação  
da ciência

Essa guerra de vacinas me fez lem-
brar de várias histórias, que se entrela-
çaram. Meu pai, um sertanejo visceral-
mente pernambucano, não vivia longe 
de um sítio, uma chácara ou uma qua-
se-chácara na cidade.

Certa vez, foi picado por uma jararaca, 
mas tomou soro antiofídico e não teve se-
quelas. Em um gesto de gratidão, captu-
rava cobras venenosas em Goiás e doava 

ao Instituto Butantan, em São Paulo, para 
a preparação de soro antiofídico. As vaci-
nas visam estimular a produção de anti-
corpos de defesa do corpo, enquanto os 
soros inoculam anticorpos previamente 
produzidos, prontos para a cura.

Meu pai lia revistas de ciência para 
fazer versos, visando a publicação de al-
manaques que vendia. Pastor presbite-
riano, era imbuído de profunda fé reli-
giosa, mas isso não criava nenhuma in-
compatibilidade com as luzes da ciência.

O mesmo ocorria com o meu sogro, o 
agrônomo Guarany Cabral de Lavor, que 
professava a doutrina espírita. Foi chefe do 
Departamento de Erradicação e Podas da 
Novacap. Tratava as plantas com tamanho 

desvelo que ganhou dos colegas de repar-
tição o apelido de “pai das árvores”.

Se os netos ameaçassem matar as co-
bras do sítio em que morava, próximo a 
Cristalina, a sua voz atroava: “Peraí, seus 
bestalhões, vocês matam as cobras e de-
pois os ratos farão a festa, a área ficará 
infestada de roedores”.

A fama de protetor dos animais chegou 
até o Ibama, que costumava despejar em seu 
sítio uma verdadeira Arca de Noé de bichos 
apreendidos: iguanas, jacarés, papagaios, tu-
canos, canarinhos, carcarás e cobras.

Durante mais de 30 anos, viajou pelo 
Brasil inteiro como topógrafo do IBGE e 
chegou a alguns lugares inóspitos pela pri-
meira vez, como se fosse um bandeirante. 

Nunca havia sido picado por cobra.
Certo dia, o doutor Guarany foi até o rio, 

que passava a cerca de 30 metros do quintal.
Sempre trajava uma camiseta finíssi-

ma, calça de algodão cru e sandálias ha-
vaianas, como se fosse um São Francisco 
sertanejo. De repente, quando pisou em 
uma pedra, sentiu uma pontada no pé.

Logo, percebeu que tinha sido pica-
do por uma jararaca. Matou a cobra, co-
locou em um vidro e correu para a sede 
do sítio. A sorte é que ligou para o filho, 
que morava próximo e estava em casa. 
Prontamente, ele levou o doutor Gua-
rany para um hospital de Luziânia, on-
de tomou soro antiofídico, a última do-
se que restava na instituição.

Ele se salvou e jamais ficou ressentido 
com a jararaca. Considerava que havia 
invadido o território da cobra, ela ape-
nas se defendeu. Eu fico pensando qual 
seria a reação de certas excelências nega-
cionistas se fossem picadas por uma ja-
raraca. Será que recusariam o soro antio-
fídico, sob a alegação de que é produzido 
pelo estado de um adversário político?

Misturar política com questões de 
saúde é um crime. Evitar que as crianças 
sejam vacinadas é uma estupidez inomi-
nável, que pode levar à morte milhares de 
brasileiros. Não é possível dizer que as 
instituições estão funcionando quando 
excelências promovem tamanha sandi-
ce e permanecem impunes e impávidas.

SEGURANÇA / Para especialista, não saber o paradeiro de um ente querido desencadeia ansiedade nos familiares  
que ficam sem notícias. Com ajuda de um  voluntário, morador de Formosa (GO) conseguiu reencontrar a família no DF

A 
perda de um ente queri-
do não é fácil, mas quan-
do a família precisa li-
dar com um desapareci-

mento, o processo pode ser ainda 
mais doloroso. Em 2021, 1.826 re-
gistros de pessoas desaparecidas 
foram feitos no Distrito Federal, 
conforme dados da Secretaria de 
Segurança Pública do DF. Nacio-
nalmente, o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP) estima 
que 80 mil pessoas desapareçam 
todos os anos. Os motivos são os 
mais diversos, conflitos familia-
res, violência, saúde mental.

A saudade e as dúvidas por 
trás de cada desaparecimento 
motivam o jornalista Lima Ro-
drigues, 62 anos, a buscar, de 
maneira autônoma, as respos-
tas que, muitas vezes, os órgãos 
públicos não conseguem dar 
aos familiares. Natural de Ma-
rabá (PA), Lima desenvolve es-
se trabalho social desde 2018 e 
já veio até Brasília na resolução 
de um dos casos. Em sua expe-
riência, ele acredita que, muitas 
vezes, os desaparecimentos são 
por problemas de saúde mental 
ou questões emocionais. “Em de-
terminado tempo, a família faz 
um registro de desentendimento 
familiar ou abandono”, explica.

Em sua trajetória, ele conta-
biliza 15 casos solucionados e 
trabalha em outros 15 em todo 
Brasil, alguns desaparecidas há 
20, 30 ou 40 anos. “Choro, me 
emociono e fico feliz quando fa-
ço uma família feliz ao reencon-
trar um parente desaparecido há 
muito tempo, o que é muito pra-
zeroso, até porque são histórias 
de muita luta para divulgar nas 

 » PEDRO MARRA,
 » AMANDA OLIVEIRA

 » RENATA NAGASHIMA

Obituário

 » Campo da Esperança

Alice Dahe, 90 anos
Anna Danicka, 97 anos 
Antônio Barbosa de Araújo, 
88 anos
Aureliano Donato Uchoa, 85 anos
Carlos Ribeiro de Faria, 68 anos
Cleiton da Silva Souza, 44 anos
Cristiane Moreira Machado, 
40 anos 
Dino Gonçalves Barbosa, 
87anos

Elenice Maria Mirta,  
74 anos
Francisco Germano 
Wehrmann, 81 anos
Joazil Maria Gardes, 89 anos
Lídice Chaves, 77 anos
Maria Vitória Oliveira de 
Jesus, 16 anos
Natália Rodrigues de Souza, 
97 anos
Noélia Pereira, 93 anos
Rodrigo Pires da Mota, 42 anos

 » Taguatinga

Agda Maria de Lima, 91 anos
Amélia Francisca de Souza 
Lima, 79 anos
Antônio Rodrigues de Almeida, 
72 anos
Damião Cardoso Freire, 60 anos
Gemima Rocha Lopes, 88 anos
Gersoni Páscoa de Jesus, 43 anos
Helder Tavares Silva, 51 anos
Maisa Alves de Souza, 51 anos
Edilaine Rodrigues da Cruz, 

menos de 1 ano
Odivar Marques dos Santos, 
52 anos

 » Planaltina

Falbinio Brito de Oliveira, 37 anos 
Genildo Leite, 79 anos
Maria José Oliveira dos Santos, 
78 anos

 » Brazlândia

Lourenço Antônio Alves, 89 anos

Conceição de Maria Dias da 

Silva Santos, 49 anos

Raimundo Nonato Batista, 

82 anos

 » Gama

Márcio da Paz Sousa,  

43 anos

Milton Basilio Garcia, 71 anos

Severina Luzia de Andrade, 

81 anos

 » Jardim Metropolitano

Josefa Pereira da Silva, 46 
anos
Thais Borges da Silva, 21 anos
Bauer Lobach, 68 anos 
(cremação)
Breno Miranda Rosa, menos 
de 1 ano (cremação)
José de Alvarenga, 85 anos 
(cremação)
Magno Matheus da Rocha, 89 
anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 17/12/21

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

Gabriel Costa Carvalho era um ex-andarilho que conseguiu voltar para a família

Arquivo pessoal

Brasília se despediu, ontem, 
de Joazil Maria Gardés, 89 anos, 
desembargador aposentado do 
Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal e dos Territórios (TJ-
DFT). O magistrado passou 26 
dias hospitalizado, mas acabou 
não resistindo e morreu, na noite 
de quinta-feira, em decorrência 
de problemas cardíacos.

Natural de Cuiabá (MT), Gar-
dés escolheu Brasília para con-
solidar sua carreira, quando foi 
nomeado juiz de direito substi-
tuto da Justiça do Distrito Fede-
ral, em 1º de setembro de 1980. 
Em 1983, ele foi promovido a juiz 
de direito. Doze anos depois, Joa-
zil ascendeu a desembargador do 
TJDFT e se aposentou em 2002.

Antes de ingressar na magis-
tratura, Gardés ocupou o cargo 

de chefe de seção na Câmara dos 
Deputados e assessor do procura-
dor-geral da República. Além dis-
so, ele acumulou diversas aprova-
ções em certames públicos: auxi-
liar legislativo da Câmara dos De-
putados; oficial de registro civil e 
de casamentos do TJDFT; profes-
sor de legislação aplicada; asses-
sor legislativo em direito interna-
cional público, do Senado Federal; 
inspetor do trabalho (DASP); juiz 

temporário dos territórios; advo-
gado do Banco Central do Brasil; 
defensor público do Ministério 
Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios (MPDFT).

Em vida, Gardés também re-
cebeu a medalha de 50 anos de 
serviços prestados ao funciona-
lismo público, em uma cerimô-
nia conduzida pelo então Presi-
dente do TJDFT, Desembargador 
Edmundo Minervino Dias. Ele 

também participou do Programa 
Memória Oral do TJDFT, ocasião 
na qual falou sobre sua trajetória 
e curiosidades de sua carreira.

Amigos, familiares e entes que-
ridos se despediram do desembar-
gador durante o velório que ocor-
reu ontem, no Cemitério Campo 
da Esperança da Asa Sul. Além de 
um legado no magistério, Gardés 
deixa a esposa, Neila Nascimen-
to, 7 filhos, 10 netos e 4 bisnetos.

Um legado na Administração Pública
OBITUÁRIO 

Desembargador do TJDFT, 
Joazil Gardés tinha 89 anos 

Arquivo pessoal 

Procure ajuda

Denúncia on-line: www.
pcdf.df.gov.br/servicos/197
Mais informações: www.
pcdf.df.gov.br/desaparecidos

Secretaria de Segurança 
Pública do DF (SSP)
Telefone: Disque 100  
(Disque Direitos Humanos)

Instituto de Pesquisa de 
DNA Forense (IPDNA)
Parentes de pessoas 
desaparecidas podem 
doar material genético ao 
instituto. Telefones: (61) 3207-
4363/3207-4360 Site: www.
pcdf.df.gov.br/informacoes/
lista-telefonica/102/-ipdna-
instituto-pesquisa-de-dna-
forense

Laboratório de Representação 
Facial Humana do Instituto 
de Identificação
Celular: (61) 98626-1197
E-mail: denuncia197@pcdf.
df.gov.br
Telefone: 197

Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP)
Coleta de DNA de Familiares 
de Pessoas Desaparecidas 
com o objetivo de abastecer 
o Banco Nacional de Perfis 
Genéticos e, por meio de 
exames biológicos, auxiliar 
na eventual identificação de 
desaparecidos. 
Mais informações: www.
gov.br/mj/pt-br/acesso-
a-informacao/acoes-e-
programas/desaparecidos
E-mail: dnadesaparecidos@
mj.gov.br

cidades, em redes sociais e pedir 
ajuda para colegas da imprensa”, 
explica Lima.

Mais do que números

A primeira pessoa que Lima 
ajudou a encontrar foi Gabriel 
Costa de Carvalho, um ex-anda-
rilho, de 52 anos, que reencon-
trou a família em Formosa (GO), 
cidade natal, após 18 anos fora 
de casa.

Diagnosticado com esquizo-
frenia, ele foi encontrado pelo 
jornalista, nas ruas de Parauape-
bas, que compartilhou nas redes 
sociais a situação de Gabriel. Fe-
lizmente, ele foi reconhecido por 
um de seus irmãos que morava 
na cidade. Após o reencontro, ele 
trouxe os irmãos para Brasília, 
em 2 de novembro de 2018, em 
busca de tratamento psiquiátri-
co para o ex-andarilho. Ao chegar 
no Hospital São Vicente de Paulo 
(HSVP), em Taguatinga, não de-
morou para que outros familiares 
entrassem em contato e, assim, 
Gabriel pôde voltar para o lar.

Um parente que fez contato 
foi Audisney Carvalho, 34, mora-
dor de Planaltina. Ele conta que 
tinha lembranças do tio. “A gente 
conviveu três meses, quando ele 
morou com outro irmão dele, em 
Formosa (GO), época em que eu 
via o Gabriel de quinze em quin-
ze dias”, recorda. O sobrinho do 
idoso afirma que, em fevereiro 
de 2019, ele teve uma morte sú-
bita, devido à esquizofrenia, mas 
foi enterrado no cemitério da ci-
dade goiana e cercado pela fa-
mília. “Foram dias muito felizes 
para a gente, tanto que a minha 
mãe ansiava muito por encontrar 
com ele, porque ela não sabia se 
ele estava vivo ou não”, afirma o 

retificador automotivo.
De acordo com outra sobrinha 

de Gabriel, a comerciante Silva-
ne de Carvalho, 45, o tio conse-
guiu resgatar algumas memórias 
junto da família, como informa-
ções de 40 anos. “A mente dele 
preservou todas as lembranças 
do passado, e ele comentou de 
um carro que ele tinha vontade 
de ter desde a infância, e a gente 
achou tão legal, porque ele ain-
da lembrava dos sonhos antigos”, 
emociona-se.

Efeito emocional

Na avaliação de Sandra Ro-
drigues, psicóloga e pesquisa-
dora com mestrado sobre o te-
ma, o desaparecimento é um fe-
nômeno mais complexo do que 

a morte, pois envolve sentimen-
tos, como desesperança, sofri-
mento, culpa, raiva, impotência 
e medo acentuados. “Todos coe-
xistindo com a esperança e a fé 
no reencontro, porque é um luto 
marcado pela oscilação e segue, 
enquanto a situação permanece 
incerta”, explica.

Sandra, que publicou O lu-
to das mães de crianças desapa-
recidas, em 2008, pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio), concluir que 
muito do sofrimento está atre-
lado às incertezas e às fantasias 
acerca da localização e estado 
de saúde da pessoa desapareci-
da. “Leva a família, e principal-
mente as mães, a apresentarem 
altos níveis de ansiedade, deses-
pero e temor, mas não impede o 

surgimento de sentimentos co-
mo esperança e fé, deflagrando 
a ambiguidade diária vivida pe-
las famílias”, analisa a psicóloga.

Posicionamento

Procurada, a Secretaria de Se-
gurança Pública do Distrito Fe-
deral (SSP/DF) informou que 
houve uma redução de 0,7% nos 
registros de desaparecidos ocor-
ridos em todo o DF, comparan-
do os primeiros onze meses des-
te ano e os de 2020. Foram 1.826 
ocorrências em 2021 contra 1.838 
no ano passado. 

Para o órgão de segurança, 
campanhas educativas junto aos 
agentes de segurança e comuni-
dades têm ajudado na redução 
dos números.
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"O mundo exige resultados; Não conte aos outros 
tuas dores do parto. Mostra teu filho!" 

Indira Gandhi

>>PAINEL

O assunto do momento/ Falar em sustentabilidade, hoje, é o mesmo 
que falar em salvar o planeta e as vidas que estão dentro dele. Aliada à 
palavra preservação, torna-se quase impossível crianças, adolescentes 
e adultos não voltarem seu pensamento, imediatamente, para a 
natureza e o que ela envolve. Pensando nisso, a sócia-presidente do 
Emiate (Encontro Master do Iate) — uma das comissões do Iate Clube 
—, Eliete de Pinho Araújo (foto), em parceria com Gustavo Alexandre 
Cardoso Cantuária, escreveu o livro Sustentabilidade de parques 
urbanos: estudos de caso em Brasília, Madri e Londres. O lançamento 
ocorreu na quinta-feira (16), no Iate Clube de Brasília. O comodoro 
Flávio Martins Pimentel recebeu os convidados, com o diretor cultural, 
Flávio Schegerin Ribeiro e Silvia Cristina Frabetti, vice-diretora.

