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mãe e filha
estão mortas
ENTREVISTA Zico
marcelo Ferreira/CB/D.a press

"A CBF prejudica o
futebol brasileiro"
» samaNta sallum

em passagem por Brasília para um evento
do sebrae-DF, zico critica o calendário,
defende gabigol, detona a falta de
visibilidade do Brasileirão fora do país e diz
que, agora, quer tempo para ser avô.
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Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Os corpos de Shirlene Ferreira, 38 anos,
que estava grávida, e da filha dela Tauane
Rebeca, 14, foram encontrados no início da
noite de ontem. Elas estavam a 200 metros
da cachoeira onde teriam tomado banho,
no último dia 9, quando desapareceram.
A Polícia Civil acredita que as duas foram
assassinadas e descarta afogamento.
As vítimas foram cobertas por folhas, para
dificultar a localização. A investigação sobre
a causa das mortes começa hoje.
PÁGINA 13

PF investiga ameaças
à Anvisa após o aval à
vacinação de crianças
A apuração dos ataques está sob responsabilidade da Superintendência da Polícia Federal no DF. As ameaças intensificaram-se depois
de a agência aprovar a vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos, e o presidente Bolsonaro posicionar-se contra e afirmar que

divulgaria o nome dos técnicos responsáveis pela aprovação. “Eles dizem que não vamos viver
em paz”, contou uma funcionária da Anvisa. Do
Judiciário e do Legislativo, vieram reações duras à perseguição aos servidores. “É uma vergonha nacional. Mostra como o discurso do ódio

chegou a níveis alarmantes no país”, indignouse o ministro Gilmar Mendes, do STF. “Isso é intolerável”, declarou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O procurador-geral da
República, Augusto Aras, disse ter tomado providências para proteger os funcionários. págiNa 2

Mais tempo para o governo
iniciar a imunização infantil

DF aplica hoje a 3ª dose com o
prazo reduzido de quatro meses

págiNa 6

págiNa 14

Divulgação/HuB

págiNa 20 e ColuNa Capital s/a, 16
ed alves/CB/D.a press

o resgate

total da W3
governador ibaneis entrega obras de
revitalização na 506 sul e anuncia
melhorias também na asa Norte, em 2022.
a meta é dar mais força para o comércio
na tradicional avenida.
págiNa 16

Fofuras

de Natal
Eles são lindos e fazem a alegria da maternidade no HUB. Os recém-nascidos tornam o mês de dezembro ainda mais bonito, no projeto criado pela
técnica de enfermagem Márdilla de Oliveira. Ela veste os bebês, como Gabryelli (foto), com temas natalinos e faz ensaios fotográficos. págiNa 19

Divulgação

ed alves/CB/D.a press

Procon notifica
ITA e exige
reembolso rápido

a estrela comanda

os astros

angélica estreia no streaming
com a apresentação do programa
Jornada Astral, que reúne
entrevista, astrologia e convidados
do mesmo signo. págiNa 22

Pais decidem
sobre vacina

Empresa aérea Itapemirim tem
24 horas para explicar motivo
de suspensão dos serviços.
Autoridades querem prioridade
para passageiros. págiNa 8

ao CB.Poder, o procurador
eduardo sabo destacou a
oferta de doses e alertou
para as cerca de 200 mil
pessoas que ainda não se
vacinaram. págiNa 15

Governo tenta
garantir reajuste
para policiais
Bolsonaro ligou para o
deputado Hugo Leal, relator do
Orçamento de 2022, e pediu a
inclusão do aumento para PF,
PRF e Depen. págiNa 4

Ana Maria Campos

Denise Rothenburg

Luiz Carlos Azedo

Mariana Fernandes

Amauri Segalla

gDF já pode recontratar
aposentados. págiNa 15

por que lula quer
alckmin no psD. págiNa 5

eleição de Boric pode virar
el Niño político. págiNa 4

Concurso da pmDF está
mais próximo. págiNa 17

Crise na ita preocupa
setor de turismo. págiNa 8
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PF investiga ameaças
a técnicos da Anvisa
Servidores são alvo de ataques por aval à vacina contra covid-19 para crianças. Aras diz ter adotado medidas para proteger funcionários
Pedro Gontijo/Senado Federal

» LUANA PATRIOLINO

Senadores
criticam

A

Polícia Federal anunciou
a abertura de inquérito
para investigar as ameaças contra a diretoria técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os ataques aumentaram desde que o
órgão liberou a vacinação contra a covid-19 para crianças de
5 a 11 anos. A apuração está sob
a responsabilidade da Superintendência do Distrito Federal.
Ontem, integrantes da agência
receberam e-mails com mais
ameaças de agressões. Ao Correio, servidores relataram temer
pela própria vida.
“Eles dizem que não vamos
viver em paz”, contou uma funcionária, que preferiu não se
identificar por questão de segurança. Ela também criticou a
demora das instituições acionadas em preservar a integridade
dos servidores.
Mais cedo, o procurador-geral da República, Augusto Aras,
enviou um ofício ao presidente
da Anvisa, Antonio Barra Torres, afirmando que determinou
a “adoção de providências” para
“assegurar a proteção” dos servidores. Ele, porém, não detalhou as medidas.
O posicionamento de Aras
ocorreu após a agência encaminhar um ofício à Procuradoria-Geral da República, ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), ao Ministério da Justiça, à Diretoria-Geral da Polícia Federal e à Superintendência Regional da Polícia Federal
no Distrito Federal.
A escalada das ameaças a diretores foi relatada no último domingo, poucos dias após o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar que divulgaria o nome dos
responsáveis pela aprovação da
vacinação infantil contra o novo
coronavírus. O chefe do Executivo já vinha criticando o uso de
imunizante em jovens.
“Eu pedi, extraoficialmente,
o nome das pessoas que aprovaram a vacina para 5 a 11 anos.
Nós queremos divulgar o nome
dessas pessoas”, afirmou Bolsonaro, durante sua live semanal. “A responsabilidade é de cada um. Mas agora mexe com as

Pacheco classificou como “inaceitável” a intimidação dos servidores da Anvisa, que tomaram uma decisão com base na ciência
crianças, então, quem é responsável por olhar as crianças é você, pai. Eu tenho uma filha de
11 anos de idade e vou estudar
com a minha esposa bastante isso aqui”, acrescentou.

É lamentável que haja
esse tipo de politização
capaz até de levar a
Reações
discussão às raias
A perseguição a técnicos da
Anvisa causou reações no Judide intimidações e
ciário e no Legislativo. O minisameaças desse tipo.
tro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), repudiou
Isso é intolerável”
os ataques e cobrou um posicioRodrigo Pacheco (PSD-MG),
presidente do Senado

namento das autoridades.
“A perseguição aos técnicos
da Anvisa é uma vergonha nacional. Mostra como o discurso do
ódio chegou a níveis alarmantes
no país”, criticou, nas redes sociais. “Aos servidores da agência,

expresso minha solidariedade.
Conclamo que as autoridades
policiais investiguem e garantam
a segurança das famílias.”
Por sua vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
também manifestou apoio aos
servidores. “É inaceitável qualquer intimidação ou ameaça em
função de decisões que são tomadas livre e autonomamente por uma agência reguladora, a partir de critérios técnicos
e científicos, de processos que
são por eles conhecidos, e decisões que são tomadas à luz dessa técnica”, enfatizou.
Pacheco ainda criticou a “politização” da vacinação nessa faixa etária. “É lamentável que haja esse tipo de politização capaz
até de levar a discussão às raias

de intimidações e ameaças desse
tipo. Isso é intolerável”, destacou.
No domingo, ao informar que
pediu proteção policial aos seus
integrantes, a agência manifestou que “não é possível afastar,
neste momento, que tais servidores sejam alvo de ações covardes
e criminosas”.
Num trecho do ofício enviado
a autoridades, a Anvisa destacou:
“Esses fatos aumentaram a preocupação e o receio dos diretores
e servidores quanto à sua integridade física e de suas famílias
e geraram evidente apreensão
de que atos de violência possam
ocorrer a qualquer momento”.
Leia mais sobre vacinação
contra a covid-19 para
crianças na página 6

Cai decisão que afastou presidente do Iphan
Gabriel Albuquerque/MRE

» TAÍSA MEDEIROS
A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu, ontem, a liminar
que determinou, no último sábado, o afastamento da presidente
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
Larissa Rodrigues Peixoto Dutra.
O desembargador Theophilo Antonio Miguel Filho, presidente em
exercício do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), declarou, na decisão, que o afastamento poderia causar “inegáveis
prejuízos às atividades administrativas e às políticas públicas de
competência da autarquia”. O desembargador analisou um recurso
apresentado pela Advocacia-Geral
da União (AGU).
O afastamento de Larissa Dutra tinha sido determinado a pedido pelo Ministério Público Federal (MPF) e do secretário municipal de Governo e Integridade
Pública do Rio de Janeiro, Marcelo Calero, depois de o presidente

Jair Bolsonaro confessar que trocou o comando do órgão devido
a uma reclamação do empresário
Luciano Hang contra o instituto.
O chefe do Executivo disse ter
“ripado” funcionários do Iphan
que interditaram uma obra, no
Rio Grande do Sul, do proprietário da rede Havan de lojas de
departamentos, em 2019. A interdição havia ocorrido porque,
no local, foi encontrado um possível sítio arqueológico, com restos de utensílios de uma comunidade ancestral.
“Tomei conhecimento que
uma obra, uma pessoa conhecida, o Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja, e apareceu
um pedaço de azulejo durante
as escavações. Chegou o Iphan e
interditou a obra”, relatou Bolsonaro no último dia 14, no evento Moderniza Brasil, realizado
na Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp). “Liguei para o ministro da pasta (e
perguntei): ‘Que trem é esse?’.

Porque eu não sou tão inteligente como meus ministros. ‘O que
é Iphan?’. Explicaram para mim,
tomei conhecimento, ripei todo
mundo do Iphan. Botei outro cara lá. O Iphan não dá mais dor de
cabeça pra gente”, acrescentou,
sob aplausos.
A decisão que suspendeu Larissa Dutra das funções, até o julgamento do mérito, foi assinada pela juíza Mariana Tomaz da
Cunha, da 28ª Vara Federal do Rio
de Janeiro.
Dutra tomou posse em junho
de 2020, após reclamação de Bolsonaro sobre a atuação do órgão
na época. O caso envolvendo a
presidente do instituto corre na
Justiça desde o ano passado, mas
voltou à pauta por conta da declaração do chefe do Planalto.
Na última quinta-feira, em live, Bolsonaro se justificou sobre a interferência no instituto.
“Mandei investigar e cheguei à
conclusão de que o pessoal do
Iphan teria de ser trocado”, disse.

Senadores criticaram o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela
intenção de divulgar os nomes
dos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que aprovaram a autorização para que a vacina da Pfizer
contra a covid-19 seja aplicada
em crianças de cinco a 11 anos.
Integrantes da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia emitiram, ontem, uma nota
em solidariedade à Anvisa, alertando para as ameaças que os
servidores dessa agência vêm sofrendo após as recentes declarações de Bolsonaro.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também foi criticado por senadores por ter apoiado, ontem, a intenção de Bolsonaro de divulgar os nomes dos
técnicos da Anvisa (leia reportagem na página 6).
Na nota, a frente parlamentar — da qual fazem parte os senadores Omar Aziz (PSD-AM),
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e
Renan Calheiros (MDB-AL), entre outros — declara que, “mais
uma vez, o presidente Bolsonaro, na falta de fundamentos científicos para responder à decisão
da Anvisa, recorre às fake news,
ao ódio e à incitação à violência,
colocando em risco a vida e a integridade física dos servidores
técnicos e qualificados da agência, em atitude abertamente fascista, como tem sido o costume
em todo o seu governo e, em especial, durante o enfrentamento
à pandemia”.
A senadora Zenaide Maia
(Pros-RN) cobrou do Congresso a manifestação de repúdio
à “agressão e perseguição” aos
técnicos da Anvisa. Para o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), “o próprio presidente da
República estimulando ameaças
contra servidores que apenas estão cumprindo suas missões técnicas, alinhados com as principais agências do mundo, é postura típica das milícias, que usam
força e intimidação para impor
vontades”. (Agência Senado)

Memória

Nomeação
contestada
A escolha da turismóloga
Larissa Peixoto — casada com
um dos seguranças de Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018 — para comandar o Iphan vem sendo
contestada desde a sua nomeação. Isso porque ela tem graduação em turismo e não possui qualquer experiência anterior na área de patrimônio
histórico. Entidades de arquitetos e urbanistas chegaram a
lançar um manifesto para repudiar a indicação por falta de
requisitos técnicos para o cargo. Dutra já havia sido impedida de assumir o cargo, mas
a liminar também foi cassada
quando chegou ao TRF-2.
Larissa foi colocada no
cargo depois da “ripada” de
Bolsonaro no Iphan
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Lula-Alckmin preocupa Planalto
Carlos Bolsonaro e milícias digitais agem para minar imagem de uma eventual chapa do petista com o ex-governador
Ricardo Stuckert

» RAPHAEL FELICE

A

possível aliança entre o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e
o ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) numa chapa para concorrer às eleições de 2022 acendeu
o alerta no Palácio do Planalto.
Milícias digitais bolsonaristas
descarregaram um arsenal de vídeos antigos de Alckmin criticando Lula, na tentativa de desgastar
a imagem da dupla, que ensaia
apresentar uma chapa moderada para o pleito. Na mídia mais
compartilhada, o ex-governador
chama o PT de sujo, politiqueiro, demagogo e responsável por
quebrar o Brasil.
O filho 02 do chefe do Executivo, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), também
foi ao ataque. Ele enviou para
sua lista de transmissão no Telegram uma gravação de 2017
na qual Alckmin, em evento de
pré-campanha, diz que os brasileiros “estão vacinados” contra o
modelo lulopetista.
“Vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o
Brasil, Lula diz que quer voltar ao
poder, ou seja, quer voltar à cena do crime. Será que os petistas
merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas”, disse o ex-governador, que
se candidatou à Presidência em
2018 pelo PSDB.
Alckmin foi filiado à legenda
por 33 anos, mas deixou a sigla
na semana passada após uma
série de desentendimentos com
o governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), antes seu afilhado político.
O vídeo “ressuscitado” pelo filho do chefe do Executivo também foi posteriormente
publicado pelo ministro do Turismo, Gilson Machado (PSC),
pré-candidato ao governo de
Pernambuco com a bênção de
Bolsonaro.
Carlos Bolsonaro ainda compartilhou no Telegram a imagem
do abraço entre Lula e Alckmin
na noite de domingo, durante
jantar do grupo de advogados
Prerrogativas, com a legenda “Finalmente saíram do armário”.
Segundo André César, cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa, a estratégia do petista preocupa aliados

de Bolsonaro. “Esse movimento
mostra que o Lula vai para o centro. Segundo as pesquisas, ele está a pouco de ganhar no primeiro turno. Com Alckmin e com essas forças que, teoricamente, o
apoiaram, teria condições de se
eleger no primeiro turno. Dessa forma, eliminaria a chance de
um adversário explorar o antipetismo e coisas do gênero no segundo turno”, frisou.

Insatisfeitos
Na análise de Matheus Albuquerque, sócio da Dharma Politics, a estratégia do Planalto é uma
tentativa de descredibilizar essa
possível nova chapa para aumentar a possibilidade de um segundo turno.
“O Planalto, há algum tempo,
não encontra uma agenda que
favoreça a conversão de votos
dos indecisos. Porém sua base
mais leal permanece resiliente.
Por outro lado, essa mesma base não será suficiente para eleger Bolsonaro”, destacou.
Uma eventual chapa Lula
-Alckmin não é um alvo apenas
de milícias digitais. O cientista
político Valdir Pucci lembrou que
houve críticas de integrantes da
esquerda e de eleitores de Lula a
essa aliança.
“A questão Lula-Alckmin não
é só das milícias digitais. Há grupos contrários a uma possível
chapa com Alckmin na presidência. Eles estão atacando essa provável formação”, frisou.

Moro
Quem também criticou a
eventual aliança foi o ex-juiz Sergio Moro, candidato do Podemos ao Planalto. Nas redes sociais, ele mencionou o encontro
de domingo entre Lula e Alckmin: “Impressão minha, ou ontem (domingo) assistimos a um
jantar comemorativo da impunidade e da grande corrupção?”,
postou no Twitter.
Moro também vem sendo alvo constante tanto de bolsonaristas, que o consideram traidor
por ter saído do governo acusando Bolsonaro de tentar interferir
na Polícia Federal, como de petistas e outros integrantes da esquerda, uma vez que, enquanto
juiz ligado à Operação Lava-Jato, determinou a prisão de Lula.
(Com Agência Estado)

Alckmin e Lula durante jantar no domingo passado: ex-governador deixou o PSDB para se viabilizar a vice do petista

PSB cobra contrapartida do PT
Impressão
minha, ou ontem
(domingo)
assistimos
a um jantar
comemorativo
da impunidade
e da grande
corrupção?”
Sergio Moro, candidato
do Podemos ao
Planalto, comentando
o encontro entre
Lula e Alckmin

O presidente nacional do PSB,
Carlos Siqueira, e o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram, ontem, em São Paulo, para discutir uma possível chapa formada pelo petista e o ex-governador Geraldo Alckmin como vice.
A conversa ocorreu no dia seguinte ao jantar no qual Lula e
Alckmin apareceram publicamente juntos pela primeira vez
desde que a aliança passou a ser
cogitada. Siqueira já convidou o
ex-governador para se filiar ao
PSB, mas expôs diretamente a
Lula as condições que o partido
impõe para integrar uma chapa
com o PT em 2022.
A sigla quer o apoio petista em cinco estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Espírito
Santo. De acordo com o dirigente socialista, o PT, porém, ainda não se mostrou aberto para

as demandas apresentadas pela
legenda. “A relação não pode ser
de mão única”, afirmou Siqueira.
Diante da contrapartida considerada cara pelos petistas, Lula
disse no jantar, segundo o relato
de participantes, que seria importante “colocar o PSD no arranjo”. A
ideia é convencer o ex-tucano a se
filiar ao partido de Gilberto Kassab
para ser seu vice. Essa hipótese, no
entanto, esbarra na resistência do
ex-ministro e presidente do partido — que lançou o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (MG),
como pré-candidato à Presidência.
Outra possibilidade já ventilada é de que Alckmin ingresse no
Solidariedade. O presidente do
partido, deputado Paulinho da
Força (SP), admite a ideia, mas
ela também sofre resistências.
O PT ainda considera como o
cenário mais factível que Alckmin vá mesmo para o PSB. “Se

ele quiser se filiar ao PSB e ser
candidato a vice, será bem-vindo. Tivemos uma boa conversa
com o Geraldo e percebi que ele
tem simpatia por essa hipótese”,
disse Siqueira.
Alckmin esteve todo o tempo
cercado de lideranças do PSB durante o jantar no domingo. Ele dividiu a mesa principal com Lula,
Siqueira, o ex-governador Márcio
França, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito
do Recife, João Campos. Kassab
também estava presente e conversou com Lula e Alckmin, mas
se sentou em outra mesa.
O encontro num elegante restaurante da capital paulista reuniu integrantes de pelo menos nove partidos, incluindo presidentes
de legendas de centro — além do
PSD, o MDB — e o ex-prefeito de
Manaus Arthur Virgílio, aliado de
João Doria no PSDB.

Reprodução/redes sociais

Bolsonaro curtindo a vida adoidado
Em férias no Guarujá, litoral
de São Paulo, o presidente Jair
Bolsonaro comeu pastel com
apoiadores e passeou de moto,
ontem. Ele estava acompanhado
pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Bolsonaro não publicou os registros em suas redes sociais, como de costume, mas assessores especiais da presidência, como Mosart Aragão e Tercio Arnaud Tomaz,
gravaram o chefe do Executivo e
postaram em suas próprias contas.
Devido ao barulho externo, não é possível compreender o que disse o presidente a

simpatizantes enquanto conversava e tirava fotos.
Antes de quinta-feira, quando
deve retornar a Brasília, Bolsonaro ainda deve ir ao Vale do Ribeira, onde passou a infância e mora sua mãe.

Funk
Mais cedo, o presidente foi
filmado dançando funk em uma
lancha com, ao menos, quatro jovens. A música era uma paródia
de Baile de Favela, em uma versão com ofensas a mulheres de
esquerda e citação, em tom de

deboche, ao ex-deputado federal Jean Wyllys (PT). Criada em
2018, nas eleições presidenciais,
a música foi escrita pelo cantor
MC Reaça, que morreu em 2019.
Na legenda do post, Mosart
Aragão ironizou a preocupação
de Bolsonaro com o “Jantar da
Democracia”, evento organizado pelo grupo de advogados conhecido como Prerrogativas. O
evento homenageou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e contou com a presença do exgovernador de São Paulo Geraldo
Alckmin, possível vice na chapa
petista para 2022.

Pesquisa do DataFolha, divulgada pela Folha de S. Paulo, no
domingo à noite, mostrou que
para 48% dos brasileiros, Bolsonaro é o pior presidente que
o país já teve. Na sequência, os
entrevistados apontaram o nome
do atual senador Fernando Collor de Mello, que sofreu um processo de impeachment em 1992.
Já 51% acreditam que Lula foi
o melhor de todos. Em seguida,
aparece o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB),
que governou o país entre 1995 e
2002, com preferência de 7% dos
entrevistados.

O presidente Jair Bolsonaro dança funk nas férias no Guarujá
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Bolsonaro pressiona
por reajuste para PF

NAS ENTRELINHAS
Por Luiz Carlos Azedo
luizazedo.df@dabr.com.br

presidente ligou para relator do Orçamento pedindo a inclusão do aumento para 2022
najara Araujo/câmara dos deputados

» cristiAne nObertO

d

e olho nas eleições do
ano que vem, o presidente Jair Bolsonaro (PL)
pressiona o Congresso
por reajuste salarial para policiais federais. Ele ligou para o
relator-geral do Orçamento de
2022, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), pedindo que inclua o aumento na peça orçamentária.
Porém, no relatório do parlamentar, apresentado ontem, não
consta a elevação de salários das
categorias de segurança.
O parecer de Leal estava marcado para ser votado ontem, na
Comissão Mista de Orçamento
(CMO), mas, por falta de consenso, foi adiado para hoje.
Segundo a presidente do colegiado, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), não há nenhuma definição sobre o assunto.
“Nós temos de fechar, primeiro, a Educação; olhar a Saúde.
Cada incidência da Saúde deve
ser olhada com cuidado, tem
de ter recurso”, argumentou.
“Quando você fala em reajuste, não é uma só categoria, tem
várias. Até agora, não foi tratado ainda. Não vou dizer que fica
assim. A palavra final acontece
só depois que se faz as contas.
Diminui aqui, ajusta ali.”
Na semana passada, o ministro
da Economia, Paulo Guedes, atendeu ao pedido de Bolsonaro sobre
reajuste de servidores. Ele enviou
ao Congresso um ofício pedindo
R$ 2,86 bilhões no Orçamento de
2022, dos quais R$ 2 bilhões serão
destinados aos policiais. O restante do montante contempla outras
duas categorias, mas Guedes não
quis citar quais porque “senão todo mundo vai querer”. O pedido,
no entanto, não indica quais serão
as fontes de recursos para bancar
o reajuste.

Leia mais
sobre Orçamento na página 7

A eleição de Boric
no Chile pode virar
um El Niño político

A
O deputado Hugo Leal não incluiu o reajuste na peça orçamentária, que será votada hoje

Categorias reclamam de perdas
O pedido para o reajuste às
polícias havia sido feita pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública e foi encampado pelo
presidente Jair Bolsonaro, em
aceno a uma categoria estratégica para as eleições de 2022. O
plano prevê uma reestruturação
de carreiras da Polícia Federal
(PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento
Penitenciário Nacional (Depen).
Em nota, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luís Antônio Boudens, afirmou que o reajuste seria
uma conquista importante para a
categoria. “As forças de segurança
tiveram perdas importantes nos

últimos tempos, em momentos
como a reforma da Previdência e
da PEC Emergencial, por exemplo. Também precisamos de uma
Lei Orgânica, que deixe claras as
atribuições e competências de cada cargo”, frisou.
Segundo um dos negociadores
por parte da Polícia Rodoviária
Federal, Hiago Ulhoa, o reajuste
salarial é uma recomposição das
perdas com a inflação. “A gente está reivindicando aqui o aumento do número de cargos, com
uma reestruturação, para possibilitar a convocação e a nomeação dos aprovados”, disse.
Além das carreiras de segurança, Bolsonaro já prometeu

reajuste para todos os servidores
em 2022, ano em que disputa a
reeleição. “Reajuste seria de 3%,
4%, 5%, 2%, que seja de 1%”, frisou o presidente, em entrevista
à Gazeta do Povo, no dia 8 deste
ano. “Servidor, em grande parte,
merece isso”, completou.
Os últimos reajustes ao funcionalismo foram aprovados
pelo Congresso entre 2016 e
2017. As carreiras com menores
salários negociaram aumentos
por dois anos — a última parcela entrou em vigor em 2017.
Já as carreiras de estado garantiram reajustes por quatro
anos, concedidos paulatinamente até 2019.

nelson Jr./scO/stf

Relator reserva R$ 16,5 bi
para orçamento secreto
O relatório final do Orçamento de 2022, apresentado pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ), ontem, prevê R$ 16,5 bilhões em
emendas do orçamento secreto
para o próximo ano, período de
eleições. Com isso, o Congresso seguirá carimbando essa fatia de recursos federais para
repasses a redutos políticos de
deputados e senadores.
No parecer, Leal também incluiu um valor de R$ 5,1 bilhões
para o fundo eleitoral, um pouco
menor do que os R$ 5,7 bilhões
defendidos por parlamentares do
Centrão. Mesmo com a redução,
continuará a ser o maior volume de recursos já destinado para
campanhas na história (leia mais
na reportagem abaixo).
O valor previsto do orçamento
secreto — operado por meio do
repasse de emendas de relator,
tipo RP9 — é um pouco menor
que o liberado em 2021, quando alcançou R$ 16,9 bilhões. Os
recursos são alvos de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), no Tribunal de Contas

Toma lá dá cá
O governo de Jair
Bolsonaro distribuiu
bilhões de reais a um
grupo de parlamentares
em troca de apoio em
votações de interesse do
Palácio do Planalto.

da União (TCU) e em outros órgãos de controle.
A execução das verbas chegou
a ser suspensa pelo Supremo,
mas foi liberada após um movimento da cúpula do Legislativo
para retomar as transferências.
Para 2022, o Congresso aprovou uma regulamentação estipulando algum nível de transparência dos autores das indicações. Especialistas e parlamentares críticos ao esquema, no entanto, ainda questionam como
isso será feito. Além disso, não há
nenhum critério de distribuição
entre bancadas e regiões do país.

A ministra Rosa Weber, do STF, acabou liberando a execução das RP9
Do total de emendas para 2022,
R$ 2,1 bilhões serão destinado para “apoio à política nacional de desenvolvimento urbano voltado à
implantação e qualificação viária”,
uma programação genérica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, um dos principais executores do orçamento secreto nos dois últimos anos.
Além disso, R$ 1,9 bilhão irá

para “apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado”, outra ação vinculada à
mesma pasta e com configuração similar. A escolha da destinação final dos recursos dependerá da indicação do relator e poderá ser negociada nos
bastidores. Ao julgar o caso, o
STF exigiu a transparência desses acordos.

Novo aciona STF contra fundão de R$ 5,7 bi
O partido Novo entrou, ontem, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o aumento do fundo eleitoral. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) e
abriu caminho para uma despesa de R$ 5,7 bilhões para gastos de campanha em 2022.
O pedido é pela revogação
imediata do trecho do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) que amplia os recursos,

fixados pelo governo federal em
R$ 2,1 bilhões. O partido afirma que parlamentares invadiram competência do presidente,
a quem cabe enviar a proposta de
orçamento, incluindo os critérios
para o cálculo do fundo eleitoral.
“Não foi por proposta do Poder Executivo, que é privativa por
força constitucional, a nova fórmula de cálculo para o aumento discricionário do Fundo Eleitoral ocorrido quando da aprovação do Projeto da LDO 2022

pelo Congresso Nacional, o que
faz com que exista um vício de
constitucionalidade formal insuperável que macula o aumento
pretendido e escancara a intenção pessoalista dos parlamentares em simplesmente aumentar os recursos disponíveis para as suas campanhas eleitorais
às custas do erário”, afirma a sigla na ação.
Outro ponto questionado é a
falta de previsão da fonte de recursos para custear a despesa.

“Há um aumento expressivo e
ad hoc (para este efeito) de despesas, sem indicação da fonte de
recursos, sem prévia autorização
legislativa, que não foi proposta pelo Poder Executivo e que se
destina para uma finalidade que
não é exatamente coletiva, mas
se objetiva custear com recursos
públicos interesses eleitorais de
somente algumas forças políticas, que são hegemônicas e que,
por isso, sentiram-se confiantes
para fazê-lo”, destaca.

esquerda venceu as eleições no Chile com a eleição do ex-líder estudantil e jovem deputado Gabriel Boric, de 35 anos, o mais jovem político a
presidir o país em toda a sua história. Foi uma
eleição marcada pela polarização política, na qual o candidato da Convergência Social, apoiado pelo Partido Comunista chileno, derrotou o ultradireitista José Antônio
Kast, do Partido Republicano, um fanático admirador do
ex-presidente Augusto Pinochet, o ditador sanguinário
que liderou o golpe militar de 1973, no qual o presidente Salvador Allende se suicidou, em meio ao bombardeio
do Palácio La Moneda por aviões de caça da Força Aérea
chilena. A eleição foi de virada: no primeiro turno, Boric
havia ficado em segundo lugar.
A nova situação chilena parece retomar o fio da história interrompido com o golpe de 1973, quando Allende
representava o sonho de um socialismo democrático. É
como se a história tivesse sido “descongelada” por quase 50 anos. Embora o atual presidente Sebastian Piñera
e a socialista Michelle Bachelet tenham protagonizado
as disputas políticas direita x esquerda dos últimos 16
anos, ambos são políticos moderados, governaram em
aliança com os liberais. Boric se apresentou no primeiro
turno como uma candidatura de viés muito esquerdista.
Entretanto, moderou o discurso no segundo e se aproximou dos socialistas, liberais e democrata-cristãos para
derrotar a extrema-direita.
Gosto da expressão “descongelar” por causa de uma entrevista do filósofo alemão Jürgen Habermas, logo após a queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética, que marcaram o colapso do chamado “socialismo real” europeu. Habermas comparou a Europa do fim da Guerra Fria a uma fotografia — como aquela de Roosevelt, Stálin e Churchill, em fevereiro de 1945, na
Crimeia, que foi
“descongelada”
e virou um filme
de longa metragem, como se a
história anterior
à guerra fosse retomada de onde
foi interrompida.
“Ninguém me
convence de que
o socialismo de
estado seja, do
ponto de vista
da evolução social, ‘mais avançado’ ou ‘mais
progressista’ do
que o capitalismo tardio. (…)
São senão variantes de uma
mesma formação societária. (…) Temos tanto no leste como no oeste modernas sociedades de classe, diferenciadas em Estado e economia”, disse Habermas à época (Tempo Brasileiro, Rio de
Janeiro, 1989).
A história das nações europeias anterior à II Guerra Mundial, de fato, fora “descongelada”, despertando velhos conflitos econômicos e de fronteiras, além de forças políticas muito reacionárias que estavam adormecidas no Leste Europeu,
desde a ocupação soviética, principalmente na Hungria, na
Ucrânia, na Polônia e na Romênia.
No primeiro turno, Boric foi um duro crítico da democracia chilena pós-Pinochet, que governou com as baionetas
de 1973 a 1990. Segundo o novo presidente chileno, a continuidade do modelo liberal deixou as classes média e baixa endividadas, sem condições de arcar com os custos da
educação, da saúde e da previdência privada. Sua proposta
é um Estado de bem-estar social ao estilo da social-democracia nórdica da Europa: Dinamarca, Finlândia, Islândia,
Noruega e Suécia. A nova Constituição em elaboração, de
certa forma, cria condições para ultrapassagem do modelo
econômico neoliberal herdado de Pinochet pelos governos
democráticos. Em contrapartida, no primeiro ano de governo, a inflação fora de controle complica muito a execução
do projeto de Boric, que também precisa formar uma nova
maioria no Congresso.

O principAl
beneficiAdO dA
eleiçãO de bOric é O
ex-presidente lulA,
fAvOritO em tOdAs
As pesquisAs de
OpiniãO. bOlsOnArO,
pOrém, nãO se
sente derrOtAdO
estrAtegicAmente

Polarização política
Em tempos geopolíticos, a vitória de Boric consolida uma
guinada à esquerda no Cone Sul, que já havia sido iniciada
com a eleição do justicialista Alberto Fernández na Argentina, hoje o mais importante aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região. Também aprofunda o isolamento
político do presidente Jair Bolsonaro, crescente desde a eleição do atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe
Biden. Pode virar uma espécie de El Niño político, o fenômeno atmosférico oceânico que aquece as águas superficiais do
Pacífico tropical e provoca alterações climáticas na América
do Sul e outras regiões do mundo, com mudanças no regime
de ventos e de chuvas.
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Brasília-DF
São Paulo e
as vacinas
O governo de João Doria vai
fazer de tudo para comprar as
vacinas da Pfizer para o público
infantil, e o mais rápido possível.
Nem que tenha de recorrer ao
Supremo Tribunal Federal (STF).

