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Comércio calcula que 
250 mil pessoas vão 
às compras no Natal

Reviravolta na 
tragédia que 

comoveu o DF 

Aposta nas micro e 
pequenas e empresas 
Ao CB.Poder, o superintendente do 
Sebrae-DF, Valdir Oliveira, destaca 
a importância dos pequenos 
comerciantes para a retomada da 
economia na capital. Página 16

matrix
de volta
quarto filme da franquia, 
Matrix Resurrections, com 
Keanu reeves, chega às telonas 
20 anos após revolucionar o 
cinema. Página 24

O grande movimento de consumidores nos shoppings e lo-
jas de rua da capital animou o Sindicato do Comércio Va-
rejista do Distrito Federal. A entidade, que reúne cerca de 
30 mil filiados na capital, interpreta a corrida às compras 
neste momento como o início da retomada econômica no 
DF. “Em 2020, o crescimento das vendas foi de 2,2%, en-
quanto neste ano temos a projeção de 20,59%”, diz o pre-
sidente da Fecomércio, José Aparecido. “Os lojistas estão 
bem otimistas. Com certeza, teremos um grande resulta-
do nas vendas”, reforça o vice-presidente do Sindivarejis-
ta-DF, Sebastião Abritta. Página 15
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o novo ritmo 
candango

Pílula contra o 

coronavírus

Vacinação para 
crianças terá 

consulta pública

rebeldes 
do espaço

o talento e a dedicação de 
atletas como ana luísa Passos 
neiva colocam Brasília no 
cenário da ginástica rítmica 
mundial. Página 22

minervino Júnior/CB

a beleza é

amarela
A chegada do verão, apesar das 
chuvas, descortina um cenário 

colorido em ruas e parques da cidade, 
com o florescer dos cambuís. Página 20

Aprovação de comprimido da 
Pfizer pela FDA, agência reguladora 
americana, abre mais uma frente de 

combate à covid-19. Página 11

A Esplanada dos Ministérios se 

encheu de luz com a abertura da 

decoração luminosa, que ocupa 

mais de 415 metros quadrados, 

desde a Catedral Rainha da 

Paz, no Eixo Monumental. A 

ornamentação natalina deste 

ano tem um presépio interativo, 

túneis iluminados e o trenó luz, 

uma carreta com o Papai Noel, 

que percorrerá as 33 regiões 

administrativas do DF.   

Página 15 

Imunização dos pequenos de 5 a 
11 anos já recebeu aval da Anvisa e 
da Câmara Técnica, do Ministério 

da Saúde. Mesmo assim, o governo 
diz querer ouvir a população sobre a 

medida. Página 6

Laryssa Yasmin, mãe acusada de matar a filha, Júlia 
Félix, de 2 anos, a facadas, é solta pelo Tribunal do 

Júri e dá nova versão para o crime. O pai, agora 
foragido, é quem teria cometido o crime. “Além de 
assassinar minha filha, ele mandou eu assumir”, 

diz, em entrevista ao Correio. Página 17

Auxílio Al Qaeda

Novo valor do 
sucessor do Bolsa 
Família foi pago 
pela 1ª vez, este 

mês, a 14,5 milhões 
de famílias. 

Os EUA vão 
aplicar sanções 

econômicas contra 
três indivíduos 

vinculados ao grupo 
terrorista no país. 

Páginas 8 e 9 Página 7

Pesquisadores descobrem 
pelo menos 70 planetas 
flutuantes que vagam pelo 
cosmo sem ligação a uma 
estrela-mãe. Página 14

A estreia 
dos R$ 400

Integrantes da 
rede no Brasil

Presidente do 
Ibradados, advogada 
Ana Tereza 
Basílio destaca a 
importância  
do debate  
sobre a LGPD. 
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Pela proteção 
de dados

Jéssica Eufrásio // Como votou a bancada do 
DF em relação ao fundão eleitoral. Página 16 