Para celebrar a chegada aos “enta"
Menino nascido numa 

cidade do Sul de Goiás, a 
pequena Cumari, Julinho 
nutria consigo o grande 
ideal de, um dia, ganhar 
o mundo e realizar o 
sonho de se tornar um 
profissional de saúde.

Lutou, conseguiu, 
venceu e, melhor ainda, 
conquistou a capital da 
República, onde, hoje, 
está estabelecido, com 
uma grande clinica de 
cirurgia buco-maxilo-
facial. O aniversariante 
é especializado em 
cirurgia ortognática.

Chegou aos 40 anos e, 
para comemorar, reuniu 
a família, os colegas, 
os amigos, em um 
movimentado jantar, no 
restaurante Embaixada 
de Minas.

Noite bonita, alegre, 
descontraída, que Julio 
Evangelista curtiu ao lado 
da mãe, da filha, das irmãs 
e da sua noiva, Vanessa.

Kátia Piva: a anfitriã mais animada do mundo 

Fotos: Neide Cavalcante/Divulgação

Um efeito 
natalino, 
formado 
por amigas 
em verde e 
vermelho

Aureliza Corrêa/Divulgação

Dodoia 
Rezende, 
Jacqueline 
Magalhães, 
Laís do Amaral, 
Claudia Jucá, 
Rita Márcia 
Machado, Deise 
Aviz e Aureliza 
Corrêa  

Julio 
Evangelista 
com as irmãs 
Glaucia e 
Divina, os 
cunhados, 
José Eduardo 
e José Adauto 
e os sobrinhos 
Larissa e Pedro 
Henrique

Leide de Sousa Evangelista, Glaucia Ribeiro, o aniversariante Julio, 
Amanda, Vanessa Dutra e Divina Duarte

Fábio Pinheiro/Divulgação

Vera 
Coimbra 
aderiu à 
brincadeira

Para cantar, 
dançar e  
se alegrar

Foi essa a proposta  
da exuberante  
empresária Kátia Piva, 
que tem o privilégio de 
ostentar uma das mais 
vastas e concorridas 
agendas de amigos  
de que se tem notícia.

Grande observadora 
das festas sazonais, Kátia 
concorre com ela mesma, 
quando o assunto é 
comemorar essa ou aquela 
data. A festa de 2021 
suplanta a do ano passado, 
que superou a do  
ano retrasado.

Se não deu para entender, 
não tem importância. Acho 
que nem a anfitriã consegue 
decifrar o quanto gosta de 
caprichar nesses eventos 
que, fatalmente, entram  
na lista dos concorrentes 
dos próximos.

Foi assim, com essa vibe 
de alegria, que Kátia reuniu 
as amigas na quarta-feira (8), 
na gigantesca Churrascaria 
Nativa, em uma grande  
sala privé, é claro.

Creio que, sequer, uma 
página inteira dessas daria 
para uma mostra do quanto 
o encontro foi gostoso, 
descontraído e divertido.

Como nas festas de 
criança, todas receberam 
gorros e óculos natalinos e, 
sem pensar duas vezes, em 
minutos, as convidadas se 
transformaram em crianças 
que brincavam de ser 
Mamãe Noel.

Deu no que deu: alegria, 
alegria, alegria! 

Ômicron: dois novos casos 
Agora, Distrito Federal soma quatro registros de infecção pela variante. Casal de Brasília estava em viagem no México

A 
Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal (SES-DF) 
identificou mais dois ca-
sos positivos da variante 

ômicron da covid-19. Ontem, o 
Centro de Informações Estraté-
gicas em Vigilância em Saúde-DF 
(Cievs-DF) coletou o teste PCR de 
um casal que retornou para Bra-
sília na segunda-feira após uma 
viagem para Cancún, no México. 
As amostras foram sequenciadas 
pelo Laboratório Central de Saú-
de Pública (Lacen-DF).

Os viajantes chegaram em um 
voo direto de Cancún para o DF e 
ingressaram na cidade com tes-
tes negativos, entretanto, a mu-
lher decidiu fazer um novo exa-
me, ainda na segunda, e o resul-
tado foi positivo. Com isso, o DF 
contabiliza quatro casos confir-
mados da nova variante. Os dois 
primeiros pacientes vieram da 
África e já estão curados.

As amostras sequenciadas fo-
ram encaminhadas ao Instituto 

Adolfo Lutz, referência pelo Mi-
nistério da Saúde, para validação. 
De acordo com o professor titular 
do Instituto de Biologia da UnB 
e Virologista Bergmann Morais 
Ribeiro, a medida é importante 
porque o sequenciamento que o 
Lacen faz é parcial. “Para identi-
ficar qual variante está presente 
no vírus, existe uma região no ge-
noma, que é da proteína spike e 
precisa ser analisada. O especia-
lista vai sequenciar somente esse 
pedaço, pois não há estrutura no 
Distrito Federal, até onde sei, pa-
ra sequenciar em massa e de for-
ma completa, por isso o resulta-
do demora dias. Existe o exame 
PCR que detecta três tipos de ge-
nes do coronavírus, mas a ômi-
cron tem uma peculiaridade: só 
funcionam dois”, explica.

O homem, com faixa etária de 
20 a 29 anos, e a mulher, de 30 a 
39 anos, estão com sintomas le-
ves e seguem em isolamento. Am-
bos estão vacinados com duas do-
ses da Pfizer. O Cievs-DF aguarda 
uma lista, a ser encaminhada pelo 

Ministério da Saúde, das pessoas 
que estavam no mesmo voo para 
monitorar aqueles que se senta-
ram próximos ao casal.

Segundo a médica infectologis-
ta Ana Helena Germoglio, a varian-
te tem uma mutação específica na 
região spike e isso preocupa as au-
toridades de saúde. “No caso da 
ômicron, a pessoa precisa de três 

doses para montar uma respos-
ta imune adequada, pois ela pos-
sui uma transmissibilidade muito 
maior, principalmente entre a po-
pulação não vacinada. Aparente-
mente ela não é mais grave, pois 
não não tem se mostrado tão letal 
como a Delta e a Gama”, explicou. 
De acordo com a médica, as me-
didas de proteção como lavagem 

das mãos, utilização de álcool em 
gel, distanciamento social de 1 me-
tro e receber o imunizante contra 
a covid-19 continuam essenciais. 

A mais recente atualização 
da Secretaria de Saú-
de contabilizou 39 
novos casos e notifi-
cou sete mortes pro-
vocadas pela doença 
entre os dias 15 e 30 
de novembro, ontem. 
A capital do país so-
ma 518.571 mil diag-
nósticos positivos e 
11.084 mortes.

A taxa de transmis-
são do vírus no DF es-
tá em 0,90 — o que 
significa que cada grupo de 100 
pessoas transmite a doença para, 
aproximadamente, outros 90 in-
divíduos. Ao todo, 2.091.894 com-
pletaram o ciclo de imunização 
com duas doses, aproximando 
a cobertura vacinal dos 82% pa-
ra a população acima de 12 anos. 

Em agenda ontem (leia 

abaixo), o Governador Ibaneis 

Rocha (MDB) comentou com 
a imprensa sobre a espera pe-
lo Ministério da Saúde para dar 
início à vacinação contra a co-
vid-19 em crianças entre 5 e 11 

anos. “Nós aguar-
damos o Ministé-
rio da Saúde para 
que a gente possa 
fazer dentro do pla-
no nacional de imu-
nização a vacinação 
das crianças a partir 
de 5 anos de idade”, 
ressaltou o chefe do 
executivo.

O governador 
avaliou com bons 
olhos a possibilida-

de de aplicar as doses da vaci-
na contra a covid-19 em crian-
ças. “Eu vejo com uma boa ex-
pectativa,vamos ter que aguar-
dar agora a formulação das doses 
da maneira como a Anvisa colo-
cou”, destacou. Até o momen-
to, as doses do imunizante estão 
sendo aplicadas apenas em pes-
soas com 12 anos ou mais.

Cobertura vacinal na capital federal se aproxima de 82% 

Minervino Júnior/CB/D.A Press

 » RAFAELA MARtINS

O governador Ibaneis Rocha 
(MDB) assinou, ontem, o termo de 
compromisso para regularização da 
segunda parte do Setor Placa da 
Mercedes, no Núcleo Bandeirante. 
A medida permitirá iniciar a elabo-
ração de projetos de urbanismo e 
infraestrutura para o local. O acordo 
foi firmado junto à Agência de De-
senvolvimento do Distrito Federal 
(Terracap) e à Associação Comercial 
do Núcleo Bandeirante (Acinub).

A proposta do governo é dar 
agilidade ao processo de regu-
larização fundiária, como ocor-
reu em outras partes da região 

administrativa. Porém, no caso do 
Setor Placa da Mercedes, há em-
presas e indústrias de pequeno 
porte. “É uma dívida que o Esta-
do tem com essa população há 
mais de 20 anos, e iniciamos ho-
je (ontem) esse processo impor-
tante, com a entrega da assinatura 
dos projetos e a regularização dos 
terrenos”, destacou o governador.

O presidente da Acinub, Val-
demar Hass, ressaltou a relevân-
cia da medida para os comercian-
tes locais. “Essa assinatura foi o 
melhor presente que poderiam 
nos dar. Isso vem nos libertar, por-
que éramos empresários invisí-
veis. Não conseguíamos créditos 

e não tínhamos alvará por causa 
da área irregular. A partir de ago-
ra, teremos toda a infraestrutura”, 
pontuou. O responsável pela as-
sociação calcula que a ação per-
mitirá gerar mais de mil empregos.

Assistência social
Como parte da agenda oficial, 

o governador assinou, ainda, o 
decreto de nomeação de 170 ser-
vidores da Secretaria de Desen-
volvimento Social do Distrito Fe-
deral (Sedes), ao lado da chefe 
da pasta e primeira-dama Maya-
ra Noronha Rocha. Além de con-
vocar os aprovados em concurso 

para assumir as vagas, o chefe do 
Executivo local sancionou os pro-
jetos de lei que instituem o Plano 
DF Social, além dos programas 
Prato Cheio e Cartão Gás.

Para a secretária Mayara Noro-
nha, as nomeações cumprem uma 
promessa da pasta. Ela acrescen-
tou que a prioridade dos trabalhos 
será a busca ativa de famílias, pa-
ra garantir os serviços necessários 
de atendimento social. “A maior 
preocupação é atingir quem nun-
ca consegue acessar uma unida-
de de assistência, seja por deslo-
camento e falta de informação ou 
por não ter um telefone para en-
trar em contato”, concluiu.

 » JÚLIA ELEUtÉRIO

Placa da Mercedes será regularizado

NÚCLEO BANDEIRANTE

Secretária Mayara Noronha e governador Ibaneis Rocha  
convocaram concursados para a assistência social do DF

Geovana Albuquerque/Agência Brasília



Correio Braziliense  •  Brasília, sábado, 18 de dezembro de 2021  •  Cidades  •  19

GASTRONOMIA /  Restaurantes da cidade preparam menus especiais para celebrações de fim de ano.  
Pratos vão desde os exóticos sabores asiáticos até o tradicional leitão à pururuca

Sugestões para comemorar o Natal

N
atal está chegando e, pa-
ra comemorar a data tão 
especial, o circuito gastro-
nômico da cidade oferece 

uma série de opções, que vão desde 
os assados típicos até as sobreme-
sas deliciosas para a ceia, que reú-
ne a família em torno da esperança 
representada pelo nascimento do 
menino Jesus. Que Cristo possa nas-
cer, também, em nossos corações.

Duas ceias especiais

Além de chester e leitão à pu-
ruruca, clássicos do Natal e réveil-
lon, o cardápio do Fogo de Chão es-
tá pronto para agradar os clientes. 
Para quem for cear no dia 24, será 
servido o couvert de pão de queijo, 
coração de frango e linguiça fatia-
da. Na sequência, seleção de car-
nes especiais. Se a opção for a ceia 
de réveillon, o cliente terá, além da 
entrada e dos cortes do menu na-
talino, o leitão à pururuca. Em am-
bas as datas, estão incluídos os pra-
tos típicos, arroz à grega e lentilha 
e guarnições de polenta frita, bata-
ta country, farofa agridoce, banana 
frita, cebola à milanesa e arroz. No 
bufê, há uma farta e variada mesa 
de saladas e queijos, verduras e le-
gumes, molhos, pães, frios e fru-
tas. As ceias serão servidas a partir 
das 20h a R$ 220 por pessoa, com 
taxa de rolha de R$ 80. Crianças 
até 6 anos não pagam e de 7 a 12 
anos será cobrado R$ 69. Reservas: 
3322-4666.

Assados da Viande

A Viande é uma boutique de 
carnes que, este ano, abriu res-
taurante na Quadra 303 do Su-
doeste. Além de comercializar os 
melhores cortes bovinos, suínos 
e aves, prepara, para que você re-
tire na loja, uma ceia de Natal. O 

chester e o peru vêm com farofa 
de farinha de milho com crocan-
te de bacon (R$ 229, o primeiro; 
e R$ 249, o segundo); o pernil 
suíno com a mesma guarnição 
sai por R$ 299, a peça, e R$ 199, 
meia; enquanto a leitoa baby in-
teira custa R$ 699. De acompa-
nhamentos, há farofa, salpicão 
de frango defumado e arroz com 
lentilha e cebola caramelizada  
(R$ 75, o quilo). Com calda de 
laranja e cravo acompanhado 
de frutas em calda, tem o ten-
der por R$ 159, a unidade. Enco-
mendas: 9 8369-2060 (103 Sul) e 
9 9244-0439 (Sudoeste).

Combos cantoneses

O chef Marco Espinoza criou 
para o seu Cantón Peruvian & Chi-
nese Food dois menus especiais, 
para compartilhar a partir de qua-
tro pessoas. No primeiro, costeli-
nha, chaufa de camarão, lo mein 
de porco e vegetais e orange chic-
ken com arroz, por R$ 345. No se-
gundo, rolinho primavera, sashi-
mi de atum com molho, gyoza de 
pato, aeropuerto de filé-mignon, ti 
pa kay de frango e pêssego e pa-
to pequim, por R$ 399. Funciona 
no almoço e no jantar, no Brasí-
lia Shopping. Telefone: 3256-8798. 

Take away no Aquavit

O chef dinamarquês Simon Lau 
Cederholm pensou na dona de ca-
sa, que precisa decorar o ambiente, 
providenciar os presentes, escolher 
as bebidas e servir o jantar de Natal. 
Muitas tarefas para pouca mão de 
obra, por isso, elaborou um menu 
clássico, por R$ 195, por pessoa, que 
pode ser retirado no dia 24, das 14h às 
17h, no Lago Norte. Dele faz parte foie 
gras com geleia de laranja da terra, de 
aperitivo; salmão defumado a frio, 
creme de queijo de cabra, manjero-
na e croutons de pão preto; confit de 
coxa e sobrecoxa de pato, cajuzinho 
do cerrado, musseline de batatas e re-
dução de pato no principal, acompa-
nhado de salada de repolho roxo, ma-
çã e romã. Na sobremesa, arroz doce 
com a baunilha servido com conser-
va de morangos e mini rabanadas. 
Telefone: 9 9167-0000.

Do bacalhau ao doce

A chef e restauratrice Keli Cris-
tina Mayer elaborou cardápio de 
assados para o Natal e o réveillon, 
a partir de R$ 99,99, o quilo de car-
ne (só pra não dizer 100), que inclui 
chester, peru, tender, lagarto, filé de 
peito de frango com ervas, pernil e 
lombo. A bacalhoada, o cordeiro, o 
filé de salmão e o filé-mignon cus-
tam R$ 139, o quilo. Vinte acompa-
nhamentos fazem parte do menu, 
entre salpicão de frango, farofa com 
ovos; caponata de berinjela; arroz 
à grega; empadões e rabanada. No 
capítulo doce, há tortas de banofe, 
limão, capuccino, chocolate e pa-
çoca — todas por R$ 92,99, o quilo. 
Os pedidos nas duas lojas Mayer: 
3222-2069 (Quadra 104 Sudoeste) 
e 9 9339-4175 (116 Sul).