Separados em
Sampa
Em público, muitos ainda
dizem que pode haver acordo
entre PSB e PT para concorrer
ao governo de São Paulo. Mas se
teve algum grande consenso na
noite em que Lula reuniu seus
potenciais aliados foi o de que
os dois partidos vão separados
para a eleição estadual.
Fernando Haddad está na frente
de Márcio França nas pesquisas
e não deseja concorrer ao
Senado. E França é visto no
PSB como aquele que tem mais
potencial de crescimento. Assim,
eles vão separados, e quem for
ao segundo turno apoiará o
finalista contra o governador
Rodrigo Garcia (PSDB).

DENISE ROTHENBURG
deniserothenburg.df@dabr.com.br

CURTIDAS

A jogada de Lula
Nas conversas durante o jantar do
grupo Prerrogativas, o ex-presidente Lula,
candidatíssimo para voltar ao Planalto em 2022,
deixou escapar a aliados que o PSD seria o melhor
destino para o ex-governador Geraldo Alckmin. Só
tem um probleminha: o partido já tem candidato
a presidente da República — o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (MG). Nesse sentido,
alguns consideram que o ex-presidente fez essa
menção diante de várias testemunhas e de forma
proposital, para “abrir uma porta” ao discurso

Surgiu, saudou
e sumiu/ Eis que,
num determinado
momento, os
presidentes de
partido presentes
ao jantar foram
chamados para
tirar uma foto
com Lula. O
presidente do
PSD, Gilberto Kassab (foto), discretamente saiu
de perto e fingiu que não era com ele. Passou lá
apenas para dar um abraço em Lula e nem ficou
para ouvir o discurso. Ou seja, deu mais um
passo para mostrar que, no primeiro turno, o seu
partido terá candidato a presidente.

do “infelizmente não deu”. Caso as alas do PT
contrárias à composição com Alckmin ganhem
mais força mais à frente, ele já tem no bolso o
discurso para buscar outra construção.
Hoje, Alckmin tem as portas escancaradas
para a vaga de vice na chapa de Lula, tanto no
PSB quanto no Solidariedade. Mas não no PSD,
que lhe oferece a vaga apenas para concorrer
ao governo de São Paulo. A ordem agora no
PT é segurar Geraldo Alckmin ao lado do seu
candidato, mas sem marcar o casamento.

Padrinho em destaque/ Na sala reservada
às autoridades no A Figueira Rubaiyat, Lula
jantou de frente para Geraldo Alckmin e ao lado
do governador da Bahia, Rui Costa. Fernando
Haddad, ao lado de Alckmin. Na cabeceira da
mesa, Márcio França, o construtor da ponte entre
Lula e o ex-tucano.
Festa da fome/ A maioria das 500 pessoas
(público pagante) do jantar do grupo Prerrogativas
no A Figueira Rubaiyat já havia jantado, quando,
de repente, chega o deputado Carlos Zaratini
(PT-SP), vindo da ala das autoridades. “Tem
comida aí? Lá dentro está impossível jantar”.

Os gestos
O fato de Lula citar suas
conversas com Alckmin como
algo corriqueiro e, de quebra,
dizer com todas as letras que
não tratará de vice agora foi
a senha para que os petistas
tivessem a certeza de que, hoje,
Alckmin tem mais interesse na
aliança do que o próprio Lula. O
petista não chamou Alckmin ao
palco, não pediu salva de palmas
para o ex-governador nem fez
nenhum gesto mais incisivo em
direção ao ex-tucano.

Ed Alves/CB/D.A Press

O funk do Orçamento
Cientes das dificuldades de fechar
acordo, ainda hoje, para votar o Orçamento
de 2022, muitos deputados sequer vão pisar
em Brasília. A avaliação geral é a de que se
o presidente está passeando de lancha no
Guarujá, por que as excelências iriam se
preocupar em aprovar um Orçamento do
jeito que o governo deseja?

Enquanto isso, no
Palácio dos Bandeirantes...
Doria comandou a última reunião do ano de seu
secretariado com direito a sair mais cedo para um
descanso de 10 dias com a família. Rodrigo Garcia
ficará no comando. O governador volta depois do anonovo e deixa o cargo apenas em abril. Até lá, vai bater
bumbo das realizações de sua gestão.

WÈ
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Em nome do pai/ Luiza Sigmaringa, filha do
ex-deputado Sigmaringa Seixas, foi a primeira
chamada a ir ao palco na hora da exaltação às
mulheres. Estava ali para uma dupla deferência:
representar a família, em especial a mãe, Marina,
e receber as flores na homenagem póstuma
feita ao seu pai, Sigmaringa Seixas, patrono do
Prerrogativas. Aliás, a maior parte do discurso
de Lula foi sobre o ex-deputado, um amigo que
nunca o abandonou: “Quando você está numa
situação difícil, você perde amigos. O Sigmaringa,
não. Ele ia me visitar, mesmo quando eu não
tinha nada. E era engraçado: chegava lá em
casa, tomava o controle remoto da minha mão e
tomava conta da tevê. Faz muita falta”, disse Lula.
Feliz Natal!/ Por esses dias, a coluna ficará a
cargo do editor Carlos Alexandre de Souza. Volto
para o plantão de ano-novo.
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Apesar da recomendação de todos os órgãos técnicos para que menores de 5 a 11 anos sejam incluídos no Plano Nacional
de Imunização, Marcelo Queiroga diz que “pressa é inimiga da perfeição” e que pretende realizar mais consultas

Governo enrola sobre
vacina para crianças
Myke Sena/MS

» MARIA EDUARDA CARDIM

Liberação
para 4ª dose

A

pesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as sociedades médicas brasileiras e a Câmara Técnica de
Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI Covid-19)
recomendarem a vacinação de
crianças de 5 a 11 anos, o governo federal resiste em incluir o
público pediátrico na campanha
de vacinação contra o novo coronavírus. Ontem, o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, indicou, mais uma vez, não ter pressa para iniciar a imunização do
grupo. Disse que “a pressa é inimiga da perfeição” em relação à
vacinação de crianças.
Queiroga justifica que a decisão seja tomada sem pressa,
apesar de os dados do Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19
indicarem que, desde o início
da pandemia até o último dia
6, 1.449 crianças de 0 a 11 anos
morreram de covid, sendo que
301 óbitos são da faixa de 5 a 11
anos. “Os pais terão a resposta
no momento certo, sem açodamento. É necessário fazer análise técnica”, afirmou.

Menosprezo
O ministro disse, ainda, que o
número de mortes da população
pediátrica pela covid-19 é pequeno. “O principal é a segurança. No
ano de 2021, considerando o pico, quando houve 4 mil óbitos,
crianças de 5 a 11 anos (foram)
menos de 150. Não que eu esteja
menosprezando, cada vida é importante”, disse.
A CTAI Covid-19 já deixou claro que os benefícios da incorporação da vacina da Pfizer para crianças na campanha de vacinação do
Brasil são muito maiores do que
os riscos. “O CTAI-Covid-19 espera que o Ministério da Saúde acate o posicionamento e defina as
estratégias para viabilizar a vacinação do grupo etário no menor
tempo possível”, afirmou.

Ministro justifica o atraso não como protelação, mas como cuidado: “Pais terão as respostas no momento certo, sem açodamento”
O governo, porém,
conseguiu uma vitória
na sua manobra protelatória para a adoção da vacina pediátrica. O Supremo Tribunal Federal (STF) acatou, ontem, o pedido
do governo federal e
ampliou para 5 de janeiro o prazo para o ministério
apresente um plano de imunização. A decisão é do ministro
Ricardo Lewandowski, acatando argumentação da AdvocaciaGeral da União (AGU). Na última
sexta-feira (17), o magistrado fixara 48 horas de prazo para que
o governo se manifestasse sobre
a inclusão, no Plano Nacional de
Imunização, a vacinação contra a
covid de crianças de 5 a 11 anos.

Fronteiras
Se, por um lado, o
governo não define a
situação da vacinação de crianças, aos
poucos ajusta as regras para a entrada
de viajantes no Brasil. Na nova portaria
interministerial, anuncia que
será necessária a apresentação
do passaporte de imunização,
impresso ou em meio eletrônico, à companhia aérea antes
do embarque, para atestar que
o passageiro foi vacinado com
a segunda dose ou dose única no mínimo 14 dias antes da
data do embarque. O comprovante também será cobrado nas
fronteiras terrestres.

A apresentação do documento será dispensada aos brasileiros e estrangeiros residentes no
Brasil que deixaram o país até 14
de dezembro — além de outros
casos específicos que podem ser
verificados no site do Ministério
da Saúde. Mas, para os viajantes
dispensados do comprovante, a
portaria estabelece a necessidade de uma quarentena de 14 dias
na cidade do destino final.
Todos os passageiros, independentemente de apresentar o
comprovante de vacinação, também terão que mostrar teste negativo de covid-19 e a Declaração
de Saúde do Viajante (DSV). Não
serão aceitos atestados de recuperação da covid-19 em substituição ao da vacinação completa.(Colaborou Luana Patriolino)

» Brasil doa fármacos

a países mais pobres
O Ministério da Saúde
anunciou, ontem, que doará
aproximadamente 10 milhões
de doses da vacina contra
a covid-19 adquiridas pelo
consórcio Covax Facility. Os
fármacos vão para países da
América Latina, do Caribe
e da África que ainda não
conseguiram avançar na
imunização da população.
A doação não impactará
na campanha de vacinação
contra o novo coronavírus
no Brasil, que já se encontra
avançada. Segundo o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
a doação pode aumentar e
chegar a 30 milhões de doses.

O Ministério da Saúde publicou, ontem, uma nota técnica na qual recomenda uma
quarta dose da vacina para pessoas imunocomprometidas com
mais de 18 anos. A sugestão é
para que o grupo procure os
postos de saúde, quatro meses
após ter recebido dose de reforço. A pasta oficializou, ainda, a
redução de cinco para quatro
meses do intervalo recomendado para a aplicação da dose
adicional na população adulta.
De acordo com o ministério, quem é considerado com
alto grau de imunossupressão, e pode tomar a quarta dose, são: pessoas com HIV/Aids,
transplantados de órgão sólido
ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) com utilização de drogas imunossupressoras, pessoas com imunodeficiência primária grave, pacientes em hemodiálise, pacientes
com doenças imunomediadas
inflamatórias crônicas, pacientes com doenças intestinais inflamatórias, pacientes que fazem quimioterapia para câncer, pessoas que fazem uso de
corticoides em doses 20 mg/dia
de prednisona, ou equivalente,
por 14 dias, e/ou que fazem uso
de drogas modificadoras da resposta imune.
A nota técnica ainda reduziu de cinco para quatro meses
o intervalo entre a conclusão
do esquema primário de vacinação (duas doses) e a aplicação da dose adicional para os
adultos. Assim, as pessoas que
tenham concluído o esquema
vacinal com duas doses há, pelo menos, quatro meses, podem
procurar os locais de imunização para tomar a dose de reforço. Esse intervalo vinha sendo
adotado em alguns estados, mas
só agora foi oficializado pelo governo federal. (MEC)

CASO RENATO KALIL

Mais mulheres
relatam abusos
O Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina de
São Paulo (Cremesp) estão investigando o médico Renato Kalil após relatos de pacientes que
denunciam supostas agressões,
assédio sexual, comportamento
antiético e gordofobia. As declarações vieram à tona nas últimas
semanas, o que levou à abertura
das apurações formais. O médico nega as acusações.
Novas denúncias contra o médico, acusado de violência obstétrica pela influenciadora Shantal Verdelho, foram apresentadas
pelo programa Fantástico, da TV
Globo. Quatro mulheres que não
quiseram ser identificadas, além
da fotógrafa de partos Fernanda
Sophia, relataram os episódios.
Uma mulher que afirma ter
acompanhado o parto da influenciadora Shantal disse que
o clima mudou quando o médico chegou ao hospital. “Sempre
de forma prepotente e, em alguns momentos, agressivo, sem

respeito ao cansaço e ao processo que a Shantal já estava passando desde o momento que
chegou à maternidade”, disse.
Uma paciente disse ter estranhado quando, no início da consulta, ele afirmou que ela tinha
um corpo bonito. Quando relatou ser bissexual, a mulher disse que o ginecologista começou
a falar sobre fantasias que ele teria. “Comecei a me sentir muito
constrangida. Nunca mais voltei”, afirmou ao programa.
Outra ex-paciente acusa Kalil
de gordofobia. “Ele disse que eu
nunca iria engravidar, porque estava gorda. Em todas as consultas
ele falava sobre outras pacientes.
Ele cita nomes, inclusive de pessoas famosas”, contou.
Uma ex-funcionária afirmou
que ele pedia para ser tocado.
“Foi a coisa mais difícil da minha vida, não tinha chão para pisar, não sabia o que eu fazia. Para mim, ele é um doente, uma pessoa que precisa de

Reprodução/Redes Sociais

» Van de Gusttavo

Lima bate após show

Mulheres acusam o médico de ser grosseiro, preconceituoso e inconveniente com pacientes
tratamento. Viciado em sexo”,
afirmou ao Fantástico.
A fotógrafa Fernanda Sophia
disse que os partos comandados por Kalil foram os mais violentos que ela registrou. “Ele é
arrogante, trata muito mal os
funcionários, grita, é extremamente invasivo”, afirmou.

Longa carreira
Até o momento, a imprensa
publicou relatos de sete pacientes do médico. Com 36 anos de
carreira e mais de 10 mil partos
realizados, Kalil é investigado pelo Cremesp, após o vazamento de
um áudio de Shantal Verdelho.

Por meio de nota, ele nega as
acusações. “Reconhecido como
um dos principais médicos do
país em sua área, com mais de 10
mil partos realizados, tem uma
trajetória baseada em inúmeras
recomendações das próprias pacientes, graças à sua atenção, dedicação e profissionalismo. O Dr.

O carro da equipe do cantor
Gusttavo Lima se envolveu
em um acidente, ontem,
no km 206 da BR-230, em
Soledade (PB). A batida
deixou feridos, mas o artista
não estava no veículo. A
van que transportava os
auxiliares chocou-se com a
lateral de um carro, perdeu
o controle e capotou. Cinco
pessoas — quatro da equipe
de Gusttavo e o condutor
do outro carro — foram
levadas para um hospital
em Campina Grande. A
assessoria do cantor afirmou
que a maioria dos envolvidos
no acidente teve ferimentos
leves. O acidente aconteceu
depois de um show na cidade
de São Bento.
Renato Kalil repudia veementemente os relatos mentirosos que
aludem a atos com conotação sexual. Enfatiza que, como sabem
suas pacientes, os atendimentos
ginecológicos e obstétricos, em
consultório, clínica ou hospital,
são sempre acompanhados por
uma equipe de enfermagem”.

Economia

Editor: Carlos Alexandre de Souza
carlosalexandre.df@dabr.com.br
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Bolsas

Pontuação B3

Na segunda-feira

Ibovespa nos últimos dias

1,23%

São Paulo

Nova York

15/12

16/12

17/12

Dólar
Na segunda-feira

105.019

107.431

2,03%

Salário mínimo

20/12

R$ 1.100

R$ 5,743
(+1,02%)

Euro

Últimas cotações (em R$)
14/dezembro

5,694

15/dezembro

5,708

16/dezembro

5,679

17/dezembro

5,685

Capital de giro

CDB

Comercial, venda
na segunda-feira

Na segunda-feira

Prefixado
30 dias (ao ano)

R$ 6,475

6,76%

9,16%

Inflação
IPCA do IBGE (em %)
Julho/2021
Agosto/2021
Setembro/2021
Outubro/2021
Novembro/2021

0,96
0,87
1,16
1,25
0,95

CONJUNTURA / Proposta encaminhada à Comissão Mista do Orçamento, no Congresso Nacional, prevê um piso
salarial de R$ 1.212, referente a uma correção de 10,18%. Mas especialistas preveem alta de preços em 2021 de até 11%

Salário mínimo pode
perder para inflação
Proposta
prevê PIB
de 2,1%

» ROSANA HESSEL

O

substitutivo do relatório do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa)
de 2022 apresentado pelo relator, o deputado Hugo Leal
(PSD-RJ), prevê um salário mínimo de R$ 1.212. Esse valor considera uma correção no salário mínimo de 10,18%, proposta pelo
parlamentar no documento enviado à Comissão Mista de Orçamento (CMO), que deve apreciar
a matéria nesta terça-feira.
Apesar de a taxa prevista pelo
parlamentar estar acima da nova estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) da Secretaria de Política
Econômica (SPE), do Ministério
da Economia, de 10,04%, ela deve ficar abaixo da variação integral do indicador que corrige o
piso salarial em 2021, de acordo
com estimativas de analistas. Logo, o trabalhador corre o risco de
ver o salário mínimo sendo corrigido abaixo da inflação pelo segundo ano consecutivo.
O INPC mede a inflação para
as famílias mais pobres, com renda de até cinco salários mínimos
mensais. Em 2020, o INPC registrou alta de 5,45%, mas a correção do salário mínimo ficou em
5,26%, deixando o piso R$ 2 abaixo do valor com correção integral
da inflação. Enquanto isso, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede o custo de
vida para as famílias com renda
acima de cinco salários mínimos,
registrou alta de 4,52% em 2020.
Na proposta original do Ploa,
a estimativa do INPC estava em
6,20%, e passou para 10,04% após
a atualização da SPE no 5º relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do Ministério
da Economia. Considerando essa
correção, o salário mínimo passaria de R$ 1.169 para R$ 1.200. As
estimativas de analistas ouvidos
pelo Correio para o INPC deste
ano são maiores e variaram de
10,2% a cerca de 11%.
“Como sabemos, o salário mínimo é corrigido pelo INPC até dezembro (do ano anterior). Em 2020,
quando ficou evidente a diferença
entre a variação real e a projetada,
o governo corrigiu o valor do salário
mínimo, mas não fez o mesmo em
2021”, lamentou o especialista em
contas públicas Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da
Associação Contas Abertas.
Pelas estimativas do economista Fabio Romão, da LCA Consultores, o INPC deverá encerrar 2021 com alta de 10,2%, levemente acima da alta de 10,1%
prevista por ele para o IPCA. O
economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC),
Carlos Thadeu de Freitas Gomes,
prevê que o INPC deverá encerrar 2021 com alta “perto de 11%”.
De acordo com o economista
André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FGV Ibre), as variações do INPC e do IPCA deste
ano devem ficar mais próximas
por conta da disseminação da
inflação pela economia. “A inflação está sendo mais igual e mais
democrática para todo mundo
em 2021 do que em 2020. Devido
ao espalhamento da inflação, o
INPC deste ano deverá ficar mais

Não podemos fazer com
que o salário mínimo
seja mais um motivo
de desigualdade. A
maioria que recebe o
piso é mais pobre e não
está entre as famílias
que devem receber o
Auxílio Brasil”
Ana Claudia Nascimento Gomes,
professora da PUC-Minas e
procuradora do trabalho no
Ministério Público do Trabalho
próximo do IPCA. No ano passado, como a alta dos preços estava
mais concentrada nos alimentos,
a alta do INPC foi maior do que
a do IPCA”, explicou. Braz prevê
aumentos neste ano de 10,5%, no
INPC, e de 10,2%, no IPCA.
Considerando, por exemplo,
11% de correção para o INPC, o
valor do salário mínimo deveria
ser de R$ 1.221, ou seja, R$ 9 a mais
sobre o valor atual proposto pelo
relator. Com base nessa mesma
variação do INPC, o teto das aposentadorias pagas pelo Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS),
passaria dos atuais R$ 6.433,57 para R$ 7.141,26.
O salário mínimo deixou de
ter aumento acima da inflação
desde o ano passado. De 2007 a
2019, o piso salarial era corrigido pela regra que considerava a
variação do INPC mais a taxa do
Produto Interno Bruto (PIB) de
dois anos antes. Conforme dados do Ministério da Economia
que constam no balanço de riscos fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), cada R$ 1
de aumento no salário mínimo
gera um incremento de R$ 356,9
milhões ao ano nas despesas do
governo. Logo, ao não conceder
os R$ 2 de compensação pela diferença da correção do ajuste pelo INPC integral de 2020, o governo economizou R$ 731,8 milhões
no Orçamento deste ano.
Resta saber se essa prática será a mesma para 2022. No primeiro ano de mandato, o governo Jair Bolsonaro (PL) corrigiu a
diferença e garantiu, pelo menos,
a correção pela inflação por meio
de um decreto adicional e o novo
valor passou a valer a partir de fevereiro de 2020.
De acordo com a especialista
em direito trabalhista Ana Claudia Nascimento Gomes, professora da Pontifícia Universidade
de Católica de Minas Gerais (PUCMinas) e procuradora do trabalho
no Ministério Público do Trabalho

(MPT), o fato de a correção do salário mínimo não ter mais correção acima da inflação é preocupante, porque está indo na contramão dos princípios básicos de
garantir o mínimo de sobrevivência dos cidadãos e garantir a função social e as finalidades constitucionais, inclusive, os previstos
nas convenções direitos humanos
e na convenção da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
“A falta de correção (do SM),
pelo menos pela inflação, vai
contra os princípios da Convenção 131 da OIT”, alertou citando
que o acordo que o país aderiu
e prevê que os elementos tomados em consideração para determinar o nível do salário mínimo
“apropriado”, deverão atender às
necessidades básicas “dos trabalhadores e de suas famílias”.

Desigualdade social
A especialista lembrou que o
valor justo para o salário mínimo
atual no Brasil está muito abaixo do necessário para a sobrevivência digna. Conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), o valor do piso salarial para uma família de quatro pessoas poder viver dignamente é de R$ 5.969,17.
A procuradora, contudo,
ressaltou que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem um

entendimento bastante conservador sobre o reajuste do salário
mínimo, e existe uma jurisprudência antiga em acatar a correção nominal do piso — medida
que foi importante para o sucesso do Plano Real no controle da
inflação. Para ela, com a inflação
voltando para os dois dígitos, uma
reavaliação dessa questão precisará ocorrer, para evitar um aumento maior da desigualdade no
país, que é crescente após a pandemia da covid-19 e colocou o
Brasil de volta no mapa da fome.
“Não podemos fazer com que
o salário mínimo seja mais um
motivo de desigualdade. A maioria que recebe o piso é mais pobre e não está entre as famílias
que devem receber o Auxílio Brasil”, alertou a professora da PUC
Minas. “Temos uma jurisprudência do STF muito parcimoniosa
e que precisa ser provocada em
defesa dos direitos humanos e do
combate à pobreza e à desigualdade. Esse debate precisa ser estimulado para corrigir as perdas
dos trabalhadores de baixa renda que acabam tendo que absorver um impacto maior da inflação do que a população de renda
mais alta”, defendeu. “E a tese de
repercussão geral do STF sobre a
eficácia paralisante de legislação
interna incompatível com os tratados de direitos humanos ratificados, como é o caso da convenção 131 da OIT”, reforçou.

A proposta do Orçamento de 2022 apresentada pelo relator, o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) ainda tem projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) bastante otimistas, de 2,1%, enquanto
a mediana das estimativas
do mercado aponta expansão de 0,5%.
O substitutivo do relator prevê um deficit primário de R$ 79,3 bilhões
para os orçamentos fiscal e da seguridade social,
“aquém, portanto, da meta
fiscal determinada na Lei
de Diretrizes Orçamentária (LDO)”, que permite um
rombo nas contas públicas
de até R$ 170,5 bilhões.
Contudo, devido à aprovação da PEC dos Precatórios, que alterou a metodologia de correção do teto de
gastos, passando a considerar o Índice de janeiro a dezembro em vez da variação
de julho a junho do ano anterior, a correção do teto de
gastos da União aplicável ao
exercício financeiro de 2022
passou de R$ 1.610,0 bilhão
para R$ 1.679,5 bilhões,
“considerando-se projeção
do IPCA de 10,18%, segundo o relatório do PLOA de
2022. O texto ainda considera como “valor máximo”
para a programação para as
despesas sujeitas ao teto de
R$ 1.665,7 bilhão.
A folga fiscal estimada
pelo governo com a aprovação da PEC dos Precatórios, de R$ 106,1 bilhões, foi
ampliada pelo relator para R$ 113,1 bilhões para o
Orçamento de 2022. Desse
montante, R$ 54,4 bilhões
serão destinados para o Auxílio Brasil, que será somado aos R$ 34,7 bilhões previstos para o Bolsa Família
que constavam no Ploa enviado pelo Executivo.

Investimentos
Pelas estimativas da Instituição Fiscal Independente (IFI), dependendedo de
como a inflação encerrar o
ano, a sobra dessa folga poderá variar entre R$ 35 bilhões e R$ 36 bilhões.
O texto do relator ainda
prevê R$ 5,1 bilhões para o
Fundão eleitoral e não deixa
espaço para os R$ 2,8 bilhões
previstos para o reajuste para os policiais prometido pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) e que foi solicitado pelo
Ministério da Economia, por
meio de ofício.
A previsão de investimentos foi mantida em R$ 96,5
bilhões e a estimativa para o
deficit da Previdência Social
é de R$ 237,1 bilhões, valor
39,6% superior ao saldo negativo estimado na proposta do Executivo. (RH)
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Mercado S/A
Com avanço da variante
ômicron, Fórum de
Davos é adiado
O Fórum de Davos, um dos mais
importantes eventos econômicos do mundo,
foi adiado por causa da variante ômicron
do coronavírus. Os organizadores suíços
disseram que as condições da pandemia
tornaram impossível promover um encontro
com a participação de representantes de
diversos países. O fórum deveria ser realizado
entre 17 e 21 de janeiro, e não há previsão
sobre novas datas. A Europa está sob tensão. A
Holanda decretou lockdown de três semanas.
Em Paris, a festa de réveillon foi cancelada.

Até chefes preferem
reuniões on-line
Diversos estudos mostram que os chefes
gostam mais de ir ao escritório do que
os subordinados, mas mesmo os líderes
acabaram cedendo ao home office. Segundo
estudo realizado pela Tableau, empresa
americana especializada em softwares, 60%
dos executivos brasileiros da alta liderança
preferem que as reuniões continuem no
ambiente on-line. O argumento: elas são mais
rápidas e produtivas, liberando tempo para
outras tarefas urgentes. Não há dúvida: as
videoconferências vieram mesmo para ficar.

STB prevê retomada de
intercâmbios em 2022
Com a crise econômica e a falta de
perspectivas, estudar fora do país está no
horizonte de um número cada vez maior de
jovens brasileiros. A Student Travel Bureau
(STB), maior empresa de intercâmbios e
educação internacional do Brasil, espera
um crescimento de 30% das vendas em
2022. “Estamos confiantes na retomada do
setor”, diz José Carlos Hauer, presidente
da STB. Segundo o executivo, os preços
de alguns programas estão até 35% mais
baixos do que no período pré-pandemia.

A implosão da ITA representa mais um
obstáculo para a retomada do
turismo já debilitado

AMAURI SEGALLA
amaurisegalla@diariosassociados.com.br

Suspensão da ITA afeta CVC e
preocupa setor do turismo
CVC/turismo

A implosão da ITA Transportes
Aéreos, apenas seis meses após a sua
estreia no mercado, representa mais
um obstáculo para a retomada do
turismo já debilitado pela pandemia,
além de um duro golpe para algumas
empresas. Entre elas, a CVC, que
vendeu pacotes de viagem que
incluíam voos pela ITA. Para acomodar
passageiros, a CVC se viu obrigada a
fretar aviões de outras companhias
aéreas, repetindo assim o drama que
viveu na ocasião da quebra da Avianca
Brasil. Os últimos tempos têm sido
desafiadores. Além de problemas
com seus parceiros de negócios, a
empresa de viagens enfrentou denúncias de inconsistências contábeis em seus balanços, saída
abrupta de diretores e o aumento do dólar, que afastou os viajantes internacionais. O turismo
agora teme que o avanço da variante ômicron provoque ainda mais danos. Em 2021, os prejuízos
do setor deverão chegar a US$ 2 trilhões, segundo cálculos da Organização Mundial do Turismo.

Fábio Costa/D.A Press/D.A Press

O crescimento em 2022 será moderado, ou mesmo negativo,
sem expansão significativa do emprego, e sujeito a uma
política monetária que deverá estar atenta para facilitar a
queda da inflação sem asfixiar a economia”
Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia
Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra

US$ 253
MILHÕES

é quanto o filme Homem-Aranha: Sem Volta para
Casa arrecadou em seu primeiro fim de semana
nos Estados Unidos e Canadá. A cifra mostra que o
cinema voltou com tudo: ela representa um recorde
desde o início da pandemia, além de ser a terceira
maior bilheteria de estreia da história

RAPIDINHAS
» A startup portuguesa Raiz Farm
criou um modelo agrícola
que poderá transformar as
grandes cidades: fazendas
verticais portáteis. As
fazendas são instaladas numa
espécie de caixa, que parece
um contêiner, de 18 metros
quadrados. Para gerenciá-las,
a startup recorre a algoritmos
e softwares avançados de
inteligência artificial.
» Os softwares regulam a
temperatura interna, os níveis
de umidade, a incidência
de luz e até as emissões de
CO2. Segundo a empresa,
diversos tipos de cultura se
adaptam ao sistema, mas
por enquanto a prioridade é
o plantio de ervilha, alface e
tomates. A Raiz Farm pretende
espalhar as tais fazendas pelas
grandes cidades do mundo
» As mulheres são as maiores
consumidoras de vídeos on-line
no Brasil. Segundo a Kantar
Ibope Media, o público feminino
corresponde a 54,1% da
audiência dos vídeos assistidos
no país. Para acompanhar os
conteúdos, os aparelhos mais
usados são as smarTVs (48%),
seguidas por smartphones
(42%), computadores
(8%) e tablets (2%).
» A consultoria KPMG realizou
uma pesquisa para identificar
o humor dos presidentes de
empresas de varejo. O resultado
surpreendeu: apesar dos tempos
difíceis, o otimismo prevalece
entre os executivos brasileiros.
Para 86% deles, a transformação
tecnológica acelerada pela
pandemia representa uma
grande oportunidade.

AVIAÇÃO / Empresa aérea terá de explicar motivos para suspender os serviços, em prejuízo para quase 45 mil pessoas.
Ministro afirma que Anac agiu corretamente no processo de autorização: “Ela tinha todas as condições para operar”

ITA recebe dura do Procon
E

m notificação entregue
à Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) nesta
segunda-feira, 20, o Procon-SP pediu explicações sobre a suspensão dos serviços.
A empresa poderá ser multada em até R$ 11 milhões, como prevê o Código de Defesa
do Consumidor. A companhia
aérea também poderá ser obrigada a reparar o dano material e moral, por meio de uma
ação civil pública que deve ser
proposta contra a empresa ou
contra os sócios, acrescenta o
Procon-SP.
“Nas próximas semanas, o
Procon-SP e a ProcuradoriaGeral do Estado acompanharão a situação para minimizar
os impactos aos consumidores e trabalhar para que eles
sejam reembolsados. Nós exigiremos o reembolso imediato
para todos os passageiros que
não conseguirem ser realocados em outros voos e não no
prazo de 12 meses, como prevê a legislação”, informou o diretor executivo do órgão, Fernando Capez.

Reestruturação interna
Na sexta-feira, 17, o Grupo Itapemirim anunciou que suspendeu “temporariamente” as operações da ITA para uma “reestruturação interna”. Segundo a
empresa, a decisão foi tomada
por necessidade de ajustes operacionais.
Passageiros da companhia foram surpreendidos com o anúncio do cancelamento dos voos e
protestaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A empresa tinha
514 voos programados.
Na notificação, o Procon-SP

» Ômicron abala

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

questiona os motivos que levaram a ITA a adotar a suspensão temporária; quais serviços
foram afetados e por quanto
tempo ficarão suspensos; além
de quantos passageiros foram
prejudicados. A aérea também
deverá detalhar a quantidade
de passagens comercializadas
e ainda não utilizadas.

mercado e dólar

Prazo de 30 dias
Segundo o Procon-SP, a Itapemirim deverá explicar ainda se efetuou comunicação individualizada aos passageiros
afetados, como se deu essa comunicação; quais canais foram
oferecidos para atendimento
dos consumidores e qual o plano de ação adotado para manutenção da assistência garantida
pela legislação. A empresa tem
24 horas a contar desta segunda-feira para prestar os esclarecimentos.
A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) informou em
nota nesta segunda-feira, 20,
que 45.887 passageiros foram
impactados com a suspensão
temporária das operações da
companhia. O impacto compreende o período da noite da
última sexta-feira, 17, até o dia
31 de dezembro.
“A ITA tem trabalhado arduamente para promover a reacomodação ou reembolso dos valores pagos. Até a manhã desta
segunda-feira (20), 24.995 passageiros, o equivalente a 54% do total, já foram atendidos”, afirma a
aérea, sem dar detalhes sobre os
atendimentos.
A empresa acrescenta que
“todos os pedidos serão tratados individualmente com
prazo de pagamento em até
30 dias.”