Carlos Alexandre de Souza // Como a ita 
enganou o governo e 45 mil brasileiros. Página 4
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ORÇAMENTO

Bolsonaro compra 
crise com servidores
Ao conceder aumento a policiais federais, presidente detona relação com outras categorias. Auditores prometem parar 

A
o assegurar o reajus-
te de R$ 1,9 bilhão aos 
policiais federais no 
Orçamento de 2022, 

o presidente Jair Bolsonaro 
agradou uma parcela impor-
tante de seu eleitorado, parti-
cularmente os 45 mil servido-
res que integram a corporação. 
Em compensação, o gesto pro-
vocou a ira de diversas outras 
categorias de servidores, que 
também cobram reajustes.  

Também integrantes da elite 
do funcionalismo público, audi-
tores da Receita Federal começa-
ram a entregar cargos de chefia 
assim que o Orçamento do pró-
ximo ano foi aprovado. Era uma 
reação aos cortes orçamentários 
estabelecidos no Fisco.

A categoria também promete 
paralisar os trabalhos. Uma as-
sembleia está prevista para ho-
je. De acordo com o Sindicato 
Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita (Sindifisco Nacional), 
mais de 500 auditores pediram  
desligamento de funções, en-
tre delegados, chefes de divisão, 
chefes de equipes e substitutos e 
servidores da fiscalização e ges-
tão de crédito tributário. 

O presidente do Sindifisco 
Nacional, Kleber Cabral, desta-
ca que a Receita sofre com cor-
tes orçamentários há anos, mas 
que a situação se intensificou 
durante o governo Bolsonaro. 
“O ministro Paulo Guedes dá 
os parabéns e só. E, agora, es-
tamos em um momento mais 
agudo. Acho que é um combo 
de ingredientes que acabaram 
por incendiar a Receita Fede-
ral”, disse ao Correio. 

“Grave demais”

O mais recente acordo salarial 
da Receita data de cinco anos, e o 
último reajuste ocorreu em 2019. 
O órgão também está sem con-
curso desde 2014. Segundo Ca-
bral, a gota d’água foi excluir os 
auditores para beneficiar os po-
liciais. “O ingrediente que api-
mentou e mexeu com os brios 
de todo mundo aqui é que esse 
corte de orçamento foi feito pa-
ra propiciar o reajuste da segu-
rança”, afirma. 

“Ninguém é contra a valoriza-
ção da carreira A ou B, mas cor-
tar o recurso de funcionamento 
do órgão que arrecada para via-
bilizar o reajuste isoladamente 
de um outro cargo foi algo grave 
demais”, pondera.

Em resposta às críticas, os 

servidores da segurança listam 
suas necessidades. O diretor da  
Federação Nacional dos Poli-
ciais Rodoviários Federais (Fe-
naprf), Raphael Casotti, cobra 
demandas da classe em busca 
de reestruturação. “Temos luta-
do há muito tempo pela reestru-
turação da carreira. É uma me-
lhor definição das atribuições, 
uma construção de uma carrei-
ra mais forte”, destacou.  

“Tivemos uma sinalização 
pública do presidente da Repú-
blica de que esse pedido seria 
atendido, mas não temos ainda 
nem um projeto de lei ou medi-
da provisória. Nada concreto. Es-
tamos, ainda, no aguardo”, com-
plementou.

Servidores de órgãos como 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa); Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea); Fundação Nacional 
do Índio (Funai); Agência Bra-
sileira de Inteligência (Abin); 
além de carreiras médicas e li-
gadas à Previdência, também 
cobram reajustes.

Campanha

Além de incluir o reajuste 
dos servidores no Orçamento 
de 2022, o presidente tenta ga-
rantir que pautas ligadas aos 
militares sejam aprovadas. No 
início do mês, deputados alia-
dos se articularam para impor 
regime de urgência ao projeto 
que cria a Lei Orgânica das Po-
lícias Militares.  