Para aquecer a noite

Dengo, a marca que veio refor-
çar os ingredientes nacionais em 

produtos natalinos, buscou inspi-
ração no símbolo mais antigo do 
Natal: o tronco de árvore. Lem-
bra a longa e fria noite de 24 de 
dezembro na Europa, quando as 
famílias deixavam em casa quei-
mando um forte tronco de árvo-
re para aquecer os aposentos. Na 
versão laranja (R$ 134, 400g) a li-
nha Troncos harmoniza o choco-
late 50% cacau com o recheio de 
ganache de laranja, gianduia com 
massa folhada crocante e um to-
que de cachaça. Outra opção é de 
chocolate 65% cacau com gana-
che de baunilha, doce de leite e 
gianduia com castanhas carame-
lizadas (R$ 134, 400g). Disponível 
na loja do Shopping Iguatemi.

Só para crianças

Linda opção para decorar, pre-
sentear e degustar são os enfei-
tes comestíveis que a Bentô Kids 
preparou em forma de casinha, 
pinheiro e guirlanda. Tem ainda 
os donuts natalinos fofinhos que 
derretem na boca, por R$ 38. Ven-
didos frescos, eles saem por en-
comenda com antecedência de 
três dias. Fica na 112 Norte, Blo-
co D, Loja 25, Subsolo. Telefone: 
9 9831-7540. Encomendas: www.
goomer.app/bento-kids-alimenta-
cao-divertida/menu.

Delícias nevadas

Chocotone, nozes com baba de 
moça, rabanada, amora, blue ice, 
cajuzinho do cerrado, manga com 
gengibre, morango com cumaru são 
alguns sabores diferenciados que a 
chef sorveteira Anita Medeiros criou 
para a Sorbê como sobremesas es-
peciais de Natal. Tem os copos com 
sabores individuais ou cinco bolas, 
por R$ 54, e 10, por R$ 130. Pode fa-
zer o seu pedido no delivery pelo 
iFood ou indo até a loja na 405 Nor-
te, Bloco B, Telefone: 3447-4158.

 » LIANA SABO
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protagonista. O primeiro pet do 
casal veio após um ano de ca-
sados, a jabuti She-ra. “Ela (She
-ra) chegou para nós doente e, 
apesar de termos tentado tudo, 
ela faleceu com 1 mês. Depois 
disso eu não queria ter mais ne-
nhum bichinho, mas após uma 
semana apareceu a oportuni-
dade de adotarmos o Kakaro-
to, nosso bulldog. Depois que 
ele chegou, queríamos um ga-
to, mas eu nunca achava gatos 
cinzas para adoção, entrei em 
vários grupos de adoção, come-
cei a seguir ONGs de proteção e 
nunca achava um gatinho cinza 
que parecesse com o Tom do de-
senho”, explica.

O sonhado felino só chegou 
em 2017, na forma de Riobal-
do, um persa exótico cinza. Nes-
se meio tempo, o casal tam-
bém adotou Mafalda, uma jabu-
ti. Mesmo com dois bichos de 
diferentes espécies na casa, a 
adaptação do gato foi tranqui-
la, rapidamente se tornou amiga 
de Kakaroto e, até mesmo, ado-
tou alguns comportamentos de 
cachorro devido à convivência, 
gostando de passear de coleira 
pela rua. Dois anos depois veio 
o Logan, outro bulldog.

A partir desse ponto, Thyally 
começou a procurar um gato 
branco para fazer companhia a 
Riobaldo e ensinar ele a ser gato. 
O casal achou um anúncio on-
line de doação de uma ninha-
da e foi visitar. Embora o plano 
fosse pegar outro macho, quem 
voltou para casa com o casal foi 
Diadorim, uma gatinha fêmea 
que encantou Lucas. Assim que 
chegou, ele começou a ensinar o 
Riobaldo a pular e escalar mais 
os móveis, derrubar objetos por 
aí e ficar observando o mundo 
afora pela janela.

O último bichinho adotado 
foi o poodle Luck, que está com 
o casal há oito meses. “Agora a 
fábrica fechou, pois estou grá-
vida e preciso aprender a geren-
ciar a vida com seis pets e um 
bebê”, conta a professora. Con-
vivendo com tantos pets, Th-
yally destaca que os gatos são 
os mais fáceis de cuidar. “Os bi-
chanos dão muito menos tra-
balho em relação à alimentação 
e higiene, não tem nem com-
paração”, afirma. “Eles (os dois 

     Gato, um pet para 

chamar de meu

Recentemente ultrapassando a marca de 25 milhões de felinos domésticos no Brasil,  
os bichanos estão se tornando cada vez mais populares no Distrito Federal

É 
difícil achar alguém que, 
atualmente, nunca tenha 
visto algum vídeo fofo ou 
engraçado de gatinhos pe-

la internet e não tenha se sen-
tido conquistado pelos char-
mes e trejeitos independentes 
do bichinho na mesma hora. 
Nos últimos anos, cada vez mais 
brasilienses estão adotando e 
comprando esses pequenos fe-
lídeos, se tornando populares 
companheiros de quarto e de 
casa durante a pandemia.

De acordo com um estudo 
realizado, em 2020, pelo Insti-
tuto Pet Brasil, de São Paulo, ao 
longo da pandemia a população 
de gatos cresceu 3,6% e ultrapas-
sou a marca de 25 milhões de fe-
linos domésticos no Brasil. Esse 
crescimento foi de 2% em rela-
ção ao censo de 2019. O aumen-
to da chamada “população pet” é 
três vezes mais acelerado do que 
a população humana atualmen-
te. Estima-se que daqui a nove 
anos a população de gatos ultra-
passará a de cães, que hoje está 
em torno de 34 milhões.

Meu bichano

A estudante de engenharia 
química Maria Helena, 20 anos, 
mora em Sobradinho com a mãe 
e a tia em uma casa. Com desejo 
antigo de ter um gatinho, ela cos-
tumava entrar em grupos de ado-
ção de pets no Facebook, mas a 
distância dela aos doadores sem-
pre se mostrava como um empe-
cilho. Maria só foi capaz de reali-
zar seu sonho devido a uma coin-
cidência. Em 2019, ela ainda es-
tava no ensino médio e uma ami-
ga, com quem estudava, encon-
trou um filhote abandonado de 
gato que quase havia sido atro-
pelado na rua. A amiga lhe ofe-
receu o gato, sabendo de seu de-
sejo de adotar um. Miguelito foi 
o nome dado por Maria Helena 
para o primeiro de muitos que 
depois adotaria.

Hoje, a estudante, a mãe e a 
tia moram com seis gatinhos. 
Junto de Miguelito, Brisa, Juni-
nho, Luna, Salém e Máscara são 
os demais residentes de quatro 
patas da casa. Todos vieram da 
rua, resgatados pela própria jo-
vem. Maria conta que a adapta-
ção inicial não foi tão complica-
da quanto acreditava que seria. 
“Nosso maior medo sempre foi 
eles fugirem, porque gato é mui-
to difícil controlar, ainda mais 
em casa. O Miguelito, que foi o 
primeiro, era muito medroso, por 
isso a gente tinha muito medo de 
ele escapar. Acabou que o bicha-
no saiu algumas vezes, sumia, aí 
a gente ficava desesperada, mas 
ele sempre voltava. A gente aca-
bou se acostumando com esse 
negócio de gato sumir e aparecer 
do nada. De resto foi muito tran-
quila a adaptação”, disse.

A jovem afirma que todos os 
seus animais são extremamente 
amorosos, mais, até mesmo, que 
os cachorros que ela teve antes. 
“Falam que gatos são só apega-
dos à casa e não à pessoa, mas 
eu discordo totalmente, porque 
os meus gatos entendem quan-
do estou triste, quando estou fe-
liz, me fazem companhia. Eles te 
entendem, mesmo sendo inde-
pendentes”, argumenta.

A professora Thyally Vascon-
celos e o gerente de desenvolvi-
mento, Lucas Vasconcelos, am-
bos 31 anos, são donos da conta 
do Instagram @zoopantyta, onde 
registram e compartilham a vi-
da de seus seis bichinhos de es-
timação. Kakaroto, Logan, Luck, 
Mafalda, Riobaldo e Diadorim 
vivem com o casal em uma casa 
de Sobradinho. Thyally conta que 
sempre teve o sonho de ter um 
gato e um cachorro iguais aos do 
desenho Tom e Jerry — além do 
ratinho, havia um cachorro como 

Thyally Vasconcelos: 
“Os bichanos 

dão muito menos 
trabalho em relação à 
alimentação e higiene, 
não tem comparação” 

Carlos Vieira/CB/D.A.Press

Arquivo Pessoal

O veterinário Ricardo Martins, 
57, trabalha há mais de 30 anos no 
ramo e afirma que, especialmente 
na pandemia, houve um aumento 

considerável no número de 
adoções de gatos. Quando 

questionado pelos motivos desse 
acontecimento, ele explica. “O 
gato é mais independente, não 
necessita de tanta atenção, faz 
suas necessidades sempre no 
local adequado, tipo caixas de 

areia, e não necessita de passeios 
frequentes, o que na pandemia 

estava restrito”.

Ricardo dá seis dicas 
fundamentais para aqueles 

que planejam ser tutores 
de gatos, ou para quem se 
interessar pelo assunto:

•	 Telar janelas e varandas, tirar 
bibelôs e coisas que podem se 
quebrar das estantes e manter 
armários e gavetas fechados;

•	 Providenciar arranhadores para 
não estragarem os móveis;

•	 Manter uma caixa de areia 
sempre limpa para as 

necessidades;

•	 Procurar saber se não tem 
alguém alérgico a pelos que vá 
conviver no mesmo ambiente;

•	 Levar ao veterinário antes 
para providenciar vacinas e 

vermífugos;

•	 Fazer teste para Aids e 
leucemia felina, doenças e 

vírus no geral, antes de 
introduzir o animal  

junto a outros.

Destas, o veterinário alerta 
quanto a importância da última, 
afirmando ser um erro comum 

entre os novos tutores. “Eles 
acabam adotando os animais 
e não passam no veterinário 
para fazer o teste FIV/FeLV ou 
não exigem o mesmo quando 
adotam. Quando descobrem a 

doença, já houve um laço afetivo 
e por se tratarem de doenças 
incuráveis, o problema já está 
instalado. Também, outro erro 

comum, é quando não procuram 
isolar o animal de outros para 
fazer tipo uma quarentena e 

observar possíveis sintomas e 
comportamentos”, esclarece.

Adoção

A ONG de proteção animal, 
Clube do Gato (clubedogato.org.
br), localizada em Brasília, atua 
desde 2012 na conscientização 
para a posse responsável e na 
promoção de adoção de gatos. 
Além disso, contam com uma 
loja própria onde toda a renda 

é revertida integralmente 
para manter o projeto em 

funcionamento. A ONG garante 
a castração do gatinho adotado, 
caso o mesmo tenha menos de 
quatro meses de idade, e ele já é 
doado castrado se tiver mais de 
quatro meses. O Clube do Gato 
oferece também a possibilidade 
de ser realizado um período de 
experiência com os bichanos, 
geralmente com a duração de 

uma semana, para certificar que a 
adaptação dê certo. Caso não dê, 
eles pegam o animal de volta. Se 
a pessoa morar em apartamento, 

um pré-requisito fundamental 
antes da adoção é que as janelas 

e varandas sejam teladas.

Ibram

Dicas de especialista

É mais fácil criar um 
gato hoje em dia, ele 
é mais independente, 

pode morar em  
espaços pequenos,  
é bem compatível  

com apartamentos 
e com o nosso ritmo 

moderno de trabalhar, 
de estudar e de ter 

pouco tempo”

Doralice Goes,  

servidora pública

gatos) gostam de acompanhar, 
participar de tudo e estar por 
perto sempre. Os dois são bem 
amigos da jabuti, a Diadorim vive 
entrando no terrário para dormir 
com a Mafalda, e se suja todinha. 
Ela também se adaptou bem aos 
cachorros, se esfrega muito ne-
les, ela é bem carinhosa”, revela.

Também dona de gatos, a ser-
vidora pública Doralice Goes, 45, 
não esconde a paixão que tem 
pelos felinos domésticos, sendo 
tutora de três, atualmente. Há se-
te anos, tentou adotar um gato 
quando morava em uma quitine-
te, mas, mesmo tentando por um 
ano, a adaptação não deu certo, 
pois o gato era acostumado com 
casa, gostava de sair o dia inteiro 
e só voltava para comer. “A partir 
disso, comecei a pesquisar mais 
sobre gatos, porque na época eu 
não sabia nada a respeito e eu 
queria conhecer mais para que 
da próxima vez desse certo.”

A pesquisa deu frutos para 
Doralice, lhe apresentando a ra-
ça felina Ragdoll, que a conquis-
tou por serem gatos “extrema-
mente dóceis”. Logo veio Kiwi, a 
sua primeira ragdoll, e assim ela 
foi se aprofundando cada vez 
mais no mundo felídeo. Um ano 
e meio depois, foi a vez de Apple 
Alaska chegar, sua segunda rag-
doll. “Nessa mesma época eu co-
mecei a cuidar e olhar os gatos 
dos outros enquanto eles viaja-
vam, eu vou todo dia para a ca-
sa deles por uma hora, cuido e 
brinco com eles, porque os ga-
tos não podem ficar muito tem-
po sozinhos. Há três anos eu faço 
isso. Eu já convivi com felinos das 
mais diferentes raças e tempera-
mentos por causa disso”, explica.

Durante a pandemia, em 2020, 
Doralice adotou o seu terceiro 
gatinho, o gato-de-bengala Ayo 
Malbec. Unindo sua pesquisa e 
experiência de anos cuidando 
dos mais diversos gatos, junta-
mente com sua paixão pelos feli-
nos, a servidora pública escreveu 
um livro sobre gatos para novos 
tutores ou aqueles interessados. 
Chamado Conquiste seu gato em 
30 dias, o livro conta com dicas 
e reflexões para melhorar a rela-
ção do tutor com seu gato e co-
mo preparar um ambiente mais 
propício para essa convivência.

“É mais fácil criar um gato hoje 
em dia, ele é mais independente, 
pode morar em espaços peque-
nos, é bem compatível com apar-
tamentos e com o nosso ritmo 
moderno de trabalhar, de estudar 
e de ter pouco tempo”, reflete ela.

*Estagiário sob a supervisão 
de José Carlos Vieira

 » BERNARDO GUERRA*



CURSOS

Dança urbana 
Hoje, a professora Tauane Lyz 
fará um workshop de danças 
urbanas no projeto Jovem 
de Expressão, promovido 
na Praça do Cidadão, em 
Ceilândia. O encontro ocorre 
das 14h às 16h, e os ingressos 
ficam disponíveis para retirada 
até amanhã. Os tickets são 
gratuitos, mas contribuições 
espontâneas dos participantes 
são bem-vindas.

Direitos humanos 
A Universidade Católica de 
Brasília disponibiliza o curso 
on-line e gratuito Direitos 
Humanos, com o objetivo 
de mostrar a história sobre 
o tema no Brasil recente 
e descrever contextos 
históricos do assunto diante 
de descompassos nacionais e 
internacionais. A duração é de 
40 horas-aula, e as inscrições 
são pelo site: bit.ly/3q9VgKn.

Imagem e direitos na 
internet
A Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) disponibiliza curso 
on-line gratuito sobre imagem 
e direitos na web. As aulas 
tratam da expansão do nível 
de consciência, da importância 
da responsabilidade e do 
desenvolvimento de uma 
autonomia em relação às 
questões jurídicas relativas 
ao uso lícito e ilícito de mídias 
na internet. O curso tem 
duração de quatro horas, e as 
inscrições estão disponíveis 
pelo site: bit.ly/3p5J7a1. 
Módulos gratuitos da FGV não 
geram certificado.

Gênero, lutas e conquistas
A Universidade Católica 
de Brasília oferece o curso 
on-line Gênero, Lutas e 
Conquistas, que abordará 
os conceitos ressaltando a 
importância dos valores, 
das expectativas e dos 
papéis atribuídos a homens 
e mulheres, a fim de pôr 
em discussão, reflexão e 
estudo como as relações 
sociais compreendem essas 
questões. O curso é gratuito 
e tem duração de 40 horas. 
Inscrições: bit.ly/3GSmYlE.