Avião da Ita: atendimento a passageiros prejudicados é a maior preocupação de autoridades

Temores de que o avanço
da variante ômicron abale a
economia global varreram
os mercados mundo afora.
Somam-se à incerteza
no cenário internacional
preocupações com deterioração
fiscal doméstica, em meio às
negociações para votação do
Orçamento de 2022. Além
de pressões para reajuste de
servidores da segurança, há
rumores de que o Centrão
estaria tentando elevar o valor
do Auxílio Brasil de R$ 400 para
R$ 600. O Ibovespa encerrou
o dia em baixa de 2,03%, aos
105.019,78 pontos. Também
influenciado por Brasília, o
dólar fehcou o dia cotado a
R$ 5,7431, em alta de 1,02%.

Anac: CNPJ de empresa regular
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas, classificou a crise da ITA como “problema muito
grave”, e afirmou que o foco do governo e da Anac para o momento é
acompanhar a reacomodação dos
passageiros afetados. A entrada da
ITA no mercado de aviação neste
ano foi comemorada dentro do governo, já que simbolizava a tentativa de expansão do setor para além
da tríade formada por Gol, Latam
e Azul. O ministro disse que o processo de autorização para a empresa atuar atendeu a todos os requisitos exigidos. “Ela tinha todas
as condições para operar”, frisou.
Ainda segundo o ministro, a
Anac chegou a fazer questionamentos em razão da recuperação

judicial que o grupo enfrenta desde 2016. A empresa já era conhecida por sua operação no transporte rodoviário de passageiros. Em
razão de os CNPJs serem diferentes, no entanto, não houve impeditivo para o grupo entrar no setor de aviação. “Quem respondeu (questionamento da Anac)
foi o Ministério Público Estadual.
Havia diferença de CNPJ, e esse
CNPJ que nasceu para a área tinha todas as certidões negativas,
fiscal, trabalhista, previdenciária,
e a partir daí obteve certificado
de operação”, afirmou.
Segundo Tarcísio, durante
os meses de operação da ITA, a
Anac chegou a intervir para que
a empresa não vendesse mais

passagens do que sua capacidade permitia. “Em alguns momentos, quando se pensou em
vender mais passagens, a Anac
interveio imediatamente. Se não
tivesse agido, o problema poderia ser mais grave. A agência agiu
da forma que teve de agir”, declarou o ministro, citando o caso de
outras aéreas que tiveram de encerrar suas operações no Brasil,
como, recentemente, a Avianca.
“Obviamente (no caso da ITA)
chama atenção pelo pouco tempo de operação”, disse Tarcísio.
O ministro afirmou ainda que
o foco atual do governo e da Anac
é acompanhar a reacomodação
dos passageiros prejudicados. Segundo ele, a agência instalou um

gabinete de crise para acompanhar a situação. “E nós vamos para
cima da ITA, pressionar bastante,
para que possa reacomodar pessoas o mais rápido possível”, disse Tarcísio, reconhecendo, por sua
vez, as dificuldades em se acomodar todos os passageiros em datas
de fim de ano, quando é normal
haver alta ocupação de aeronaves.
“Ficamos extremamente sentidos porque (a entrada da ITA no
setor) representou esperança não
só para brasileiros, mas para vários
profissionais do segmento. A gente
vai monitorar com muito cuidado.
Lembrando que a responsabilidade (de reacomodação) é da empresa, mas vai haver acompanhamento firme”, finalizou o ministro.

Mundo
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CHILE / No dia seguinte ao triunfo nas urnas, Gabriel Boric se reúne com o presidente Sebastián Piñera e começa a
transição de poder. Líder mais jovem da história do país terá vários desafios, como acompanhar redação da nova Constituição

Sem tempo a perder
» RODRIGO CRAVEIRO

Marcelo Segura/Presidência do Chile/AFP
Arquivo pessoal

G

abriel Boric, 35 anos, o presidente eleito mais jovem da história do Chile, somente tomará
posse em 11 de março, quando
o país consolidará a guinada da direita
para a esquerda. No dia seguinte à vitória sobre o ultradireitista José Antonio Kast, Boric visitou, ontem, o Palácio de La Moneda, onde se reuniu com
o atual chefe de Estado, Sebastián Piñera (direita). O anfitrião prometeu que o
novo ocupante da cadeira presidencial
terá a “total colaboração construtiva”
do atual governo. Boric e Piñera mantiveram uma reunião privada por cerca de 30 minutos, na qual discutiram
temas de Estado, assuntos internacionais e violações dos direitos humanos,
segundo o jornal El Mercurio.
Boric externou ao atual presidente sua preocupação em relação à impunidade dos crimes ocorridos durante o regime do general Augusto
Pinochet e “das graves violações aos
direitos humanos” ocorridas durante
o levante social de outubro de 2019. O
presidente eleito prometeu acelerar a
definição de seu gabinete, em resposta às incertezas do mercado, que entrou em pânico depois da vitória do
candidato da esquerda.
O peso chileno fechou o dia com
uma desvalorização de 3,4%, para
876 pesos por dólar, seu maior valor
histórico, enquanto a Bolsa de Valores de Santiago teve queda de 6,18%
em seu principal indicador, o IPSA.
Até o fechamento desta edição, com
99,99% das urnas apuradas, Boric tinha 55,87% dos votos contra 44,13%
para Kast. A diferença de mais de 11
pontos percentuais também causou
apreensão no mercado.
Para Marcelo Mella, cientista político da Universidad de Santiago de Chile,
Boric enfrentará dois tipos de desafios
depois de assumir o poder. “O primeiro, de curto prazo, corresponde a decisões que ele precisará tomar de maneira muito urgente para responder à crise sociopolítica chilena e aos efeitos da
pandemia da covid-19. Por exemplo, o
governo Boric terá que decidir rapidamente sobre os gastos públicos suportados pelo governo. O aumento desses
gastos contribui com um deficit fiscal
nunca visto desde 1989”, afirmou ao
Correio. “O segundo desafio é restabelecer a ordem em certas regiões do país,
onde há elevados índices de violência,
como a zona de Araucanía, onde o conflito mapuche se aprofundou.”

Tecnocratas
Mella também vê a necessidade de
definições sobre a política migratória. A
médio e a longo prazos, Boric precisará mediar a Convenção Constitucional,
para que apresente um rascunho da
Carta Magna em meados de 2022. Um
grande desafio será reduzir o desemprego. O especialista acredita que o novo presidente nomeará para os ministérios vários políticos independentes e
alguns tecnocratas da centro-esquerda. “Na configuração inicial, o governo

Um pé na Croácia

Boric (d) com Piñera, no Palácio de La Moneda: presidente direitista pediu a opinião do sucessor sobre temas internacionais

Eu acho...

“Boric é explícito na defesa dos
direitos humanos e na crítica ao
neoliberalismo. Ainda há impunidade
em muitos crimes da ditadura de
Pinochet. Além de ser uma ruptura
radical com o regime militar, Boric
representa os setores sociais e políticos
que denunciaram a ditadura. Seu
triunfo é a vitória de falar das coisas
pelo nome que elas têm.”

“O triunfo de Boric representa a
vitória da esperança sobre o medo,
sobre o retorno a um passado
que todos os chilenos queremos
deixar para trás. É a esperança
por construirmos um país mais
inclusivo para os povos originários
(indígenas) e para as mulheres, a fim
de que tenham, verdadeiramente,
plenos direitos.”

Alberto Harambour, historiador
da Universidad Austral de Chile (em
Valdivia)

Tomás Hirsch, deputado
do Partido Acción Humanista
(esquerda)

Boric deverá ter orientação social-democrata. É muito provável que as pastas ligadas à Economia sejam ocupadas
por pessoas com experiência no Estado”, aposta.
Ainda de acordo com Mella, Boric
terá pela frente dois riscos: o transbordamento de demandas, fruto de
uma base de apoio muito diversa e de

interesses amplo; e o fato de que a recuperação econômica ficará aquém do
esperado em 2022. “O presidente Boric
não poderá cumprir com as metas de
arrecadação fiscal, de controle da inflação ou de criação de empregos.”
Historiador da Universidad Austral
de Chile (em Valdivia), Alberto Harambour explicou que a vitória de Boric é

Covid-19

resultado da massiva mobilização eleitoral de grupos que dificilmente saíam
para votar. “Teve gente que votou pela
primeira vez, o que voltou a exercer o
direito depois de muito medo, além daqueles que se identificam com a Frente
Ampla e o Partido Comunista. Os adeptos da antiga Concertación — coalizão
de partidos de esquerda, de centro-esquerda e de centro que governou o Chile de 1990 a 2010 — também se expressaram nas urnas, denunciando o esgotamento da Pax Neoliberal: ‘Não são 30
pesos, são 30 anos’, como dizia o slogan
da revolta de outubro de 2019”, afirmou à reportagem. “A eles somaram-se
aqueles que sentem temor pela ultradireita, simpatizantes da ex-presidente
Michelle Bachelet e militantes de partidos tradicionais da centro-esquerda.”
Harambour prevê um gabinete com
amplo espectro político, representativo
das classes que estão por trás da mobilização eleitoral e social dos últimos anos.
“Será um gabinete muito mais próximo
da diversidade da Convenção Constituinte do que do conservadorismo do
Senado”, opinou. Ele aposta que o principal desafio do novo presidente será
responder a demandas amplas e ambiciosas pela justiça social e apaziguar a
recusa dos mais ricos em contribuir com
arrecadação fiscal, além de empreender
o funciomanento democrático das instituições. “Nesse equilíbrio, que deve resolver a favor dos mais pobres e excluídos, está a grande tensão de Boric”, disse.

As últimas 48 horas foram
de orgulho para Ugljan, ilha da
Croácia situada no Mar Adriático.
Ali, viveram antepassados de
Gabriel Boric. Um dos parentes
distantes, Domagoj Kombura (foto),
37 anos, disse ao Correio que esteve
com o presidente eleito do Chile
em 2010, quando ele visitou a ilha.
“Minha falecida avó Vilma tinha o
sobrenome Boric. O avô dela teve
dois irmãos que se mudaram para
o Chile, 120 anos atrás. Um deles
era o bisavô de Gabriel”, contou.
“Todos estamos muito felizes,
embora não haja mais de 100
parentes de Gabriel em Ugljan.”
O “primo” distante define Gabriel
Boric como uma pessoa “muito
determinada e calma”. “Quando
esteve aqui, ele tinha 25 anos e
falava que quando voltasse ao Chile
iniciaria um levante estudantil.
Nós o escutamos com um sorriso,
mesmo quando Gabriel disse que
um dia seria presidente.”
Arquivo pessoal

Missão precoce
Aos 35 anos, Boric entra para a
lista dos governantes mais jovens
do mundo.Giacomo Simoncini,
atualmente o líder mais jovem de
um país, se tornou em outubro,
aos 26 anos, um dos capitãesregentes deste microestado
localizado na península italiana.
Na Finlândia, a premiê socialdemocrata Sanna Marin (foto)
chegou ao poder, em 2019, aos
34 anos. O atual presidente de El
Salvador, Nayib Bukele, assumiu o
governo em 2019, aos 37.

Ed Jones/AFP

OMS prevê fim da pandemia em 2022
O diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS) afirmou que
2022 deverá ser o ano “em que acabaremos com a pandemia”. Tedros Adhanom Ghebreyesus fez a previsão durante entrevista coletiva em Genebra. Ele
também defendeu a redução da desigualdade no acesso às vacinas.
Com o surgimento da variante ômicron, detectada na África do Sul em novembro e muito mais contagiosa, países enfrentam uma quinta onda de covid-19 e apertam as restrições. O chefe
da OMS alertou para os riscos das reuniões familiares neste período de festas.
“No próximo ano, a OMS está empenhada em fazer todo o possível para acabar com a pandemia”, acrescentou. “Se
quisermos acabar com ela, devemos acabar com a desigualdade (no acesso às vacinas), garantindo que 70% da população de todos os países esteja vacinada até
meados do ano que vem”, disse Tedros.

Cidades do nordeste dos EUA registram um alarmante aumento no número
de casos da covid-19, fenômeno abastecido pela ômicron. Em Nova York, os novos
registros de infecções aumentaram 80%
ao longo das duas últimas semanas. Filas
imensas de cidadãos para realizar o teste
PCR se formaram na Times Square, um
dos pontos turísticos mais frequentados
de Manhattan. Em Washington, o número de contágios diários é três vezes maior
do que os registrados no começo do mês.
A variante ômicron se tornou amplamente dominante no país, respondendo por 73,25% das novas infecções
por covid-19 durante a semana encerrada em 18 de dezembro, de acordo
com dados das autoridades sanitárias.
A cepa representa 96,3% dos novos casos em três estados do noroeste (Oregon, Washington e Idaho).
O presidente Joe Biden deve discursar hoje à nação sobre a ameaça

representada pela ômicron. “Vamos
ter semanas ou meses difíceis, à medida que nos aproximamos do inverno
no Hemisfério Norte”, admitiu o infectologista Anthony Fauci, assessor de
Biden para a crise sanitária. Ontem,
Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca,
descartou que o presidente anunciaria um “confinamento”. “Este não é um
discurso sobre confinar o país. Este é
um discurso para ressaltar e ser direto e claro com os americanos sobre os
benefícios de estar vacinados.”

Europa
No dia em que teve divulgada uma
foto na qual aparece em uma reunião
social durante o lockdown, o premiê
do Reino Unido, Boris Johnson, disse que se reserva a possibilidade de
impor novas restrições antes do Natal. Ontem, 91.743 casos da covid-19

Fila na Times Square, em Nova York, para testes de detecção do coronavírus
foram registrados em 24 horas — o segundo número mais alto desde o início da pandemia. Pelo menos 12 mortes são atribuídas à ômicron no Reino
Unido. Por sua vez, Portugal realizará,

hoje, um encontro extraordinário do
Conselho de Ministros para decidir
sobre medidas de isolamento social. A
informação foi divulgada, ontem, pelo jornal Público.

Opinião
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VISÃO DO CORREIO

O fundão
do escárnio

N

o discurso, em público, eles aparecem sempre em lados opostos.
Cada um numa extremidade do
espectro político. Mas quando
se trata de legislar em causa própria, ambos agem em sintonia e com igual desdém pelos cidadãos que dizem defender.
Foi assim na última sexta-feira, quando parlamentares do Centrão e do PT se
uniram para derrubar veto presidencial
e destinar R$ 5,7 bilhões dos cofres públicos à campanha eleitoral de 2022. E
o povo? “O povo que se exploda”, como
diria o deputado Justo Veríssimo, personagem criado pelo genial Chico Anysio.
Síntese perfeita do comportamento típico de certos políticos brasileiros.
Na prática, o fundão bilionário coloca o Brasil no topo mundial do uso de
dinheiro público destinado a financiamento de campanhas políticas, conforme estudo do Movimento Transparência Partidária, com base em dados de 25
das principais nações do mundo. E veja
o absurdo da situação: os R$ 5,7 bilhões
são recursos arrancados do bolso de todos nós. Em média, os brasileiros trabalham quase seis meses por ano apenas
para pagar tributos e engordar os cofres
públicos. Ou seja: esse dinheiro custounos um esforço tremendo. E poderia ter
destinação mais nobre: a educação, a
saúde e, por que não?, para matar a fome de milhões de famílias que, descobriu-se em meio à pandemia, estão à
margem de qualquer programa social.
Em vez disso, vai bancar a campanha
eleitoral mais cara da história do país.
Agora, adivinhe quem são os políticos
que mais devem se beneficiar com a farra às custas do dinheiro que pertence ao
povo brasileiro? Sim, são eles, os extremos, à direita e à esquerda, que polarizam as intenções de voto, hoje, segundo institutos de pesquisa. De um lado,
Bolsonaro e o Centrão. De outro, Lula e
o PT. E o surreal é que tanto a campanha
de Bolsonaro quanto a de Lula devem
apresentar um e outro, na eleição, como
“o pai dos pobres”. Um devido ao Auxílio Brasil. O outro, ao Bolsa Família. Contudo, na hora do ataque aos recursos do
erário, tanto a turma do Centrão quanto
a do PT agiram com um descaramento

de dar inveja a Justo Veríssimo.
De fato, política, no Brasil, não é para
amadores. O veto presidencial reduzia o
Fundo Eleitoral a R$ 2,1 bilhões. Mas, ao
que tudo indica, o óbice à gastança inédita era só jogo de cena. Afinal, na hora
da votação na Câmara, dos 50 deputados do PL, partido de Bolsonaro, apenas dois não se posicionaram a favor
da derrubada. No PT, de Lula, 49 dos 51
parlamentares mandaram o veto para
o espaço. No final, o placar na Casa ficou em 317 a 146. Entre os partidos em
que a maioria se opôs ao fundão estão
Podemos, Cidadania, Rede, Novo, PSol,
PSL e PSDB, apesar de o líder da bancada tucana ter orientado o voto a favor da
gastança exorbitante. No Senado, não
foi diferente: o placar ficou em 53 a 21.
Em suma, além do imenso desgaste à
imagem do Congresso Nacional, há, ainda, o risco de os R$ 5,7 bilhões que bancarão a farra eleitoral sem precedentes
de 2022 fazerem falta em outra frente:
a do combate ao coronavírus. Afinal, o
mundo enfrenta a pior crise sanitária de
todos os tempos. E o mais grave: diante de um cenário de incertezas, com as
variantes delta e ômicron provocando
muito medo mundo afora. Nos Estados
Unidos e em países da Europa e da Ásia,
os casos de infecções, internações graves e mortes por covid-19 voltaram a aumentar. E muitos governos anunciaram
medidas duras, como lockdowns e restrições à entrada de estrangeiros, para
tentar conter a escalada das novas cepas.
No Brasil, onde a pandemia já provocou mais de 20,2 milhões de casos e
cerca de 618 mil mortes por covid-19, a
delta, felizmente, não teve o mesmo impacto devastador observado em outros
países. Quanto à ômicron, nos casos de
infecções detectadas até agora, as pessoas sentiram apenas sintomas leves.
Mas como se trata de uma variante altamente contagiosa e da qual ainda se
sabe muito pouco, cientistas recomendam cautela. O recado foi seguido pela
maioria das capitais brasileiras, onde as
festas oficiais de réveillon acabaram suspensas. No Congresso, no entanto, sobrou oportunismo e faltou bom senso
aos políticos que avalizaram o fundão.

IRLAM ROCHA LIMA
irlam.rochabsb@gmail.com

Adorável casal
Quando, em julho de 1986, tive às
mãos o Dois, segundo LP da Legião Urbana, lançado pela EMI-Odeon, imediatamente quis ouvi-lo no meu velho
aparelho de som. Numa primeira audição das 13 faixas, duas logo me chamaram a atenção, Eduardo e Mônica e
Índios, por não possuírem refrão e pelas longas letras com mensagens amorosas. O bolachão trazia também Tempo perdido (que se tornaria um clássico) e Acrilic on canvas, Central do Brasil
e Daniel na cova dos leões, candidatas
a Lado B — como viria a se confirmar.
Índios, que remetia à “tchurma” como Renato Russo, o criador, líder e principal compositor da Legião, se referia ao
fechado círculo de amigos, se tornou um
hit instantâneo, até por ser escolhida pela gravadora para ser a “música de trabalho” nas emissoras de rádio. Mas foi
Eduardo e Mônica que caiu no gosto dos
fãs. Nos shows da turnê de lançamento do Dois que a banda fez em 17 e 18
de dezembro daquele ano, na Sala Villa
-Lobos, e 21 no Ginásio Nilson Nelson, o
público — formado predominantemente por jovens — fez entusiasmado coro
para acompanhar o vocalista na canção.

Em entrevista que me concedeu, na
cobertura do Hotel San Marco, um dia
antes da apresentação no ginásio de esportes, ao falar sobre Eduardo e Mônica,
Renato se ateve à letra, que narra a história de um “casal improvável”, formado por
um garoto “gente boa e sonhador” e uma
mulher mais velha, “liberada e libertária”.
Ele via na relação afetiva que descreveu,
um possível roteiro cinematográfico.
Fã da Legião e atento ao legado de Renato Russo, Renê Sampaio — anteriormente, ele havia dirigido Faroeste caboclo — três décadas depois levou para a
tela o filme inspirado naquele inusitado par que, com a devida licença poética, tem, predominantemente, a Brasília
oitentista como cenário. Eduardo & Mônica, protagonizado por Gabriel Leone e
Alice Braga, responsáveis por brilhantes
performances, emocionou os espectadores que estiveram na pré-estreia, no
dia 14 último, em três salas de exibição
do ParkShopping. Quem for assistir ao
filme, que entra em cartaz em 6 de janeiro próximo, certamente viverá sentimento semelhante, ao se deparar com a
história de amor — nada convencional
— desses adoráveis personagens.

» 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

É tempo de Natal!
O Cristianismo não se reduz, como querem alguns, a
dogmas intelectualizados, catálogo de preceitos, regras e
deveres, lista de pecados. É,
antes de tudo, uma Pessoa e
um acontecimento. A Pessoa
é Cristo. O acontecimento, a
irrupção de Cristo na Humanidade. Natal celebra o acontecimento e traz para o nosso
meio a Pessoa.
Que essa certeza de fé confira ao seu Natal sua plena dimensão e se prolongue, tonificante, por todo o novo ano
de 2022, trazendo paz, renovando esperança e multiplicando alegria. Que seja um
ano de crescimento e positivismo para todos.

Eusebio Antonio Dutra de Carvalho – Sobradinho

» Sebastião Machado Aragão,
Asa Sul

Cegueira

Ronaldo compra Cruzeiro,
corta três zeros e, ainda sem
um Plano Real, rebatiza o
clube de Cruzado Novo!

» Lauro A. C. Pinheiro,
Asa Sul

Brant
Notável o artigo O País das tristes certezas escrito por
Roberto Brant. Lúcido e realista, é um dos poucos que conhecem bem a política do país, ao passo que outros, não
todos, só escrevem bobagens.

» Roberto Rodríguez Suarez,
Lago Norte

» Paulo Souza,
Brasília
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O Cruzeiro, agora, se tornará
um Fenômeno! O mundo dá
voltas: o vendido pelo clube
dele se tornou comprador,
dono! É isso aí, uai!

Eu não acredito nesta pesquisa na qual aparece o ex
-presidiário em primeiro lugar. Também não acredito que
o povo brasileiro queira a volta do PT ao poder, depois que
ficou instalado 16 anos no Palácio do Planalto, onde causou
um estrago terrível à nação. Eu
votei no enganador Lula em 3
eleições pra nunca mais ouvir
falar de PT.

A edição de 18 de dezembro do Correio Braziliense,
ao trazer de volta as Dicas de Português, nos deu o melhor
dos presentes. À mestre Dad com carinho.

Diretor Presidente

Vice-presidente de Negócios Corporativos

Marcos Paulino – Águas Claras

Dad

ÁLVARO TEIXEIRA DA COSTA

CORPORATIVO

Boa sacada essa do Lula
ter Aziz como vice!

» José Monte Aragão,
Condomínio Alto da Boa Vista

Camões, e, VII e 14

Editores executivos

Pode até não mudar a situação,
mas altera sua disposição

É estarrecedora a cegueira de determinados senhores, exigindo de um presiden» José Ribamar Pinheiro Filho,
te com três anos de mandato
Asa Norte
o conserto do desastre do seu
antecessor, motivado, dentre
outros males, pela corrupção,
Ricardo Santoro – Lago Sul
nunca dantes vista, em nosso país. Segundo especialistas,
STF
sem quaisquer paixões polítiO Supremo finge que julco-partidárias, serão necessáA leitura nos remete de volta
ga. Administra o país. O Exerias seis décadas, para o devino tempo e a ver o mundo
cutivo finge que Executa, e o
do ajuste. Faltam, portanto, 57
Legislativo finge que legisla.
anos. Hoje, somos donos dos
de uma nova perspectiva.
Ou seja: os senhores togados
nossos destinos, observandoJosé Matias-Pereira – Lago Sul
estão administrando a Nase por conseguinte, as normas
ção. Basta ver alguns memda cidadania. Amanhã, caso
bros tirarem poder, obriganão saibamos votar, a nação
rem o presidente da Repúbrasileira será, irremediavelblica a cumprir em prazos curtos e esdrúxulos, coisas mente, composta por dois grupos: opressores e oprimique são impossíveis de cumprir as ordens dos caciques dos. O perigo encontra-se na antessala. Que digam os
do Supremo. O Executivo não consegue administrar o argentinos e os venezuelanos. Torna-se importante lemBrasil diante das amarras do STF. O presidente da Re- brar, que tal antecessor lambia as botas do tirano Hugo
pública é, diuturnamente, perseguido por um grupo de Chávez. Hoje, se autodeclara mais “maduro”.
ministros da Suprema Corte. Já o Legislativo, trava tudo que o Executivo pede, implora e até ajoelha-se com » Jivanil Caetano de Farias,
o intuito de erguer a economia, produzir empregos e le- Jardim Botânico
var ao povo, em especial os mais necessitados, uma vida digna, especialmente diante a tragédia da pandemia
que assola o Brasil e o mundo. O STF deu prazo de qua- Megalômano ou terrorista?
tro dias para Bolsonaro começar vacinar crianças de 5
a 8 anos. Determinou, também, a exigência de compro“Vacina para crianças tem que ter autorização dos
vante de vacina para entrar no país, e por aí vai. É um pais e receita médica. Criança é coisa muito séria. Não se
Poder interferindo no outro e a democracia que se las- sabe (sic) os possíveis efeitos adversos futuros. É inacreque. E nós, pobres mortais, ficamos a ver navios. Para ditável o que a Anvisa fez.” — Jair Bolsonaro, presidente
que 60 dias de férias para os ilustres ministros?
da República.

‘‘Na quarta parte nova os campos ara
E se mais mundo houvera, lá chegara’’

Plácido Fernandes Vieira e Vicente Nunes
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A flexibilização do
direito do trabalho
» MARCO AURÉLIO MELLO
Ministro aposentado do STF

A

sociedade está em constante movimento. Durante muito tempo vingaram, na
seara do trabalho, as ideias napoleônicas, a prevalência da liberdade de contratar. A relação jurídica prestador-tomador de
serviços fazia-se regida pelo direito civil. Então,
ante mercado desequilibrado, com oferta excessiva de mão de obra e escassez de fonte de
subsistência — própria e da família — o resultado era único: a aceitação das condições oferecidas por quem desejava a força de trabalho.
Na era Vargas e graças à sensibilidade social
do primeiro ministro do Trabalho — Lindolfo Collor, concluiu-se que a correção de rumo
haveria de passar por legislação especial, com
intervenção marcante e decisiva do Estado na
relação jurídica.
Exposição de motivos, elaborada pelo jurista
Alexandre Marcondes Filho a partir de trabalho
de fôlego de comissão de doutos, veio a respaldar
a edição do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, mediante o qual aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho.
Na reunião da legislação esparsa, introduzidas modificações civilizatórias, prevaleceram o
patriotismo e a inspiração social. A consolidação surgiu harmônica com o estágio do desenvolvimento jurídico. Mostrou-se consequência
do contexto, dando-se ênfase à proteção do trabalhador, indiscutivelmente a parte mais fraca.
Observou-se a precedência das normas em relação a ajustes, surgindo preocupação com a jornada dos menores.
Admitiu-se, observadas condições mínimas, o

acordo tácito, ou seja, a prática notada no local
da prestação dos serviços, em última análise, a
realidade factual. Deu-se ênfase à preservação do
sadio ambiente de trabalho, com a obrigatoriedade de uso, pelo trabalhador, dos equipamentos de defesa pessoal, fornecidos pelo tomador
dos serviços e aprovados pelas autoridades de
higiene do trabalho. Cumpre observar o teor do
item 84 da Exposição de Motivos.
“Ao pedir a atenção de Vossa Excelência para essa notável obra da construção jurídica, afirmo, com profunda convicção e de um modo geral, que, nesta hora dramática que o mundo sofre (Segunda Guerra Mundial), a Consolidação
constitui um marco venerável na história de nossa civilização, demonstra a vocação brasileira
pelo direito e, na escureza que envolve a humanidade, representa a expressão de uma luz que
não se apagou. “
Em 1943, a população brasileira era de 41 milhões de almas. Então, tinha-se o desequilíbrio
consideradas oportunidades para prover a subsistência. O Estado interveio com normas imperativas. O direito do trabalho foi um avanço civilizatório. Cabe indagar: o quadro notado em 1943 foi
suplantado a ponto de dispensar o trato especial
da relação jurídica empregado-empregador? Vem
à memória o chavão da Copa do Mundo de Futebol de 1970: “Noventa milhões de brasileiros em
ação, pra frente Brasil”.
O senso demográfico de 2020 revelou a existência de pouco mais de 200 milhões de habitantes, no Brasil continental de 8,5 milhões de
quilômetros quadrados. Ocorreu crescimento

populacional geométrico. A economia como
um grande todo não o acompanhou. Ante o fenômeno há de concluir-se pela impossibilidade
social de ter-se o afastamento das regras protetivas de trabalho.
A vida econômica é impiedosa. Não se dá um
passo sem o acionamento do bolso, falhando o Estado na prestação de serviços essenciais — educação, moradia, saúde, transporte e segurança pública. É balela pensar que a deficiência marcante
do mercado é amenizada pela economia informal.
Mais do que nunca surge a valia das normas.
Os princípios que as norteiam, entre os quais
sobressai o da imperatividade, colocando em
segundo plano a manifestação da vontade pelo
empregado, no que tende a sucumbir, optando
pelo mínimo existencial, não podem ser afastados, sob pena de retrocesso social, confirmando-se a máxima segundo a qual a corda sempre
se rompe na parte mais frágil.
É fácil falar em reforma trabalhista, fechando os olhos considerados os menos afortunados. É fácil potencializar a óptica desenvolvimentista, considerada a liberdade de mercado.
A visão é míope presente o bem-estar do trabalhador. O argumento da existência de elevados
encargos sociais não conduz à fragilização das
regras trabalhistas. Direciona, sim, à revisão da
política fiscal, aplacando-se a fúria arrecadadora. Diziam os antigos que a virtude está no
meio termo. Que essa verdade frutifique, não
se retroagindo socialmente. A existência de dias
melhores pressupõe a observância da organicidade do direito.

Os perigos do Natal
» ANDRÉ GUSTAVO STUMPF
Jornalista (andregustavo10@terra.com.br)

O

Natal é momento muito perigoso para
jornalistas. É o dia em que na metade
ocidental do mundo não há praticamente nenhuma notícia importante, salvo algum desastre imprevisto. Governantes e governados se dedicam a preparar a mesa da recepção
familiar da noite. As famílias se organizam para
confraternizar em torno da mesa possível. Uns
com espumante, outros com vinho barato. Mas
é imperioso fazer um brinde, qualquer brinde.
Jornal, na moda antiga, era produzido por pessoas. Sem algoritmos. Naquela época, o fechamento no Natal tinha que ser puxado para o meio
da tarde para que os gráficos também pudessem
comemorar. O jornal precisava ficar pronto para
ser impresso por volta das 15h. E, naturalmente, com o editorial sobre o principal assunto do
dia. Esse era o desafio. Não há notícia importante no dia de Natal.
Estava na posição de comandar uma grande
redação no dia de Natal. Pensei muito sobre o
editorial e decidi escrever sobre o próprio Natal.
Assim fiz. Havia na Roma Antiga uma festa linda
chamada Natalis Solis Invicti, o sol invicto, comemorado no dia 25 de dezembro. É o solstício
de inverno, quando a noite tem duração maior
que o dia. Mas o sol invicto vence a luta contra a
trevas e chega no dia 22 de junho ao solstício de
verão, no Hemisfério Norte, quando o dia tem
duração maior que a noite. Ou seja, o sol vence.
Ele é invicto no sentido de invencível.
A festa de Natal, no dia 25 de dezembro, começou a ser comemorada com sentido religioso

por volta do ano 336 d.C., depois que o Império
Romano se tornou cristão. Outro mistério é a idade de Jesus Cristo. Não há na Bíblia nenhuma indicação das feições do filho do Altíssimo, nem de
sua idade. Existe indicação de que que ele começou a fazer suas pregações em torno dos 30 anos
de idade. Segundo estudiosos, Cristo não nasceu
no ano 1, mas seis séculos antes. A diferença entre os calendários juliano e gregoriano empurra
datas de um lado para outro. Essa peculiaridade
explicaria a confusão.
O Natal para o mundo ocidental e cristão é
o momento de confraternização. Há sensação
de que um ciclo se encerra e outro tem início. É
momento de esperança, boas expectativas e renovação. Dito tudo isso, no dia seguinte, quando o jornal circulou com o meu editorial, recebi
do proprietário do jornal uma breve comunicação: ‘Seu editorial está muito bem escrito. Mas no
meu jornal, Cristo nasceu no Natal, dia 25 de dezembro. Entendeu?’ É claro que entendi. Repito
a história aqui para demonstrar de público que
aceitei e não discuto mais o assunto.
Contudo, este pode ser um Natal ainda mais
perigoso porque no próximo já estaremos em outra dimensão política. Haverá um presidente eleito. Entre os candidatos, Lula reaparece no cenário como um poço cheio de mágoas e rancores. Já
anunciou que pretende controlar a imprensa e as
redes sociais. Vai para o confronto. Poderá ter, como candidato a vice, Geraldo Alckmin, uma surpresa de final de ano. O atual presidente, que acaba de colocar no Supremo Tribunal Federal um

jurista terrivelmente evangélico, ameaça transformar o país em território dominado por visões
religiosas fanáticas. Pode se transformar em inesperado aiatolá sul-americano.
Os outros candidatos serão obrigados a trabalhar com inteligência para vencer o fogo de barragem que se erguerá contra eles nas redes sociais. O bombardeio será diário, impiedoso, sem
tréguas. O ano de 2021 foi o período em que, apesar do governo federal, o Brasil controlou a covid-19. Os brasileiros chegaram a dezembro com
número de mortos diários inferior ao de janeiro.
Mas a doença matou quase 618 mil pessoas no
país sem que o presidente tenha feito uma única visita a hospital. Ele disse que todo mundo vai
morrer um dia.
Já houve um Natal desastroso na história recente no Brasil. No último dia 13 de dezembro,
completaram-se 53 anos da edição do Ato Institucional nº 5, quando o regime militar rasgou a
fantasia e assumiu sua postura ditatorial. Foi o
início de um longo período de prisões sem culpa
formada, torturas, invasões de redações de jornais e outras ilegalidades. Foi um Natal de fugir
da polícia. Um Deus nos acuda. Durou 10 anos
o período de exceção. A Constituinte de 1988 recolocou a liberdade na pauta brasileira.
O próximo Natal poderá encontrar os que sobreviverem à doença e à recessão em situação
pior que a atual. Mas a vida é sempre maior que
as nossas abstrações. E costuma surpreender. Dedos cruzados. Desejo feliz Natal a todos e melhor
ano novo. Assim seja.