O professor de  estudos brasi-
leiros da Universidade de Oklah-
oma (EUA) Fábio de Sá e Silva ex-
plica que os gestos do governo 
representam a tentativa de coop-
tar uma instituição que poderá 
agir politicamente contra adver-
sários de Bolsonaro nas urnas. “O 
presidente faz por uma mistura 
de retórica, celebrando policiais 
como heróis na luta contra o cri-
me, e por meio de políticas, co-
mo quando criou linha de crédi-
to imobiliário especial para esse 
segmento”, aponta. 

“O resultado é que, segundo 
estudo do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, não apenas 
o bolsonarismo é hegemônico 
entre policiais, mas cerca de 20% 
desses chegam a apoiar Bolso-
naro em suas proposições mais 
radicais, como o fechamento do 
Supremo Tribunal Federal (STF)”, 
observa Silva.

Leia mais na página 4

 » LUANA PATRIOLINO

Presidente da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa do Ser-
viço Público (Servir Brasil), o de-
putado Professor Israel Batista 
(PV-DF) avalia que os pedidos de 
exoneração de centenas de ocu-
pantes de cargos de confiança da 
Receita Federal são apenas uma 
das várias crises que o Planalto 
deve enfrentar por ter privilegia-
do os policiais federais com rea-
justes de salários. Leia trechos da 
entrevista ao Correio. 

Qual sua opinião sobre 
a opção do governo de 
conceder reajuste apenas a 
policiais federais?

O governo faz um aceno a 
uma base de apoio no serviço 
público, que é a base da seguran-
ça pública. Ele vinha perdendo o 
apoio dessa base, e agora ele ten-
ta reconquistar de qualquer for-
ma, aprofundando a ruptura que 
outras categorias do serviço pú-
blico estão tendo com o gover-
no. É uma medida desesperada, 
é uma tentativa de manter a ba-
se da segurança pública ao lado 
do governo, mas demonstra um 
imenso desprezo pelo serviço 
público de uma maneira geral. 

Por quê?
Várias categorias estão com 

os salários congelados há muito 
tempo; têm sofrido um conjun-
to de assédios morais por par-
te do governo. Nós temos essas 
demissões dos servidores da Re-
ceita, com pedidos de exonera-
ção de cargos de confiança. Mas 
é preciso lembrar que, nos últi-
mos dois meses, isso se tornou 
uma constante. 

Quais são os outros exemplos?
Só para citar alguns exem-

plos, é bom lembrar do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira), é bom lembrar da 
Capes (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior); é bom lembrar, ago-
ra, do papel de resistência que 

 »Entrevista | PROFESSOR ISRAEL | DeputaDo feDeral (pV-Df)

 » JORGE VASCONCELLOS

Minervino Júnior/CB/D.A Press             “É uma 
medida 
desesperada”

Professor Israel (PV-DF): reajuste a uma categoria denota desprezo com o funcionalismo público

os servidores da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária) tiveram que fazer em re-
lação ao governo, então nós es-
tamos muito preocupados com 
a forma de atuação do gover-
no. Eles não deveriam prestigiar 
uma categoria em detrimento 
de outras. 

O que seria mais correto?
Deveria haver a apresenta-

ção de uma política governa-
mental de preservação do po-
der de compra dos salários dos 
servidores. É isso que nós, como 
Servir Brasil, defendemos. Essa 
política tem que ser publiciza-
da e discutida com a sociedade.

O reajuste é mais uma 
iniciativa do presidente para 
interferir politicamente na 
Polícia Federal?

Primeiro, é importante di-
zer que o interesse eleitoral é 
evidente, apesar de represen-
tar uma face do serviço público, 
e tem um impacto na formação 
de opinião dos servidores da se-
gurança pública. Então, não é 
de se descartar. O interesse elei-
toral está no campo de pessoas 
que lidam com a área de segu-
rança pública. E quando qual-
quer parte da segurança pública 
é atingida, beneficia uma nar-
rativa de defesa do presiden-
te em relação a essa área, espe-
cificamente. Agora, esse ponto 
que você traz tem sido muito 

discutido no Congresso. 