Maquiagem 
A UP Cursos On-line Gratuitos 
oferece um módulo sobre 
maquiagem, com certificado 
válido em todo o Brasil. A 

atividade conta com apostilas 
em PDF disponíveis para 
download. O curso aborda 
conteúdos como: história, 
automaquiagem, aplicação 
de cílios postiços, delineado, 
smokey eyes, batom, base e 
blush, design de sobrancelhas, 
estudo de fototipos, 
pigmentologia, biossegurança 
de resíduos biológicos, 
legislação, limpeza e estrutura 
da pele, sobrancelhas, 
base, pó, sombra, lápis e 
batom. O curso tem duração 
de 40 horas. Matrículas: 
upcursosgratis.com.br/curso-
online-gratis/maquiagem.

Saúde e internet
O curso gratuito “Saúde física e 
mental na internet” apresenta 
um panorama dos principais 
problemas causados pela 
rede a essas duas áreas. As 
aulas apresentam estratégias 
para lidar com essas questões 
na prática. Informações: bit.
ly/3cE8UjJ.

Xadrez
A academia XadrezValle 
oferece aulas de xadrez 
para todas as idades, do 
nível inicial ao avançado. 
As atividades são semanais, 
com duração de duas horas 
e material didático incluso. 
Os encontros ocorrem por 
videoconferência. Valor: R$ 
240 por mês. Local: SCLN 
114, Bloco B, lojas 22 e 24, 
subsolo. Informações: 61 9 
83-04-6-464 ou pelo site 
xadrezvalle.com.br.

OUTROS

Almoço musical 
Amanhã, a partir das 13h, 
ocorre o projeto Almoço 
Musical, na Praça Central do 
Terraço Shopping. O evento 
contará com a presença 
dos músicos Bianca Vieira e 
Cássio Silva, que cantarão 
grandes clássicos da música. 
A apresentação é gratuita.

Artes performáticas
O Serviço Social do Comércio 
(Sesc) da 913 Sul promove, 
até amanhã, o 1ª Travessia — 
Festival Internacional de Artes 
Performática. Em formato 
híbrido, o evento terá três 
montagens internacionais, 
duas locais e três de 
partes regiões do país. As 
apresentações incluem dois 
shows musicais e uma oficina. 
Ingressos à venda pelo link: 
bit.ly/3dWG39S.

Ecofeira JB 
Organizada pelo Movimento 
Comunitário do Jardim 
Botânico, pelo Jardim das 
Amigas e pelo Clube do 
Orgânico, a inauguração da 
Ecofeira da região ocorre 
hoje, no Centro de Práticas 
Sustentáveis do Jardins 
Mangueiral, das 15h às 21h. 
Amanhã, a programação será 
na parte da manhã, das 8h às 
13h. A feira terá apresentações 
culturais, espaço para diversão 
das crianças, mais de 100 
expositores, além de oficinas, 
cursos e palestras. Informações: 
mcjb.org.br/ecofeira.

Exposições
O Centro Cultural TCU está 
com duas exposições em 
exibição: Ô Culpa, de Rodrigo 
Koraicho com curadoria de 
Eder Chiodetto, e Percurso da 
saúde no Brasil: A contribuição 
do TCU. Para conferir, é 
necessário apresentar 
comprovante de vacinação 
completa. A visitação às 
mostras é gratuita. Ingressos: 
sympla.com.br/produtor/
centroculturaltcu.

Tarde de autógrafos
O autor do livro Uma Árvore, 
Rodrigo Mattioli, promoverá 
um encontro com os leitores na 
Livroteca Story Time, na Rua 25 
Norte de Águas Claras, amanhã, 
às 15h. O escritor e ilustrador 
vai autografar livros para as 
crianças e escrever dedicatórias 
em cada uma dos exemplares 
adquiridos pelo público.

Vestibular de Natal
A Faculdade Estácio 
promoverá um vestibular 
solidário de Natal amanhã e 
no sábado. A instituição de 
ensino oferece graduação por 
meio de cursos virtuais a partir 
de R$ 99. Para saber mais 
e se inscrever no certame, 
acesse: matriculas.estacio.br/
megavestibular.

Telefones úteis

Polícia Militar 190 
Polícia Civil 197 
Aeroporto Internacional 3364-9000 
SLU - Limpeza 3213-0153 
Caesb 115 
CEB - Plantão 116 
Corpo de Bombeiros 193 
Correios 3003-0100 
Defesa Civil 3355-8199 
Delegacia da Mulher 3442-4301 
Detran 154 
DF Trans 156, opção 6 

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

Divtran I - Plano Piloto
SAIN, Lote A, Bloco B, Ed. Sede - 
Detran/DF 12h e 14h às 18h  
Divpol - Plano Piloto SAM,  
Bloco T, Depósito do Detran 
Divtran II - Taguatinga QNL 30, 
Conjunto A, Lotes 2 a 6, Tag. Norte 
Sertran I - Sobradinho Quadra 14 -  
ao lado do Colégio La Salle
Sertran II - Gama SAIN, Lote 3,  
Av. Contorno - Gama-DF

grita.df@dabr.com.br  (cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)

SAMAMBAIA SUL VARJÃO

TRAVESSIA QUASE IMPOSSÍVEL SUJEIRA NAS RUAS
O técnico de informação Everton Rodrigues, 39 anos, enfrenta 
dificuldades para atravessar a faixa de pedestres perto da Estação 
Samambaia Sul do metrô. Ele acrescenta que o problema ocorre há anos 
e que, quando chove, a travessia fica praticamente impossível. “Abri 
duas reclamações e, desde 2018, fico no pé da Administração (Regional 
de Samambaia), mas, até agora, nada. Quando chove, a faixa fica 
intransitável, e as pessoas precisam desviar dela, para não afundar o pé 
na água”, criticou o morador da região administrativa.

 » O Departamento de Trânsito (Detran-DF) informou à coluna que a 
faixa não se encontra apagada, mas está mais suja do que o normal. 
A autarquia comunicou que pode fazer uma nova sinalização sobre 
o pavimento se houver recapeamento da via. “O acúmulo de água no 
local acaba concentrando a sujeira na parte mais baixa (da pista), 
exatamente onde a faixa de pedestres está”, ressaltou. Questionada 
a respeito do problema, a Administração Regional de Samambaia 
respondeu que pedirá aos órgãos responsáveis a execução do serviço.

A consultora de loja Rafaela Santos, 29 anos, moradora do Varjão, 
reclama do acúmulo de lixo na quadra onde mora. Ela relata que a 
situação tem se agravado há dias, o que gera “uma série de problemas 
aos moradores”. “No Conjunto F da Quadra 11, os resíduos estão 
sempre jogados no chão, o que traz fedor e sujeira. Não há um 
contêiner, e os animais rasgam os sacos toda hora”, destaca.

 » O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que equipe esteve 
no local para tomar as providências necessárias e fazer a limpeza 
da área. A empresa reiterou que a coleta convencional na região 
ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, no período diurno. 
Para evitar o acúmulo, os moradores devem dispor os resíduos 
nas ruas apenas nos dias e horários das coletas. Para conferir 
a programação, acesse o site slu.df.gov.br ou baixe o aplicativo 
SLU Coleta DF. Denúncias sobre descarte irregular devem ser 
apresentadas à Ouvidoria do Distrito Federal, pelo telefone 162 ou 
pelo site ouvidoria.df.gov.br.

Desligamentos 
programados de 
energia

 » GAMA

Núcleo Rural Alagado; Setor 
Leste: Córrego Crispim, Chácara 
70; das 13h às 17h30

Refúgio urbano

Isto é Brasília 

Brasília conta com inúmeros locais praticamente desconhecidos a serem explorados por quem 

tem tempo para um passeio pela cidade. Alguns desses pontos ficam perto do Lago Paranoá e 

oferecem visão privilegiada, a distância segura da agitação típica do centro da capital.

Poste sua foto com a hashtag  #istoebrasiliacb  
e ela pode ser publicada nesta coluna aos domingos #istoebrasiliacb

» Destaques

Espetáculo de 
Natal
O espetáculo O Quebra-
Nozes, organizado pela Escola 
de Dança Noara Beltrami, 
ocorre hoje e amanhã, no 
Teatro Sesi, em Taguatinga 
Norte. Nos dois dias, a 
primeira sessão começa às 
17h, e a segunda, às 20h. A 
meia entrada custa R$ 35, 
e os ingressos podem ser 
comprados presencialmente 
na escola, com pagamento 
em dinheiro ou por PIX. 

Feira de 
artesanato
A Feira Ypê de artesanato 
está disponível para o público 
no shopping DF Plaza, em 
Águas Claras. Uma grande 
variedade de expositores 
oferece artigos variados 
ao público, como itens de 
papelaria, acessórios, queijos, 
terrários, roupas e artigos 
de decoração. Amanhã, os 
vendedores ficarão no local 
das 14h às 20h.

Patinação no gelo
A Megapista de Patinação 
Torre 360 ficará aberta na 
Torre de TV até fevereiro. A 
atração tem uma área de, 
aproximadamente, 400m² e 
capacidade de receber até 80 
pessoas simultaneamente. 
O horário de funcionamento 
vai das 14h às 22h, nos dias 
úteis, e das 10h às 22h, nos 
fins de semana e feriados. 
Os ingressos estão à venda a 
partir de R$ 35, pelo site: bit.
ly/3dSHuGn.

Quem quiser fazer sugestões ao 
Correio pode usar o canal de interação 
com a redação do jornal por meio do 
WhatsApp. Com o programa instalado 
em um smartphone, adicione o 
telefone à sua lista de contatos. 

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Céu com muitas nuvens: 

pancadas de chuva e 

trovoadas em áreas 

isoladas.

Máxima 100% Mínima 70%

O sol A lua
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5h36

Poente
18h40

Cheia
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Minguante
26/12
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2/1

Crescente
9/1

Máxima 27º

Mínima 19º
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Fax: 3214-1166 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

Tome Nota
As informações para esta seção são publicadas gratuitamente. O material 
de divulgação deve ser enviado com informações completas do evento 
(inclusive data e preço), no mínimo cinco dias úteis antes de sua realização.

crédito

A temperatura
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TAÇA DAS FAVELAS
Celeiro de jogadores como o volante Patrick de Paula do 
Palmeiras na versão carioca do evento, a quarta edição da 
Taça das Favelas Distrito Federal terá o capítulo final, hoje, no 
Defelê, na Vila Planalto. A decisão masculina será entre os 
times de Samambaia Sul e Norte, às 15h15, com transmissão 
da Globo. A final feminina colocará frente a frente Samambaia 
Norte e Ceilândia Norte, às 13h. A entrada é franca. Os portões 
para a decisão feminina serão fechados às 12h45.

A 
13 dias da virada do ano, 
quatro dos 20 times da 
Série A do Campeona-
to Brasileiro estão sem 

técnico. Flamengo e Internacio-
nal procuram profissionais es-
trangeiros depois do rompimen-
to com Renato Gaúcho e Diego 
Aguirre, respectivamente. Ambos 
têm portugueses na mira. Cuiabá 
e Goiás também mapeiam o mer-
cado em busca de comandante. 

A saga do Flamengo come-
çou oficialmente ontem. O dire-
tor executivo de futebol, Bruno 
Spindel, embarcou rumo à Eu-
ropa a fim de conversar pessoal-
mente com uma lista imensa de 
nomes escolhidos pela diretoria, 
recomendados por empresários 
ou especulados pela ansiosa tor-
cida nas redes sociais depois de 
burburinhos na imprensa. O vi-
ce de futebol Marcos Braz, que 
costuma usar a expressão “ge-
lo no sangue” para pilhar a “na-
ção rubro-negra” antes de gran-
des contratações recupera-se de 
uma gripe e viajará hoje. 

Na lista constam nomes por-
tugueses como Jorge Jesus e Car-
los Carvalhal. Os dois são os pre-
diletos da cúpula do Flamengo. 
Ambos estão “acorrentados” ao 
Benfica e ao Sporting Braga, res-
pectivamente. 

Outros nomes portugueses es-
tão na agenda rubro-negra e de-
vem se encontrar pessoalmen-
te com Bruno Spindel e Marcos 
Braz. A lista inclui os empregados 
Paulo Sousa (Polônia), Vitor Perei-
ra (Fenerbahçe) e Luis Castro (Al 

Duhail) e desempregados como 
Paulo Fonseca, Rui Vitória e o es-
panhol Ernesto Valverde, ex-Bar-
celona, Athletic Bilbao e Valencia. 

Marcos Braz falou sobre a 
viagem na última quinta-feira 
na posse do segundo manda-
to do presidente Rodolfo Lan-
dim. “A gente já tem uma agenda 

pré-definida não em função de 
ser plano A, B ou C. Em função 
da logística. Temos cinco ou seis 
dias para acertar. Não ficaremos 
somente em Lisboa, vamos an-
dar por lá. Temos alvo e planeja-
mento. Vamos fazer com cuida-
do, calma, mesmo que seja im-
posta para nós uma força extra 

para essa contratação”, comen-
tou o dirigente.

A instabilidade no cargo de-
pois da saída de Jorge Jesus e as 
passagens de Domenec Torrent, 
Rogério Ceni e Renato Gaúcho 
pelo cargo aumentaram a pres-
são por uma escolha cirúrgica. 
“Queremos o mais rapidamente 

possível, mas vamos em cima da 
segurança. Não tenham dúvida 
de que o Flamengo vai contra-
tar um profissional à altura do 
Flamengo e à altura para ganhar 
os títulos que ganhamos nos úl-
timos três anos”, prometeu Braz.

O Internacional também tem 
um português na mira. Segundo 

apuração da Zero Hora, o ex-
técnico do Athletico-PR Antonio 
Oliveira é um dos preferidos à su-
cessão de Diego Aguirre. A cúpu-
la colorada, inclusive, teria aber-
to negociação com o lusitano de 
39 anos a fim de conhecer a me-
todologia de trabalho dele. Ou-
tras alternativas são o uruguaio 
Alexander Medina, ex-Talleres, e 
Eduardo Domínguez, do Colón, 
ambos times argentinos. 

Protagonista da permanência 
do Cuiabá na primeira divisão, o 
técnico Jorginho não teve o con-
trato renovado. O Goiás encer-
rou a temporada sob a batuta de 
Gláuber Ramos, mas especula-
se a contratação de Dorival Jú-
nior. O treinador está desempre-
gado desde 2020, quando deixou 
o Athletico-PR. Ele ficou um tem-
po afastado do futebol para o tra-
tamento de um câncer de prósta-
ta, mas foi curado.  

BRASILEIRÃO Dois dos quatro times da Série A sem técnico para 2022, Flamengo e Internacional intensificam os contatos pelas 
contratações de profissionais portugueses. Cúpula rubro-negra embarca para Europa e diretoria colorada sonda ex-Athletico-PR

Sonhos d’Além mar
MARCOS PAULO LIMA

Técnico da Polônia na última Eurocopa, o português Paulo Sousa é uma das alternativas do Flamengo na excursão ao Velho Continente

Maxim Shemetov/AFP

“Queremos (decidir) 
o mais rapidamente 

possível, mas 
vamos em cima 

da segurança. Não 
tenham dúvida de 

que vamos contratar 
um profissional à 

altura do Flamengo”

Marcos Braz, vice de futebol

SANTA CRUZ VASCO CRUZEIROVITÓRIA ATLÉTICO-MG SÃO PAULO

O centroavante Walter foi 
apresentado, ontem, como 
o novo reforço do Santa 
Cruz para a temporada 
2022. O jogador de 32 
anos retorna ao clube 
pernambucano no qual 
atuou ainda na equipe sub-
15 e vai tentar retomar 
a carreira, após uma 
temporada bastante fraca, 
ao passar por Vitória, São 
Caetano e Botafogo-SP.