O Zumbi nosso
de cada dia
» RICARDO NOGUEIRA VIANA
Delegado Chefe da 6ª DP e professor de educação física

E

m 20 de novembro de 1695, após várias
incursões à Serra da Barriga, as tropas de
Jorge Velho, comandadas por André Furtado de Mendonça, chegaram ao Quilombo
de Palmares e assassinaram Zumbi e o restante do seu exército de resistência. O interesse em
abater Palmares nada tinha a ver com o poderio
militar dos negros, mas sim a ameaça que eles
indicavam aos alicerces da ordem escravagista.
Em homenagem ao líder negro, o qual tem a
sua biografia marcada por inações, afrodescendentes e antirracistas refletem sobre o passado,
o presente e tentam erguer um depois. O pretérito do povo negro é marcado, principalmente,
pela ausência de registros sobre a sua chegada,
permanência e liberdade em solo brasileiro durante os séculos de escravidão. É o dia da consciência negra.
A partir de 1535, foram aportados à América mais de 12 milhões de escravos oriundos
de países africanos, sendo que o Brasil recebeu
quase metade. Destes, 1,8 milhão morreram na
travessia do Atlântico e foram arremessados
aos tubarões. Vergonhosamente, fomos o último país da América a abolir a escravidão. Os
negros eram tratados como coisa, tinham proprietários, imploravam por comida e sofriam
castigos severos. E quem eram essas pessoas,
as quais deram origem a 56% da nossa população, segundo IBGE?
Coincidente, neste mês, encontrei um amigo de origem polonesa, cujos pais chegaram ao
Brasil após a Segunda Guerra. Ele me mostrou a
sua árvore genealógica, pessoas que participaram na formação da família. Os antepassados
do meu parceiro branco remontavam a 1712.
Estavam descritos quem eram, o que faziam
e o mais engraçado, quase todos eram importantes. Saí do encontro tentando montar a minha representatividade e não fui muito longe.
Creio que como todo afrodescendente, conseguimos regredir até três ascendências e alcançamos um substantivo em comum a designar
a seguinte, escravos ou cativos. Não se têm nomes, certidões, lugares que habitavam, quantos filhos, mas sim, alguma coisa do tipo, ouvi
falar e nada mais.
Tentei através do meu sobrenome e também
não avancei. Possuo dois, o primeiro remonta
a uma árvore e, segundo relatos, eram comuns
aos negros libertos adotarem nomes da natureza para construírem suas identidades. Passo
seguinte, fui para o último nome, o qual me remontou a um político do estado do Maranhão.
Segundo relato de um primo, nossa tataravó
era uma escrava da fazenda e reproduziu um
filho de um dos proprietários, não se sabe exatamente qual deles, mas era da família. Isto, a
minha origem teve uma ou mais mulheres negras estupradas. Esta gerou alguém por parte
do clã, dali em diante recebeu o seu nome, o
qual foi passado para a sua prole.
Esse é um dos reflexos covardes da escravidão, sabemos quem somos, mas não de onde
viemos. Após a Lei Áurea, o então ministro da
Fazenda, Rui Barbosa, ordenou a destruição de
todos os documentos relativos à posse de escravos. O intuito seria evitar o pedido de indenização por parte dos aristocratas, o que traria
um efeito devastador às finanças do país. Portanto, não há como avançar na busca de nossa ascendência.
Mas uma coisa é certa, se hoje vivemos, é
porque um guerreiro foi capturado e subjugado, passou pela porta do não retorno, sobreviveu aos porões dos tumbeiros — navio negreiro,
foi comercializado, castigado e conseguiu se reproduzir para que aqui estivéssemos.
Dia da consciência negra é o momento de ressignificar o passado, apesar de poucos registros
físicos, mas de muito sangue. Zumbi é singular,
pois é um dos únicos negros contados pela história. Quantos negros anônimos resistiram com
a vida aos castigos severos, às incontáveis chibatadas, à subtração de suas crianças e à violência sexual? Se hoje se abre um parêntese às mulheres negras, imaginem em uma senzala, sendo abusadas e violentadas constantemente ao
alvedrio de seus senhores.
Estamos falando de pessoas que, apesar
de serem consideradas coisas, objetos, sofreram, morreram e formaram com suor e lágrimas o povo brasileiro. Também é o momento de avaliar o presente, consolidar balizas e
prosseguir lutando por igualdade e respeito.
Sim, não somos iguais. Desde uma abolição
imprudente, que empurrou o povo negro para
as margens da sociedade, à ausência de políticas públicas que o mantém nesta condição:
ocupando favelas, cadeias e morrendo de forma hemorrágica.
Ações afirmativas não se restringem a cotas
em universidades e concurso públicos, pois há
falhas sensíveis na educação básica e o negro
que habita favelas não tem o que comer e vestir, tampouco onde habitar. Quanto ao futuro,
será reflexo das nossas ações e omissões. Em
2022, ano eleitoral, seria o momento de união
para que elegêssemos representantes compromissados com os anseios da negritude, pois somos muitos.
A maioria vence, desde que saiba o que quer.
Eleger e nomear mandatários, não necessariamente negros, pois alguns que hoje ocupam
as esferas de poder bradam por tolices, como
uma escravidão benéfica ou que vivemos uma
democracia racial. Mas, acreditar e eleger pessoas que tenham empatia com que o negro, sobrevivente desta sociedade hierarquizada, viveu
e anseia para construir uma nação mais justa e
igualitária.

Ciência
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Adaptando uma teoria de Stephen Hawking, astrofísicos sugerem que, logo após o Big Bang, objetos primordiais
formaram a matéria escura que, embora abundante, jamais foi observada. Novo supertelescópio poderá confirmar a ideia

Buracos negros na
origem de um mistério
Handouts/AFP - 29/11/13

» PAlomA oliveto

esses corpos primordiais teriam a capacidade de se transformar em objetos
supermassivos, se banqueteando com
gás e estrelas de sua vizinhança ou se
fundindo com outros buracos negros.
“Buracos negros primordiais, se eles
existem, podem muito bem ser as sementes das quais todos os supermassivos se formam, incluindo aquele no
centro da Via Láctea”, disse Natarajan.
“O que considero pessoalmente muito empolgante nessa ideia é como ela
une elegantemente os dois problemas
realmente desafiadores em que trabalho — o de sondar a natureza da matéria escura e a formação e o crescimento de buracos negros — e os resolve de
uma só vez.”

D

Radiação

Reprodução de um buraco negro: cientistas propõem que
esses corpos primordiais existem desde o início do Universo
da astrofísica moderna:
como os buracos negros
supermassivos no Universo primitivo cresceram tanto tão rápido?
Dados os mecanismos
que observamos hoje, no Universo moderno, eles não teriam tido
tempo suficiente para
se formar. Por fim, também resolveria o antigo mistério de por que
a massa de uma galáxia
é sempre proporcional
à massa do buraco negro supermassivo em
Telescópio James Webb, a ser lançado neste
seu centro.”
ano, ajudará a aprofundar o modelo proposto
Günther Hasinger,
diretor da Agência Espacial Europeia (ESA),
física’ para explicar a matéria escura.
também enfatiza, em comunicado, que
Além disso, nos ajudaria a responder a
os buracos negros de tamanhos difeuma das questões mais convincentes
rentes ainda são um mistério. “Não
CHRiS GUNN

ois dos mais fascinantes e
misteriosos elementos do
Universo podem estar intimamente associados, dizem
pesquisadores da Universidade de
Miami, da Universidade de Yale e da
Agência Espacial Europeia. Propondo um modelo alternativo de como
surgiu o Cosmos, os astrofísicos sugerem que todos os buracos negros
— dos tão pequenos quanto a cabeça de um alfinete até os gigantes,
que cobrem bilhões de quilômetros
— foram criados instantaneamente após o Big Bang. Essas regiões do
espaço das quais nem uma fração
de partícula pode escapar seriam os
responsáveis pela formação de toda
a matéria escura.
Assim, os cientistas sugerem que buracos negros existem desde o início do
Universo e que esses corpos primordiais podem ser tão sombrios quanto a
até agora inexplicada matéria escura.
Se for comprovada com dados coletados pelo Telescópio Espacial James Webb, que será lançado ainda neste mês,
a descoberta pode transformar a compreensão científica das origens e da natureza desses dois mistérios cósmicos.
A matéria escura, que nunca foi
observada diretamente, é considerada a maior parte da matéria no Universo e atua como o andaime sobre
o qual as galáxias se formam e se desenvolvem. Por outro lado, buracos
negros, que podem ser encontrados
no centro da maioria das galáxias, são
observáveis. Trata-se de um ponto no
espaço onde a matéria está tão compactada que a gravidade se torna intensa suficiente para que nada escape
da região, nem mesmo a luz.
“Nosso estudo prevê como seria o
Universo primitivo se, em vez de partículas desconhecidas, a matéria escura
fosse feita por buracos negros formados
durante o Big Bang — como Stephen
Hawking sugeriu na década de 1970”,
explica, em nota, Nico Cappelluti, professor-assistente de física na Universidade de Miami e primeiro autor do estudo, que será publicado na revista The
Astrophysical Journal.
“Isso teria várias implicações importantes”, continua Hawking. “Primeiro, não precisaríamos de uma ‘nova

ARQUEOLOGIA

entendemos como os supermassivos
podem ter crescido tanto no tempo relativamente curto disponível desde que
o Universo existiu.”
O modelo desenvolvido pelos
cientistas ajusta a teoria proposta
inicialmente por Hawking e seu colega físico Bernard Carr, segundo a
qual, na primeira fração de segundo
após o Big Bang, pequenas flutuações
na densidade do Universo podem ter
criado uma paisagem ondulante, com
regiões irregulares, que tinha massa
extra. Essas áreas desmoronariam em
buracos negros.
A teoria não ganhou força científica, mas Cappelluti, Hasinger e Priyamvada Natarajan, astrofísico de Yale, sugerem que ela pode ser válida,
com algumas pequenas modificações.
O modelo mostra que as primeiras estrelas e galáxias teriam se formado em
torno de buracos negros no início do
Universo. Eles também propõem que

Os buracos negros primordiais
também podem resolver outro quebra-cabeça cosmológico: o excesso
de radiação infravermelha, sincronizado com a radiação de raios X, que
foi detectado em fontes distantes e
escuras espalhadas pelo Universo.
Os autores do estudo disseram que o
crescimento dos primeiros objetos do
tipo apresentaria exatamente a mesma assinatura de radiação.
O melhor de tudo, apontam, é que,
em um futuro próximo, a existência de
buracos negros primordiais pode ser
provada — ou desmentida — graças
ao telescópio Webb, programado para
ser lançado na Guiana Francesa antes
do fim deste ano, e à Antena Espacial
de Interferômetro Laser liderada pela ESA (LISA), em uma missão planejada para 2030. Desenvolvido por Nasa, ESA e Agência Espacial Canadense
para suceder o Hubble, o supertelescópio Webb pode olhar para mais de
13 bilhões de anos atrás.
Se a matéria escura fosse composta
de buracos negros primordiais, mais estrelas e galáxias teriam se formado em
torno deles no universo primitivo, que
é precisamente o que a máquina do
tempo cósmica será capaz de ver. “Se
as primeiras estrelas e galáxias já se formaram na chamada ‘idade das trevas’,
Webb deve ser capaz de detectar as evidências delas”, disse Hasinger. Por sua
vez, LISA será capaz de captar sinais de
ondas gravitacionais de fusões iniciais
de buracos negros primordiais.

Hans Sell/Divulgação

Rede social de 50 mil anos
Os humanos são criaturas sociais,
mas pouco se sabe sobre quando, como
e por que diferentes populações se conectaram no passado. Responder a essas perguntas é crucial para interpretar
a diversidade contemporânea. Embora
o DNA seja uma ferramenta poderosa
para o estudo de interações genéticas, o
mesmo não se pode falar sobre as trocas
culturais entre os povos. Agora, cientistas do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana se voltaram para
uma fonte inesperada de informação —
contas de casca de ovo de avestruz — para lançar luz sobre redes sociais antigas.
Em um novo estudo, publicado ontem, na revista Nature, os pesquisadores Jennifer Miller e Yiming Wang relatam 50 mil anos de conexão e isolamento populacional, impulsionados
pela mudança nos padrões de chuva,
no sul e no leste da África. Contas de
casca de ovo de avestruz (OES, sigla
em inglês) são artefatos ideais para
entender as relações sociais do passado remoto. Elas são os mais antigos
ornamentos totalmente manufaturados do mundo, o que significa que,
em vez de usar essas peças do jeito
em que foram encontradas na natureza, os humanos as transformaram
completamente para produzir contas.

» Buraco de ozônio em
2021 é um dos maiores
o Programa de observação da terra
da União europeia (Copernicus)
informou que o buraco da camada
de ozônio na Antártida está perto de
fechar, fazendo dele um dos maiores
e mais duradouros já registrados. A
camada do ozônio na estratosfera
protege a terra de radiações
ultravioletas potencialmente
nocivas. os gases CFC e HFC,
emitidos por produtos como sprays,
liberam cloro ao serem atingidos
pelas radiações ultravioletas,
causando a destruição do ozônio.

Essa extensa modelagem cria amplas oportunidades para variações de
estilo. Como culturas distintas produziram contas diferentes, os acessórios pré
-históricos fornecem aos pesquisadores uma maneira de rastrear conexões
culturais. “É como seguir uma trilha de
migalhas de pão”, diz Miller, principal
autor do estudo. “As contas são pistas,
espalhadas no tempo e no espaço, apenas esperando para serem notadas.”
Para procurar sinais de conectividade

da população, Miller e Wang reuniram
o maior banco de dados de contas de
casca de ovo de avestruz já feito. Inclui
dados de mais de 1,5 mil peças individuais descobertas em 31 locais no sul e
no leste da África, abrangendo os últimos 50 mil anos. A coleta desses dados
foi um processo lento e meticuloso que
levou mais de uma década.
Ao comparar as características
do grânulo OES, como espessura da
casca e diâmetros total e da abertura, Miller e Wang descobriram que,
entre 50 mil e 33 mil anos atrás, as
pessoas no leste e no sul da África
usavam grânulos OES quase idênticos. A descoberta sugere uma rede
social de longa distância que abrange mais de 3 mil quilômetros e conectou humanos nas duas regiões.
“O resultado é surpreendente, mas
o padrão é claro”, diz Wang, coautor
do estudo. “Ao longo dos 50 mil anos
que estudamos, esse é o único período em que as características do cordão são as mesmas.”

Mudança no clima
Essa conexão leste-sul em 50-33
mil anos atrás é a rede social mais
antiga já identificada e coincide com

Povos distantes 3 mil quilômetros faziam contas de casca de ovo iguais: conexão
um período particularmente úmido
na África oriental. No entanto, os sinais da sua existência desapareceram
há 33 mil anos, provavelmente devido a uma grande mudança no clima global. Quase ao mesmo tempo
em que a rede social se desintegrou,
o leste da África experimentou uma
redução dramática na precipitação,
conforme o cinturão de chuva tropical se deslocou para o sul. Isso aumentou a chuva na grande área que
conecta as áfricas oriental e meridional (a bacia hidrográfica do Rio Zambeze), inundando, periodicamente,

as margens dos rios e, talvez, criando uma barreira geográfica que interrompeu as redes sociais regionais.
“Por meio dessa combinação de proxies paleoambientais, modelos climáticos e dados arqueológicos, podemos ver
a conexão entre as mudanças climáticas
e o comportamento cultural”, diz Wang.
“Essas minúsculas contas têm o poder
de revelar grandes histórias sobre nosso
passado”, completa Miller. “Nós encorajamos outros pesquisadores a construir
sobre esse banco de dados e continuar
explorando evidências de conexão cultural em novas regiões.”
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VIOLÊNCIA / Agentes localizaram os corpos de Shirlene Ferreira da Silva, 38 anos, e Tauane Rebeca da Silva, 14, próximo ao
córrego onde elas iriam tomar banho, no Sol Nascente. As duas estavam cobertas por folhas. Uma camiseta pode indicar o assassino

Morte de mãe e filha é
mistério para a polícia
Material Cedido ao Correio

Arquivo pessoal

» DARCiANNe Diogo
» RAFAelA MARTiNS

Linha do tempo
9 de dezembro

D

epois de 11 dias de buscas, a polícia encontrou os corpos de Shirlene Ferreira da Silva, 38
anos, e da filha Tauane Rebeca
da Silva, 14, que saíram de casa
em 9 de dezembro para passearem em um córrego na região
do condomínio Gileade, no Setor Habitacional Sol Nascente.
A mãe e a adolescente estavam
parcialmente enterradas na terra e coberta por folhas. Indícios
das investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
apontam que as duas foram vítimas de um crime violento. Na
manhã de hoje, os corpos serão periciados e retirados por
equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Ao Correio, Shirlei Silva, 39, irmã de Shirlene,
falou que a família está estarrecida com o caso.
Grávida de quatro meses, Shirlene saiu de casa, às
14h30, na companhia de Tauane. Por volta das 18h30, o marido, Antônio Silva, chegou em
casa e perguntou pela mulher
ao filho mais novo do casal.
Em resposta, o garoto disse
que as duas haviam saído para
ir até o córrego e não haviam
retornado até então. Preocupados, familiares registraram
boletim de ocorrência por desaparecimento na 23ª Delegacia de Polícia (P Sul). Mãe
e filha deixaram os celulares
em casa antes do passeio. Nas
mensagens analisadas, os policiais encontraram conversas
de Shirlene dizendo que pretendia ir para o Maranhão. “A
partir disso, passamos a trabalhar com várias hipóteses, sendo principalmente afogamento e fuga”, disse o delegado-adjunto, Vander Braga.
A força-tarefa de buscas contou com cães farejadores, mergulhadores e helicópteros do
CBMDF e da Divisão de Operações Especiais da PCDF (DOE).
As equipes encontraram um
guarda-chuva à margem do córrego. “A gente começou a descartar a possibilidade de tromba
d’água, até porque os familiares
afirmavam que as duas sabiam
nadar”, completou o delegado
Vander Braga. Os investigadores requisitaram, ainda, o acesso a mais de 90 câmeras de ônibus, da região, e de comércios e
casas vizinhas.
Em estado de choque, Shirlei afirmou que não conseguiu
reconhecer a irmã e a sobrinha. “A gente ainda não viu os
corpos, porque não deixaram,
mas a polícia confirmou que
são elas. Estou muito mal, e
o marido dela está sem chão.
A única coisa que eu sei é que
elas estavam enterradas próximo aos locais de busca”, relatou, emocionada.

Shirlene Silva e a filha Tauane
Silva saíram de casa em direção
a um córrego na região do Sol
Nascente, em Ceilândia, às 15h. o
marido de Shirlene, Antônio
Silva entrou em contato com o
Corpo de Bombeiros informando
o desaparecimento, às 21h. A
corporação iniciou as buscas
próximo ao córrego.
10 de dezembro
Mergulhadores, cães farejadores
e militares percorreram cerca de
3 quilômetros do córrego atrás
das vítimas.
Shirlene e Tauane desapareceram em 9 de dezembro

12 de dezembro
o Corpo de Bombeiros encerrou
as buscas por Shirlene e Tauane
após receberem informações
de que a dupla teria sido vista
em uma igreja na região de
Samambaia. As atividades
de resgate duraram três dias
consecutivos.

Divulgação/PCDF

13 de dezembro
As investigações retornaram, e
os familiares foram orientados a
procurar a Polícia Civil. o resgate
aéreo foi acionado; e as buscas,
retomadas.
16 de dezembro
o Corpo de Bombeiros encerrou
as buscas pelas desaparecidas.
Cerca de 6km foram percorridos
pela corporação.
20 de dezembro

Segundo a polícia, vítimas não teriam chegado a entrar no córrego

Depoimento
Uma testemunha ocular foi
primordial para a retomada das
buscas, uma vez que a PCDF e
CBMDF haviam encerrado a operação. Em depoimento prestado
no sábado, uma pessoa confirmou que Shirlene e Tauane haviam descido rumo ao córrego.

Segundo o delegado Vander Braga, até aquele momento, ninguém havia confirmado a informação de que as duas foram em
direção ao condomínio Gileade.
No depoimento, a testemunha detalhou que viu as duas
com guarda-chuva com as mesmas características do que o encontrado pelas equipes de busca.
Uma outra pessoa reparou que

Camiseta estava em um galho próximo ao local das mortes
mãe e filha não haviam retornado e se preocupou. Com a nova
informação, os agentes da 23ª DP
reiniciaram as buscas na área de
mata, de difícil acesso, que contém vários vales e grutas.
Na tarde de ontem, os investigadores localizaram os corpos
de Shirlene e Tauane distante
cerca de 500 metros do córrego. As duas estavam de roupa,
e a polícia descartou que as vítimas tenham sofrido algum
tipo de violência sexual e que,
inclusive, não teriam chegado
a entrar na água.
Mãe e filha estavam uma ao
lado da outra, com metade dos
corpos enterrados sob um lamaçal e a outra parte coberta por folhas. “A impressão é de que o criminoso tenha tentado enterrar
os corpos, mas como não conseguiu, decidiu cobrir com as plantas”, frisou o delegado Vander. Na
avaliação do policial, elas foram
vítimas de crime violento.
Segundo as investigações, a
mochila que Shirlene carregava,

Estou muito mal,
e o marido dela
está sem chão.
A única coisa
que eu sei é que
elas estavam
enterradas
próximo aos
locais de busca”
Shirlei Silva, irmã
de Shirlene

com uma toalha dentro, não foi
localizada, o que pode reforçar
a hipótese de latrocínio (roubo
seguido de morte). Uma blusa
cinza encontrada pendurada em

os corpos foram encontrados
cobertos por folhas, próximo ao
córrego, por policiais civis.
um galho e suja de barro poderá
revelar a identidade do assassino. “A camiseta foi encaminhada para a perícia para análise.
Além disso, vamos pegar o DNA
da unha das vítimas para saber
se houve luta corporal”, detalhou Vander Braga.
Por se tratar de uma área do
Sol Nascente, a investigação,
agora, segue à cargo da 19ª DP
(P Norte), delegacia responsável pela região. Ao Correio, o
delegado Gustavo Augusto, chefe da unidade, adiantou que a
perícia dos corpos será feita às
9h30 de hoje. “Fomos (ontem)
ao local, mas chegamos próximo a mais ou menos 150 metros, porque não conseguimos
avançar. Como choveu muito,
houve um alerta dos bombeiros na questão da segurança”,
explicou o policial.
Em nota, o CBMDF informou
que o córrego estava muito cheio,
com forte correnteza e, por isso,
não foi possível garantir a segurança dos peritos da PCDF.

Reprodução/PCDF

Membro do Comando Vermelho é preso
Um foragido da Justiça do Estado do Ceará foi preso por policiais militares e agentes da 1ª
Delegacia de Polícia (Asa Sul).
Expedito Erivan Melo da Silva,
mais conhecido como Kiko, é
integrante do Comando Vermelho, facção oriunda do Rio de Janeiro, e investigado por cometer, ao menos, oito crimes, como
homicídios, latrocínio (roubo

seguido de morte), tráfico de
drogas, associação criminosa e
porte ilegal de arma de fogo.
Ele foi localizado em Cristalina
(GO), no sábado.
O homem era investigado
desde o início de dezembro, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em trabalho conjunto com as forças de segurança do
Ceará, os agentes constataram

que o foragido estava escondido em Planaltina, no DF, mas
não foi localizado. Com novas
informações, os policiais descobriram que Kiko havia se mudado para o Entorno do DF.
Por volta das 17h de sábado,
os investigadores foram informados que os PMs haviam capturado Kiko. O foragido estava no quintal de casa e foi

preso quando abria o portão da
garagem para sair em um Gol
prata. Na busca dentro do carro, foram apreendidos uma pistola prata, carregada com munições. O automóvel apresentava
adulteração dos sinais identificadores presentes nos vidros e
da longarina embaixo do banco
do passageiro, e havia sido roubado no Ceará. (DD)

Expedito é
investigado
por cometer,
ao menos,
oito crimes
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No DF, medida entra hoje em vigor, quatro dias depois da confirmação de mais dois casos da ômicron. Mais de 693 mil
pessoas já podem tomar a dose de reforço. Imunossuprimidos estão aptos a receber a D4 também a partir desta terça

Intervalo da D3 é reduzido
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

» ANA ISABEL MANSUR

Covid-19

A

pós o Ministério da Saúde anunciar que o espaço entre a segunda (D2)
e a terceira (D3) doses
das vacinas contra a covid-19
passaria de cinco para quatro
meses, o governador do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha (MDB),
informou que a regra passa a
valer no DF a partir de hoje. A
mesma portaria da pasta federal
autorizou a aplicação da quarta
dose (D4) em pacientes imunossuprimidos. Ao Correio, o chefe
do Executivo local afirmou que
a medida também passa a valer
a partir de hoje.
Segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), 693.478 pessoas
acima de 18 anos, que estariam
aptas a receber a D3 a partir de
janeiro, devem procurar os postos de atendimento. Segundo
o documento do ministério, os
pacientes com doenças graves
devem procurar os postos de
saúde quatro meses após terem
recebido a D3.
A aplicação de doses extras
em intervalos menores do que
os previstos inicialmente é uma
excelente estratégia para enfrentar a variante ômicron, conforme
explica o infectologista Hermeson Luz. “Os estudos mostram
que a terceira dose consegue
manter a eficácia (das vacinas)
em níveis consideráveis”, aponta. De acordo com o médico, os

3
Total de mortes: 11.087
Média móvel de mortes: 4,8
Casos do dia: 73
Total de casos: 518.644
Média móvel de casos: 42,8
Mortes do dia:

Casos recuperados:

507.081 (97,8%)
Vacinômetro
Total D1:

2.301.283

Total D2 ou DU:

2.099.061
Total D3: 290.748
População acima de 12 anos com
D1:

91,51%

População acima de 12 anos com
Pessoas acima de 18 anos que estariam aptas a receber a D3 a partir de janeiro podem tomar o reforço hoje
níveis de anticorpos começam a
cair ao longo do tempo.
“Mais ou menos a partir do
quinto mês, a taxa já está bem
abaixo do ideal — embora cada

CNPJ 00.000.000/0001-91

Extrato Ata da Reunião Ordinária do Conselho de
Administração Realizada em Quatorze de Setembro
de Dois Mil e Vinte e Um
2021/35
Em quatorze de setembro de dois mil e vinte e um, às oito horas,
realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do
Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada
na Rua João Damasceno, 2, Ponta do Farol, São Luís (MA), CEP 65077-630,
sob presidência da Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni e com a participação
dos conselheiros, Aramis Sá de Andrade, Ariosto Antunes Culau, Paulo Roberto
Evangelista de Lima, Walter Eustáquio Ribeiro e, por videoconferência, Débora
Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro e Rachel de Oliveira Maia. Também
estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica; o Sr. Iram Alves de
Souza, Auditor Geral interino; o Sr. Egídio Otmar Ames, Coordenador do Comitê
de Auditoria (Coaud); e o Sr. Vilmar Gongora, Coordenador do Comitê de Riscos
e de Capital (Coris). A reunião foi declarada aberta pela Presidente do Conselho.
O Conselho de Administração (CA): (...) 04. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO
COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) – reelegeu, nos termos do art. 21,
XVI, do Estatuto Social, como membro do Coris escolhido pelos Conselheiros de
Administração eleitos pelos acionistas minoritários (art. 3°, §1°, II, do Regimento
Interno do Coris), o Sr. Paulo Roberto Evangelista de Lima, e, como membro
escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União (art. 3°, §1°,
I, do Regimento Interno do Coris), o Sr. Vilmar Gongora, a seguir qualificados,
para o mandato 2021/2023, esclarecido que os eleitos atendem às exigências
legais e estatutárias e serão investidos em seus cargos em 20.09.2021: Paulo
Roberto Evangelista de Lima, brasileiro, nascido em 26.02.1957, casado sob o
regime de comunhão universal de bens, administrador, inscrito no CPF/MF sob
o nº 117.512.661-68, portador da Carteira de Identidade nº 580.976, expedida
em 01.06.1995 pela Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás.
Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 16º andar,
Asa Norte, Brasília (DF). Vilmar Gongora, brasileiro, nascido em 12.03.1963,
administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no
CPF/MF sob o nº 042.568.298-65, portador da Carteira Nacional de Habilitação
nº 02780683801, expedida em 06.03.2018 pelo Departamento Nacional de
Trânsito do Distrito Federal. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5,
Lote B, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, Brasília (DF). Foi registrado que os Srs.
Paulo Roberto Evangelista de Lima e Vilmar Gongora se retiraram da reunião
no momento da deliberação de suas reeleições, de forma a se elidir qualquer
potencial conflito de interesses, nos termos do art. 22, §5º, do Estatuto Social.
05. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, REMUNERAÇÃO E
ELEGIBILIDADE (COREM) – reelegeu, nos termos do art. 21, XVI, do Estatuto
Social, como membro independente do Corem escolhido a critério do Conselho
de Administração (art. 3º, §1°, III, do Regimento Interno do Corem), o Sr. Egídio
Otmar Ames, a seguir qualificado, para o mandato 2021/2022, excepcionalmente
de 1 (um) ano, considerando que o eleito integra o Comitê desde 2012 e que
deve ser observada a limitação de dez anos prevista no art. 13, caput, II, da
Resolução CMN nº 3.921, esclarecido que o eleito atende às exigências legais
e estatutárias e será investido em seu cargo em 20.09.2021: Egídio Otmar
Ames, brasileiro, nascido em 1º.09.1958, administrador, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.146.780-87,
portador da Carteira de Identidade nº 2006354001, expedida em 11.01.2012
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul.
Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 16º andar,
Asa Norte, Brasília (DF). 06. ESCOLHA DOS COORDENADORES DO CORIS E
DO COREM – Escolheu o Sr. Vilmar Gongora como Coordenador do Comitê de
Riscos e de Capital (Coris), em consonância com o art. 8º, caput, do Regimento
Interno do Coris, e o Sr. Egídio Otmar Ames como Coordenador do Comitê
de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade (Corem), em consonância com o
art. 9º, caput, do Regimento Interno do Corem. 07. ELEIÇÃO DE MEMBRO
DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – elegeu, nos termos do art. 21, XVI,
do Estatuto Social, como membro independente do Coaud escolhido dentre
os indicados pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas
minoritários (art. 3º, §2°, I e IV, do Regimento Interno do Coaud), a Sra. Rachel de
Oliveira Maia, a seguir qualificada, para o mandato 2021/2024, em razão do fim
do mandato do Sr. Luiz Serafim Spinola Santos em 19.09.2021, esclarecido que
a eleita atende às exigências legais e estatutárias e será investida em seu cargo
em 20.09.2021: Rachel de Oliveira Maia, brasileira, nascida em 30.01.1971,
contadora, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 143.363.438-45, portadora da
Carteira de Identidade nº 20091578-2, expedida em 24.09.2018 pela Secretaria
de Segurança Pública do estado de São Paulo. Endereço: Setor de Autarquias
Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, Brasília (DF). (...)
17. RELATÓRIO SEMESTRAL DO OPEN BANKING – tomou conhecimento
do relatório semestral, correspondente ao período de 1º.02.2021 a 30.06.2021,
referente ao compartilhamento de dados e serviços do Open Banking, em
atendimento à Resolução CMN/Bacen nº 1/2020, conforme Nota 83414, de
13.08.2021 – Pt. Secex 2021/4099; 18. ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA
– tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna
referente a ago/2021, elaborado pelo Auditoria Interna - Pt Secex 2021/4690;
(...) Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a
reunião às doze horas e quarenta minutos, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel,
Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por
mim e pelos conselheiros. Ass.) Iêda Aparecida de Moura Cagni, Aramis Sá de
Andrade, Ariosto Antunes Culau, Débora Cristina Fonseca, Fausto de Andrade
Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter
Eustáquio Ribeiro. ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 30,
PÁGINAS 184 A 191. Iêda Aparecida de Moura Cagni - Presidente do Conselho
de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
certificou o registro em 02/12/2021 sob o número 1758348 - Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral.

pessoa tenha uma resposta individual. A D3 aumenta essa
resposta imunológica, retornando à eficácia conquistada
logo após a D2. O grande objetivo de reduzir o intervalo é alcançar esse estado de imunidade com eficácia boa em um período mais curto de tempo, na
maior parte das pessoas”, observa o especialista.