Quais foram os 
impactos na PF?

As intervenções do presi-
dente na Polícia Federal cau-
saram um impacto negativo 
nas associações de represen-
tação da Polícia Federal, entre 
delegados e agentes. Causaram 
impacto negativo nos policiais 
e delegados mais experientes, 
pois há uma sensação de que 
foram alijados das funções de 
confiança, em favor de dele-
gados e policiais menos expe-
rientes, mas que tinham víncu-
lo com a família do presidente. 
Esse aumento (salarial) seria 
uma forma de, desculpa o ter-
mo, de limpar a barra. Há dois 
grupos da PF que permanecem 
insatisfeitos: as associações re-
presentativas, e eu acho que o 
presidente faz um aceno para 
elas, e os agentes e delegados 
mais experientes.

Acha que 2022 será um ano 
de crises entre o governo e 
os servidores públicos?

Certamente que sim. Nós, 
da frente do serviço público, do 
Servir Brasil, vamos arguir os 
candidatos à presidência pe-
dindo a eles que apresentem 
à sociedade seus planos pa-
ra a preservação do poder de 
compra. Mesmo que não ha-
ja um aumento para as cate-
gorias, elas querem uma maior 

clareza sobre a política salarial 
do governo em relação ao servi-
ço público.  

Em suma: os servidores 
querem uma satisfação.

Queremos planejamento, 
queremos capacidade de pro-
gramação, previsibilidade,  e 
queremos que o governo dê uma 
resposta às diversas categorias 
do serviço público diante do fa-
to de que o Brasil vive um pro-
cesso inflacionário muito grave. 

A opção do governo de 
privilegiar apenas uma 
categoria de servidores 
enfraquece a proposta de 
reforma administrativa?

A proposta de reforma admi-
nistrativa se enfraqueceu pro-
fundamente por causa da in-
consistência do texto apresen-
tado pelo governo. É óbvio que, 
quando o governo faz um aceno 
para uma categoria e, simples-
mente, ignora as demandas de 
outras categorias, ajuda a gal-
vanizar um movimento de re-
jeição a qualquer proposta que 
advenha deste governo. Certa-
mente, o próximo ano, se o go-
verno continuar agindo dessa 
forma, vai ser um ano de mo-
bilização das categorias e de 
união das categorias que não 
são beneficiadas por esse ace-
no contra as propostas e contra 
o próprio governo, é importan-
te lembrar. 

O GDF trabalha para que em 2022 você
tenha mais motivos para sorrir.
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Responsabilização

Ainda sobre a Itapemirim Transportes 
Aéreos (ITA), a Fundação Procon SP avisou 
que vai multar a empresa, que anunciou 
a suspensão das atividades na semana 
passada, em razão dos transtornos causados 
a 45 mil passageiros. O Procon não divulgou 
o valor da multa, mas deixou claro que 
pretende responsabilizar a ITA do ponto de 
vista administrativo, civil e criminal. 

Comigo, não

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina 
(DEM-MS), negou, ontem, que tenha tido 
qualquer conversa com o presidente Jair 
Bolsonaro sobre a possibilidade de ela ser sua 
vice nas eleições do ano que vem. “Vamos 
deixar claro: nunca o presidente conversou 
comigo sobre esse assunto. Isso (ser indicada 
a vice) não é um projeto pessoal; tem de 
ser um projeto do presidente”, disse, em 
entrevista no programa Fábio Sousa, de 
Goiás. E aproveitou para confirmar que 
colocou o nome à disposição do DEM para 
se candidatar a senadora por Mato Grosso do 
Sul em 2022. 

Eu mesma

Até o momento, a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) é a única pré-candidata para a 
presidência da República. Por enquanto, 
não consta nos planos da emedebista uma 
posição de vice. 