Visando os desafios da 
próxima temporada 
— quando disputará 
Campeonato Carioca, Série 
B do Campeonato Brasileiro 
e Copa do Brasil —, a 
direção do Vasco anunciou 
ontem dois reforços que 
estavam defendendo o CSA. 
O clube carioca contratou 
o volante Yuri Lara e o 
goleiro Thiago Rodrigues 
para 2022.

A Assembleia Geral do 
Cruzeiro aprovou, ontem, 
a alteração do Artigo 1º, 
parágrafo 5º, do Estatuto 
do clube. Com a decisão de 
conselheiros e associados, 
fica autorizada a venda de até 
90% das ações da Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF), 
constituída no início deste 
mês. Foram 544 votos sim, 18 
não, 1 nulo e 1 em branco na 
sede do clube celeste. 

Jadson pediu dispensa do 
Avaí na Série B em 2021 por 
problemas particulares e o 
clube imaginava que o meia 
de 38 anos anunciaria a 
aposentadoria. Mas, ontem, 
o experiente jogador foi 
anunciado como camisa 10 do 
Vitória e pode dar adeus aos 
gramados jogando na Série 
C. O clube baiano usou as 
conquistas do ídolo corintiano 
para anunciar o acordo. 

O zagueiro Réver se envolveu 
em confusão com um 
torcedor no Aeroporto de 
Confins, em Belo Horizonte, 
na noite de quinta-feira. O 
jogador embarcava de férias 
com a família  e foi parado 
por um garoto para tirar 
foto. Torcedor do Cruzeiro, 
o menino fez o sinal de seis, 
referindo-se ao 6 x 1, Réver 
não gostou e a confusão 
envolveu a família do garoto.  

 A passagem do meia Benítez, 
de 27 anos, pelo São Paulo 
chegou ao fim. O argentino 
fez um post nas redes sociais, 
ontem, anunciando a saída do 
clube paulista. “Gostaria de 
dizer o meu muito obrigado 
ao São Paulo por abrir as 
portas para mim e confiar 
no meu trabalho. Eu e minha 
família fomos muito bem 
recebidos na cidade”, disse o 
meio-campista.

VÔLEI

A equipe feminina do Brasília 
Vôlei batalhou para vencer o Cou-
ntry Club Valinhos por 3 sets a 2, 
ontem, no Ginásio Sesi Taguatin-
ga. A partida foi o último compro-
misso do ano do time da capital 
federal e do primeiro turno da fa-
se classificatória da Superliga Fe-
minina 2021/22. As comandadas 
pelo técnico Rogério Portela retor-
nam às quadras em 7 de janeiro.

A partida foi eletrizante 
e pegada no Ginásio do Sesi 
Taguatinga. Ambas as equi-
pes não cederam em nenhum 
momento e brigaram pela vitó-
ria até o último ponto do tie
-break. No entanto, o Brasília 
Vôlei conseguiu se organizar e 
se encontrar nos dois últimos 
sets, o que foi determinante 
para o triunfo. O grande nome 
do lado candango foi Arianne, 

que marcou 20 pontos, e levou o 
troféu Viva Vôlei para casa.

A oposta Neneca, do Brasília 
Vôlei, foi quem abriu o jogo, mas, 
na sequência, o Valinhos empa-
tou e virou o primeiro set. O time 
paulista saiu melhor na primeira 
parcial ao ter um melhor aprovei-
tamento de contra-ataque e dos 
erros da equipe adversária, além 
da defesa organizada. Mesmo 
assim, as brasilienses aproxima-
ram o placar e impediram as visi-
tantes de fechar a parcial em três 
oportunidades. No entanto, Duda 
encerrou a briga com largada 
atrás do paredão candango, 25/21.

O Brasília Vôlei chegou para 
a segunda parcial com um 
maior volume de jogo. Assim, 
o técnico Chicão, do Valinhos, 
se viu obrigado a pedir tempo 
para organizar a sua equipe. 
Foi então que as equipes passa-
ram a derrubar bolas e disputar 

Brasília dá adeus ao 
ano velho com vitória A guerra da Conmebol e da 

Uefa à Fifa está declarada. A 
dois dias do encontro da enti-
dade máxima do futebol com 
os países filiados para discutir o 
calendário e a possibilidade de a 
Copa do Mundo passar a ser dis-
putada a cada dois anos, vazou 
a informação de que as seleções 
sul-americanas poderão partici-
par da Liga das Nações a partir 
de 2024. A revelação partiu do 
vice-presidente da Uefa, o cra-
que polonês Zbigniew Boniek. 

“É a última Liga das Nações 
com este formato (a de 2022-
2023, sorteada na quinta-feira). 
A partir de 2024, a Conmebol 
entrará na competição”, dis-
se Boniek em entrevista ao site 
polonês Meczyki.

“Não sei ainda com que for-
mato, estamos trabalhando nis-
so”, acrescentou, avaliando que 
a participação dos países sul-a-
mericanos no torneio “tornará 
a Liga das Nações mais impor-

tante”, afirmou. As 10 seleções 
da América do Sul competi-
riam de acordo com as divisões 
estabelecidas pela entidade do 
Velho Continente.  

A Liga das Nações é um tor-
neio promovido pela Uefa. Hou-
ve duas edições, com títulos para 
Portugal, em 2019, e França em 
2021. “A Uefa está trabalhando 
em um certo número de proje-
tos com a Conmebol, incluindo 
uma Liga das Nações comum, 
mas nada está fechado”, disse um 
porta-voz da Uefa.

Boniek, que jogou pela Juven-
tus na década de 1980 ao lado de 
Michel Platini, também foi técni-
co da Polônia. Este ano, deixou o 
cargo de presidente da Federação 
Polonesa de Futebol, que ocupava 
desde 2012, e passou a fazer parte 
do Conselho de Administração da 
Uefa. Recentemente, a América do 
Sul e a Europa repudiaram o plano 
de Gianni Infantino de implemen-
tar a Copa a cada dois anos. 

LIGA DAS NAÇÕES

América do Sul pode entrar 
na disputa do torneio europeu

@guerreirofotografia

ponto a ponto de forma igual. 
Com o equilíbrio em quadra, o 
triunfo das brasilienses no set 
saiu de um belo rally, 25/22.

O Valinhos teve uma maior 
efetividade no ataque do que 
as candangas, na terceira par-
cial. Esse fator foi determinante 
para o time conseguir vencer o 
set e abrir vantagem na parti-
da, 25/20. No entanto, o Brasília 
Vôlei conseguiu se recompor no 
quarto set, furou a desestabilizou 
a defesa do outro lado da quadra 
e apresentou um saque mais efe-
tivo, o que impediu a progressão 
do contra-ataque das adversárias 

visitantes. O ponto, que empur-
rou a decisão para o tie-break, foi 
justamente de um ace, 25/14.

As brasilienses começaram o 
tie-break com energia para cima e 
vibraram ponto a ponto conquis-
tados nos primeiros momentos 
do set decisivo. O time candango 
abriu vantagem, mas o Valinhos 
reagiu. Novamente, o jogo ficou 
ponto a ponto. Com erro de con-
tra-ataque das paulistas, o Brasília 
Vôlei fechou o ano com chave de 
ouro, por 15/13.

*  Estagiária sob a supervisão  
de Marcos Paulo Lima

Triunfo de ontem, em casa, dá 
tranquilidade para o recesso

JÚLIA MANO*
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Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua cheia 
em gêmeos. tua mente 
te apresenta a percepção 
de uma multiplicidade 
tão ampla e diversa de 
acontecimentos, que ela 
mesma se apressa a brincar 
de juntar os pontos para 
que as coisas tenham um 
sentido que as alinhave. 
nenhum de nós buscaria 
sentido e significado com 
tanta ânsia não fosse 
o pressentirmos oculto 
nas entrelinhas dessa 
multiplicidade que nos 
deixa perplexos, de tão 
contraditória e paradoxal 
que é. te sugiro que deixes 
de te preocupar com 
resolver os paradoxos, 
pois, não há como esses 
deixarem de existir; nós, 
os seres humanos, nos 
contradizemos o tempo 
inteiro e, ainda por cima, 
detestamos ser cobrados 
por isso. te ocupa, isso 
sim, com ir além da mente 
que analisa para ingressar 
no mundo da síntese, da 
percepção da comunhão.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

o renascimento está em 
marcha, mas ainda há diversos 
obstáculos que impedem sua 
alma de desfrutar do caminho. 
não importa, siga em frente, 
porque do outro lado dos 
problemas estão as soluções 
também. Em frente.

Quando as pessoas se 
entendem, podem muito 
mais do que quando andam 
desentendidas, seja pelas razões 
que forem, sempre muito justas 
na visão de cada uma delas. os 
resultados do desentendimento 
são desoladores.

a preservação dos 
relacionamentos que mais 
interessam à sua alma num 
estado saudável e feliz, requer 
de sua parte atenção e uma 
dose de tolerância além da 
imaginada. do contrário, tudo 
vira um campo de batalha.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

as preocupações hão de ser 
substituídas por movimentos 
eficientes que demonstrem sua 
boa vontade de progredir. com 
a alma preocupada, você evita 
empreender qualquer tipo de 
ação, e isso atrasa o progresso. 
melhor não.

nada daquilo que lhe provoca 
arrependimento há de 
sobreviver em sua alma, porque 
agora é o momento de passar 
através de todas as sombras e 
se projetar a um futuro novinho 
em folha, sem vínculos com 
nada do passado.

Esta é a época do ano em 
que sua alma não se sente à 
vontade em lugar algum, é 
como se fosse de outro planeta, 
com saudade de casa, e tudo 
parece estranho por aqui. isso 
passa, e não é verdadeiramente 
importante.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

sua importância está atrelada 
ao valor que sua alma outorga 
aos relacionamentos. a própria 
importância não é um fato 
isolado da complexa trama de 
vínculos sociais, pelo contrário, 
é nela que se constrói ou 
destrói.

derrube os paradigmas que 
não se ajustam mais ao tipo 
de pessoa em que você se 
converteu. É imprescindível que 
você amplie seu entendimento 
sobre a vida e relacionamentos, 
e que abandone tudo que não 
precisa mais.

Há coisas prazerosas que se 
pode exercitar na solidão, mas 
apesar de haver elevação e 
regozijo nelas, nada comparado 
com o momento da partilha, 
que multiplica o prazer através 
das pessoas participantes. É 
assim.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

o barulho que as pessoas fazem, 
na tentativa de demonstrar 
elevação, felicidade e esperança 
nesta época do ano, dessa vez 
não bate bem em sua alma, 
muito pelo contrário até. 
respeite seu movimento interior.

continue apostando e acreditando 
em seus planos, mas também 
preserve um olho atento à direção 
dos ventos, para mudar tudo 
quando seja necessário. a vida é um 
jogo que muda constantemente, e 
que requer atenção.

a ação é imprescindível, porque 
sem ela tudo continuará sendo 
dúvida, dilema e incerteza. a ação, 
por mais errada que seja, pelo 
menos faz com que sua alma 
entenda a diferença entre uma 
coisa e outra. ação e nada mais.

SUDOKU

grau de dificuldade: difícil www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TANTAS Palavras
Sex BSB
(Brasília 60 anos)
Nesse sonho ela goza leite e mel
Sempre achei tão sex
Ilha da fantasia imaginária
Concretas curvas cor de céu
Agora, loba ao quadrado,
anda muito mais gostosa
Sex.agenária!

Vinicioz Bórba

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

LITERATURA

Os planos da 
cidade planejada

o 
jornalista e escritor Carlos 
Marcelo lança, hoje, o ro-
mance Os planos, na Banca da 
Conceição (308 Sul), a partir 

das 16h. O evento contará com sessão 
de bate-papo, autógrafos e leitura de 
trechos do livro pelo ator Adriano Siri.

Nos anos 1970, cinco amigos com-
partilham prazeres e sonhos vividos 
no início de uma capital marcada pe-
la utopia. Nos dias atuais, os cinco, 
que já não sonham como antigamen-
te, acabam envolvidos em uma espiral 
de cobiça e violência após participa-
rem do planejamento de um crime. Ao 
mesmo tempo, uma tragédia que uniu 
o grupo na juventude ressurge como 
ameaça à impunidade de Duílio, Ti-
de, Diana, Rangel e Hélio Pires. Essa 
é a premissa de Os planos.

Brasília é, sem dúvida, uma perso-
nagem do romance. Descrita com a 
precisão de quem conhece bem a ci-
dade, o escritor pontua sobre a esco-
lha do lançamento na quadra mode-
lo: “É uma honra lançar um livro que 
se passa quase que inteiramente em 
Brasília (apesar de a cidade ser no-
meada apenas no último capítulo), 
em um dos endereços mais simbóli-
cos do plano traçado por Lúcio Cos-
ta. E a Banca da Conceição é um lugar 
muito especial: mais do que ponto de 
encontro (e reencontros), é um anco-
radouro de afetos para os que amam 
os amigos e amam a cidade.”

A cidade descrita no livro tem o po-
der de gerar o sentimento de familiari-
dade e representação nos brasilienses, 
mas a trama envolve temas que extra-
polam os limites da capital: “Os bra-
silienses reconhecerão boa parte dos 
lugares citados nas páginas, alguns já 
desaparecidos e que permanecem na 
memória afetiva da cidade, como a 
Piscina com Ondas. Também devem 
reconhecer algumas situações-limite 
que os personagens enfrentam – co-
mo o convívio, muitas vezes perni-
cioso, com o poder. Mas acredito que 
a trama e os dramas de Os planos são 
conduzidos por sentimentos univer-
sais, como amizade, nostalgia, ressen-
timento, desilusão”, observa Carlos.

Antes de se dedicar aos romances, 

 » PEdro aLmEida

Carlos Marcelo: ficção que mixa 
música, política e crime 

maria alice messias/divulgação

Carlos Marcelo explorou a cena cultu-
ral de Brasília, focado na área musical, 
com o trabalho renomado de jornalis-
ta.”A cena de Brasília que é reconsti-
tuída no livro é a dos anos 1970, das 
descobertas musicais, sexuais e lisér-
gicas da primeira geração de adoles-
centes crescidos na cidade. Acho que 
a cena cultural de Brasília tem uma 
marca forte: a liberdade criativa. Em 
Brasília o choro tem influência do 
rock, o rock escuta samba, o teatro 
experimenta o clássico e o popular. É 
uma cena cultural marcada pelas liga-
ções, pelos encontros — e, infelizmen-
te, também por despedidas.”

O ator brasiliense Adriano Siri, in-
tegrante da cia. Melhores do Mundo, 
teve acesso ao livro muito antes do 
lançamento comercial e relata: “Por 
ter uma vivência profunda de Brasí-
lia, ele  articula muito bem o univer-
so da cidade e entrelaça várias cama-
das para além da política.”

Estagiário sob a supervisão de 
Severino Francisco

SERVIÇO
de carlos marcelo. Letramento, 
284 páginas. r$ 64,90. 
Lançamento, hoje, às 16h, na 
Banca da conceição (308 sul).



CORREIO BRAZILIENSE

Brasília, sábado, 18 de dezembro de 2021Diversão&Arte
cultura.df@dabr.com.br

3214-1178/3214-1179 

J
oão Pessoa — Lá do céu, Luiz Gonzaga está 
em festa com mestre Januário. Foi uma peleja 
iniciada em 2011 por pesquisadores, artistas, 
produtores culturais que travaram uma des-

gastante, mas vitoriosa batalha, para criar todo o 
arcabouço teórico e técnico, que deu ao forró o re-
conhecimento de patrimônio imaterial brasileiro, 
cujo resultado foi aprovado por unanimidade pe-
lo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), no último dia 9. 

Incansável e símbolo dessa luta para preservar 
as tradições e a diversidade musical do forró, a pes-
quisadora Joana Alves esteve à frente de todo esse 
processo. Ela também foi responsável pelo IV En-
contro Nacional de Forrozeiros e o III Fórum Na-
cional de Forró de Raiz, encerrados na última sex-
ta-feira, no Espaço Cultural José Lins do Rego e na 
Usina Cultural Energisa, em João Pessoa. 