Novos casos
A diminuição do espaço entre as doses veio em momento oportuno. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde
identificou mais dois casos da
ômicron no DF. Um casal chegou a Brasília na segunda-feira passada, em voo direto que
partiu de Cancún, no México, para a capital federal. Os
dois ingressaram no DF com
teste negativo, e, após novos
exames, as amostras foram sequenciadas pelo Laboratório
Central de Saúde Pública (Lacen-DF) e encaminhadas ao
Instituto Adolfo Lutz, em São
Paulo, referência pelo Ministério da Saúde, para validação. O
homem, com faixa etária de 20
a 29 anos, e a mulher, de 30 a 39
anos, estão com sintomas leves

e seguem em isolamento. Ambos estão vacinados com duas
doses da Pfizer.
Os demais passageiros do voo
estão sob investigação. Conforme a Secretaria de Saúde afirmou ao Correio, até as 16h de
ontem, 62 passageiros haviam
sido testados — sendo 33 com
resultado negativo para covid-19, 15 com retorno positivo
e 12 aguardando resultado. As
amostras positivas “estão sendo
sequenciadas pelo Lacen, que
prevê a finalização
do sequenciamento até quarta-feira
(amanhã)”, informou a pasta.
O Correio perguntou à companhia área Gol
quantos passageiros residentes
e não residentes
no DF estavam no
voo vindo de Cancún, além da entrega da lista com
os nomes ao GDF. A reportagem também questionou o
tempo que a companhia leva para compartilhar informações com as autoridades
de saúde em casos como este.
A empresa informou apenas

» Nova variante

que tem “obedecido todos os
protocolos exigidos para embarque em seus voos internacionais com destino ao Brasil”
e que “fornece informações
apenas para autoridades competentes que apuram o caso.”

Recomendações
O médico infectologista
Werciley Junior aponta que a
variante ômicron tem capacidade de contaminação mais
rápida que as demais cepas. “Até
agora, não sabemos se essa variante causa maior
risco nem se apresenta baixa efetividade ante às
vacinas, mas em
quem não está vacinado, a ômicron
pode gerar a doença de forma grave”, alerta o médico. Apesar de haver poucos estudos sobre o
efeito dos imunizantes disponíveis contra a ômicron, Werciley destacou que há diminuição, em média, de 70% a
80% das chances de desenvolvimento de formas graves.

D2 ou DU:

81,41%

População acima de 12 anos com

11,01%
Não vacinados: 221 mil
D3:

pessoas

D2 atrasada:

220 mil pessoas

“Para evitar contrair a doença,
as vacinas podem não ser eficazes, mas diminuem a gravidade”,
observou o infectologista, ressaltando que as demais medidas de
segurança devem ser mantidas.
“Continuar com os cuidados de
prevenção: uso de máscaras em
locais de aglomeração e fazer a
higiene das mãos e o controle de
álcool. Tudo isso continua sendo
importante”, frisou.

Crianças
Em relação à vacinação de indivíduos entre 5 e 11 anos, Ibaneis
Rocha afirmou, ontem, que aguarda orientações do Ministério da
Saúde. “Vai depender da entrega
de vacinas, porque a liberação da
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foi diante de algumas normas que precisam ser seguidas. Então, precisamos aguardar o Ministério de Saúde para
saber como será feito”, pontuou.

Obituário

A variante ômicron do Sars-Cov-2 foi identificada no fim
de novembro em Botsuana, e depois na África do Sul.
Não se sabe como a nova cepa surgiu. Uma hipótese em
debate aponta que o vírus teria sofrido uma lenta mutação
no organismo de uma pessoa com imunodeficiência, um
processo que durou vários meses, até chegar à versão atual.

CNPJ 00.000.000/0001-91

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração Realizada em Vinte e
Três de Setembro de Dois Mil e Vinte e Um
2021/37
Em vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um, às treze horas, realizou-se
reunião extraordinária não presencial do Conselho de Administração do Banco do
Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada no Setor
de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF),
CEP 70040-912, sob presidência da Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni e com a
participação dos conselheiros Aramis Sá de Andrade, Ariosto Antunes Culau, Débora
Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima,
Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro. O Conselho de Administração
(CA): 1. ELEIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA - elegeu, nos termos
do art. 21, X, do Estatuto Social, como membro da Diretoria Executiva do BB, o Sr.
Rodrigo Felippe Afonso, abaixo qualificado, para completar o mandato 2021-2023,
em razão da renúncia do Sr. Edson Rogério da Costa, com efeitos a partir de
01.10.2021, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias:
Diretor Soluções em Meios de Pagamentos e Serviços: Rodrigo Felippe Afonso,
brasileiro, nascido em 26.05.1973, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 173.173.698-37, portador da Carteira
de Identidade nº 19128425, expedida em 31.08.1984 pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco
do Brasil, Torre Sul, 2° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF). Nada mais
havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rodrigo
Nunes Gurgel, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai
assinada por mim e pelos conselheiros. Ass.) Iêda Aparecida de Moura Cagni,
Aramis Sá de Andrade, Ariosto Antunes Culau, Débora Cristina Fonseca, Fausto
de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia
e Walter Eustáquio Ribeiro. ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO
LIVRO 30, PÁGINAS 194 A 195. Iêda Aparecida de Moura Cagni - Presidente do
Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito
Federal certificou o registro em 02/12/2021 sob o número 1758344 - Maxmiliam
Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

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

Sepultamentos realizados em 20 de dezembro de 2021
» Campo da Esperança
Álisson Araújo de Sousa, 20 anos
Ana Rosa Soares, 72 anos
Dycla Leão Pereira dos
Santos, 94 anos
Francisco das Chagas
Mesquita Café, 76 anos
Ivanildo Pereira de Freitas, 60
anos
Ivone Teixeira de Paula, 79 anos
José Sudário Oliveira, 63 anos
Lia Rodrigues de Salles
Carvalho,88 anos
Maria Cícera Secundo, 82 anos
Salvina Lopes De Medeiros,
90 anos
Valdir Ribeiro Soares, 78 anos
Victorino Ribeiro Coelho, 96 anos
» Taguatinga
Alyne Soares Balbino Macedo
da Cunha, 38 anos
Doralina Moreira da Silva, 76 anos
Edson Pereira da Silva, 65 anos
Ellen Mirele da Costa Alves, 23 anos
Jackson Fiel dos Santos, 74 anos
Lúcio Eduardo Martins Ribeiro,
65 anos
Maria de Fátima de Melo
Carvalho, 59 anos
Mateus José Rosa, 59 anos
Nejo Firmino dos Santos, 80 anos
Wesley Ribeiro da Silva, 23 anos
» Planaltina
Edvaldo Pires da Silva, 66 anos

» Brazlândia
Germana Rocha de Carvalho,
88 anos
José João de Lima Neto,
72 anos
Waldir Raimundo dos Santos,
76 anos
» Gama
Edílson José de Sampaio,
68 anos
Maria Alice Guedes Martins,
menos de 1 ano
Miguel Pereira Muniz,
menos de 1 ano
Paulo Roberto Dias Fiúsa,
57 anos
Rhyan Victor Simplício
Santos, menos de 1 ano
Sebastião Pereira de Moura,
72 anos
Teresa Costa Gomes, 94 anos
» Sobradinho
Rita Pereira dde Lima, 91 anos
» Jardim Metropolitano
Marcos Roberto Santos da
Silva, 18 anos
Sérgio Bemfica da Silva,
55 anos (cremação)
Laura Zorzin Pires,
68 anos (cremação)
Luiz Hollanda Junior,
66 anos (cremação)

Correio Braziliense • Brasília, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 • Cidades • 15

EIXO CAPITAL

ANA MARIA CAMPOS
anacampos.df@dabr.com.br

Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press

“Ainda quero
trabalhar bastante.
Quero uma sociedade
mais justa e melhor.
Fui procurado por
algumas lideranças
políticas que
sinalizaram no
sentido de uma
candidatura a
deputado distrital
nas eleições
proporcionais”

GDF vai contratar aposentados

MP pede mais fiscalização
em cinemas e shoppings
O procurador distrital dos direitos
do Cidadão, José Eduardo Sabo
Paes, oficiou, ontem, o secretário de
Proteção da Ordem Urbanística do
DF, Cristiano Mangueira de Sousa,
para que tome providências para
ampliar a fiscalização de cinemas e
praças de alimentação em shoppings.
Chegaram ao Ministério Público do
DF reclamações de que não estão
sendo cumpridas adequadamente as
restrições sanitárias impostas por força
da pandemia, como distanciamento
mínimo, cobrança do uso de máscaras
e higienização constante dos espaços.

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 7/3/19

O governador Ibaneis Rocha
(MDB) publicou, ontem, decreto que
permite contratação de servidores
aposentados ou militares inativos
nos quadros do GDF. A medida
regulamenta de lei de autoria do
deputado Roosevelt Vilela (PSB),
aprovada no ano passado na Câmara
Legislativa. Não poderá ser contratado
servidor aposentado por incapacidade
permanente ou com idade igual ou
superior a 75 anos. As regras devem atender ao interesse público e serão fixadas
de acordo com a demanda de cada órgão, sempre em caráter temporário. A
remuneração do contratado não pode ser superior a 30% da fixada para os
servidores efetivos que desempenhem atividades semelhantes. O servidor
terá direito a férias e 13° salário, mas a remuneração não será incorporada.

À QUEIMA-ROUPA

ERIC SEBA
Ex-diretor-geral da
Polícia Civil do DF

Depois de três anos fora da PCDF, o que
mudou? Na sua opinião, houve avanços?
Nos últimos três anos, procurei me
manter distante, mas, apesar disso, recebo
muitas mensagens. Várias delas
lamentando mudanças negativas que
teriam ocorrido da gestão anterior para a
atual. Várias aquisições (como viaturas e
armas), reformas de prédios e outras
tiveram seus processos iniciados na gestão
anterior e concluídos na atual. A máquina
como um todo continuou andando, me
parece sem muitas novidades.

União em família
O ex-senador Cristovam
Buarque está em Pernambuco num
encontro de família. Pela primeira
vez, em décadas, ele se reuniu
com todos os irmãos. Foi na praia
dos Carneiros. A confraternização
juntou 30 familiares: dona
Gladys, as filhas, netos, irmãos,
sobrinhos, sobrinhos-netos e
cunhados. Foi até uma bebê
nascida na Austrália. Enquanto
isso, ele analisa o quadro político
com espírito de confraternização.
Mas união só familiar. Cristovam
é contra federação de seu
partido, o Cidadania, com
legendas como o PSDB.
Crédito: Instagram
Arquivo pessoal

Novo aponta paradoxo
O Partido Novo
ingressou com
uma ação direta de
inconstitucionalidade
contra o artigo
12 da LDO que
estabelece novas
regras para o cálculo
do Fundo Especial
de Financiamento
de Campanha,
que prevê um valor de R$ 5,7 bilhões para
2022. Na ação, assinada pelo advogado Paulo
Roque, pré-candidato do partido ao Senado, o
Novo afirma: “Não bastassem os desmandos
praticados pelo Parlamento no orçamento via
chamadas ‘emendas de relator’ e das próprias
emendas impositivas dos parlamentares, a
sociedade brasileira vive hoje uma situação
absolutamente paradoxal em plena pandemia:
pode faltar recursos para a saúde, programas
sociais, mas não pode faltar recursos públicos
para as milionárias campanhas eleitorais”.

Armada
Como fiel aliada
do presidente Jair
Bolsonaro, a deputada
Bia Kicis (PSL-DF) faz
propaganda de armas. No
seu perfil no Instagram,
ela postou uma foto
da pistola 6.35 no lado
esquerdo do peito. Com
o dedo no gatilho.

A atual gestão implantou as delegacias
abertas durante 24 horas. Por que não
funcionava assim antes?
A questão do plantão 24 horas é tema
bastante complexo. A existência dele
implica necessariamente na composição
de uma equipe completa (com delegados,
agentes e escrivão) com o objetivo de
iniciar imediatamente investigações sobre
crimes, em especial os mais graves. Não é o
que ocorre atualmente. Apesar de termos
registrado o maior número de nomeações,
comparando os últimos quatro governos, o
quadro de servidores está muito defasado.
Tentamos implantar o serviço voluntário
gratificado, que manteria os plantões
funcionando (que possibilitou funcionar
atualmente), mas por obstáculos diversos,
inclusive da oposição, não foi possível.
Para não parar as investigações, tivemos
que optar por trabalhar com parte das
delegacias sem plantão 24 horas. Se não
me engano, mantivemos 17 delegacias
funcionando 24 horas.
Há anos, os policiais civis esperam pela
paridade. Acha que agora sai?
Se não fosse a manipulação de
oportunistas e intransigência de lideranças
de classe, a paridade poderia ser uma
realidade. Havia várias questões políticas
que interferiram negativamente no
processo, por isso buscamos uma mediação
judicial. Com o apoio do Ministério Público,
foram feitas várias propostas perante o
Judiciário, também extremamente sensível
à questão, mas infelizmente todas foram
rechaçadas em assembleias. Certo que a
paridade nunca foi tema simples, tanto que
o atual governo prometeu implantar no
primeiro mês e até hoje nada. Circulou esta

semana que deverá sair alguma coisa de
aumento no ano que vem, mas sem
alcançar a paridade. Na minha opinião,
assim como o das 32 categorias, movimento
meramente eleitoreiro.
Um reajuste agora pode ajudar na reeleição de
Ibaneis Rocha?
Com certeza, na cabeça de políticos
fisiologistas, qualquer afago em termos de
aumento salarial para funcionário público
é uma forma de robustecer seu intento
eleitoreiro. Não acredito que fará muita
diferença no resultado final das eleições. O
atual titular do Buriti já mostrou que de
novo não tem nada. Adepto da velha
política. O povo não é mais bobo.
Como você avalia hoje, três anos depois de se
aposentar, a relação do governo Rollemberg
com a Polícia Civil do DF?
A relação do governo Rodrigo Rollemberg
com a Polícia Civil foi marcada por amor e
ódio. As pessoas sabem que ele e sua equipe
foram probos. O preço político por ter feito
escolhas técnicas em detrimento das
politiqueiras foi alto. O que mais pesou em
desfavor foi a questão da paridade. A
maioria enxerga atualmente que houve
muita manipulação durante o processo.
Interesses políticos, de informação,
manipulação, etc. Uma infinidade. As
lideranças daquela época hoje estão
caladas, simplesmente porque o interesse
da instituição, dos servidores ou o interesse
público nunca foram a pauta principal.
Quais são seus planos para o futuro?
Tenho convicção de que me aposentei
de forma prematura. Ainda quero
trabalhar bastante. Quero uma sociedade
mais justa e melhor. Fui procurado por
algumas lideranças políticas que
sinalizaram no sentido de uma
candidatura a deputado distrital nas
eleições proporcionais. Estou estudando o
melhor caminho, mas certo é que
precisamos mudar urgentemente a forma
de fazer política no DF. A grande razão das
chagas sociais reside na corrupção e fatos
reiterados e recentes mostram isso.
Precisamos combater de forma dura e
frequente a corrupção, como iniciamos na
nossa gestão quando criamos a estrutura
de combate à corrupção, à época a Cecor.

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

ENTREVISTA

José Eduardo Sabo Paes, procurador do Ministério Público do DF

Pais devem decidir sobre vacina
Em entrevista ao CB.Poder, o procurador destaca que a Saúde precisa ter as doses suficientes para ofertar. “Nós temos
que encontrar e sensibilizar cerca de 200 mil pessoas que ainda faltam ir aos postos para tomar a 1ª e 2ª doses”, diz
Ed Alves/CB/DA Press

» RENATA NAGASHIMA

vão decidir se vai tomar ou não.

O

Houve muita controvérsia sobre
como funcionaria a vacina, mas o
plano de imunização funcionou?
Funcionou e foi cumprido. E
é sucesso. Nós temos, em termos mundiais, um dos maiores
números de vacinados.

procurador do Ministério Público do DF, José
Eduardo Sabo Paes, foi o
entrevistado do CB.Poder
de ontem — programa do Correio
Braziliense em parceria com a TV
Brasília. Na bancada, a conversa foi conduzida pela jornalista
Ana Maria Campos. De acordo
com o procurador, cabe aos pais
e responsáveis decidirem sobre a
vacinação de crianças entre 5 e
12 anos, autorizada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) na última semana. “Em
relação às crianças, que não tem
capacidade plena de tomar decisão, temos os pais, que vão decidir
se vão tomar ou não”, disse.

Quanto à vacinação de
crianças, existe essa polêmica
envolvendo o presidente
Bolsonaro, que é contra, mas a
Anvisa autorizou, como o MP vai
lidar com a situação?
Durante a pandemia vivenciamos diversas fases e momentos. Primeiro o desconhecimento e a ignorância de não saber
causas e conhecimentos de causas e efeitos, mesmo porque as

O senhor é a favor do passaporte
de vacina?
Eu sou a favor. Há exigência entre
países desde o início, comprovação
de testes ou vacinação. É importante, e se faz isso há muitos anos, inclusive para febre amarela.

pesquisas são demoradas e tem
sim, no começo, caráter de provisoriedade, mas é o que temos.
As agências internacionais e a
nossa, umas das mais qualificadas, que é a Anvisa, buscaram, no decorrer da pandemia,
certificar as melhores práticas
para que fossem homologadas
nos países. Aqui, o poder público teve que tomar medidas certas para ver as doses disponíveis

e a forma de distribuição, priorizando a área médica, depois antes de iniciar a idade de 60 anos,
os com comorbidades. Foi uma
luta para identificar e dar presença. Depois chegamos aos 18
anos e, conforme disponibilidade, baixamos para 12 anos. Agora temos para crianças de 5 a 12
anos. Em relação às crianças, que
não têm capacidade plena de tomar decisão, temos os pais, que

O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, antecipou o prazo de
cinco para quatro meses para a
terceira dose. Como vai ser no DF?
Essa é uma das formas de darmos mais proteção a todos. O DF
tem adotado a política de acompanhar as decisões do Ministério da Saúde, e temos que valorizar o PNI.
Como vai ser esse processo, já
que o sistema foi hackeado?
É necessário levar o cartão onde foram anotadas as outras doses. Infelizmente, existem pessoas que não são do bem e ficam
destruindo o sistema. Em alguns

postos tem o registro prévio, mas
temos que melhorar a comunicação. Semana passada fiz uma reunião com as secretarias de Saúde e Comunicação com o poder
público do governo para que a
gente melhore a comunicação e,
inclusive, faça uma busca ativa.
Nós temos que encontrar e sensibilizar cerca de 200 mil pessoas
que ainda faltam ir aos postos
para tomar a 1ª e 2ª doses. Umas
áreas rurais e outras que não têm
acesso. O Poder Público vai fazer
um trabalho para que os postos
fiquem abertos até as 22h, hoje
temos dois, em Ceilândia.

de novo. Qual a diferença da
realidade deles para a nossa, o
que causou essa situação tão
grave na Europa?
São algumas diferenças, uma
delas é a questão das estações do
ano e do ritmo da vacinação. No
verão europeu não tinha sequer
50% vacinados e reabriram. Eles
se anteciparam em razão da força do turismo. O segundo problema foi a política da União Europeia, que centrou os esforços em
apenas um fabricante, isso impactou demais, porque não tiveram liberdade como aqui, que tivemos três a quatro vacinas.

Tem o caso das pessoas que
rejeitam a vacina; é possível fazer
com que mudem esse olhar?
Sim. Acredito muito na sensibilização, o conjunto familiar é
muito importante para sensibilizar. Os estudos técnicos científicos são muito importantes também. Não podemos desistir de
ninguém. Mesmo para aqueles
que são negacionistas, isso é normal. Todas as vacinas se tornam
obrigatórias. E não é só a terceira
dose, isso vai ser anual. A vacina
de covid vai ser para sempre, como a da gripe, vai ser de rotina.

O senhor teve muito trabalho
este ano. O que foi feito de mais
importante em 2021?
Este foi um ano difícil. A doença se apresentou em diversas fases desde março de 2020. E em
2021, nos deparamos com uma
nova situação: a de implementar a vacinação e aumentar a publicização dos efeitos positivos
da vacinação. Foram várias situações, então, tivemos que dar
continuidade a todas as políticas acompanhando os gestores
públicos, integrando as nossas
ações com a do poder público e
interface com o poder Judiciário,
isso que é a força-tarefa.

Na Europa, está tendo lockdown

16 • Cidades • Brasília, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 • Correio Braziliense

Capital S/A

Quem um dia irá dizer que existe razão
nas coisas feitas pelo coração?

SAMANTA SALLUM
samantasallum.df@cbnet.com.br

Renato Russo, em Eduardo e Mônica

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Vendas na Black Friday renovaram
estoques para o Natal
A participação de lojistas na Black Friday, no final
de novembro, superou as expectativas do comércio
no DF. Além de aumentar o volume de vendas, a
data serviu para que os comerciantes renovassem
seus estoques. Pesquisa do Instituto Fecomércio-DF
mostrou que 84,71% dos empresários locais aderiram
ao período de promoções. E 67,67% dos entrevistados
renovaram os estoques para o Natal e ano-novo.

Data consolidada
“É uma notícia muito
boa para comerciantes e
consumidores. Mostra que a
Black Friday já se consolidou
como data importante para
o comércio. E deu fluxo aos
estoques parados, por causa da
pandemia”, avalia o presidente
do Sistema Fecomércio-DF,
José Aparecido Freire.

Prêmio por bem-estar no trabalho
Por ter alcançado mais de 81% dos critérios
avaliados na Certificação Ouro de Boas Práticas, o
GDF foi uma das entidades destacadas na 24ª edição
do Prêmio Nacional Qualidade de Vida. Equipes
da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade
de Vida (Sequali), e da Secretaria de Economia
(Seec), representaram o governo na cerimônia de
premiação em São Paulo. A iniciativa reconhece
empresas e organizações que possuem práticas
para melhoria da saúde, bem-estar e qualidade
de vida dos seus profissionais. O GDF foi a única
organização pública finalista nessa premiação.

Zico fecha Parceria com Sebrae-DF
para projeto em escolas públicas
O ídolo flamenguista e do futebol brasiliero Zico esteve, ontem, em Brasília para oficializar
sua primeira parceria desde que chegou do Japão. Ele voltou ao Brasil há 15 dias, depois de
atuar como diretor técnico de um time japonês. E, a partir de fevereiro, a capital federal será
um dos locais em que o ex-jogador será visto com mais frequência, especialmente pelos
alunos da rede pública. Ele aceitou o convite do superintendente do Sebrae no DF, Valdir
Oliveira, para participar do projeto que levará educação empreendedora a crianças e jovens.
"O Valdir é um grande amigo, faz um trabalho muito sério que conheço há vários anos. A
proposta do Sebrae de dar suporte a estudantes, estimulando que persistam num ideal de
profissão, me motiva", disse Zico à coluna. O projeto chega a 100 mil estudantes no DF.

Seleção brasileira
e faculdade
Queremos inspirar essa nova geração
de brasilienses e a trajetória do Zico é um
belo exemplo. Ele é um vencedor e tem
muita experiência boa para compartilhar",
destacou Valdir. O Galinho de Quintino
lembrou que, mesmo quando atuava na
Seleção Brasileira, não desistiu da faculdade
de educação física, na Universidade
Gama Filho, no Rio de Janeiro. Eu saía da
concentração para estudar, fazer prova,
e isso não me atrapalhava em nada. As
crianças precisam saber disso, que o estudo
é indispensável. Não sou um simples
cara que foi lá e teve a sorte no futebol.
Eu tinha talento, mas investi também
no estudo e estava preparado para atuar
em diversas áreas", frisou o ex-jogador.

Carta
O craque recebeu uma cartinha carinhosa
de uma fã em especial: Larissa Silveira,17
anos, filha do vice-presidente do Conselho
Deliberativo do Sebrae DF, Álvaro Silveira,
que é também presidente do Instituto
Fecomércio. Vestida com a camisa do
Flamengo, ela pediu um autógrafo no livro
que conta a história do ídolo. Apesar de
jovem, Larissa conhece bem a história de
Zico, que é ídolo também de seu pai.

Legalização dos jogos
Perguntado sobre o assunto,
Zico disse ser a favor da legalização
dos jogos no Brasil para arrecadar
impostos e gerar emprego. (Leia a
entrevista com Zico na página 20).

Divulgação

Referência
“Estamos no patamar de grandes empresas e queremos continuar sendo
referência no setor público. Ainda há muito por fazer, mas é preciso reconhecer
o grande avanço que foi feito até agora.” disse a secretária executiva da Sequali,
Adriana Faria. A premiação é da Associação Brasileira de Qualidade de Vida.

Empresas investem
em Eduardo e Mônica
A operadora TIM e o Banco
do Brasil são as duas principais
investidoras de um dos filmes
mais esperados na telona:
Eduardo e Mônica, baseado
em um dos clássicos do
repertório de Legião Urbana,
banda precursora do Rock
Brasília. O filme, dirigido por
Rene Sampaio em Brasília,
chega aos cinemas em 6
de janeiro. No elenco, Alice
Braga e Gabriel Leone.
Janine Moraes

INFRAESTRUTURA / Obras devem começar no início de 2022, de acordo
com o GDF. A ideia do governador é retomar o fluxo comercial nas W3 Sul e Norte
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Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho
de Administração Realizada em Oito de Outubro
de Dois Mil e Vinte e Um
2021/38
Emoitodeoutubrodedoismilevinteeum,àsnovehoras,realizou-sereuniãoordinária
do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91;
NIRE: 5330000063-8), secretariada no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre
Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70040-912, sob presidência da Sra. Iêda
Aparecida de Moura Cagni e com a participação dos conselheiros Ariosto Antunes Culau,
Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia, Walter Eustáquio Ribeiro
e, por videoconferência, Aramis Sá de Andrade, Débora Cristina Fonseca e Fausto de
Andrade Ribeiro. Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica; o
Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral interino; o Sr. Egídio Otmar Ames, Coordenador do
Comitê de Auditoria (Coaud); e o Sr. Vilmar Gongora, Coordenador do Comitê de Riscos
e de Capital (Coris). Ao declarar a abertura dos trabalhos, a Presidente do Conselho
e o Presidente do BB apresentaram seus informes como de praxe. O Conselho de
Administração (CA): 01. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DEAUDITORIA(COAUD)
– elegeu, nos termos do art. 21, XVI, do Estatuto Social, como membro independente
do Coaud escolhido dentre os indicados pelos Conselheiros de Administração
representantes da União (art. 3º, §2°, II e IV, do Regimento Interno do Coaud), o Sr.Aramis
Sá de Andrade, a seguir qualificado, para o mandato 2021/2024, esclarecido que o eleito
atende às exigências legais e estatutárias e que, conforme art. 33, §14, do Estatuto Social,
será investido em seu cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de
posse: Aramis Sá de Andrade, brasileiro, nascido em 24.01.1965, advogado, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.819.592-49,
portador da Carteira de Identidade nº 108874, expedida em 02.01.2008 pela Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado doAcre. Endereço: Setor deAutarquias
Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, Brasília (DF). Foi registrado
que o Sr. Aramis Sá de Andrade se retirou da reunião no momento da deliberação de sua
eleição, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses, nos termos do art.
22, §5º, do Estatuto Social. (...) 10. ESTRATÉGIA CORPORATIVA BANCO DO BRASIL
(ECBB) E PLANO DIRETOR (PD) 2022/2026 – aprovou i) o Mapa Estratégico 20222026 com respectivos Objetivos Estratégicos; ii) o Plano Diretor 2022-2026; iii) a revisão
das Diretrizes Estratégicas na visão holding; (...) 12. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA DETIDA INDIRETAMENTE PELO BB - BANCO DIGIO S.A.– aprovou i) a
reorganização societária, a fim de possibilitar a alienação da participação da Elo Holding
Financeira S.A. no capital da Kartra Participações Ltda. (Kartra) para a Elo Participações
S.A. (EloPar), a valor patrimonial contábil, seguida de cisão parcial da EloPar, com versão
de Kartra para a BB Elo Cartões Participações S.A. (BB Elo), por se tratar de condição
precedente à transação; ii) o encaminhamento de orientação aos membros indicados
pelo BB nos órgãos de governança da BB Elo e EloPar para que promovam as ações
necessárias à realização da reorganização societária; iii) a alienação, pela BB Elo, da
totalidade de participação societária detida na Kartra e no Digio; iv) o encaminhamento
de orientação aos membros indicados pelo BB nos órgãos de governança da BB
Elo para que promovam as ações necessárias à realização da alienação; (...) 16.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONSOLIDADAS EM
IFRS DO CONGLOMERADO BB RELATIVAS AO 1T21 E AO 1S21 – aprovou as
Demonstrações Contábeis Intermediárias Consolidadas do Conglomerado BB relativas
ao 1T21 e 1S21, nas versões português e inglês, elaboradas em conformidade com as
Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS); 17. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA
OUVIDORIA EXTERNA – tomou conhecimento do Relatório das Atividades da Ouvidoria
Externa do BB referente ao 1S21, data-base 30 de junho de 2021, em atendimento à
Resolução CMN nº 4.860/2020 e Instrução CVM nº 529/2012; 18. ATIVIDADES DA
AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da
Auditoria Interna referente a set/2021, elaborado pelo Auditoria Interna; 19. RESULTADO
GERENCIAL – tomou conhecimento do resultado gerencial do BB referente a 2M2S/21 e
à projeção do 3T21 e do 2S21, elaborado pela Vice-presidência de Gestão Financeira e de
Relações com Investidores; (...) Foram analisados os seguintes assuntos extrapauta: 22.
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DO
BB – aprovou a segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
do BB, a ser realizada em 12.11.2021, tendo em vista não ter se verificado no conclave
de 30.09.2021 quórum de instalação exigido para deliberação, em primeira convocação,
das seguintes propostas: (i) a alteração do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o ajuste
no montante global anual para remuneração dos membros do Comitê de Riscos e de
Capital e fixar o montante global anual para a remuneração dos membros do Comitê
de Sustentabilidade Empresarial; (...) Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente
deu por encerrada a reunião às quinze horas, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel,
Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim
e pelos conselheiros. Ass.) Iêda Aparecida de Moura Cagni, Aramis Sá de Andrade,
Ariosto Antunes Culau, Débora Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo
Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro.
ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 30, PÁGINAS 196 A 202.
Iêda Aparecida de Moura Cagni - Presidente do Conselho de Administração. A Junta
Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro em 02/12/2021
sob o número 1758337 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

Ibaneis vai revitalizar
a W3 Norte em 2022
Ed Alves/CB/DA Press

» EDIS HENRIQUE PERES

O

governador Ibaneis Rocha
(MDB) anunciou, ontem,
que pretende, em 2022,
realizar obras de melhorias na W3 Norte. De acordo com o
chefe do Executivo local, o projeto está em fase de elaboração e será encaminhado para a Secretaria
de Obras para análise. O pronunciamento foi realizado durante a
entrega das obras de revitalização
da W3 Sul, na 506. O governador
destacou que a avenida, anteriormente, tinha um peso expressivo
para o comércio local, e que o objetivo é que a W3 volte a ter a mesma “efervescência”.
“Ao longo do tempo, ela (a W3
Sul) foi sendo abandonada e esquecida. Mas não temos só os projetos
para a W3, aos moradores da 700
vamos entregar as calçadas feitas
para que a gente tenha uma nova
W3. E não vamos parar, vou fazer
reformas na W3 Norte. (O projeto)
está sendo encaminhado à Secretaria de Obras, e (com isso) vamos ter
o maior corredor comercial do Brasil, considerando a W3 Sul e Norte.
Vamos trabalhar para que as pessoas que moram e transitam entre
as duas tenham orgulho”, garantiu.
A avenida contou com reforma
dos estacionamentos, assim como
nivelamento das calçadas com piso tátil e rampas, reformulação de
becos entre os blocos, sinalização
e troca de iluminação. Ibaneis destacou que as obras eram aguardadas por moradores e comerciantes.
“Quando assumi o governo, me deparei com esse anseio. Já realizamos obras no Setor Hospitalar Sul,

Ibaneis Rocha visitou mural de grafite na 507 Sul
agora em toda a W3, e falta recuperar o Setor Comercial Sul e a W3
Norte. Os projetos da W3 Norte devem ser licitados no mês de janeiro
ou fevereiro. Antes, a W3 era conhecida como Shopping Center do DF,
com muita efervescência, e queremos que isso retorne”, destacou.
A W3 também ganhou um corredor turístico com pinturas de
grafite em um dos prédios da região, localizado na quadra 507. Secretária de Turismo, Vanessa Mendonça destacou que Brasília “está
pronta”. “Estamos entre as principais cidades de destinos de viagens e somos a 8ª cidade do mundo instragramável”, destacou. Da
506 Sul, o governador Ibaneis,
com os secretários que o acompanhavam, caminhou até a 507
para conhecer o grafite que homenageia nomes importantes para a construção da capital do país,
como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx e Marianne Peretti.