Há 13 anos, o zabumba, a sanfona e o pandei-
ro entravam para valer na vida de Joana Alves. “An-
tes mesmo, tinha uma relação muito forte com o 
forró, porque minha filha fazia parte de um grupo 
forrozeiro, conhecido como Bastianas. Ela se preo-
cupava com as dificuldades de artistas populares 
e decidiu fazer uma associação para dar suporte 
a esses músicos. Foi então que assumi a Associa-
ção Cultural Balaio Nordeste e fomos em busca de 
apoio e de viabilizar essa cadeia produtiva”, lembra.

Mas o embate com a burocracia era desgastan-
te. Joana não desistiu. “A partir daí, começamos a 
fazer encontros com representantes do segmento, 
e a trabalhar uma proposta para registrar o forró 
no Iphan. Logo depois, foi aberto um edital para 
fazer o ‘Dossiê do Forró’, vencido pelo etnomu-
sicólogo Carlos Sandroni, professor do Depar-
tamento de Música da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e representante da institui-
ção Respeita Januário”, acrescenta.

Representante autêntica da música nordestina, 
Elba Ramalho era só alegria quando falou ao Cor-

reio sobre o reconhecimento do Iphan. “É necessá-
rio legitimar, de fato e de direito, o que nosso povo 
sabe: a importância do baião, xote, xaxado, chame-
go, quadrilha e dos gêneros que estão agrupados no 
forró. Temos que celebrar. É a preservação da nossa 
identidade musical e cultural”, ressalta a paraibana.

Pandemia

Os próximos passos, de acordo com Joana Alves, se-
rão estreitar ainda mais relações entre todo o segmento 
econômico por trás do forró, principalmente depois do 
baque da pandemia, provocado pela covid-19. Muitos 
artistas chegaram a passar por sérias dificuldades e fo-
ram socorridos por entidades, como a Associação dos 
Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró- DF). “Fizemos 
um movimento durante as lives musicais para conse-
guir doações de cestas básicas e até encontrar padri-
nhos que pudessem pagar contas de água e de luz dos 
artistas em dificuldade”, lembra Marques Rodrigues 
de Almeida, presidente da Asforró. “Por conta dessas 
ações, a Ambev doou 200 cestas, o que ajudou a sus-
tentar alguns músicos por quatro meses durante o iso-
lamento imposto pela pandemia”, afirma.

Participante do Encontro em João Pessoa, Mar-
ques tem esperança que o título de patrimônio ima-
terial, “trará uma sustentação jurídica para que a as-
sociação possa buscar editais e captar recursos, além 
de se integrar à economia criativa do DF”. E esse é só 
o começo para promover o intercâmbio das comu-
nidades forrozeiras e das expressões identitárias da 
cultura nordestina. A sanfona celebra na marcação 
do zabumba e do triângulo. Viva o forró!

O repórter viajou a convite da PBTur e do evento

 » JOSÉ CARLOS VIEIRA
ENVIADO ESPECIAL

kleber sales

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

Depois da confirmação do forró como 
patrimônio cultural do Brasil, qual serão as 
próximas etapas desse processo?

Quando o bem cultural é inscrito em um dos 
Livros de Registro do Iphan, dá-se início a exe-
cução de um conjunto de ações estratégicas 
de curto, médio e longo prazo, visando à sus-
tentabilidade das matrizes tradicionais do for-
ró como patrimônio cultural do Brasil, a próxi-
ma etapa será, portanto, traçar, em colabora-
ção com as comunidades forrozeiras, ações de 
apoio e fomento à continuidade e salvaguarda 
do bem cultural reconhecido.

A portaria do Iphan 299/2015 é a que norma-
tiza os tipos de ações e atividades a serem de-
senvolvidas para a salvaguarda de um bem cul-
tural registrado, e visam contribuir tanto para a 
sua continuidade de modo sustentável quanto 
para a melhoria das condições sociais e mate-
riais de transmissão e reprodução que possibi-
litam sua existência.

Dessas atividades, podem resultar ainda um 
plano de salvaguarda com gestão compartilha-
da a partir da criação de coletivos deliberativos 

— constituída por grupos, comunidades ou seg-
mentos sociais diretamente envolvidos com as 
matrizes tradicionais do forró e outros atores 
públicos e privados. Estes espaços de diálogo, 
de interlocução continuada ente Estado, deten-
tores e parceiros institucionais, são responsá-
veis pelo planejamento, acompanhamento e va-
lidação das ações pactuadas e o fomento para 
autonomia das comunidades detentoras para 
a gestão do seu próprio patrimônio.

 
Foram 10 anos de luta para que o forró fosse 
reconhecido por unanimidade pelo Conselho 
Consultivo do Iphan como um bem brasileiro. 
Quais os motivos da demora?

Os processos de reconhecimento de pa-
trimônios culturais de natureza imaterial, no 
Iphan, não são meramente declaratórios, em 
que bens culturais possam ser meramente ins-
critos nos Livros de Registro como patrimônios 
culturais sem que maiores consequências sejam 
produzidas no âmbito das vidas das comunida-
des e diferentes segmentos sociais que detêm 

os conhecimentos necessários à existência dos 
bens culturais reconhecidos e sem as quais não 
haveria condições do Estado, por si só, garan-
tir a existência do bem cultural reconhecido.

Na política federal, os reconhecimentos 
dos patrimônios culturais de natureza imate-
rial seguem aquilo que está previsto no Decre-
to 3.551/2000 e Resolução Iphan n° 001/2006, 
que demandam, não apenas a produção e sis-
tematização de conhecimentos e documenta-
ção sobre o bem cultural, mas também a mo-
bilização da comunidade detentora do bem 
cultural em questão, ou seja, no caso das ma-
trizes tradicionais do forró, a comunidade for-
rozeira em todo o país.

A partir de agora é necessário pensar em 
políticas públicas para proteção e incentivo à 
cadeia produtiva do forró. Como o Iphan pode 
colaborar nesse sentido?

O conhecimento gerado durante os pro-
cessos de identificação e reconhecimento é o 
que permite diagnosticar, de modo bastante 

preciso, as formas mais adequadas de salva-
guarda dos bens culturais de natureza ima-
terial. E para que isso aconteça, a mobiliza-
ção social de comunidades, grupos ou indi-
víduos vinculados à produção e reprodução 
do bem cultural é uma condição fundamen-
tal, já que as recomendações para a constru-
ção do plano de salvaguarda são elaborados 
pelos próprios detentores, com o apoio do 
Iphan e constam do Dossiê de Registro das 
Matrizes Tradicionais do Forró, avaliado e 
aprovado por unanimidade pelo Conselho 
Consultivo do Iphan.

A partir do que está diagnosticado no Dossiê 
de Registro, comunidade forrozeira e Iphan pas-
sam a atuar em parceria, na busca de promo-
ver e apoiar ações que promovam a salvaguar-
da dos saberes, expressões e condições que pos-
sibilitem a existência das matrizes tradicionais 
do forró, sobretudo a partir das condições de 
existência dessas matrizes tradicionais em ca-
da unidade da federação em que o Iphan atua 
juntamente ao lado dos fóruns de forrozeiros, 
apresentando suas demandas. 

TRÊS PERGUNTAS PARA 

 Alice Guimarães/Divulgação

Joana Alves: “O próximo 
passo é estreitar ainda mais 

relações entre todo o segmento 
econômico por trás do forró”

ROGER ALVES VIEIRA, diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) do Iphan

EVENTO REÚNE FORROZEIROS DE TODO O BRASIL E ATÉ DO JAPÃO PARA DISCUTIR O FORTALECIMENTO DA CADEIA 
PRODUTIVA DO FORRÓ, AGORA PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL APROVADO PELO IPHAN

Alma nordestina resiste

 »70 artistas passaram pelos 

palcos do Espaço Cultural nas 

cinco noites do evento

 »O cantor Genival Lacerda, 

morto vítima de covid-19, foi o 

homenageado no Encontro de 

Forrozeiros

 »Caravanas de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Minas Gerais, 
Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, 
São Paulo e até do Japão 
estavam presentes no Espaço 
Cultural José Lins do Rego

Saiba mais

 Alice Guim
arães/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

1.1 APARTHOTEL

E V N D A

BRASIL 21 - desocupa-
do, canto, nascente, vis-
ta livre - esplanada, dividi-
do, 60,12 mts, 2 varan-
das, sem mobília -
99619-2488/CJ-1700

LETS HOTEL Flat ao la-
do BSB Shopp. 37m2

gar..99551-6997 c8998

VENDO FLAT R$160MIL
POLL DO LET’S Hotels
(antigo Allia) SHN Tr.:
99985-2649 c16902

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

2 QUARTOS

OPORTUNIDADE R$599MIL
R 12 Sul novo 12º an-
dar vista livre 1 vaga ga-
ragem Tr: 98466-1844/
981751911 c7432

E V N D A

RUA12SUL-VilarindoLi-
ma, desocupado, novo,
canto, varanda, 72 mts
priv, 01 vaga de gara-
gem, lazer completo -
99619-2488/CJ-1700

E V N D A

RUA 18 NORTE - WA-
VE Residênce, reforma-
díssimo, alto padrão, vis-
ta livre, 75 mts priv, 01
vaga de garagem, lazer
completo - 99619-2488/
CJ-1700

1.2 ÁGUAS CLARAS

3 QUARTOS

E V N D A

RUAALECRIM-VillaCla-
ra, nascente, armários
96 mts priv, 01 vaga de
garagem, lazer seco -
98570-3210/CJ-1700

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

AV. DAS ARAUCÁRI-
AS - PENINSULA, 3 suí-
tes, home, 180mts, 3 va-
gas de garagem, lazer
completo - 9 9619-2488/
CJ-1700

PENÍNSULA PRONTO
P/MORAR, 4 Qts
203m2. Clube de Lazer.
Grg. T: 3340-1111 CJ
1700

DESOCUPADO
QD 202 Apto 4qtos 2 suí-
tes, 2 garagens, 165m2

área privativa. c3027
3225-5760/ 98123-9544

ASA NORTE

1 QUARTO

E V N D A

SHCGN 708/709 - dividi-
do, 28,55m2 privativo, óti-
ma localização - 61
99619-2488 / CJ-1700

1.2 ASA NORTE

716 SCRN 3ºand,canto,
Elevador,48m2 útil,vazio.
98121-2023 c8827

2 QUARTOS

E V N D A

105 SQN - DESOCUPA-
DO, nascente, vazado,
original, 97m2 privativo
61 99619-2488/CJ-1700

E V N D A

212 SQN, Renato Rus-
so, desocupado, suíte,
DCE, 78 m2 privativo, ar-
mários, 2 vagas de gara-
gens soltas - 99619-
2488/CJ-1700

*CHANCE DE FIM DE ANO*
309 SQN 2qtos, sala, co-
zinha, banheiro, eleva-
dor e garagem. c3027
98123-9544 /3225-5760

E V N D A

CLN 410 - reformado, óti-
ma localização, sala 2
amb. Ampla cozinha,
82,00 metros priv. , -
99619-2488/CJ-1700

E V N D A

SHCGN 704 - Baltazar
Mendonça, cobertura
com 02 qts sendo 01 suí-
te, completo de armári-
os, 136,47 mts, 02 va-
gas no subsolo - 99619-
2488/CJ-1700

3 QUARTOS

E V N D A

111 SQN - ALUGADO,
3 qts sendo um suíte, an-
dar alto, vazado, vista li-
vre, 135 mts, 01 vaga
de garagem - 99619-
2488/CJ-1700

*OPORTUNIDADE DO ANO*
215 SQN Lindo Apto
3qtos, suíte, elevador e
garagem. 98123-9544 /
3225-5760 c3027

1.2 ASA NORTE

OPORTUNIDADE ÚNICA
310 CANTO 5º andar
3qtos1 suíte elevador ga-
rag desocupado 98466-
1844/ 981751911 c7432

4 OU MAIS QUARTOS

115 SQN PRONTO P/
MORAR 4 Stes, Novo,
219m2, 3 Vg Grg. CJ
1700 T: 3340-1111

208 Sqn Pronto P/ Mo-
rar 4 Qts, Novo, 127 M2,
2 Vg Grg. T: 3340-1111
Cj 1700

E V N D A

AVALIA gratuitamente,
Vendecomrapidez,Clien-
tes cadastrados, Aprova-
mos financiamento,
Consulte-Nos, CJ-1700 -
Tr: 99619-2488

ASA SUL

2 QUARTOS

4022QTOSDCEdesocu-
pado 98401-3270 c472
4022QTOSDCEdesocu-
pado 98401-3270 c472

3 QUARTOS

215 162M2 Reformado
3qts 1ste vazio/vaz 1vg
Tr:99294-6408 c6271

414 3QTOS 1 ste refor-
mado 98401-3270 c472

4 OU MAIS QUARTOS

307 SUL 4qtos, 1ste
162m2 1garagem,canto,
nasc. Bloco reformado.
Tr: 99294-6408 c6271

GUARÁ

3 QUARTOS

E V N D A

QI 16 - Nascente, canto,
vista livre, armários,
62,92 mts, 01 vaga de
garagem - 99619-2488/
CJ-1700

1.2 GUARÁ

E V N D A

QI 33 - Wildemir Demarti-
ni - novo, canto, vista li-
vre, 01 suíte, 02 semi suí-
te, 114,35 mts, 02 va-
gas soltas - 99619-2488/
CJ-1700

OPORTUNIDADE ÚNICA
SQA 3 QTOS 100m2
sendo 1 suíte lazer com-
p l e t o desocupado
98165-9011 c7432

E V N D A

QI04-Loteemótimaloca-
lização, terreno de 200
mts, com uma casa anti-
ga nele edificada -
99619-2488/CJ-1700

OPORTUNIDADE ÚNICA
SQA 3 QTOS 100m2
sendo 1 suíte lazer com-
p l e t o desocupado
98165-9011 c7432

NOROESTE

2 QUARTOS

SQNW 108 J.Bela Vis-
ta. R$950mil 76m2 1ste
99551-6997 c8998

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

SQNW 310 Libertate - 4
suítes, alto padrão, Nas-
cente, Canto, Completo
De Armários, 298 Mts,
Cobertura Coletiva,4 Va-
gas - 99619-2488/Cj-
1700

ANUNCIE AQUI !

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
61 3342-1000 - OPÇÃO 4

GOSTOU DESSE ESPAÇO?

DEIXE SUA EMPRESA OU
SERVIÇO MAIS VISÍVEL E
FÁCIL DE ENCONTRAR

1.2 SAMAMBAIA

SAMAMBAIA

2 QUARTOS

E V N D A

QN 120 - VILLA DE
FRANCO, 2 qts, desocu-
pado, suíte, armários,
46,41 mts privativos, 01
vaga de garagem -
99619-2488/CJ 1700

SUDOESTE

3 QUARTOS

105 SQSW apto 3qts an-
dar alto nasc v.livre ar
cond. 97m2. 3361-0709

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

CCSW 01 Cobertura
245m2 3qts 3vgas, sau-
na 99551-6997 c8998

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

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

AVALIA gratuitamente ,
Vende Com Rapidez, Cli-
entesCadastrados,Apro-
vamos Financiamento,
Consulte-Nos, CJ-1700 -
Tr: 99619-2488

1.2 SUDOESTE

SQSW 305 Cobertura
386m2 reformada de can-
to vazia c/ lazer. Prédio
re fo rmado L inda ! !
Tr:99294-6408 c6271

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

OUTROS ESTADOS

4 OU MAIS QUARTOS

JOÃO PESSOA - PB
VENDO OU TROCO
por imóvel em Brasília
(Plano Piloto). Lindo ap-
to 4qts (+1dep. de
empregada), td mobil,
184m2, Praia do Cabo
Branco, 3vg, lazer. (61)
99931-9899 whatsapp

JOÃO PESSOA - PB
VENDO OU TROCO
por imóvel em Brasília
(Plano Piloto). Lindo ap-
to 4qts (+1dep. de
empregada), td mobil,
184m2, Praia do Cabo
Branco, 3vg, lazer. (61)
99931-9899 whatsapp

1.3 ASA NORTE

1.3 CASAS

ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

710 R$ 1.430,000,00 JN
Oliveira C.7051 Vde Óti-
ma Casa c/ 223m2 Ár.
Const. Laje, Rica em Ar-
ms 2 Salas 4qtos (2ste)
Coz Planej Varanda p/
2 Carros Fotos: www.
jnoliveira.com.br 98423-
8423/98451-8451

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

SHIGS 705 - Nascente,
vazada, suíte,DCE,gara-
gem, 300 mts constru-
ção, armários - 61
99619-2488 / CJ-1700

JRC VENDE!!!
709 SUL 4 qtos suíte,
DCE, gar. Lote 160m2222 ori-
ginal. R$999.000. 98413-
8080 c8081

GUARÁ

2 QUARTOS

E V N D A

QE 26 -Otima locali-
zaþÒo, 02 qts, 46 mts pri-
vativos, casa nos fun-
dos, lote de 200mts -
99619-2488/CJ 1700
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1.3 GUARÁ

1.3 CASAS

GUARÁ

2 QUARTOS

E V N D A

QI 14 - reformada, sala,
02 qts, ampla cozinha,
97 mts de construção,
área de serviço, despen-
sa - 99619-2488/CJ-
1700

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

QE 04 - 04 quartos, sen-
do 02 suítes, 550 mts
de construção, com ELE-
VADOR - 99619-2488/
CJ-1700

JARDIM BOTÂNICO

4 OU MAIS QUARTOS

COND SANTA MONI-
CA DF 140 300m2 4
qtos (3stes). Excel. aca-
bam. 99983-0176 c9293

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 20 de janeiro de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 01 de fevereiro de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO
de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42 nos termos da Cédula de Crédito Bancário datado de
26/09/2016, cujo Fiduciante ELIZETE LIONEL, CPF 306.233.401-00, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance
mínimo igual ou superior a R$ 744.263,14 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quatorze
Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo Apartamento nº 102, com garagem localizada
no pavimento térreo, lote 11, Rua 28 Sul, bairro Aguas Claras, Taguatinga, DF, melhor descrito na matrícula nº 216.163 do
3º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Distrito Federal/DF”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que se encontra. Pendência do Imóvel: Consta Ação de consignação em pagamento pendente
de julgamento - Nº do processo 0707803- 34.2018.8.07.0020. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado
o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 361.669,83 (Trezentos e Sessenta
e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97)))).
O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira.... Os interessados em participar do leilão de modo on-line,
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro
24 horas do início do leilão.... Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL
NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 - (11251_AL_1585-02).

1.3 LAGO NORTE

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

VENDE-SE
CA 06 casa nova e mo-
derna 4 suítes área la-
zer completa c/habit-se
99981-1117 c9027

E V N D A

QI 08 - Ótima localiza-
ção, com 501,57 mts,
construção, em lote de
1.200 mts, com 04 qts,
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros sociais, lazer comple-
to - 99619-2488 / CJ-
1700

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

JARDIM BOTÂNICO -
OUROVERMELHOII, re-
formadíssima, 07 qts
com 04 suítes, lazer com-
pleto, 800 mts constru-
ção, lote 1.000m2 -
99619-2488/CJ-1700

QI 15 2pav, 4qtos, ste.
R$3.750.000,00.Excelen-
te Tr:99294-6408 c6271

1.3 LAGO SUL

QI 05 Cs 2 Pav, lote de
1.320m2 + 3.000m2, boa
p/ reforma ou derrubar!!!
Tr: 99294-6408 c6271

QI 15 2pav, 4qtos, ste.
R$3.750.000,00.Excelen-
te Tr:99294-6408 c6271

E V N D A

SHISQI19c-05suítes,la-
vabo, 300mts de constru-
ção, lazer completo
99619-2488/CJ-1700

E V N D A

SHIS QI 29 Casa tér-
rea, ótima localização,
em lote único com 20
m i l m 2 , l a z e r ,
99619-2488/CJ- 1700

E V N D A

SHISQI05-Ótimalocaliza-
ção, lote de 3.728 mts,
escriturado, casa com
647 mts, 04 quartos sen-
do 2 suítes, condomínio
regularizado - 99619-
2488/CJ-1700

QL 14 2pav 5qts 3stes
área 700m2 Antiga, Ex-
cel Qda. R$ 3.500.000.
99294-6408 c6271

1.3 LAGO SUL

CASA ALTO PADRÃO
QI 26 5stes, 34 gar,
1.300m2 área construi-
da. 99551-6997 c8998

SAMAMBAIA

3 QUARTOS

E V N D A

QR 122 - 02 salas am-
plas, completa de armári-
os, suíte, 270 mts de
construção, garagem pa-
ra 06 carros - 99619-
2488/CJ-1700

QR518 - BARATO !!!! Lo-
calizaçãoPrivilegiada,
De Frente, Balão SMS,
Único a Venda, Somen-
te Venda. Não Aceita Fi-
nanciamento, Escritura-
do e Registrado. Ape-
nas R$ 210.000,00 Sem
Contra Oferta! Tr: (61)
9.9189-2103

E V N D A

QR 122 - 02 salas am-
plas, completa de armári-
os, suíte, 270 mts de
construção, garagem pa-
ra 06 carros - 99619-
2488/CJ-1700

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

1.3 TAGUATINGA

TAGUATINGA

3 QUARTOS

E V N D A

QNE23,desocupada,tér-
rea, toda na laje, suíte,
150 mts de construção
em lote de 300 mts -
99619-2488/CJ-1700

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

SETOR DE MANSÕES
de Taguatinga,conjunto
13, 4 suítes com varan-
das, reformada, lote de
900 mts,construído 350
mts - 99619-2488/CJ-
1700

E V N D A

SETOR DE MANSÕES
de Taguatinga,conjunto
13, 4 suítes com varan-
das, reformada, lote de
900 mts,construído 350
mts - 99619-2488/CJ-
1700

1.4 ASA SUL

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA SUL

E V N D A

BRASIL 21 - desocupa-
da, sem acabamento,
monte seu negócio em
área nobre de Brasília -
99619-2488/CJ-1700

NÚCLEO BANDEIRANTE

AVENIDA CENTRAL
Prédio noNúcleoBandei-
rante c/ 24 aptos - 1, 2
e 3qtos, todos alugados
c/ vagas de Garagens.
+ 60 em construção + 1
loja. Com renda de
R$45mil mensais. Tr:
99294-6408 c6271

SAAN/SIA/SIG/SOF

E V N D A

QUADRA 01 , Predio Co-
mercial /Residencial,Pre-
cisando De Reforma, Lo-
te De 500mts, Constru-
ção 1200 Mts - 99619-
2488/Cj-1700

SALAS

ASA NORTE

SBN QD 02 330m2
R$7mil/m2 98363-8808

ASA SUL

C.E. BRASIL 21 , Sl
Com. C/Banh. Priv. E
Vg De Grg. CJ 1700
Tel: 3340-1111

1.4 CRUZEIRO

CRUZEIRO

CENTRO COMERCIAL
Cruzeiro vdo salas quita-
das e desocup. Ót pre-
ço! 99983-1953 c3149

SAAN/SIA/SIG/SOF

C.E.PARQUE BSB . Sl
C/ Grg Excel. Local.
Telefone:3340-1111 Cj
1700

E V N D A

SIG - PARQUE BRASÍ-
LIA,Saladividida,armári-
os, 36,54 mts privativa,
01 vaga de garagem -
99619-2488/CJ 1700

TAGUATINGA

ED ALAMEDA TOWER
Alugo Sala com 67m2,
02 wc, no 8º andar. Tra-
tar Jorge 98122-9816

1.5
LOTES, ÁREAS

E GALPÕES

GAMA

E V N D A

QUADRA 01, ótimo lo-
te, em excelente localiza-
ção, medindo 312 mts -
99619-2488/CJ-1700

JARDIM BOTÂNICO

JD BOTÂNICO DF 140
lote 360m2 R$ 150mil.
99983-0176 c9293

LAGO NORTE

QL 12 Vdo lt, tenho ou-
tro QI 13 com casa.
99551-6997 c8998

1.5 LAGO SUL

LAGO SUL

QL 10 Lote esquina
1.320m2 + 2.000m2 área
verde.R$6.000.000,00.
Único 992946408 c6271

QL 22 Ponta de Picolé
com 1.320m2 + 6.500m2

de a.verde única Tr:
99294-6408

E V N D A

SCES Trecho 02 - Opor-
tunidade, Lote Beira La-
go, 1.000m2 , ótima Loca-
lização - 99619-2488/Cj-
1700

E V N D A

SMDB 12 Excelente Lo-
te, Com 11.709,84 m2 +
área Verde Em, ótima Lo-
calização- 99619-2488/
Cj-1700

QL 22 Ponta de Picolé
com 1.320m2 + 6.500m2

de a.verde única Tr:
99294-6408

SAMAMBAIA

BR 060- DF vendo
urgente!!! Excelente
área/ chácara/comercial/
residencial/logística, fren-
te pra pista 20.000m2.
R$ 179.000,00 À vista!
99381-7130 c11588

TAGUATINGA

E V N D A

SIGTaguatinga,escritura-
do e registrado, ótimo pa-
ra investimentos ou se-
de própria, 300 mts de
construção-99619-2488/
CJ-1700
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1.6 DISTRITO FEDERAL
E ENTORNO

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

VENDO FAZENDA
26 ALQUEIRES

NO MUNICÍPIO DE
COCALZINHO GO só
5km de estrada de chão
entre cocalzinho e Brasí-
lia, cercada de arame li-
so, boa de água, terra
de cultura e campo. Inte-
ressadosentraremconta-
to (62)98644-4040 Luiz
Macauba mais fácil falar
no período da noite.

EXCELENTE CHÁCARA
CORUMBA IV - GO

CHÁRARA DE 1.500
M2 Corumba IV - GO
VIA BR 060 ,lote arbori-
zado a 40 m da orla
do lago com entrada in-
dependente. Excelente
localização. Valor:
100.000,00 Contato:
(61)98334-8555 e (61)
993991712.

E V N D A

LAGO OESTE , Gleba
01, 40.000 m2, Toda Cer-
cada E Plana, Excelen-
tes Pastos - 99619-
2488/Cj- 1700

SANTO ANTONIO
DO DESCOBERTO-GO

VENDO FAZENDO com
39hec, escriturada, regis-
trada, casa principal, ca-
sa de caseiro, churras-
queira, curral, galpão,
energia elétrica, àgua
de riacho perene, com
destinação urbana, ( po-
de fazer loteamento) Óti-
ma para Investidor. Infor-
mações. c3027 98199-
0545/99698-8790

E V N D A

LAGO OESTE , Gleba
01, 40.000 m2, Toda Cer-
cada E Plana, Excelen-
tes Pastos - 99619-
2488/Cj- 1700

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

VENDE-SE
CARTA NÃO CONTEM-
PLADA Bancorbrás
R$746.374 pago 56x R$
2.687 . Bom desconto
99981-1117 c9027

VENDE-SE
CARTA CONTEMPLA-
D A B a n c o r b r á s
R$583.000 entrada
+150x3.644. Tr: 99981-
1117 c9027

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

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

708 W3 NORTE Alugo
Apartamento c/02 quar-
tos com armários, sala,
cozinha, área serviço, to-
dos cômodos separados
54m2, em cima do comer-
cio. Tratar: 98122-9816
Jorge

3 QUARTOS

406 3QTOS sala, coz,
wc social, área serviço
DCE 99551-6997 c8998

ASA SUL

3 QUARTOS

416 SUL apto 3 qtos,
DCE, R$ 2.500. 98415-
9049/ 98415-9051

4 OU MAIS QUARTOS

206 LUXO 5º 4q 2 sts
R$ 6.000 f/ 98363-8808

CRUZEIRO

3 QUARTOS

SHCES 1211 Bl. A 301
suíte. R$ 1.800,00.Tr:
99962-3809/99988-6334

2.3 CASAS

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

COND QUINTAS Interla-
gos, R$2.900. ste, pisc
á.lazer dce. 99215-7053

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA SUL

311 SUL Bloco"C" lj 13,
sobreloja com 33m2.Tr:
99333-5962/98538-2603

2.4 ASA NORTE

SALAS

ASA NORTE

SBN QD 01 e QD 02 Alu-
ga-se Salas e Pavimen-
tos corporativos c/ áreas
de 133,60 à 680,26 m2

cada. ótimo acabamen-
to. Banheiros, copa, va-
gasdegaragem,arcondi-
cionado e elevador.
3314-1010/98127-5997

ASA SUL

SCS SÃO Paulo R$500
cada sala 98363-8808
SCS QD 02 Ed Ariston
sala c/85m2, 89m2,
110m2, 175m2 e 395m2,
c/opção de vaga de gara-
gem. Dir. c/proprietário.
3964-3144 Jorge
ED. BRASIL 21 42m2

c/ar, 02 ambientes, WC,
ao lado Torre de TV, fren-
te Park da Cidade. (61)
99987-9698 ou Whats.

2.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

CIDADES SATÉLITES

SIA TR 02 Alugo lote
com 2.000m2. Tratar dire-
to com o proprietário Fo-
ne: 3964-3144 Jorge
SIA TR 02 Prédio comer-
cial com 720m2, compos-
to por subsolo, térreoepi-
so superior, com vagas
cobertas de estaciona-
mento privado. Tr: 3964-
3144 Jorge

2.6 QUARTOS
E PENSÕES

PLANO PILOTO

ASA NORTE Alugo 1
quarto na 108 norte.
99983-6378

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

OUTRAS MARCAS

CORVETTE/2014 C7
Stingray Targa, Kit Z51,
Cor Vermelho, Apenas
6.980km Valor: R$
750.000, Quem ver com-
pra! Para Pessoas Exi-
gentes! Estudo proposta
Particular! Brasília/DF.
Tr. 99189-2103
PORSCHE BOXSTER/
2009 , 6cc, 2.9 Câmbio
Mecânico, Cor Prata, Pú-
blicoExigente,Coleciona-
dor, com 37.200km. To-
das Revisões Ok Valor:
R$310.000, Quem ver
Compra! Brasília/DF. Tr
99189-2103

3.6 CONSÓRCIO

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

CONSÓRCIO

VENDE-SE
CARTA CONTEMPLA-
D A B a n c o r b r á s
R$72.600 entrada R$
25.000 + 44x R$ 1.607
99981-1117

CARTA CONTEMPLA-
DA Automóvel crédito
61-999639320

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

PISCINA

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

SPA-PISCINA em fibra
de vidro somente R$
3.500 Oportunidade de
verãi61-993337191

SPA-PISCINA Vendo
Oportunidade de verão
só R$ 3.500. 61-
993337191

SPA-PISCINA VENDO
Oportunidade de verão.
Interessados ligar 61-
993337191

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

N A I L DES IGNER
Águas Claras e entorno-
Moda e Beleza Telefo-
ne: 61-991076985

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

CLÍNICA LOTUS estéti-
ca especializada 61-
992372027

T E R A P I A S ,
MASSAGENS e depila-
ção p/ Srs e Sras. Car-
tões e Pix 98401-0239

OUTRAS
ESPECIALIDADES

PERSONAL TRAINER
Contrata-se. Entrar em
contato: 61-992408817

4.4 COMEMORAÇÕES
E EVENTOS

FESTAS

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

4.5 ADVOCACIA

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ADVOCACIA

4.7 DIVERSOS

DECORAÇÃO E
ANTIGUIDADES

LEILÃO NATAL Casa
Amarela - Brasília 15 e
16 Dezembro www.casa
amarelaleiloes.net.br

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

SEMENTES FERNAN-
DES pastagens 40 anos
de tradição menor preço
da região.Todasasvarie-
dades e vc. Branquiarão
, massai e andropogon.
Tratar 99876-9673 /
99904-5099

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

MÍSTICOS

CENTRO DE TERAPIA
E ASTROLOGIA

CONVIDO-LHE A FA-
ZER uma consulta atra-
vés de Búzios e Tarôt.
Faz e desfaz qualquer ti-
po de trabalho. Traba-
lhos honestos e garanti-
dos. Poderosa amarra-
ção definitiva. Ligue:
99526-4475

DONAIRENE joga-sebú-
zios e cartas,traz a pes-
soa amada c/orixás no
prazo 3dias 99256-5573
99418-8078 cons. R$50