Nomeações
Também ontem o GDF nomeou 296 servidores da carreira socioeducativa para a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Os listados no cadastro reserva tinham feito a prova em 2015,
e aguardavam serem chamados.
Marcela Passamani, secretária de
Justiça e Cidadania, afirmou que
este ano a Sejus já nomeou 650
agentes. “A gente praticamente zerou o cadastro reserva de todas as
profissões restando poucos para
finalizar todos os cargos”, contou.
Segundo ela, com nove unidades de internação e quase 3
mil jovens que fazem parte do
sistema, os novos servidores darão condições de melhorias no
atendimento. “Nosso objetivo é
trabalhar a educação e ter esse
olhar mais pedagógico, gerando mais oportunidade para esses jovens”, falou.

Fernanda Belo de Sousa, 32
anos, moradora de Ceilândia, era
uma das aprovadas que aguardava
pela nomeação. “É um presente de
Natal ser nomeada agora. Estamos
muito alegres com a notícia. Esperávamos ansiosos”, contou.
As mesmas dificuldades foram
enfrentadas por Rodrigo Campos
de Carvalho, 38, morador do Guará 2. “A gente ficava muito ansioso
aguardando (a nomeação). Foram
dias longos, mas, enfim, chegou o
dia tão esperado”, detalhou. Rodrigo disse que enquanto esperava,
chegou a trabalhar como motorista
de aplicativo para garantir a renda.

Projeto Reiniciar
A cerimônia também lançou
o Projeto Reiniciar, uma iniciativa que centraliza as ações socioeducativas desenvolvidas na capital do país em áreas como saúde,
profissionalização, alimentação e
educação. O programa vai acompanhar os egressos do sistema
com atividades culturais, esportivas, cursos de capacitação profissional, acompanhamento escolar e psicossocial.
O programa também realizará a entrega de cestas básicas e de
material de limpeza para 1.750 famílias, pelo período de seis meses.
Passamani anunciou, além disso, o acompanhamento do egresso mesmo após o jovem deixar
o regime socioeducativo. “Jovem,
quando sai do sistema, precisa de
acompanhamento. Vamos fazer o
acompanhamento de 360 jovens
durante um ano, além de uma bolsa no valor de R$ 400”, garantiu.
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Papo de Concurseiro

MARIANA FERNANDES
marianafernandes.df@cbnet.com.br

Acompanhe as notícias de concursos em blogs.
correiobraziliense.com.br/papodeconcurseiro

Gustavo Moreno/CB/D.A Press - 10/7/13

DPDF retomado
A Defensoria Pública do Distrito
Federal (DPDF) retomou o concurso
público com 60 vagas para analista de
apoio, que estava suspenso desde 2020
por conta da pandemia. De acordo com
o novo cronograma, as provas objetivas
e discursivas serão aplicadas em 13
de fevereiro de 2022. As inscrições
estão encerradas. A seleção está sob
organização do Cebraspe e oferece a
remuneração inicial de R$ 5.241,22.
Divulgação

Mais de 4 mil vagas
para a Petrobras
A Petrobras está com inscrições
abertas para 4.537 vagas de nível
superior. Sendo, 757 imediatas, e o
restante para formação de cadastro
reserva. Os salários variam entre
R$ 6.937,43 e R$ 11.716,82, além de
benefícios. Os cadastros seguem abertos
até 5 de janeiro, por meio do site da
banca organizadora, o Cebraspe. A
taxa de participação é de R$ 79,83.

Cresce a expectativa para
novo concurso da PMDF

Sargento Wander PMDF/Divulgação

Os concurseiros
seguem aguardando
ansiosamente novidades
sobre o próximo concurso
público da Polícia Militar
do Distrito Federal
(PMDF). O certame
foi confirmado pelo
governador Ibaneis Rocha
(MDB) na última semana.
“Faremos novos concursos
para restabelecermos
o quadro das Forças de
Segurança. A partir do
momento que chamarmos
a última turma, o
concurso será aberto
imediatamente”, disse.
“Nós temos que tomar um cuidado muito grande e temos que continuar
colocando profissionais dentro dos cursos de formação. Assim que uma
turma termina, temos que abrir novos concursos para restabelecer (os
quadros) das forças de segurança”, enfatizou o chefe do Executivo local.
Recentemente, o comandante da PMDF, Márcio Vasconcelos,
informou que a corporação deve abrir novo concurso em 2022. A seleção
está prevista no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022.
O último concurso para a corporação foi realizado em 2018 e ofereceu 2 mil
vagas para soldados, de nível superior e 18 vagas na função de músico, com
especialidade em corneta, clarineta, saxofone, trompa, trompete e trombone.

Edital da CGU se aproxima
Tudo indica que o edital do concurso
para a Controladoria-Geral da União (CGU)
se aproxima da publicação. O certame,
que vai oferecer 375 vagas para auditores
e técnicos, teve a página oficial criada no
portal do órgão. O documento de abertura
deve ser lançado no site da Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Os salários devem
variar entre R$ 7.283,31 e R$ 19.197,06.
Marcos Santos/USP Imagens

Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press - 31/10/18

TJDFT define banca
A banca organizadora do
próximo concurso do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e
Territórios (TJDFT) foi escolhida! O
órgão confirmou a contratação da
empresa e informou que ela será
divulgada “por meio de publicação
no DJe no início de 2022”. A
expectativa é de que o edital seja
publicado no início do próximo
ano, com 93 oportunidades
para técnicos e analistas.

Oportunidades em Goiás
Goiás está autorizado a abrir
concursos públicos para a Segurança.
De acordo com o secretário de
administração do Estado, Bruno
D’Abadia, as seleções ocorrerão ao
longo de 2022. Os editais devem
contemplar vagas na Polícia Militar,
Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica
e Corpo de Bombeiros Militar.

IBGE com mais
de 200 mil chances
A Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IGBE) está com
inscrições abertas para atuação no Censo
Demográfico 2022. São 208.703 vagas
temporárias para os cargos de recenseador,
agentes censitários e coordenadores. As
seleções são organizadas pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e pelo Instituto
Brasileiro de Formação e Capacitação
(IBFC). Os salários são de até R$ 2.100.

SAÚDE / Especialistas destacam que a vacinação, o uso de máscaras e a higienização das mãos são elementos fundamentais
para conter uma possível epidemia da variante darwin do vírus da gripe no DF e evitar a superlotação dos hospitais

Alerta: risco de surto de H3N2
Ed Alves/CB/D.A Press

» CIBELE MOREIRA
» PEDRO MARRA

D

iante do surto da cepa darwin — cidade australiana
onde foi identificada —, do
vírus Influenza A H3N2, em
outros estados do país, como São
Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Amazonas e Rondônia, o Distrito Federal se mantém
em alerta sobre a epidemia de gripe. A Secretaria de Saúde do DF
(SES) afirma que não registrou casos ou mortes pela variante neste
ano, mas, no mesmo período de
2020, Brasília tinha o registro de
40 casos de Influenza e seis óbitos
pela doença. Apesar do cenário de
aparente tranquilidade, especialistas destacam que a vacinação
contra o vírus e o uso de máscara
de proteção são necessários para
evitar a superlotação da rede pública de saúde na capital do Brasil.
Um dos casos diagnosticados
com a cepa em São Paulo é de um
morador do DF. Até a semana passada, a Secretaria de Saúde não tinha informação sobre a alta do paciente. Segundo a pasta, o H3N2 está entre os alertas epidemiológicos.
Mas, a identificação da cepa da Influenza só é feita com um teste específico em casos de internação.
“Não temos sistemas para descobrir o tipo de gripe de todo mundo”, explica a chefe do Centro de
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal
(Cievs-DF), Priscilleyne Reis.
Mesmo com a ampliação da vacinação, em julho, o DF tem cerca
de 50 mil doses disponíveis e não
atingiu a meta de 90% dos grupos prioritários imunizados, como crianças, gestantes, puérperas,
idosos e pessoas com comorbidades. Bebês de até seis meses não
podem tomar o imunobiológico.
Segundo a SES, o DF recebeu cerca

Onde se vacinar?
Das 8h às 17h (pedestre)
UBS 6 Taguatinga
UBS 7 Taguatinga
UBS 8 Taguatinga
Sala de Vacinas de Águas Claras
UBS 1 Vicente Pires
UBS 1 Samambaia
UBS 2 Samambaia
UBS 3 Samambaia
UBS 5 Samambaia
UBS 3 Recanto das Emas
UBS 5 Recanto das Emas
UBS 1 Paranoá
UBS 3 Paranoá
UBS 1 São Sebastião
UBS 2 São Sebastião
UBS 9 São Sebastião (Bosque 1)
UBS 1 Ceilândia
UBS 2 Ceilândia
UBS 5 Ceilândia
UBS 6 Ceilândia
UBS 8 Ceilândia
UBS 9 Ceilândia
UBS 11 Ceilândia
UBS 12 Ceilândia
UBS 15 Ceilândia
UBS 16 Ceilândia
UBS 17 Ceilândia
UBS 2 Brazlândia
UBS 2 Guará
UBS 3 Guará
UBS 4 Lúcio Costa
UBS 1 Estrutural
UBS 1 Candangolândia
UBS I Núcleo Bandeirante
UBS 1 Riacho Fundo
de 1,1 milhão de vacinas contra
a Influenza, e 90,99% desse total
foi aplicado, considerando toda
a população e não apenas o público-alvo inicial da campanha.
Em entrevista coletiva na última quinta-feira, o diretor de Vigilância Epidemiológica da SES,
Fabiano dos Anjos, declarou que

UBS 1 Riacho Fundo 2
UBS 1 Gama
UBS 2 Gama
UBS 3 Gama
UBS 4 Gama
UBS 5 Gama
UBS 6 Gama
UBS 1 Santa Maria
UBS2 Santa Maria
UBS 1 Asa Norte
UBS 1 Cruzeiro
Das 8h às 12h (pedestre)
UBS 2 Sobradinho
das 8h às 22h (pedestre)
UBS 3 Ceilândia
UBS 7 Ceilândia
UBS 1 Brazlândia
13h às 17h
UBS 1 Itapoá
UBS 3 Itapoá
UBS 1 Lago Norte
UBS 3 Nova Colina
UBS 5 Basevi Sobradinho
UBS 1 Sobradinho
UBS 1 Sobradinho 2
UBS 2 Sobradinho 2
UBS 1 Planaltina
UBS 2 Planaltina
UBS 4 Planaltina
UBS 5 Planaltina
UBS 9 Planaltina
UBS 20 Planaltina
Das 8h às 16h30 (pedestre)
UBS 1 Varjão
não é necessário criar pânico
pois não estamos em surto no
DF. “A população precisa continuar com os cuidados não farmacológicos, como o uso de máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações. E, no caso de sintomas de
gripes mais acentuados, procurar o sistema de saúde”, orientou

O DF recebeu 1,1 milhão de doses de vacina contra a gripe. Há 50 mil disponíveis na rede pública
o diretor. No DF, há 65 postos de
vacinação contra a Influenza.

Cuidados
Para o pneumologista Ricardo
de Melo, professor da área clínica
da faculdade de medicina da Universidade de Brasília (UnB), o problema é que a campanha de vacinação contra a Influenza não atingiu a meta desejada. “Se as pessoas se vacinassem e continuassem com os cuidados preventivos,
como o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar locais com
aglomeração, não teríamos esses
surtos de H3N2 que estão ocorrendo em alguns estados”, avalia.
Ricardo assegura que existe a
chance de uma epidemia de H3N2
no DF, o que pode causar superlotação de hospitais. “Em um tempo

de pandemia da covid-19, ter um
vírus da gripe em circulação é um
fator que nos preocupa, e isso gera um aumento na internação nos
hospitais”, acentua. O especialista
diz que é preciso ir ao médico em
caso de dor de cabeça mais forte,
fraqueza, falta de apetite, coriza ou
febre. “Como os sintomas são parecidos com a covid-19, é importante ir em uma unidade de saúde
para buscar o diagnóstico correto”,
aconselha o pneumologista.
Diretor-técnico do Grupo Sabin, laboratório de medicina diagnóstica, o hematologista Rafael
Jácomo esclarece que o subtipo H3N2 compõe o mix da vacina antigripe, mas, assim como as
demais variantes que aparecem
sazonalmente, apresenta mutações progressivas que devem ser
atualizadas anualmente. “Este é o

motivo da vacina contra influenza
ter indicação anual, porque a variante que vem causando os surtos observados em várias regiões
do Brasil, especificamente, não
constava nas vacinas da última
estação (ano)”, detalha.
Rafael lembra que, para as pessoas que apresentarem sintomas
da variante, o laboratório oferece o
exame gratuito de Mini Painel para
vírus respiratórios, que identifica,
simultaneamente, os vírus da Influenza A, Influenza B, vírus sincicial respiratório e o novo coronavírus, vírus causador da covid-19. “A
informação clinicamente relevante
é o diagnóstico de Influenza, independentemente se A ou B, pois há
opções de painéis mais complexos
que identificam especificamente o
subtipo H3N2, porém, não muda a
conduta médica”, ressalta.

18 • Cidades • Brasília, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 • Correio Braziliense

Crônica da Cidade
SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

Promessa de
felicidade
Todos os dias, uma das primeiras ações
que faço é observar os dois vasos com
uma flor chamada Onze Horas, que já foi
tema de outras colunas. Sempre vou ao
quintal para contemplar os vasos e para catar as pragas, que se misturam com
a planta e proliferam, se não forem contidas.
Moro em um condomínio horizontal

fronteiriço a uma mata cerrada. Algumas
plantas não se adaptam ao ambiente e fenecem. No entanto, o mais doloroso é o ataque que as formigas desfecham em algumas
espécies. Além disso, existem outras pragas
que exigem um cuidado permanente.
É preciso saber se gostam da sombra ou
do sol, se apreciam pouca ou muita água.
Não é uma tarefa fácil, cultivar plantas é
uma ciência complexa e caprichosa, cheia
de nuances, macetes e segredos.
Mas é uma atividade muito prazerosa. Aos poucos, a gente percebe que as
plantas são espécies muito sensíveis,
que reagem a qualquer estímulo.

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

Contratamos um jardineiro para dar
uma geral uma vez por mês no quintal.
Havíamos comprado um vaso que estava no jardim sem função. Zé Vieira, o
jardineiro, trouxe a muda da planta chamada popularmente de Onze Horas, que
eu desconhecia. Adapta-se com facilidade a jardineiras, canteiros e vasos. E não
exige cuidados especiais.
Em pouco tempo, os dois vasos vicejaram com uma flama extraordinária. Um
tem flores da cor lilás; e outra, vermelhas,
brancas e amarelas. Foi um magnífico e
inesperado presente. Ela tem me proporcionado muitos momentos de êxtase em

razão da peculiaridade.
Quando não está exposta à luz solar, fica com os botões fechados em uma atitude de recato feminino. Mas, no ápice do
sol, os botões se abrem em flores que esplendem com todo o fulgor. A inflorescência derrama-se do vaso numa radiação de
beleza. É um instante mágico. Além disso, ela atrai abelhas para a polinização.
A gente estuda que o mundo vegetal está em permanente mutação. No entanto,
com a Onze Horas é possível assistir a esse paciente movimento de transformação.
É uma coisa tão linda, que pensei
em transformar a visitação da planta

em turismo ecológico e cobrar ingresso, depois da pandemia. Todavia, ao fazer uma pesquisa na internet, constatei
que a Onze Horas é muito disseminada
e comum. Várias leitoras relataram que
cultivam a planta. Não importa, não altera em nada o meu encantamento.
As pétalas delicadas e a fulguração rosa com nuances de vermelho e de lilás
são, para mim, uma fonte permanente de
alegria. Todos os dias, quando o sol entra
a pino, vou ao quintal para apreciar esse pequeno milagre da natureza. Como
disse Stendhal, a beleza é uma promessa de felicidade.

CLIMA
Média de precipitação prevista para dezembro já foi superada na capital federal. Festas de fim de ano serão debaixo de água
UNITY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 30.986.413/0001-58 - NIRE nº 53.300.019.070
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Dezembro de 2021
1.Hora,DataeLocal:Às10h00horasdodia09dedezembrode2021,nasedesocialdaUnityParticipações
S.A. (“Companhia”), localizada na SAUS, Quadra 4, Bloco A, salas 721 a 728, Asa Sul, Brasília-DF, CEP
70070-040, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação
de editais de convocação, na forma do disposto no §4° do artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social votante da Companhia e os acionistas titulares da totalidade das ações
preferenciais emitidas pela Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas
da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Murilo Buso e secretariados pelo Sr.
Daniel Duarte Alves. 4. Lavratura: a lavratura desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de
sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, bem como sua publicação
com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º do referido diploma
legal. 5. Ordens do Dia: 5.1 A Assembleia Geral Extraordinária deliberará sobre (i) a realização, pela
Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia adicional real e fidejussória, em série única (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”
e “Instrução CVM 476”, respectivamente), bem como os termos e condições da Emissão e da Oferta das
Debêntures; (ii) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, para
praticar todos os atos necessários para a consecução da Emissão e da Oferta das Debêntures; e (iii) a
ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, e/ou por seus procuradores,
confor me o caso, para a consecução da Emissão e da Ofer ta das Debêntures.
6.Deliberações:6.1 Foram aprovadas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas,
as matérias abaixo: (a) Realização, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, sem
ressalvas, pela Companhia, da Emissão e da Oferta das Debêntures, totalizando o montante de
R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), da espécie quirografária, com garantia adicional real
e fidejussória, de acordo com os seguintes termos e condições estabelecidos no “Instrumento Particular de
Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, da Unity Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”): (i) Número da Emissão: a
Emissão é a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia. (ii) ValorTotal da Emissão: o valor total
da Emissão será de R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão.(iii) Número
de Séries: a Emissão será realizada em série única. (iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas
45.000 (quarenta e cinco mil) Debêntures. (v) Data de Emissão das Debêntures: para todos os fins e
efeitos legais, a Data de Emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão. (vi) Valor
Nominal Unitário: o valor nominal unitário de cada Debênture é de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de
Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (vii) Conversibilidade e Permutabilidade: as Debêntures serão
simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, nem permutáveis em ações de outras
sociedadesouporoutrosvaloresmobiliáriosdequalquernatureza.(viii)FormaeEmissãodeCertificados:
asDebênturesserãoemitidassobaformanominativaeescritural,semaemissãodecautelasoucertificados.
(ix) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional real e fidejussória nos
termos do artigo 58, da Lei das Sociedades por Ações.(x) Colocação e Negociação: as Debêntures serão
objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de
garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures, com a intermediação da instituição intermediária
líder da Oferta (“Coordenador Líder”), conforme termos e condições do “Contrato de Coordenação,
Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob Regime de Garantia Firme de Colocação,
da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, da Unity Participações S.A.”, a ser celebrado entre
a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). (xi) Garantia Real: em garantia do fiel,
pontual e integral pagamento de qualquer obrigação, principal e/ou acessória, presente e/ou futura,
incluindo o pagamento do montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora,
penalidades, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos, indenizações
de qualquer natureza e demais montantes devidos pela Companhia, bem como pelas despesas
eventualmente incorridas pela Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº
215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01(“Agente
Fiduciário”), e pelos honorários devidos a este (“Valor Garantido”), a AIO - Instituto de Câncer de Brasília
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na QS 3, EPTC,
Lotes 3, 5, 7 e 9, Loja 01, Parte A, Edifício Pátio Capital, Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71.953-000, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 11.859.927/0001-06 (“AIO”) cederá a propriedade fiduciária, a titularidade resolúvel
e a posse indireta de determinada conta corrente de sua titularidade aberta no Itaú Unibanco S.A. (“Conta
Vinculada”), na qual deverá ser depositado um valor médio mensal mínimo de R$ 4.500.000,00 (quatro
milhões e quinhentos mil reais), bem como todos os valores depositados na Conta Vinculada e os direitos
dela decorrentes (“Cessão Fiduciária”), nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado entre AIO, o Agente Fiduciário, a Companhia e o Itaú
Unibanco S.A. (“Contrato de Cessão Fiduciária”). (xii) Fiança: para assegurar o fiel, pontual e integral
cumprimento da totalidade das obrigações principais e acessórias, presentes e futuras assumidas na
Escritura de Emissão, a AIO e a CETTRO - Centro deTratamento Oncológico Ltda., sociedade limitada,
com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SMH/NORTE QUADRA 02 BLOCO A, nº 10, SMH/
NORTE Quadra 02 Bloco A, Asa Norte, CEP 70.710-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.520.237/0001-01
(“CETTRO” e, em conjunto com a AIO, “Fiadoras”), nos termos do artigo 822, da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), obrigam-se, em caráter irrevogável e irretratável, como
coobrigadas e devedoras solidárias, prestando fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, obrigando-se, bem como a seus sucessores a qualquer título, como fiadoras, principais
pagadoras, coobrigadas e devedoras solidárias com Companhia, por todos os valores devidos nos termos
da Escritura, até a quitação integral do Valor Garantido (“Fiança”). (xiii) Prazo e Data de Vencimento: o
vencimento final das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 54 (cinquenta e quatro) meses contados
da Data de Emissão, (“Data deVencimento”), ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e vencimento
antecipado previstas na Escritura de Emissão. Na ocasião do vencimento, a Companhia obriga-se a
proceder ao pagamento das Debêntures peloValor Nominal Unitário ou saldo do seuValor Nominal Unitário,
conforme o caso, acrescido da Remuneração (abaixo definida), na forma da Escritura. (xiv) Amortização:
sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de oferta de resgate antecipado, amortização antecipada e/
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na
Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado mensalmente, de
acordo com as datas e percentuais previstos na Escritura de Emissão, sendo que na Data de Vencimento
deverá ser pago integralmente o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme tabela na
Escritura de Emissão. (xv) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, mediante deliberação
pelos órgãos societários competentes, realizar oferta de resgate antecipado, da totalidade das Debêntures
endereçada a todos os titulares de Debêntures, sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares de
Debêntures igualdade de condições para aceitar a oferta de resgate antecipado das Debêntures de sua
titularidade, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. (xvi) Atualização
Monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente.
(xvii) Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
a partir da Primeira Data de Integralização, incidirão juros remuneratórios, correspondentes à variação
acumulada de 100% (cem por cento) da taxa média diária do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over
extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível
em sua página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 4,00% (quatro
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). (xviii) Pagamento
da Remuneração:a Remuneração será paga mensalmente, a partir da Data de Emissão, sempre nas datas
previstas na Escritura de Emissão, devendo o último pagamento ocorrer na Data deVencimento, sendo cada
data de pagamento da remuneração denominada “Data de Pagamento da Remuneração”.
(xix) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures. (xx) Preço de
Subscrição e Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas pelo seu Valor
Nominal Unitário, na primeira data de subscrição e integralização (“Data da Primeira Subscrição”) ou,
havendo subscrições e integralizações em mais de uma data, por seu Valor Nominal Unitário acrescido da
Remuneração incidente pro rata temporis desde a Data da Primeira Subscrição até a data da efetiva
subscrição e integralização. (xxi) Dispensa de Registro na CVM: nos termos da Instrução CVM 476, a
Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, conforme artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, e artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com
esforços restritos, exceto pelo envio da comunicação sobre o início da Oferta e a comunicação de seu
encerramento à CVM, nos termos dos artigos 7º-A e 8º respectivamente, da Instrução CVM 476. (xxii)
Depósito para Distribuição,Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para:
(a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”),
administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente através da B3; e
(b) negociação, no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado
eoperacionalizado pelaB3, sendoas negociações liquidadasfinanceiramentee asDebêntures custodiadas
eletronicamente na B3.(xxiii)Vencimento Antecipado: o Agente Fiduciário deverá considerar automática
e antecipadamente vencidas, respeitados os prazos de cura, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações decorrentes da Escritura de Emissão e da
Emissão e exigir o pagamento imediato, pela Companhia do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento
e dos Encargos Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do seu efetivo pagamento, na
ocorrência de qualquer dos eventos previstos em lei e/ou de qualquer dos eventos constantes da cláusula
7.1 da Escritura de Emissão. Ainda, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na cláusula 7.2 da
Escritura de Emissão (vencimento antecipado não automático), o Agente Fiduciário deverá, no prazo
máximo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que constatar sua ocorrência, convocar Assembleia
Geral de Debenturistas, a se realizar no prazo mínimo previsto em lei, para deliberar sobre a eventual não
decretação de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. (xxiv) Encargos
Moratórios: sem prejuízo da Remuneração devida aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão,
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas
às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento,
bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”).(xxv) Destinação dos
Recursos:os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão utilizados pela Companhia para
o pagamento de determinadas obrigações financeiras, conforme listadas na Escritura de Emissão.
(xxvi) Local de Pagamento:os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados:(i) utilizandose os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na
hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3 (a) na sede da Companhia ou
do Banco Liquidante, observados os procedimentos adotados pelo Escriturador; ou (b) conforme o caso,
pela instituição financeira contratada para este fim. (xxvii) Demais Características: as demais
características da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. (b)
Autorizar a diretoria da Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, conforme o caso, a
discutir, negociar e definir os termos e condições da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária
e demais documentos relacionados à Oferta e à Emissão, bem como praticar, perante a qualquer entidade,
todo e qualquer ato e a assinar todo e qualquer documento necessário à formalização da Emissão ora
aprovada, inclusive, mas não somente, (i) a contratação:(a) do Coordenador Líder;(b) do Banco Liquidante;
(c) do Escriturador; (d) dos assessores legais; (e) do Agente Fiduciário; e (f) dos demais prestadores de
serviços necessários para a realização da Oferta, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos
contratos e eventuais aditamentos; e (ii) a celebração de todos os documentos relacionados à Oferta e à
Emissão e seus eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão, ao Contrato
de Cessão Fiduciária e ao Contrato de Distribuição, e (iii) a publicação e o registro de documentos da Oferta
e da Emissão perante os órgãos competentes. (c) Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da
Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta.
8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos
presentes. Mesa: Presidente - Marco Murilo Buso; Secretário - Daniel Duarte Alves. Acionistas titulares de
ações ordinárias presentes: Marco Murilo Buso; Jorge Vaz Pinto Neto; Alexandre Nonino; João Nunes de
Matos Neto; Gustavo de Castro Gouveia; Michele Quancchio Machado; Roberts Participações Societárias
Ltda. (por Paulo Suplicy de Barros Barreto e Thiago Luiz Grego de Aguiar). Acionista titular da ação
preferencial classe“A”:Marco Murilo Buso. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Brasília-DF,
09 de dezembro de 2021. Mesa: Marco Murilo Buso - Presidente; Daniel Duarte Alves - Secretário. Junta
Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - Certifico registro sob o nº 1762521 em 15/12/2021 da
EmpresaUNITYPARTICIPAÇÕESS/A,CNPJ30986413000158eprotocoloDFE2101207875-14/12/2021.
Autenticação: 4D292E408B20768CA0FBBE2AFAE7199D7E27A8B7. Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo
21/157.462-7 e o código de segurança n9MU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em
15/12/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

UNITY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 30.986.413/0001-58 - NIRE 53.300.019.070
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 09 de dezembro de 2021, às 9:00 horas, na sede da Unity Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, ST SMHN Quadra 02
Bloco A, sala 203, Asa Norte, CEP 70.710-904. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marco Murilo Buso; Secretário: Thiago Luiz
Grego de Aguiar. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
adicional real e fidejussória, em série única (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM
476”, respectivamente), bem como os termos e condições da Emissão e da Oferta das Debêntures;
(ii) a autorização das suas subsidiárias AIO - Instituto de Câncer de Brasília Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na QS 3, EPTC, Lotes 3, 5, 7 e 9,
Loja 01, Parte A, Edifício Pátio Capital, Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71.953-000, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 11.859.927/0001-06 (“AIO”) e CETTRO - Centro de Tratamento Oncológico Ltda.,
sociedade limitada, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SMH/NORTE QUADRA 02
BLOCO A, nº 10, SMH/NORTE Quadra 02 Bloco A, Asa Norte, CEP 70.710-100, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 00.520.237/0001-01 (“CETTRO” e, em conjunto com a AIO, “Fiadoras”) a outorgarem
garantia fidejussória na forma de fiança, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão; (iii) autorizar a sua subsidiária AIO, a ceder a propriedade fiduciária, a titularidade resolúvel e a posse indireta de determinada conta corrente de sua titularidade aberta no Banco Itaú S.A. em garantia as
obrigações da Companhia no âmbito da Emissão; e (iv) a autorização aos Diretores da Companhia à
prática de todo e qualquer ato, incluindo, mas não se limitando a, firmar quaisquer documentos que
se fizerem necessários à efetivação da deliberação tomada nesta Reunião. 5. Deliberações: Os
Conselheiros autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo
1º, do artigo 130, da Lei das S.A. e, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Nos termos do artigo 18, “b” , “f”, “k”, “l” e “s” do Estatuto Social
da Companhia e ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, aprovar a Realização, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, sem ressalvas, pela Companhia, da Emissão e
da Oferta das Debêntures, totalizando o montante de R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de
reais), da espécie quirografária, com garantia adicional real e fidejussória, de acordo com os seguintes termos e condições estabelecidos no “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Unity Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”): (i) Número da Emissão: a Emissão é a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia. (ii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de
R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão. (iii) Número de Séries:
a Emissão será realizada em série única. (iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 45.000
(quarenta e cinco mil) Debêntures. (v) Data de Emissão das Debêntures: para todos os fins e efeitos
legais, a Data de Emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão. (vi) Valor
Nominal Unitário: o valor nominal unitário de cada Debênture é de R$1.000,00 (um mil reais), na
Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (vii) Conversibilidade e Permutabilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, nem permutáveis em
ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza. (viii) Forma e
Emissão de Certificados: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem a
emissão de cautelas ou certificados. (ix) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, com
garantia adicional real e fidejussória nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. (x)
Colocação e Negociação: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação da totalidade das
Debêntures, com a intermediação da instituição intermediária líder da Oferta (“Coordenador Líder”),
conforme termos e condições do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com
Esforços Restritos, sob Regime de Garantia Firme de Colocação, da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e
Fidejussória, em Série Única, da Unity Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e o
Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). (xi) Garantia Real: em garantia do fiel, pontual e integral pagamento de qualquer obrigação, principal e/ou acessória, presente e/ou futura, incluindo o
pagamento do montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora, penalidades, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos, indenizações
de qualquer natureza e demais montantes devidos pela Companhia, bem como pelas despesas eventualmente incorridas pela Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01
(“Agente Fiduciário”), e pelos honorários devidos a este (“Valor Garantido”), a AIO - Instituto de
Câncer de Brasília Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Brasília, Distrito
Federal, na QS 3, EPTC, Lotes 3, 5, 7 e 9, Loja 01, Parte A, Edifício Pátio Capital, Águas Claras,
Brasília-DF, CEP 71.953-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.859.927/0001-06 (“AIO”) cederá a
propriedade fiduciária, a titularidade resolúvel e a posse indireta de determinada conta corrente de
sua titularidade aberta no Itaú Unibanco S.A. (“Conta Vinculada”), na qual deverá ser depositado um
valor médio mensal mínimo de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), bem como
todos os valores depositados na Conta Vinculada e os direitos dela decorrentes (“Cessão Fiduciária”),
nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado entre AIO, o Agente Fiduciário, a Companhia e o Itaú Unibanco S.A. (“Contrato de
Cessão Fiduciária”). (xii) Fiança: para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento da totalidade
das obrigações principais e acessórias, presentes e futuras assumidas na Escritura de Emissão, a
AIO e a CETTRO - Centro de Tratamento Oncológico Ltda., sociedade limitada, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SMH/Norte Quadra 02 Bloco A, nº 10, SMH/NORTE Quadra 02
Bloco A, Asa Norte, CEP 70.710-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.520.237/0001-01 (“CETTRO”
e, em conjunto com a AIO, “Fiadoras”), nos termos do artigo 822, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), obrigam-se, em caráter irrevogável e irretratável, como
coobrigadas e devedoras solidárias, prestando fiança em favor dos Debenturistas, representados
pelo Agente Fiduciário, obrigando-se, bem como a seus sucessores a qualquer título, como fiadoras,
principais pagadoras, coobrigadas e devedoras solidárias com Companhia, por todos os valores devidos nos termos da Escritura, até a quitação integral do Valor Garantido (“Fiança”). (xiii) Prazo e
Data de Vencimento: o vencimento final das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 54 (cinquenta e quatro) meses contados da Data de Emissão, (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas na Escritura de Emissão. Na ocasião
do vencimento, a Companhia obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal
Unitário ou saldo do seu Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração (abaixo
definida), na forma da Escritura. (xiv) Amortização: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência
de oferta de resgate antecipado, amortização antecipada e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures será amortizado mensalmente, de acordo com as datas e cronogramas previstos na Escritura de Emissão, sendo que na Data de Vencimento deverá ser pago integralmente o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme tabela na Escritura de Emissão.
(xv) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, mediante deliberação pelos órgãos societários competentes, realizar oferta de resgate antecipado, da totalidade das Debêntures endereçada a todos os titulares de Debêntures, sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares de Debêntures igualdade de condições para aceitar a oferta de resgate antecipado das Debêntures de sua
titularidade, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. (xvi) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. (xvii)
Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
a partir da Primeira Data de Integralização, incidirão juros remuneratórios, correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da taxa média diária do DI - Depósito Interfinanceiro de um
dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 4,00% (quatro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis (“Remuneração”). (xviii) Pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga mensalmente, a partir da Data de Emissão, sempre nas datas previstas na Escritura de Emissão, devendo o
último pagamento ocorrer na Data de Vencimento, sendo cada data de pagamento da remuneração
denominada “Data de Pagamento da Remuneração”. (xix) Repactuação Programada: não haverá
repactuação programada das Debêntures. (xx) Preço de Subscrição e Forma de Subscrição e
Integralização: as Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário, na primeira data de
subscrição e integralização (“Data da Primeira Subscrição”) ou, havendo subscrições e integralizações em mais de uma data, por seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração incidente pro
rata temporis desde a Data da Primeira Subscrição até a data da efetiva subscrição e integralização.
(xxi) Dispensa de Registro na CVM: nos termos da Instrução CVM 476, a Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, conforme artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, e artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços
restritos, exceto pelo envio da comunicação sobre o início da Oferta e a comunicação de seu encerramento à CVM, nos termos dos artigos 7º-A e 8º respectivamente, da Instrução CVM 476. (xxii)
Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas
para: (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente através da B3; e (b) negociação, no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores
Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. (xxiii) Vencimento Antecipado: o Agente Fiduciário deverá considerar automática e antecipadamente vencidas, respeitados os prazos de
cura, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações decorrentes da Escritura de Emissão e da Emissão e exigir o pagamento imediato, pela
Companhia do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento e dos Encargos Moratórios e multas,
se houver, incidentes até a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência de qualquer dos eventos
previstos em lei e/ou de qualquer dos eventos constantes da cláusula 7.1 da Escritura de Emissão.
Ainda, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na cláusula 7.2 da Escritura de Emissão
(vencimento antecipado não automático), o Agente Fiduciário deverá, no prazo máximo de 3 (três)
Dias Úteis contados da data em que constatar sua ocorrência, convocar Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar no prazo mínimo previsto em lei, para deliberar sobre a eventual não decretação
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. (xxiv) Encargos Moratórios: sem prejuízo da Remuneração devida aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão,
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”). (xxv) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures
serão utilizados pela Companhia para o pagamento de determinadas obrigações financeiras, conforme listadas na Escritura de Emissão. (xxvi) Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus
as Debêntures serão efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3 (a) na sede da Companhia ou do Banco Liquidante, observados os procedimentos adotados pelo Escriturador; ou (b) conforme o caso, pela instituição financeira contratada
para este fim. (xxvii) Demais Características: as demais características da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. 5.2. Nos termos do artigo 18, “f” e “s” do
Estatuto Social da Companhia autorizar a outorga das Fianças pelas Fiadoras no âmbito da Emissão.
5.3. Nos termos do artigo 18, “f” e “s” do Estatuto Social da Companhia autorizar a celebração da
Cessão Fiduciária pela subsidiária AIO no âmbito da Emissão. 5.4. Autorizar os Diretores da Companhia à prática de todo e qualquer ato, incluindo, mas não se limitando a, firmar quaisquer documentos
que se fizerem necessários à efetivação da deliberação tomada nesta Reunião 6. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Mesa:
Presidente: Marco Murilo Buso; Secretário: Thiago Luiz Grego de Aguiar. Conselheiros Presentes:
Ettore V. Biagioni; Marco Murilo Buso; Paulo Suplicy de Barros Barreto e Thiago Luiz Grego de Aguiar.
A presente é cópia fiel da ata lavrado no livro de registro de atas de Conselho de Administração da
Companhia. Brasília, 09 de dezembro de dezembro de 2021. Mesa: Marco Murilo Buso - Presidente;
Thiago Luiz Grego de Aguiar - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
- Certifico registro sob o nº 1762519 em 15/12/2021 da Empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ
30986413000158 e protocolo DFE2101207870 - 14/12/2021. Autenticação: 17EFC258304D30ECF55B5405ADC205DEAB8727. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/157.457-1 e o código de segurança
MHWp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2021 por Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral.

Vem mais
chuva por
aí no DF
C

om a temporada de chuva a todo vapor, o Distrito Federal, a 11 dias do fim
do ano, superou e ultrapassou a média histórica de chuvas
registrada no mês de dezembro.
Segundo o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet), o volume
chegou a 241,5 milímetros no último domingo, 22% a mais do que o
esperado. Para os próximos dias
e as festas de Natal e de ano-novo, a estimativa é de mais chuva.
Para hoje, a previsão é de muitas
nuvens com pancadas de chuva
isoladas, e temperatura variando
entre 18ºC e 27ºC. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 95%.
Nos últimos dias de dezembro, o
DF deve registrar pancadas de chuva e mínimas que giram em torno
de 17ºC e 19ºC, com máximas que
não devem passar de 28ºC. Em relação à umidade relativa do ar, a máxima varia entre 94% e 100%, e mínima entre 45% a 81%.
“Para o Natal, é certo que vai chover no DF, que terá muitas nuvens,
período nublado, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas e, por vezes,
rajadas de vento. No ano-novo, ao

que tudo indica, também deve chover. Não há uma precisão por ora,
mas a probabilidade é bem grande”, disse a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Andrea Ramos.
Com os altos índices de chuva,
a Defesa Civil emitiu um alerta, ontem, sobre o risco de alagamentos
provocados pela abertura de 60 cm
das comportas do Lago Paranoá.
Equipes do órgão solicitaram para
que as pessoas evitassem as margens do rio abaixo da barragem. Em
caso de risco, ligar no 199.
Diferentemente dos anos anteriores, quando o período de estiagem atingiu em cheio o Distrito Federal, a atual temporada
de chuva traz, ainda mais, alívio
aos reservatórios que abastecem
a capital federal. Os dois maiores — Descoberto e Santa Maria — estão com níveis de projeção maiores do que o esperado na
atual época do ano. O Descoberto
(66,1%) estava, ontem, com 15% a
mais do valor de referência para
o mês, enquanto que o de Santa
Maria (87,2%) registrou 17% além
do esperado para dezembro.

CÉU DE BRASÍLIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 38.037.310/0001-53 - NIRE nº 53.300.021.627
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Às 11h00 horas do dia 09 de dezembro de 2021 do ano de 2021, na sede da Céu
de Brasília Participações S.A.(“Companhia”), localizada na SMHN Quadra 2, Bloco A, sala 408, Edifício de
Clínicas, CEP 70710-904, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, por videoconferência. 2. Convocação e
Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no §4º do artigo 124,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença
dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia e os acionistas titulares
da totalidade das ações preferenciais emitidas pela Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro
de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Murilo
Buso e secretariados pelo Sr.Daniel Duarte Alves.4.Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
4.1 Autorizar a Diretoria da Sociedade a proferir manifestação de voto favorável durante a reunião de sócios
da sociedade subsidiária direta da Sociedade, qual seja: CETTRO - Centro de Tratamento Oncológico
Ltda., sociedade empresária limitada, localizada no SMH/NORTE Quadra 2, Bloco A, nº 10, Asa Norte,
CEP 70.710-100, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.520.237/0001-01,
com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
(“JUCIS-DF”) sob o NIRE nº 53.2.0152934-7 (“CETTRO”) sobre a outorga de garantia fidejussória, na
forma de fiança, para garantir as obrigações assumidas pela Unity Participações S.A. (“Emissora”) no
âmbito da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
quirografária com garantia adicional real e fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos ,
nostermosdaInstruçãoCVMnº476,de16dejaneirode2009(“Emissão”e“Debêntures”,respectivamente),
conforme os termos e condições do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real
e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Unity Participações
S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Emissora, a Simplic Pavarani Distribuidora deTítulos
eValores Mobiliários Ltda.(“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante dos titulares da Debêntures
(“Debenturistas”), a CETTRO e a AIO - Instituto de Câncer de Brasília Ltda. (abaixo qualificada), na
qualidade de interveniente fiadoras (respectivamente “Fiadoras” e “Fiança”), com as principais
característicasdescritasabaixo:a)ValorTotaldaEmissão:ovalortotaldaEmissãoserádeR$45.000.000,00
(quarenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão; b) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário
de cada Debênture é de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”);
c) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 45.000 (quarenta e cinco mil) Debêntures. d) Data de
Emissão das Debêntures:para todos os fins e efeitos legais, a Data de Emissão das Debêntures será aquela
prevista na Escritura de Emissão. e) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não
será atualizado monetariamente;f) Remuneração:sobre oValor Nominal Unitário ou saldo doValor Nominal
Unitário, conforme o caso, a partir da Primeira Data de Integralização, incidirão juros remuneratórios,
correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da taxa média diária do DI - Depósito
Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano
de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão,
no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida de uma
sobretaxa equivalente a 4,00% (quatro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”);e g) Prazo e Data deVencimento:o vencimento final das Debêntures ocorrerá ao término
do prazo de 54 (cinquenta e quatro) meses contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”),
ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas na Escritura de
Emissão. Na ocasião do vencimento, a Emissora se obriga a proceder ao pagamento das Debêntures pelo
ValorNominalUnitárioousaldodoseuValorNominalUnitário,conformeocaso,acrescidodaRemuneração,
na forma da Escritura. 4.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a proferir manifestação de vontade favorável
durante a reunião de sócios da sociedade subsidiária direta da Companhia, a saber: ICB - Instituto de
Câncer do Brasil Participações Ltda., sociedade empresária limitada, localizada na Rua 12 Norte, Lote 02,
Sala 901, Ed.Corporate, Águas Claras, CEP 71.909-540 na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 30.837.340/0001-32, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCIS-DF sob
o NIRE nº 5320217998-6 (“ICB”) que deliberar sobre a autorização da Diretoria da ICB a proferir
manifestação de vontade favorável durante a reunião de sócios da AIO - Instituto de Câncer de Brasília
Ltda., sociedade empresária limitada, localizada na QS 3, EPTC, Lotes 3, 5, 7 e 9, Loja 01, Parte A, Edifício
Pátio Capital, Águas Claras, CEP 71.953-000, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 11.859.927/0001-06, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCIS-DF sob o NIRE nº
53.201.624.285 (“AIO”), que deliberar sobre a (i) outorga de garantia fidejussória, na forma de fiança, e (ii)
a cessão fiduciária pela AIO da conta corrente de sua titularidade aberta no Itaú Unibanco S.A. (“Conta
Vinculada, para garantir as obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão das Debêntures.
4.3 Autorizar a Diretoria da Sociedade, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos
e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessário ou conveniente à
efetivação dos atos previstos nos itens 4.1 e 4.2. 5. Deliberações: 5.1 Foram aprovadas, por unanimidade
dos votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas, as matérias abaixo: 5.2 Autorizar a Diretoria da
Companhia a proferir manifestação de vontade favorável durante a reunião de sócios da CETTRO, que
deliberar sobre a outorga da Fiança no âmbito da Emissão das Debêntures, conforme disposto na Escritura
de Emissão; 5.3 Autorizar a Diretoria da Companhia a proferir manifestação de vontade favorável durante
a reunião de sócios da ICB, que deliberar sobre a autorização da Diretoria da ICB a proferir manifestação
favorável durante a reunião de sócios da AIO, que deliberar sobre a outorga das Garantias no âmbito da
Emissão das Debêntures, conforme disposto na Escritura de Emissão; 5.4 Autorizar a Diretoria da
Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos e celebrar
todos e quaisquer documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações
do item 4.1 e 4.2 acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida,
aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Presidente - Marco Murilo Buso; Secretário - Daniel Duarte
Alves. Acionistas titulares de ações ordinárias presentes: Unity Participações S.A. Brasília-DF, 09 de
dezembro de 2021. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Murilo Buso Presidente; Daniel Duarte Alves - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal Certifico registro sob o nº 1762381 em 15/12/2021 da Empresa CÉU DE BRASÍLIA PARTICIPAÇÕES S.A.,
CNPJ 38037310000153 e protocolo DFE2101215053 - 14/12/2021. Autenticação:
7040CDF8764FCC9B06B8A89E6D77FDEC5D460.Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.Para
validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/157.427-9 e o código de
segurança OLcV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2021 por Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral.
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Gisely nasceu em 4 de
dezembro e é uma das
estrelas do Natal do HUB

Bate o sino,

pequeninos
Recém-nascidos do HUB protagonizam
ensaio fotográfico com tema natalino
e reforçam a esperança de tempos
melhores neste fim de ano
» ANA ISABEL MANSUR
» PEDRO MARRA

Márdilla, criadora da iniciativa, com a pequena Gisely

e a estrebaria onde o Menino Jesus veio ao mundo
fosse em uma maternidade, com certeza seria na
do Hospital Universitário de Brasília (HUB). No lugar dos reis magos, quem recebe os bebês são
enfermeiros e técnicos em enfermagem; fazendo o papel de manjedoura, um veludo azul embala
os pequenos; em vez de ouro, incenso e mirra, os recém-nascidos
ganham gorrinhos, mantas e um
ensaio fotográfico. Desde 2019,
quem nasce no HUB em dezembro é acolhido com a decoração
e os ânimos natalinos.
Como se previsse a dura pandemia que abateria o mundo
poucos meses depois, a técnica
em enfermagem Márdilla Jeane
de Oliveira, 43 anos, é a dona da
iniciativa. A colaboradora dá novo significado ao termo “nascimento” e enfeita o ambiente com
detalhes que mantêm viva a chama da esperança em tempos cinzentos. A técnica em enfermagem
customiza os cartões de identificação das crianças. Todo o material da ação é feito pela mãe de
Márdilla, a costureira Rosimeri
de Oliveira, que compartilha o talento artesanal com as crianças.
Relembrando que, assim como os enfeites, a construção de
um mundo mais fraterno e acolhedor depende do trabalho das
mãos de todos nós, Márdilla destaca que teve a ideia enquanto
dava banho nos bebês. “Fazia o

lacinho e o penteado neles, o que
me inspirou a fazer a ação. Pensei
em colocar as toquinhas e, se os
pais topassem, eu faria o cenário
e as fotos, o que deu certo, porque
todos gostaram da ideia”, orgulha-se a técnica em enfermagem.
A sensibilidade com a recepção dos pequenos não fica restrita
ao Natal. “Como eu sempre gostei
de trabalhar com bebês, faço de
acordo com a época da festa, tanto que já fiz na Páscoa, no período de festas juninas e no Dia das
Mães”, detalha Márdilla, que nutre paixão especial pelos chamados bebês reborns, bonecos hiper-realistas de recém-nascidos.
Mãe de primeira viagem, a gerente de sorveteria Aline da Silva
França, 28 anos, foi com o marido para o HUB após sentir a pressão alta. Durante o parto normal, de cerca de seis horas, ela
ficou surpresa com o clima natalino em volta do nascimento
da filha, Gisely, em 4 de dezembro. “Em hospital nenhum eu tinha visto, em um momento tão
delicado para a gente, uma coisa marcante assim, que vai ficar
para a vida toda”, emociona-se
a moradora do Cruzeiro Velho.
Por ser católica, Aline sentiu
uma aproximação com o clima
que envolve a época natalina. “Saber que existem pessoas de bom
coração que estão presentes na vida de todo mundo e se preocupam
com o próximo foi um momento
mágico”, comenta a mamãe de Gisely, que, de tão bem-recebida, poderia até ser a estrela principal de
um presépio de Natal.

Papai e mamãe curtindo o visual natalino da filha

Rosimeri, mãe de Márdilla,
ajuda na confecção das peças

Márdilla participou do ensaio
com a bebê Gisely

S
Marcileia esbanja graça e não se mostra nem um pouco tímida

Henry posando com toda a fofura que em recém-nascido tem

Aline e a filha Gisely; celebração de uma nova vida

Carinho de mãe e filha: mais amor neste fim de ano
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NBB
O Brasília Basquete enfrentará Franca, hoje, às 20h, no
Ginásio Pedrocão, no interior paulista, na despedida de 2021.
Depois da exibição de hoje, o time do Distrito Federal terá
pausa para as festas do fim de ano e só retornará às quartas
em 9 de janeiro contra o Unifacisa, no Ginásio Nilson Nelson.
O Cerrado Basquete, outro representante da capital na elite
nacional da modalidade, ainda receberá o Flamengo no
próximo dia 30, no Ginásio da Asceb, na 904 Sul.

ZICO Em entrevista exclusiva ao Correio na capital, o maior ídolo da história do Flamengo critica a dificuldade para assistir a um
jogo do Brasileirão no exterior, detona o calendário da CBF e cita o caso de Gabigol — que só entrou em campo na décima rodada

“Ninguém quer comprar”
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

“Todos os
campeonatos no
mundo param (nas
Eliminatórias), só
o Brasil continua.
Enquanto for assim,
a CBF prejudica o
futebol brasileiro”

SAMANTA SALLUM

R

ecém-chegado ao Brasil
da sua última temporada
no Japão, Arthur Antunes
Coimbra, o Zico, fez, ontem, uma passagem relâmpago
por Brasília. Em entrevista exclusiva ao Correio Braziliense, criticou o que chamou de “desorganização” da CBF por não interromper o Campeonato Brasileiro nas Eliminatórias para
a Copa do Mundo. Segundo o
craque, os times nacionais são
muito prejudicados por terem
de entrar em campo sem os titulares liberados para as seleções sul-americanas. “Todos os
campeonatos no mundo inteiro
param, não tem jogo, só o Brasil
continua. Enquanto for assim, a
CBF prejudica o futebol brasileiro”, disparou.
O ex-jogador cita, como
exemplo disso, o efeito no desempenho do Flamengo. “Você
não pode ter um Flamengo que
investe não sei quantos milhões
para comprar jogadores e o jogador principal do Flamengo na
10ª rodada ainda não tinha jogado, estava servindo à Seleção.
Isso não acontece na Inglaterra,
na Itália, na Alemanha, por isso, eles estão na frente da gente”, apontou, referindo-se a Gabriel Barbosa.
Zico lamentou que, na maior
parte do mundo, ninguém mais
adquire o Campeonato Brasileiro. “Há uma dificuldade
enorme para assistir. Seja em
pay-per-view, SKY, ninguém
quer comprar, porque é essa
bagunça danada”.
Curtir os netos é a prioridade
agora de Zico. Aos 68 anos, disse que se aposentou da atuação

Zico

Último trabalho de Zico foi no Kashima Antlers do Japão. “Agora, eu quero tempo para ser avô”, planeja o Galinho, que tem nove netos
profissional no futebol depois
de concluir o trabalho há um
mês como diretor técnico do
Kashima Antlers, no Japão. Descarta assumir qualquer função
em algum clube. “Agora eu quero ter tempo para ser avô”, disse
ele, que tem nove netos.
O Galinho de Quintino esteve em Brasília para uma reunião
no Sebrae-DF, como convidado especial do superintendente

regional da entidade, Valdir Oliveira. Zico vai participar de um
projeto na capital federal voltado a alunos da rede pública
sobre educação empreendedora. “Aceitei a parceria por conhecer há muitos anos o trabalho sério do Valdir e do Sebrae”. Eterno flamenguista de
coração, ele permaneceu poucas horas em Brasília, e retornou ontem ao Rio de Janeiro.

Mas volta em breve para começar o novo projeto.

Copa
Perguntado sobre quais são
os nomes que se destacam atualmente no futebol brasileiro, disse que Neymar ainda reina. Mas
que a revelação e grande promessa é Vinicius Junior. Sobre
as chances de o Brasil ganhar

a Copa de 2022, lembrou que o
Brasil é sempre uma caixinha de
surpresas. “Você pode estar em
um péssimo momento de administração, de tudo, e chegar lá e
ganhar a Copa do Mundo, porque depende dos jogadores dentro do campo”.
Zico se diz meio decepcionado com a política. “O problema do Brasil é a descontinuidade administrativa. Fiz parcerias

Danilo Queiroz/CB/D.A Press

CANDANGÃO

Gama apresenta caras
novas para temporada
DANILO QUEIROZ
No dia em que comemorou
23 anos da conquista da Série
B do Campeonato Brasileiro de
1998, o Gama vislumbrou um
novo recomeço. Após uma temporada 2021 abaixo da expectativa, quando não foi longe nos
campeonatos que disputou e
acabou com calendário resumido ao Campeonato Candango em 2022, o time alviverde se
reapresentou ontem, no Centro
de Treinamento Ninho do Periquito, com a missão de sacudir a
poeira e iniciar os trabalhos com
meta de voltar ao cenário nacional em 2023.
Liderado pelo recém-chegado técnico Jonilson Veloso,
o grupo de 29 jogadores teve

para levar o esporte e a educação
a crianças e jovens com prefeituras que, ao mudarem de gestão,
foram interrompidas por causa
de vaidades políticas”, lamentou.
O ex-jogador rememorou o
período em que foi secretário
nacional do Esporte no governo de Fernando Collor de Mello.
Recordou que pediu demissão
depois de ver seus projetos travados. Criou a Lei Zico, que modernizaria a legislação esportiva
do país e reduziria o poder dos
clubes na relação com os jogadores. A medida desagradou políticos que apoiavam o presidente
Collor, e o projeto foi arquivado.
Decepcionado, entregou o cargo.
Ele lembrou que já teve 60
mil alunos nas escolinhas de
futebol. Mas está empolgado
com o novo projeto no Distrito
Federal. “Eu morei no subúrbio
do Rio de Janeiro. Eu fiz o primário e o ginásio na escola pública, fazendo concurso. E isso (estudo) fez muita diferença na minha vida. Não deixei
de fazer faculdade porque estava na Seleção, continuei estudando”, contou.

o primeiro contato com o clube. A maioria dos nomes, com
algumas exceções de atletas
oriundos das categorias de
base do alviverde, chegaram
ao Gama pouco conhecidos
da torcida. Alguns torcedores
também estiveram no CT do
clube para dar as boas-vindas
aos novos nomes que os representaram em campo.
Nas conversas inicias com o
elenco, o presidente do Gama,
Weber Magalhães, destacou
a grandeza do clube e colocou como meta para o ano um
retorno aos torneios nacionais
em 2022. “Todo mundo estava dizendo que o Gama estava
complicado e não se apresentaria. Mas, graças a Deus, foi feito
um trabalho para vocês estarem

Elenco alviverde inicias as
atividades com 29 jogadores
sob o comando do técnico
Jonilson Veloso

aqui e, daqui para frente, o trabalho vai ser maior ainda”, destacou o presidente.
Recém-chegado ao clube, o
técnico Jonilson Veloso destacou
ter confiança no plantel mon-

tado para o Campeonato Candango de 2022. “Vamos treinar
até o limite para chegarmos forte na estreia da competição. A
gente sabe que cada dia temos
que aproveitar ao máximo”,

pontuou o treinador, lembrando da estreia da equipe, em 22
de janeiro, diante do Ceilândia.
Uma das maiores dores de
cabeça do Gama para a temporada que se aproxima diz res-

peito ao local onde o clube irá
atuar como mandante durante
a disputa do Candangão. Sem
o Bezerrão, ainda indisponível
devido ao estado do gramado
após o uso das dependências
para a montagem de um hospital de campanha de combate à pandemia, o clube procura
outras praças para atuar.
Segundo Weber Magalhães, o
uso do Bezerrão em 2022 é improvável e a diretoria. Uma das opções
é o Estádio Nacional Mané Garrincha, gerido pela concessionária privada Arena BSB. “Ainda não
definimos. Estamos vendo outras
perspectivas. O hospital (de campanha instalado no campo) ainda
não saiu. Ainda tem que fazer todo
um gramado novo e a luta vai ser
grande”, explicou.

FLUMINENSE

CRUZEIRO

PELÉ

SÃO PAULO

LIBERTADORES

NATAÇÃO

Abel Braga chegou ao
Fluminense prometendo
um time ofensivo e sempre
buscando o ataque. O setor,
por sinal, pode ser totalmente
reformulado para 2022.
Em Live na TV Flu ontem, o
presidente Mário Bittencourt
confirmou a contratação de
Willian Bigode, ex-Palmeiras,
e revelou que aguarda
respostas de Ricardo Goulart
e Cano ainda esta semana.

Depois da aposentadoria
de Rafael Sóbis, o Cruzeiro
perdeu mais um atacante
para a próxima temporada.
Ontem, Wellington Nem
usou as redes sociais para
anunciar que não houve
acordo para renovação
de contrato e ele deixará
Belo Horizonte. O adeus do
jogador acontece em meio
à compra do time celeste
por Ronaldo “Fenômeno”.

O Rei do futebol fez questão
de parabenizar o ex-jogador
e agora empresário Ronaldo
pela compra do Cruzeiro,
estimada em R$ 400 milhões.
O Fenômeno adquiriu 90%
das ações do clube mineiro.
“Parabéns e boa sorte nessa
nova jornada, meu amigo.
Estarei torcendo por você,
como sempre”, escreveu Pelé
nas redes sociais. Ele segue
internado no Albert Einstein.

O São Paulo contratou
Rafinha, de 36 anos, que foi
rebaixado com o Grêmio,
mas fez belo trabalho no
Flamengo, em 2019. Ele
chega a pedido do técnico
Rogério Ceni. “A condição
técnica é importante, a
liderança também”, revelou
o presidente Júlio Cazares
em live no canal dos
jornalistas Arnaldo Ribeiro
e Eduardo Tironi.

A Conmebol sorteou,
ontem, os jogos da primeira
e segunda fases da
Libertadores. Fluminense
e América-MG iniciarão a
caminhada contra rivais
complicados. Os cariocas
aguardam adversário entre
Millonarios e Deportivo Cali.
Os mineiros terão pela frente
o Guaraní, do Paraguai, algoz
corintiano duas vezes na
competição continental.

Aos 41 anos, o nadador
Nicholas Santos voltou a
conquistar a medalha de ouro
na prova dos 50m borboleta
do Mundial de Natação em
Piscina Curta de Abu Dabi,
nos Emirados Árabes Unidos,
repetindo os feitos de 2012 e
2018. Fez o tempo de 21s93 e
ficou à frente de Dylan Carter,
de Trinidad e Tobago, que
ganhou a prata, e do italiano
Matteo Rivolta.
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Por oscar Quiroga
Data estelar: sol ingressa
em capricórnio; Lua Vazia
das 11h45 até 18h55. Quanto
mais elevada seja a subida
que tua alma fizer na vida,
maior se tornará, também,
a vertigem que se instalará
na tua consciência, porque a
cada dia terás mais a perder,
caso alguma adversidade
se instalar. será que isso te
prevenirá de fazer uso de
tua ambição? certamente
que não, ela continuará te
atiçando para que continues
tua luta de garantir prestígio,
dinheiro e uma ótima posição
na arquitetura do mundo.
independente de sistema
econômico ou sociológico,
nenhum ser humano anseia
ser ninguém, um invisível
anônimo na multidão, nada
disso! de uma forma ou
de outra, todo ser humano
pretende ter visibilidade e
conquistar o respeito de seus
semelhantes. Por isso, trata
tua ambição com respeito,
para que tuas conquistas
tragam resultados benéficos
para ti e para todos.

ÁRIES

LEÃO

Quanto mais se sobe na vida,
mais vertigem a alma sente
diante da mera perspectiva de
tropeçar e cair. isso é normal
e não deve ser levado muito
a sério, é apenas um sinal
positivo de que sua alma
conhece as alturas.

tudo que é muito bom
dá trabalho, e isso é
necessariamente assim para
que a alma humana valorize
direito o esforço que leva à
realização. É insuficiente atrair
a boa fortuna, é preciso correr
atrás dela para a capturar.

21/03 a 20/04

22/07 a 22/08

TOURO

VIRGEM

21/04 a 20/05
Quando a alma começa a se
projetar ao futuro, o desânimo
atual deve dar lugar a esse
movimento, mesmo que
resmungando e atualizando
sentimentos antigos de
frustração. não importa, se
projete ao futuro, sonhe.

23/08 a 22/09
o divertimento é necessário e
faz muito bem à alma. Procure
se aproximar das situações
que deixem sua alma leve, se
distanciando de tudo aquilo que
lhe pesa e que a faz mergulhar
em preocupações. Leveza e
nada mais.

GÊMEOS

LIBRA

21/05 a 20/06
É hora de arriscar um pouco
mais que de costume, porque
de outra maneira tudo
continuará pela via da inércia,
e essa não seria a melhor
escolha. Este é o momento em
que sua alma precisa definir o
rumo que deseja.

23/09 a 22/10
considere com carinho a
perspectiva de se aproximar
mais das pessoas que fazem
parte do seu dia a dia, mas que
por essas coisas estranhas da
vida se tornaram distantes,
quase desconhecidas. Hora de
superar.

CÂNCER

ESCORPIÃO

21/06 a 21/07
as pessoas com que você se
relaciona são importantes na
mesma medida em que sirvam
de referência, seja pelo apreço
ou também porque sua alma as
quer ver pelas costas. de um jeito
ou de outro, elas são referências.

23/10 a 21/11

muitas coisas precisam ser ditas
com clareza antes de continuar
em frente, mas não de qualquer
forma, e sim escolhendo com
cuidado o cenário e o momento,
no qual as pessoas em vista
estejam receptivas.

CRUZADAS

MÚSICA
tom Barreto/divulgação

HORÓSCOPO
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SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Faça contas para que tudo
esteja direito e organizado.
Faça contas para evitar
surpresas posteriores. Fazer
contas pode ser chato, mas é
uma das atividades humanas
que agregam ordem e
previsibilidade a tudo.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

agora é o momento de
continuar em frente e de
se abrir passagem no meio
de quaisquer dificuldades e
obstáculos que, por desventura,
sua alma estiver enfrentando.
Faça isso com confiança e
firmeza.

AQUÁRIO

21/01 a 19/02
Este é o momento do ano em
que começa a retração de sua
alma, o processo mediante o
qual se passa em revista tudo
que foi feito, e também tudo
que deixou a desejar. É um
processo íntimo e profundo,
mas, em frente!

PEIXES

20/02 a 20/03
Faça contato social, evite o
isolamento, porque nesta parte
do caminho sua alma precisa
revitalizar os laços que a vinculam
com pessoas que, mesmo não
sendo muito semelhantes, mesmo
assim são referências importantes.

Mariana Nolasco: “É preciso ter a mesma entrega, que vem de um lugar de sinceridade”

Uma estrela da web
» PEdro aLmEida*

a

cantora Mariana Nolasco
completa 10 anos de canal
no YouTube em 2021. Ela é
uma das pioneiras no Brasil
na gravação de covers musicais para
a plataforma. A youtuber, que acumula 11 milhões de seguidores nas redes
sociais e 500 milhões de visualizações
no canal, celebrou a data com live especial, documentário sobre a carreira e música nova, Mais uma estrela,
disponível nas plataformas digitais.
Paulista de Campinas, mas radicada
em Mogi Guaçu (SP), Mariana gravava
em segredo, no computador da mãe,
versões com voz e violão de músicas de
que gostava. Os vídeos da então tímida
menina de 13 anos ficavam armazenados sem que ninguém tivesse acesso. As
amigas, à época, descobriram o tesouro escondido e, com elogios, incentivaram que os vídeos fossem compartilhados com o mundo. “Eu procurava ouvir
aquilo (os incentivos). Se eu mostrasse
para os meus pais, eu não teria esse incentivo, então mostrei para as pessoas
certas”. A dúvida entre se expôr ou não,
era “o impulso do coração lutando contra o ego”, completa a cantora.
Hoje, aos 23 anos, e não tão tímida, Mariana trocou a webcam da mãe
por vídeos gravados por equipes profissionais e shows por todo o Brasil.
Se, por um lado, o escopo da carreira cresceu e alcançou um patamar
inimaginável, por outro, a essência
continua a mesma vista no quarto
em Mogi Guaçu: “(No início) Era eu,
meu violão e o computador. Hoje, por
mais que tenha pessoas maravilhosas
trabalhando comigo, se eu não estiver centrada e sabendo o que eu estou entregando, nada adianta. É preciso ter a mesma entrega, que vem de

um lugar de sinceridade”.
Em dezembro de 2011, após postar o primeiro vídeo, a música Way
back into love, do filme Letra e música, o plano era dar sequência ao canal
com releituras de canções existentes.
Atualmente, Mariana assina várias
das músicas que canta. Sobre ter se
descoberto compositora, reflete: “Eu
acho que sempre fui (compositora),
mas não sabia que eu era. Todos nós
somos compositores, atores, cantores, artistas. A partir do momento que
você dá vazão a uma emoção e consegue expressar aquilo que se sente,
você faz uma obra de arte. O problema é que as pessoas são muito afastadas da conexão com o sentimento”.