DONAIRENE joga-sebú-
zios e cartas,traz a pes-
soa amada c/orixás no
prazo 3dias 99256-5573
99418-8078 cons. R$50

5.2 MÍSTICOS

SENSITIVA KARLA
VENHA BUSCAR
uma luz para sua vi-
da. Jogo cartas e tarô,
Previsão para 2022.
Marque sua consulta.
Tr: 98291-1995

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
nãocorrespondido,Inve-
ja,Depressão,Vício, In-
triga, Insônia, Falta de
paz, União de casal.
Endereço: QSA 07 ca-
sa 14 Tag.Sul Rua do
Colégio Guiness. Site:
w w w .
amparoespiritualdona
percilia.com F: 3561-
1336 / 99666-0730 /
98363-5506 (Zap)

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

ASSESSORIA
DE CRÉDITO

EMPRÉSTIMO COM
CARTÃO de crédito em
até 12X. Antecipação
do FGTS 98316-1073

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

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

PAGUE PARCELADO
Fale conosco (61) 3037-
2977 ou 99876-5642

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRONAHORApa-
ra funcionário público
em geral, com cheque,
desconto em folha, débi-
to em conta, cartão de
crédito, saque de FGTS
sem consulta spc/
serasa Tel.: 4101-6727
98449-3461

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

SOCIO INVESTIDOR
LUCRO GARANTIDO
de 10% ao mês, forne-
ço garantia real não é gol-
pe 61 98668-2008

PROPAGANDA E
MARKETING

EMAGREÇA SEM SO-
FRIMENTOcomprofissio-
nais especializados Che-
ga de dietas que n dão
resultados 995930049

5.7 CLUBE

5.7 TURISMO E LAZER

NEGÓCIOS

CLUBE

DIÁRIAS BANCOR-
BRAS Vdo 7 diárias cat
executivo 98227-4865
COMPROTÍTULOSpou-
sada Rio Quente 64-
992364389

SERVIÇOS

TEMPORADA

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

VIAGEM

VIAGEM DE REVEI-
LLON Guiaibim Morro
São Paulo/BA 28/12 a
03/01/22. F:984335069

OUTROS

ACOMPANHANTE

ADRIANA MINEIRA Lin-
da corpo e rosto. Moro
só! 24h. 61 99880-4593

ANE RECÉM chegada
linda s/ frescura. Ambien-
te limpo e discreto. Vem
conferir 61 3201-1041

CRIS CORPO lindo, sili-
cone no seios, cintura fi-
na, cabelos longos, bum-
bum GG e completinha.
61 98341-5849 A. Norte

61 98525-2760
CRIS COROA loira ati-
va e passiva 305 Norte

QUER? ORAL GULOSO
LÚ COROA mass peni-
an c/aces 61 33499203

102 NORTE Bl. A mas-
sagens sensuais rela-
xante e outras. Venha
conferir! 613254-0323

CLÍNICA DE MASSAGEM
COM LINDAS mulhe-
res. Vem conferir! 705
Norte Bl E Lj.44 (61)
99177- 0820

ENSAIO SENSUAL
comnossaequipedepro-
f i s s i ona i s h t t p s : / /
ensaiosensualdf.com.Fo-
ne: 61-981530736

5.7 ACOMPANHANTE

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 61 98474-3116
PROCURO MULHE-
RES Trabalhar na pista
ou vaga, local agradável
A.Norte. 61 99166-4169
WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736

MASSAGEM RELAX

ANARA PROFISSIONAL
MASSOTERAPEUTA
SOU UMA mulher com
42anos Bonita, educada
e paciente asa norte 61
98182-2128 whatsapp

ANDRESSA 100% SAFADA
COROA TOP s/frescura
c/acess 61 999066048
CAMILA LINDA loira
mass+2 relax a sua esco-
lha 1h 61986721088 Tg

PRISCILA FEITA A PINCEL
NAMORADA LINDA
21ª capa revista totalm
d+ 406N 6199645-7413

MASSAGEM PARA IDOSO
SOFIA COROA safada
massdiferented tirar fôle-
go 509sul 61984629852

305 NORTE Bl. B mas-
sagens sensuais rela-
xante e outras. Venha
conferir! 613257-6191

AS+TOPS DAS GALÁXIAS
BEMESTARMASSA-
GENS.COM .br as 20 to-
d a s l i n d a s 6 1
985621273/ 3340-8627

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 DE SERVI-
ÇOS Gerais com experi-
ência, Motorista e Agen-
te de Portaria. Interessa-
dos entrar em contato
através do número: 61
99925- 4212
AUXILIAR DE DEPÓSI-
T O E n v i a r
C V : a g r o c e n t e r d f
@hotmail.com
BARBEIROPROFISSIO-
NALcontrata-sec/experi-
ência p/ trabalhar em bar-
bearia Asa Sul. Entrar
em contato 99912-6597

CASEIROQUESAIBA ti-
rar leite. Tratar: 3367-
0108
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FÁCIL DE ANUNCIAR

APONTE A CÂMERA DO
SEU CELULAR NO QR
CODE PARA ENTRAR EM
CONTATO CONOSCO!

PARA PUBLICAÇÕES, ALTERAÇÕES OU INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO

61 3342-1000
OPÇÃO 04

TAGUATINGA CENTRO
C12 BL C LOJA 12

SETOR GRÁFICO
QD 02, LT 340 BLOCO 2

ASA SUL
SCLS, 107 BL A LOJA 22

61 99463-2159

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
PRESENCIAL OU PELA CENTRAL
DE ANÚNCIOS SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA 9H ÀS 17H
E AOS SÁBADOS DE 8H ÀS 12H

6.1 NIVEL BÁSICO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

CONTRATA-SEUMAco-
zinheira e uma Auxiliar
de outros serviços do-
mésticos. Interessadas
entrar emcontato no tele-
fone: 61-33827455
COZINHEIRA FORNO
e fogão para trabalhar
em residência, no Lago
Sul. Salário a combinar
na entrevista. Interessa-
das ligar 99967-4565

CONTRATA-SE
COZINHEIRA FORNO
e Fogão, em residência,
no Lago Sul. Salário a
combinar. 99967-4565
DIARISTA FORNO e fo-
gão. Interessadas entrar
emcontatoatravésdonú-
mero: 61-98257- 3034
DOMÉSTICA PRECISA-
SE p/ todo serviço de ca-
sa. Carteira assinada.
Whatsapp 996880111
DOMÉSTICA P/ TRAB
de 2ª a 6ª, salário total
R$ 1.200. Tratar: whatsa-
pp 98239-9985
MANICURE VAGA pa-
ra Studio de Beleza no
Jardim Botânico! Ótima
oportunidade! Boa remu-
neração 61-984137048
MANICURE E PEDICU-
RE p/ Esmalteria no Su-
doeste. Entrar em conta-
to 61-3297-5943
MASSAGISTA PRECI-
SO c/ ou s/ experiência
61-993012221
MASSAGISTACONTRA-
TA-SE c/ ou s/ experiên-
cia. Excelentes ganhos,
ambiente confortável. Li-
gar 61-992558354

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE Interessados en-
trar em contato no telefo-
ne: 61-99629- 4412
MONTADOR(A) DEMÓ-
VEISPlanejados. Interes-
sados enviar curriculo p/
: gestaopessoaspec
@gmail.com
MOTORISTA CATEGO-
RIADexperiência emca-
minhõ c/ câmbio reduzi-
do. Enviar e-mail para:
acpapeisrh@gmail.com
PEDREIRO/ PINTOR c/
experiência Vaga. CV p/
: administrativo@jspar.
com.br

6.1 NIVEL BÁSICO

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

TRABALHADOR RU-
RAL p/ fazenda em Goi-
ás c/ experiência em ga-
do 61 3346-8265
VIDRACEIRO COM EX-
PERIÊNCIA e CNH. Inte-
r e s sados : v aga s .
taguabox@gmail.com

NÍVEL MÉDIO

ANALISTA E AUXILI-
ARDepartamentoPesso-
al, Construtora contrata.
CV c/ pretensão salarial
p/ o email: recrutamento
engenhariabrasi l ia@
gmail.com
ANALISTA DE LICITA-
ÇÃO Cv: rhtransportes
2022@gmail.com
ASSISTENTECOMERCI-
AL, Licitação e Recep-
ção. Interessados entrar
em contato através do te-
lefone : 61-98491- 9714
ATENDENTE / AUXILI-
AR Cozinha, Aux. Servi-
ço Gerais (Limpeza) p/
restaurante Marzuk. Inte-
ressados enviar CV p/:
adm.aux@marzuk.com.
br
ATENDENTE E AUXILI-
AR de cozinha para lan-
chonete.Interessadosen-
trar em contato no telefo-
ne: 61-985708434
A T E N D E N T E /
ORGANIZADORA Loja
de Roupas Femininas
p/ unidades de Taguatin-
ga e Asa Sul. Whatsapp
61 98152-6196
ATENDENTE PAPELA-
RIA c/ lan house informa-
ções 61-984620652
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-
MENTO Financeiro c/ ex-
periência Foto Showcon-
trata. Colocar FIN21 títu-
lo email p/: gerenciafoto
show@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

CHEFE DE COZINHA
c/ experiência p/ rest.
self service. CV: bomba
grillguara@outlook.com

RESTAURANTE NO
JARDIM BOTÂNICO

CONTRATA
CHEFF DE COZINHA
c/ experiência em culiná-
ria francesa p/ noturno
e fds. Currículo para:
rh@lacabanebsb.com

CONSULTOR (A) E SU-
PERVISOR(A) Contrata-
se para trabalhar na Con-
fiance Bank com Remu-
neração de R$ 2.000,00
a R$ 8.000,00. Interessa-
dos na vaga deverão
acessar o site através
do seguinte link https://
confiance.digital e clicar
nomenuProcessoSeleti-
vo para concorrerem a
vaga
CORRETOR DE IMÓ-
VEIS para atuar em Vi-
cente Pires e Arniquei-
ras. Interessados entrar
em con t a t o : 6 1 -
991510847
DEPILADORAPARAclí-
n i ca de es té t i ca .
Contrata-se. Interessa-
dos entrar em contato:
61-999028939
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.
ENCANADOR, C/ VEÍ-
CULO próprio, com práti-
ca em instalação de lou-
ças e metais sanitários.
Cv para: acquapress
@outlook.com
GERENTE. REQUISI-
TOS: Experiência como
Gerentenoramoalimentí-
cio; Interessados enviar
curriculo para o e-mail:
rh.meatzburger@gmail.
com ou entrar em conta-
to no nº: 61-981442344
MASSOTERAPEUTA
PRECISA-SEpara traba-
lhar em Clinica de estéti-
ca em Águas Claras 61-
993257489 whatsapp
MODELOS PRECISA-
SE Interessadas entrar
em contato no whatsa-
pp 61-99301-2221

6.1 NÍVEL MÉDIO

MT TRANSPORTADORA
CONTRATA

MOTORISTA OPERA-
DOR de guindast e Moto-
rista Operador Munck.
Telefone: (61)99991-
7010/ 3386-1406
OPERADOR DE MÁ-
QU INA cop i ado ra
(xerox) e gráfica rápida.
Interessados entrar em
contatono telefone: 61-
98294-0014
RECEPCIONISTA CON-
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
SALGADEIRO (A)
COMEXPERIÊNCIACur-
ríulo p/: saboramillp@
gmail.com / 98570-8434
SECRETÁRIAPARALO-
JA de Veículos em Ta-
guatingaNorte.Interessa-
das enviar currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com
SECRETÁRIAVAGApa-
ra Loja deVeículosSemi-
novos em Taguatinga.
Enviar Currículo para:
r h . a t end imen t o l o j a
@gmail.com

EMPRESA
DE CONTABILIDADE

CONTRATA
TÉCNICOEMCONTABI-
LIDADE: DP. Pessoal,
DP. Fiscal e Contabilida-
deGeral.DomínionoSis-
tema Dexion. Currículo
p/: vagasdeemprego81
@gmail.com
TÉCNICO EM SEGU-
RANÇA e le t rôn ica
c o n t r a t a - s e . C v :
tulio@tsas.com.br ou
(61) 3344-7722
VENDEDOR(A) DE TIN-
TAS para trabalhar em
franquia 61-981173040
VENDEDOR INTERES-
SADOS entrar em conta-
to 61-35222560

CONTRATA-SE
VENDEDOR (A) INTER-
NO com experiência em
mat. para construções,
trabalhar em Ceilândia,
R$ 1.870,00 + comissão
+ VT + alimentação. E-
mail: rh.prembr@gmail.
com

6.1 NÍVEL MÉDIO

VAGA P/ FARMÁCIA
VENDEDOR (A) c/ ex-
per. em Farmácia Envi-
ar CV: selecao.21.df@
gmail.com
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
VENDEDORES(A) PA-
RA CACHAÇA de Alam-
bique de M.G c/ veículo,
para o DF.Enviar curricu-
lo Zap: 98657-4148
COORDENADOR PE-
DAGÓGICO Interessa-
dos entar em contato:
61-91001213
AUXILIAR DE COZI-
NHA, Horário 15h as
23:20h; Interessados en-
viar currículo para o e-
mail : gestaodepessoas.
clima@ gmail.com ou en-
trar em contato através
do telefone: (61) 98144-
2344
ASSISTENTE DE LO-
GÍSTICA Aux. na roteiri-
zação de cargas, contro-
lededesp, rastream,con-
tato com cliente. Interes-
sadosenviarcurrículopa-
r a : r h t r a n spo r t e s
2022@gmail.com ou en-
trar em contato no tel:
61-983069424
SALGADEIRO (A)
COMexperiência.Interes-
sados entrar em conta-
to: 61-98570-8434
A EMPRESA BLES-
SEDbarber shopestá se-
lecionando barbeiros pa-
ra as suas duas unida-
des do Distrito Federal.
Os profissionais interes-
sados podem entrar em
contato diretamente
com a proprietária pelo
número (61)982928003
(whatsapp) ou 61-
982928003
GERENTE CONTRATA-
SE Entrar em contato:
61 982064142
COORDENADOR PE-
DAGÓGICO Interessa-
dos entar em contato:
61-91001213

NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA DE RH Con-
trata. Cv: rhtransportes
2022@gmail.com
ASSISTENTEEANALIS-
TASContábil/Fiscal/Pes-
soal. Cv: recrutamento
0600@gmail.com

6.1 NIVEL 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

ESTAGIÁRIO NÍVEL
sup. ou téc. Psic, mkt, pu-
bl, c.soc, g.comerc, jorn.
CV: rh@finase.com.br

PROFESSOR(A) DE BI-
OLOGIA , filosofia e soci-
ologia, para tutoria em
plataforma (EJA EaD).
Cv para: selecaotecnica
@terra.com.br

ESTAGIÁRIO NÍVEL
sup. ou téc. Psic, mkt, pu-
bl, c.soc, g.comerc, jorn.
CV: rh@finase.com.br

6.1 NIVEL SUPERIOR

PROFESSOR (A) EDU-
CAÇÃO Imfamtil e Ensi-
noFundamentalparaEm-
presa Colégio Arvense.
Interessados encami-
nhar currículo para o e-
mail: selecaoarvense
@gmail.com

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

DOMÉSTICA
OFEREÇO meus servi-
ços de doméstica. Te-
nho referências. Ligue
(61)98208-5997.

NÍVEL MÉDIO

ACOMPANHANTE /
CUIDADORA Ofer res/
hosp dia/noite/ fim sema-
na, exp/ref 98432-0682

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

6.2 NÍVEL MÉDIO

DIARISTA EM GERAL
ofereço meus serv, ca-
sa/apto 99845-2544 zap
SERVIÇOS GERAIS e
auxiliaradmnistrativo.Pro-
curo emprego urgente
nessas áreas moro no
Valparaíso 993319190
SERVIÇOS GERAIS e
auxiliaradmnistrativo.Pro-
curo emprego urgente
nessas áreas moro no
Valparaíso 993319190

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
RENDA EXTRA curso
para aprender a traba-
lhar na internet 61-
995930049