Releituras
Mesmo com canções autorais, Mariana não deixa de lado as releituras e
faz questão de apresentá-las junto às
originais, como nos projetos Mariana Nolasco sessions 1 e 2, lançados em
2020 e 2021, respectivamente.
Dentre as comemorações, Mariana lançou, no dia 17, em todas as plataformas digitais, o novo single chamado Mais uma estrela. A letra retrata o sentimento de luto e dor causado
pela perda de alguém. No momento
atual do mundo, é impossível não fazer a conexão com a pandemia: “Nestes últimos dois anos, a gente entrou
em contato com essa dor e entendeu
melhor o que ela causa nas pessoas.
Mesmo eu não tendo passado por isso
neste momento, eu já passei e sei o que
é viver o luto. Essa música vem como
um abraço, um carinho na cabeça de
todos que precisam”, afirma Mariana.
*Estagiário sob a supervisão
de José Carlos Vieira

TANTAS Palavras
Por JosÉ carLos ViEira

Poema do gueto
Que importa o céu de Brasília, o Plano,
o lago, o traço do arquiteto?
— O que eu vejo é o gueto.
Diego Ruas
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Trajetória

Após anos de sucesso na televisão aberta, a apresentadora
Angélica se reinventa e estreia no streaming com Jornada
Astral, programa de entrevistas e astrologia da HBO Max

Apesar de ter se firmado
como uma apresentadora
de sucesso, Angélica perseguiu várias outras carreiras. Aos 48 anos, investiu nas carreiras de cantora e atriz, além de estar na
vida pública desde os 13
anos de idade. O Correio
relembra alguns destaques
dos mais de 30 anos da carreira da artista.

Com a força
dos

astros

Juventude na tevê

trando
a encon mo Pelé
ic
l
é
g
n
o
A
ades, c
celebrid

» PEDRO IBARRA

U

ma das mais importantes apresentadoras das últimas décadas, Angélica está
passando por grande mudança na carreira. Após 25
anos na Globo, a artista agora vai se aventurar no streaming. A nova casa de Angélica é a HBO Max. Ela vai
apresentar o programa Jornada Astral, uma atração
que mistura entrevistas e
astrologia, que estreia hoje.
“Fazer essa transição para
um programa como esse, com
esse nome, feito com tanto cuidado e em um lugar como a
HBO Max foi algo que realmente parecia alinhamento dos astros”, afirma Angélica. A nova
série é dividida em 12 episódios, um para cada signo do zodíaco, e conta com dois convidados especiais por episódios,
ambos do mesmo signo. Entre
as celebridades que participaram da série estão Gilberto e
Preta Gil, Luciano Huck, Eliana e Rubens Barrichello.
Dividem as entrevistas
com Angélica o apresentador
Vitor diCastro e a astróloga
Paula Pires, ambos famosos
no YouTube. “Estou vivendo
um sonho de princesa. Nem
nas maiores expectativas que
tive, imaginava que ‘little Angel’ (apelido dado a Angélica)
apareceria na minha vida”, comenta Vitor diCastro. “Sempre tive Angélica como referência. Todo dia chegava ao
set e pensava: ‘Preciso fazer
bem feito para ela achar legal’”, complementa o apresentador, que lembrou de ter ido
a shows de Angélica na época
em que ela fez sucesso com a
carreira musical.
O programa funciona em
formato de entrevista e é dividido entre passado, presente e futuro, onde histórias são
contadas pelos entrevistados
e direcionadas por meio dos
signos. “A astrologia é uma ferramenta muito legal de autoconhecimento. As pessoas verão por meio de Jornada Astral que podem mais e mais”,
crê Angélica. “As coisas acontecem quando tem que acontecer, e acho muito importante que esse programa vá ao ar
no momento em que vivemos, no Brasil atual. Nunca
tive uma experiência tão intensa na minha vida”, conta
Paula Pires, que também afirma que está vivendo o maior
sonho da vida em fazer parte
de um programa da magnitude de Jornada Astral.
“Astrologia é isso, é pegar
coisas do raso e usar para um
entendimento mais profundo”,
aponta Vitor. Os três apresentadores acreditam que será um
ponto de virada, não só para
quem gosta de astrologia, como para quem não acredita.
“A gente teve muita emoção
no programa e muita revelação também. As pessoas vão se
surpreender com os episódios”,
afirma Angélica.
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Aos 13 anos de idade Angélica foi descoberta por um
diretor da TV Manchete e escolhida para substituir Simony no programa infantil
Nave da Fantasia em 1987.
Por conta do bom início
como apresentadora, conseguiu a oportunidade de
substituir Xuxa em Clube da
Criança, outro grande programa infantil da emissora,
no qual se destacou muito por conta do carisma e
da competência em manter
uma alta audiência entre o
horário de 16h e 19h. Posteriormente, ainda assumiu o
programa musical Milk Shake. Mesmo como uma das
maiores estrelas da televisão
da época, Angélica saiu da
TV Manchete em 1992, em
decorrência da grave crise
financeira pela qual a emissora passava, e assumiu um
programa próprio no SBT,
onde ficou até 1996.

Carreira musical
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Foi ainda no início da vida de apresentadora que
Angélica também decidiu
investir na música. Com
um álbum homônimo, distribuído a partir de 1988, a
cantora conquistou o primeiro hit da carreira com
Vou de táxi e mergulhou no
gênero pop, principalmente para um público infantil e
juvenil. A carreira foi muito
produtiva, porém curta. Foram 13 álbuns de inéditas,
sete coletâneas e uma trilha
sonora entre 1988 e 2001.

Atuação
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Assim como tudo que fez
na vida, Angélica começou a
atuar cedo. Em 1988, participou do longa Heróis trapalhões, uma aventura na selva, de Renato Aragão. A parceria rendeu mais dois filmes em 1989 e 1990. Ainda
na TV Manchete, em 1991,
viveu a personagem Cecília na minissérie O guarani. Voltou a atuar em 1998,
com o longa Zoando na TV.
Nos anos 2000 firmou parceria com Xuxa, com quem
fez Xuxa e os duendes e Xuxa e o mistério de feiurinha,
além de ter atuado nos longas Um show de verão, em
2004, e De perto, ela não é
normal, em 2020.

TV Globo

Apresentadora
Angélica

Apesar da vasta carreira, foi na Globo que Angélica alcançou o patamar
em que está, de relevância artística. Ela estreou
em 1996 na emissora em
duas atrações, o programa
infantil Angel mix e novela
infanto-juvenil Caça talentos. Na emissora, ela ainda
apresentou Férias Animadas e TV Globinho e participou das novelas Bambuluá e Flora Encantada, antes de migrar para programas voltados a um público
mais velho. Para os jovens
e adultos apresentou por
anos o Video game, quadro mais popular do Video
show. Posteriormente, assume um horário no sábado com o programa Estrelas, que permaneceu no ar
de 2006 a 2018. A apresentadora trilhou um novo caminho em 2021, após Simples assim, atração encabeçada por ela em 2020, não
fazer o sucesso esperado.
Ao todo, foram 25 anos de
trabalho.

Fotos: HBO Max/Divulgação - Laura Campanella/HBO Max/Divulgação - TV Globo/Reprodução - João Miguel Júnior/Globo - Eraldo Peres/CB/D.A Press
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1
IMÓVEIS
COMPRA E
VENDA
1.1 Apart Hotel
1.2 Apartamentos
1.3 Casas
1.4 Lojas e Salas
1.5 Lotes, Áreas
e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras
e Fazendas
1.7 Serviços e
Crédito
Imobiliário

1.2

APARTAMENTOS
ÁGUAS CLARAS

1.2

TAGUATINGA

1.6

SÍTIOS, CHÁCARAS
1.6
E FAZENDAS

VENDO FAZENDA
26 ALQUEIRES
NO MUNICÍPIO DE

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

COCALZINHO GO só
5km de estrada de chão
entre cocalzinho e Brasília, cercada de arame liso, boa de água, terra
de cultura e campo. Interessadosentraremcontato (62)98644-4040 Luiz
Macauba mais fácil falar
no período da noite.

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

1.4

3 QUARTOS

SALAS

OPORTUNIDADE ÚNICA

ASA SUL

SQA 3 QTOS 100m2
sendo 1 suíte lazer completo desocupado
98165-9011 c7432

4 OU MAIS QUARTOS

LOJAS E SALAS

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

2.2

1.7

SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

APARTAMENTOS
ASA NORTE
1 QUARTO

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

EXCELENTE

212 SQN Nascente,
DCE, var., 1 vaga, salão
festa. F: 98568-0404
CASAS

2.3
GUARÁ

1 QUARTO
QE 30 conj J cs 07 alugo excelente casa fundos. Tr: 98635-5617
QE 30 conj J cs 07 alugo excelente casa fundos. Tr: 98635-5617
2.4

3 QUARTOS

SAAN/SIA/SIG/SOF

1.3

CASAS
SAMAMBAIA
3 QUARTOS

QR 518 - BARATO !!!! LocalizaçãoPrivilegiada,
De Frente, Balão SMS,
Único a Venda, Somente Venda. Não Aceita Financiamento, Escriturado e Registrado. Apenas R$ 210.000,00 Sem
Contra Oferta! Tr: (61)
9.9189-2103

C.E.PARQUE BSB . Sl
C/ Grg Excel. Local.
Telefone:3340-1111 Cj
1700
1.5

LOTES, ÁREAS
E GALPÕES
SAMAMBAIA

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

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

PEÇAS E SEVIÇOS
CONSÓRCIO

CARTA CONTEMPLADA 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

CONSTRUÇÃO E
REFORMA
PISCINA

ED. BRASIL 21 42m2
c/ar, 02 ambientes, WC,
ao lado Torre de TV, frente Park da Cidade. (61)
99987-9698 ou Whats.

3

2

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

OUTRAS MARCAS

LOJAS E SALAS

ASA SUL

BANCORBRAS

3.6

4.1

CONSÓRCIO

OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contemplada ou não. Tr:
99552-8132 Whats.

3.1

PORSCHE BOXSTER/
2009 , 6cc, 2.9 Câmbio
Mecânico, Cor Prata, PúblicoExigente,Colecionador, com 37.200km. Todas Revisões Ok Valor:
R$310.000, Quem ver
Compra! Brasília/DF. Tr
99189-2103

2 QUARTOS

EXCELENTE CHÁCARA
CORUMBA IV - GO

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

ASA NORTE

SALAS

ASA NORTE

OPORTUNIDADE ÚNICA

2.2

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

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

310 CANTO 5º andar
3qtos 1 suíte elevador garag desocupado 984661844/ 981751911 c7432

DISTRITO FEDERAL
E ENTORNO

4 OU MAIS QUARTOS

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

TAGUATINGA

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

OPORTUNIDADE R$599MIL

4 OU MAIS QUARTOS

1.3

4 OU MAIS QUARTOS

2 QUARTOS

R 12 Sul novo 12º andar vista livre 1 vaga garagem Tr: 98466-1844/
981751911 c7432

ASA NORTE

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 compra! Para Pessoas Exigentes! Estudo proposta
Particular! Brasília/DF.
Tr. 99189-2103

PISCINA FIBRA de vidro 6.20 x 3,0 Retangular - Nova R$ 10.875,00
(Vários Tamanhos) 61998083017
SPA-PISCINA em fibra
de vidro somente R$
3.500 Oportunidade de
verãi61-993337191
SPA-PISCINA Vendo
Oportunidade de verão
só R$ 3.500. 61993337191
SPA-PISCINA VENDO
Oportunidade de verão.
Interessados ligar 61993337191
POÇOS ARTESIANOS

GEO NORDESTE

ABERTURA E LIMPEZA de poços Perfura
em 7h. Barato! Melhor
preço!! 61 99125-3541
4.2

MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA
PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

NAIL DESIGNER
Águas Claras e entornoModa e Beleza Telefone: 61-991076985

4.3

5

MASSAGEM TERAPÊUTICA

SAÚDE

4.3

MASSAGEM TERAPÊUTICA
ANTISTRES RELAXANTE peeling corporal, depilação. 99240-5039 A.N
CLÍNICA LOTUS estética especializada 61992372027

ESPAÇO TERAPÊUTICO

MASSAGEM DEPILAÇÃO masculina. L2 Norte Tr: 61 99687-6579
T E R A P I A S ,
MASSAGENS e depilação p/ Srs e Sras. Cartões 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

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
ENGENHARIA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Telefone para
contato: 61-998633111
4.7

DIVERSOS
DECORAÇÃO E
ANTIGUIDADES

LEILÃO NATAL Casa
Amarela - Brasília 15 e
16 Dezembro www.casa
amarelaleiloes.net.br

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

5.2

COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS
MÍSTICOS

DONA PERCÍLIA

PREVINA-SE CONTRA os obstáculos
que se apresentam
em seus caminhos e
esclareça suas maiores dúvidas sobre sua
vida amorosa,profissional ou familiar. Dona
Percília faz e desfaz
qualquer tipo de trabalho. Somente para o
bem! Saúde, Amor
nãocorrespondido,Inveja, Depressão, Vício, Intriga, Insônia, Falta de
paz, União de casal.
Endereço: QSA 07 casa 14 Tag.Sul Rua do
Colégio Guiness. Site:
w
w
w
.
amparoespiritualdona
percilia.com F: 35611336 / 99666-0730 /
98363-5506 (Zap)

SENSITIVA KARLA

VENHA BUSCAR
uma luz para sua vida. Jogo cartas e tarô,
Previsão para 2022.
Marque sua consulta.
Tr: 98291-1995

2

IMÓVEIS INDUSTRIAIS
EM PALMAS/TO
Galpão c/ 3.000m², casa e escritório, terreno c/
6.000m², Lot. Palmas, Conj. 02.

INICIAL R$ 3.000.000,00 (parcelável)
Instalações p/ abatedouro c/ área de abate, galpões,
lavanderia, ambulatório, salão de eventos, entre
outras benfs. c/ 6.870m² de constr., terreno c/ 39.398m²,
Lot. Distrito Agro-Industrial de Paraíso do Tocantins.

INICIAL R$ 1.803.264,00
dmleiloesjudiciais.com.br
0800-707-9339
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5.2

MÍSTICOS

COMUNICADOS,
5.2 MENSAGENS E EDITAIS
MÍSTICOS

CENTRO DE TERAPIA
E ASTROLOGIA

CONVIDO-LHE A FAZER uma consulta através de Búzios e Tarôt.
Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho. Trabalhos honestos e garantidos. Poderosa amarração definitiva. Ligue:
99526-4475
5.4 OPORTUNIDADES

5.4

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

NEGÓCIOS
FRANQUIAS E
SOCIEDADES

SOCIO INVESTIDOR

LUCRO GARANTIDO
de 10% ao mês, forneço garantia real não é
golpe 61 98668-2008

5.7

VIAGEM

VIAGEM
VIAGEM DE REVEILLON Guiaibim Morro
São Paulo/BA 28/12 a
03/01/22. F:984335069
OUTROS
ACOMPANHANTE

PROPAGANDA E
MARKETING
EMAGREÇA SEM SOFRIMENTOcomprofissionais especializados Chega de dietas que n dão
resultados 995930049
5.7 TURISMO E LAZER

CRÉDITO
NEGÓCIOS
ASSESSORIA
DE CRÉDITO
EMPRÉSTIMO COM
CARTÃO de crédito em
até 12X. Antecipação
do FGTS 98316-1073
ANTECIPAÇÃO DE FGTS Antecipe até 05 saques aniversários sem
comprometer sua renda
mensal. 61-983616692
EMPRÉSTIMOCOMGARANTIA de veículo c/
os menores juros do mercado. Até 90% do valor
do automóvel em crédito .61 98525-5852
PAGUE PARCELADO
Fale conosco (61) 30372977 ou 99876-5642

5.7

MASSAGEM NURU

RELAXANTE INVERSO tailandesa C/ nova
equipe (61) 3326-7752

305 NORTE Bl. B massagens sensuais relaxante e outras. Venha
conferir! 613257-6191

SERVIÇOS
TEMPORADA

HOTEL HOT SPRINGS

CALDAS NOVAS
(GO) Apto 7 piscina,
sauna, frigobar, ar, banheira 4 pessoas.
Whats 61 99987-9698

ADRIANA MINEIRA Linda corpo e rosto. Moro
só! 24h. 61 99880-4593
CRIS CORPO lindo, silicone no seios, cintura fina, cabelos longos, bumbum GG e completinha.
61 98341-5849 A. Norte
PROCURO MULHERES Trabalhar na pista
ou vaga, local agradável
A.Norte. 61 99166-4169

TRABALHO
& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
6.1 Oferta de Emprego
6.2 Procura por Emprego
6.3 Ensino e Treinamento

6.1

OFERTA DE
EMPREGO

MASSAGEM RELAX

NÍVEL BÁSICO

CAMILA LINDA loira
mass+2 relax a sua escolha 1h 61986721088 Tg

MASSAGISTA PRECISO

COM/ SEM EXPERIÊNCIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116

102 NORTE Bl. A massagens sensuais relaxante e outras. Venha
conferir! 613254-0323

ARRUMADEIRA COM
EXPERIÊNCIAereferência p/ trabalhar no Lago
Sul. Seg a Sáb. Interessadas: 61-996737175

AS+TOPS DAS GALÁXIAS

ATENDENTES
E MASSAGISTAS

CLUBE
DIÁRIAS BANCORBRAS Vdo 7 diárias cat
executivo 98227-4865

6

ACOMPANHANTE

BEMESTARMASSAGENS.COM .br as 20 todas
lindas
61
985621273/ 3340-8627

COM OU SEM experiência.Com Ótimos ganhos
até R$ 1.800 p/ semana. 61 98436-5571 zap

CLÍNICA DE MASSAGEM

AUXILIAR DE SERVIÇOS Gerais com experiência, Motorista e Agente de Portaria. Interessados entrar em contato
através do número: 61
99925- 4212

COM LINDAS mulheres. Vem conferir! 705
Norte Bloco E Loja 44
(61)99177-0820

AUXILIAR DE DEPÓSIT O
E n v i a r
CV:agrocenterdf
@hotmail.com
BARBEIROPROFISSIONALcontrata-sec/experiência p/ trabalhar em barbearia Asa Sul. Entrar
em contato 99912-6597
CASEIRO PARA MORAR Residência no Park Way, com experiência e referências, Tratar:
3380-3264
CASEIROQUESAIBAtirar leite. Tratar: 33670108
CONTRATA-SEUMAcozinheira e uma Auxiliar
de outros serviços domésticos. Interessadas
entrar em contato no telefone: 61-33827455
DIARISTA FORNO e fogão. Interessadas entrar
em contato através do número: 61-98257- 3034
DOMÉSTICA PRECISASE p/ todo serviço de casa. Carteira assinada.
Whatsapp 996880111

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEIS EM LUZIÂNIA/GO
Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente
autorizada pela Credora Fiduciária – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi
Planalto Central, inscrita no CNPJ sob nº 10.736.214/0001-84, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de
11/01/22 (1º leilão) e 18/01/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: LOTE 1 – Luziânia/GO.
A) PQ. Nova Luziânia. Rua 6 (Lt.09 da Qd.17). Ter. Área do Ter. 300,00m². Mat. 52.105 do 1° RI local. B) PQ. Nova
Luziânia. Rua 6 (Lt.10 da Qd.17). Ter. Área do Ter. 300,00m². Mat. 52.107 do 1° RI local. C) PQ. Nova Luziânia. Rua
6 (Lt.11 da Qd.17). Ter. Área do ter. 300,00m². Mat. 52.109 do 1° RI local. D) PQ. Nova Luziânia. Rua 8 (Lt.37 da
Qd.21). Ter. Área do ter.300,00m². Mat. 52.131 do 1° RI local. E) PQ. Nova Luziânia. Rua 9 (Lt.19 da Qd.33). Ter.
Área do ter. 300,00m². Mat. 52.145 do 1° RI local. OBS: Caberá ao comprador, verificar junto ao órgão competente
a totalidade da área destinada a preservação ambiental permanente, bem como a responsabilidade de eventual
demarcação física do imóvel e georreferenciamento. A responsabilidade de eventual remembramento das
matrículas, correrão por conta do comprador. Desocupado (AF). Lance mínimo: 1º leilão R$ 100.000,00.
2º leilão R$ 109.273,67 (caso não haja venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE PGTO.: À vista, mais comissão de 5% à
Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ONLINE: Mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui
direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.
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6.1

NIVEL BÁSICO

MASSAGISTA PRECISA-SE Interessados entrar em contato no telefone: 61-99629- 4412
MONTADOR(A) DE MÓVEISPlanejados.Interessados enviar curriculo p/
: gestaopessoaspec
@gmail.com
MOTORISTA CATEGORIA D experiência em caminhõ c/ câmbio reduzido. Enviar e-mail para:
acpapeisrh@gmail.com
PEDREIRO/ PINTOR c/
experiência Vaga. CV p/
: administrativo@jspar.
com.br
TRABALHADOR RURAL p/ fazenda em Goiás c/ experiência em gado 61 3346-8265
VIDRACEIRO COM EXPERIÊNCIA e CNH. Interessados: vagas.
taguabox@gmail.com
COZINHEIRA FORNO
e fogão para trabalhar
em residência, no Lago
Sul. Salário a combinar
na entrevista. Interessadas ligar 99967-4565
NÍVEL MÉDIO
ANALISTA E AUXILIARDepartamentoPessoal, Construtora contrata.
CV c/ pretensão salarial
p/ o email: recrutamento
engenhariabrasilia@
gmail.com
ANALISTA DE LICITAÇÃO Cv: rhtransportes
2022@gmail.com
ASSISTENTECOMERCIAL, Licitação e Recepção. Interessados entrar
em contato através do telefone : 61-98491- 9714
ATENDENTE / AUXILIAR Cozinha, Aux. Serviço Gerais (Limpeza) p/
restaurante Marzuk. Interessados enviar CV p/:
adm.aux@marzuk.com.
br
ATENDENTE E AUXILIAR de cozinha para lanchonete.Interessadosentrar em contato no telefone: 61-985708434
A T E N D E N T E /
ORGANIZADORA Loja
de Roupas Femininas
p/ unidades de Taguatinga e Asa Sul. Whatsapp
61 98152-6196
ATENDENTE PAPELARIA c/ lan house informações 61-984620652

MANICURE VAGA para Studio de Beleza no
Jardim Botânico! Ótima
oportunidade! Boa remuneração 61-984137048

AUXILIARADMINISTRATIVO c/ experiência p/ clínica odontológica 61982064142

MANICURE E PEDICURE p/ Esmalteria no Sudoeste. Entrar em contato 61-3297-5943

AUXILIAR CONTÁBIL
p/ rotinas contábeis. CV
p/: selecaocurriculostaff
@gmail.com

MARCENEIRO, ajudante,meio oficial.Enviarcurriculo: marciomobiliario
@gmail.com

AUXILIAR DE ESCRITA Fiscal c/ exper em tributação e obrigações fiscais. Horário comercial
seg a sex. Cv: walace
@facilitaatacadista

MASSAGISTA PRECISO c/ ou s/ experiência
61-993012221
MASSAGISTACONTRATA-SE c/ ou s/ experiência. Excelentes ganhos,
ambiente confortável. Ligar 61-992558354

AUXILIAR DE MONTAGEM e desmontagem c/
habilitação A/B p/ empresa Foto Show. (Colocar
MONT 21 no título do email): gerenciafoto
show@gmail.com
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NÍVEL MÉDIO

OFERTA DE
EMPREGO
NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DEPARTAMENTO Financeiro c/ experiência Foto Show contrata. Colocar FIN21 título email p/: gerenciafoto
show@gmail.com
CHEFE DE COZINHA
c/ experiência p/ rest.
self service. CV: bomba
grillguara@outlook.com
CONSULTOR (A) E SUPERVISOR(A) Contratase para trabalhar na Confiance Bank com Remuneração de R$ 2.000,00
a R$ 8.000,00. Interessados na vaga deverão
acessar o site através
do seguinte link https://
confiance.digital e clicar
no menu Processo Seletivo para concorrerem a
vaga
CORRETOR DE IMÓVEIS para atuar em Vicente Pires e Arniqueiras. Interessados entrar
em contato: 61991510847
DEPILADORA PARA clínica de estética.
Contrata-se. Interessados entrar em contato:
61-999028939
D I G I T A D O R /
DEGRAVADOR para a
atividade de transformar
áudio em texto. Requisitos: Excelente português, conhecimentos intermediários de informática, preferência graduação em Letras. Local de
trabalho: Valparaíso, segunda a sexta, 8h às
18h. Interessados enviar currículo para: rhrdk
selecao2020@gmail.
com.
ENCANADOR, C/ VEÍCULO próprio, com prática em instalação de louças e metais sanitários.
Cv para: acquapress
@outlook.com
GERENTE. REQUISITOS: Experiência como
Gerentenoramoalimentício; Interessados enviar
curriculo para o e-mail:
rh.meatzburger@gmail.
com ou entrar em contato no nº: 61-981442344
MASSOTERAPEUTA
PRECISA-SE para trabalhar em Clinica de estética em Águas Claras 61993257489 whatsapp

PHD AUTOMÓVEIS

MECÂNICO de automóveisContrata-sec/experiência Tr: 61 999811757 / Paulo ou enviar
curriculum para:
vagas@phdautomoveis.
com.br SIA Trecho 01/
02 Lotes 1010/1040
MODELOS PRECISASE Interessadas entrar
em contato no whatsapp 61-99301-2221
CONSULTOR (A) E SUPERVISOR(A) Contratase para trabalhar na Confiance Bank com Remuneração de R$ 2.000,00
a R$ 8.000,00. Interessados na vaga deverão
acessar o site através
do seguinte link https://
confiance.digital e clicar
no menu Processo Seletivo para concorrerem a
vaga

CLASSIFICADOS
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NÍVEL MÉDIO

OPERADOR DE MÁQUINA copiadora
(xerox) e gráfica rápida.
Interessados entrar em
contatono telefone: 6198294-0014
RECEPCIONISTA CONTRATA-SE p/ clínica
odontológica com experiênciaemconvênios.Enviar currículo por Whatsapp. 61-994425212
RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA odontológica, com experiência em
CTPS para a Samambaia
CV
para:
brasiliadentista@yahoo.
com.br
REPRESENTANTE COMERCIAL /Vendedor p/
esquadrias obras alto padrão.Cv: anuncio.innove
esquadrias@ gmail.com
REVENDEDOR(A) MODA íntima, atendo à domicilio. 98191-6828
SALGADEIRO (A)
COMEXPERIÊNCIACurríulo p/: saboramillp@
gmail.com / 98570-8434
SECRETÁRIAPARALOJA de Veículos em TaguatingaNorte.Interessadas enviar currículo para: rh.atendimentoloja
@gmail.com
SECRETÁRIAVAGApara Loja de Veículos Seminovos em Taguatinga.
Enviar Currículo para:
rh.atendimentoloja
@gmail.com
TÉCNICO EM SEGURANÇA eletrônica
contrata-se. Cv:
tulio@tsas.com.br ou
(61) 3344-7722
VENDEDOR INTERESSADOS entrar em contato 61-35222560
VENDEDOR COM PRÁTICA p/loja Mat. Construção trabalhar na Asa
Sul, sal R$ 1.600 + VT
e VA Tr: 99644-5136

CONTRATA-SE

VENDEDOR (A) INTERNO com experiência em
mat. para construções,
trabalhar em Ceilândia,
R$ 1.870,00 + comissão
+ VT + alimentação. Email: rh.prembr@gmail.
com
VENDEDORES(AS) E
PROJETISTAS com experiência em PROMOB
para trabalhar em loja
Asa Norte. Currículo para: contato@espacosam
uma.com.br
COORDENADOR PEDAGÓGICO Interessados entar em contato:
61-91001213
AUXILIAR DE COZINHA, Horário 15h as
23:20h; Interessados enviar currículo para o email : gestaodepessoas.
clima@ gmail.com ou entrar em contato através
do telefone: (61) 981442344

CONTRATA-SE

VENDEDOR (A) INTERNO com experiência em
mat. para construções,
trabalhar em Ceilândia,
R$ 1.870,00 + comissão
+ VT + alimentação. Email: rh.prembr@gmail.
com
VENDEDOR COM PRÁTICA p/loja Mat. Construção trabalhar na Asa
Sul, sal R$ 1.600 + VT
e VA Tr: 99644-5136

6.1

NÍVEL MÉDIO

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA Aux. na roteirização de cargas, controle de desp, rastream, contato com cliente. Interessados enviar currículo para: rhtransportes
2022@gmail.com ou entrar em contato no tel:
61-983069424
SALGADEIRO (A)
COMexperiência.Interessados entrar em contato: 61-98570-8434
A EMPRESA BLESSED barber shop está selecionando barbeiros para as suas duas unidades do Distrito Federal.
Os profissionais interessados podem entrar em
contato diretamente
com a proprietária pelo
número (61)982928003
(whatsapp) ou 61982928003
GERENTE CONTRATASE Entrar em contato:
61 982064142
FAST NATURE CONTRATA atendente de lanchonete.Interessadosentrar em contato no
telefone:(61)99554-5318
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA Aux. na roteirização de cargas, controle de desp, rastream, contato com cliente. Interessados enviar currículo para: rhtransportes
2022@gmail.com ou entrar em contato no tel:
61-983069424
NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE RH Contrata. Cv: rhtransportes
2022@gmail.com
ASSISTENTEEANALISTASContábil/Fiscal/Pessoal. Cv: recrutamento
0600@gmail.com
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Escola contrata com formação superior em qualquer área. Preferencialmentecomexperiência ou habilidade em
RH, Financeiro e Gestão de Pessoas. Salário
R$ 2.000,00 Paranoá
(DF). Enviar Currículo para: selecaotecnica.
brasilia@gmail.com
ESTAGIÁRIO NÍVEL
sup. ou téc. Psic, mkt, publ, c.soc, g.comerc, jorn.
CV: rh@finase.com.br
PROFESSOR(A) DE BIOLOGIA , filosofia e sociologia, para tutoria em
plataforma (EJA EaD).
Cv para: selecaotecnica
@terra.com.br

6.1

NIVEL SUPERIOR

PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO Imfamtil e EnsinoFundamentalparaEmpresa Colégio Arvense.
Interessados encaminhar currículo para o email: selecaoarvense
@gmail.com
PROJETISTACONTRATA-SE p/ desenvolver
projetos. Cv: anuncio.
innoveesquadrias
@gmail.com
ASSISTENTECOMERCIALContrata-se.Interessados entrar em contato:
61-983236292
PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO Imfamtil e EnsinoFundamentalparaEmpresa Colégio Arvense.
Interessados encaminhar currículo para o email: selecaoarvense
@gmail.com
6.2

PROCURA
POR EMPREGO
NÍVEL BÁSICO

DIARISTA OFEREÇO
meus serviços 2x semana 99870-0063 Nayara

DOMÉSTICA

OFEREÇO meus serviços de doméstica. Tenho referências. Ligue
(61)98208-5997.
NÍVEL MÉDIO
SERVIÇOS GERAIS e
auxiliaradmnistrativo.Procuro emprego urgente
nessas áreas moro no
Valparaíso 993319190
6.3

ENSINO E
TREINAMENTO
SERVIÇOS

AULA PARTICULAR
AULA PARTICULAR
Exatas.engenheiroquímico 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 trabalhar na internet 61995930049
MAIS ENSINO 2021.
Médio,Técnico,Superior,
Pós Graduação, Mestr
Doutor 35-991484079

Brasília, terça-feira, 21 de dezembro de 2021
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CORREIO BRAZILIENSE

PROMOÇÃO CLASSIFICADOS

Pague

2 e Leve 6

Neste ﬁm de ano o Classiﬁcados está com uma superpromoção:
você paga por 2 anúncios e leva 6.
Aproveite e anuncie mais por menos!

Anuncie dias 23/12 (quinta) e 26/12 (domingo) e ganhe dias
24/12 (sexta), 25/12 (sábado), 27/12 (segunda) e 28/12 (terça)
Para anunciar, vá até uma de nossas lojas
ou ligue na Central de Anúncios: (61) 99463-2159
Assinantes do Correio Braziliense têm 6% de
desconto sobre o valor da promoção.
SIG , quadra 2, lote 340 - (61) 98167-9999
107 Sul, bloco A - (61) 99905-8650

Taguatinga Centro, C12, bloco E - (61) 99905-2270

Horário de funcionamento: Lojas - 2a a 6a, das 9h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.
Central de Anúncios - 2a a 6a, das 9h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.

1. A promoção é válida para todas as seções do Classiﬁcados para pequenos anúncios (PA) de, no mínimo, três linhas e não é cumula�va com outras negociações concedidas; 2. A venda da
promoção não está condicionada à venda nos sites; 3. Só par�ciparão da promoção os anúncios reservados até 22/12/2021; 4. Anúncios cancelados não serão compensados, 5. A veiculação
dos anúncios seguirá as regras de publicação do Classiﬁcados; 6. Assinantes do Correio Braziliense têm 6% de desconto sobre o valor da promoção.