Compromisso

O comandante do Exército, general Paulo 
Sérgio Nogueira de Oliveira, reafirmou, em 
vídeo de mensagem de fim de ano divulgado 
ontem, o compromisso das Forças Armadas 
com a Constituição. Ele apontou que “a 
principal razão da existência do Exército” 
é o seu preparo e prontidão para defesa da 
Pátria, e que é inegável a confiança que os 
brasileiros têm no Exército, “ratificado pelos 
mais altos índices de credibilidade”.

A incrível história da companhia 
que enganou o governo

Mais de 45 mil brasileiros 
foram prejudicados pela 
Itapemirim Transportes Aéreos 
(ITA), que suspendeu as 
atividades na semana passada 
e vem causando enormes 
transtornos a quem tinha planos 
de viajar neste fim de ano. Mais 
impressionante do que as muitas 
histórias de gente que perdeu 
tempo, dinheiro e oportunidades, 
é a sequência de desculpas 
oferecidas pelos órgãos de 
controle. 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, avaliou que a 
Agência Nacional de Aviação 
Civil agiu corretamente, pois o 
CNPJ da empresa estava limpo. 
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), 
ligada ao Ministério da Justiça, já havia se reunido com 
representantes da ITA em três ocasiões nos últimos 
meses, em razão da enxurrada de reclamações contra 

a companhia aérea. Mas acredito na 
boa fé da compahia. “Fomos pegos 
absolutamente de surpresa com a 
paralisação e não disponibilização 
de apoio (ao consumidor)”, disse a 
secretária nacional do consumidor, 
Juliana Domingues, em entrevista ao 
Estadão. 

Ora, não é preciso ser 
especialista em aviação civil para 
saber que a ITA, empreendimento 
proveniente do grupo Itapemirim, 
há anos em processo de 
recuperação judicial, merecia uma 
análise mais criteriosa até receber 
a autorização para voar. É público 
e notório, ainda, que o setor aéreo 
no Brasil enfrenta dificuldades 
financeiras antes mesmo da 

pandemia, que agravou a situação. 
Nada leva a crer que as medidas punitivas, anunciadas 

dia a dia por autoridades, vão compensar os transtornos 
provocados a milhares de famílias. Oh, céus.

Vou de metrô 

O metrô do Rio de Janeiro 
anunciou uma medida para 
estimular os cariocas a se 
protegerem da covid-19. 
Quem tomar a segunda dose 
ou dose de reforço pode voltar 
para casa gratuitamente. Basta 
apresentar, em uma das 41 
estações, o comprovante de 
que recebeu a aplicação do 
imunizante e um documento 
de identidade.

Desamparadas

Novamente, crianças são 
prejudicadas pela teimosia 
do governo federal no 
enfrentamento da pandemia. 
Após 450 dias sem aula 
presencial entre 2020 e 
2021, obrigados a estudar 
no modelo remoto – quando 
tinham acesso à internet – os 
brasileiros entre 5 e 11 anos 
são tratados com desídia pelo 
governo federal. Apesar das 
recomendações da Anvisa e 
de sociedades médicas em 
favor da vacinação infantial, o 
ministério da Saúde insiste em 
desafiar consensos. 

Mais ameaças

A debandada dos auditores 
fiscais, em resposta ao 
agrado salarial de R$ 1,7 
bilhão reservado aos policiais 
federais, pode ir além das 
notas de repúdio. Uma 
assembleia, marcada para 
hoje, avalia a paralisação 
total da Receita Federal. 
Os impactos são diversos e 
podem afetar a fiscalização 
em aeroportos ou no controle 
alimentar. 

ORÇAMENTO

A eleição e o resto
Destinação de R$ 5,96 bilhões para partidos e agremiações 
em 2022 provoca discórdia até entre membros do Congresso

A 
aprovação pelo Con-
gresso dos valores dos 
fundos eleitoral e par-
tidário garantiu às le-

gendas brasileiras um montante 
inédito de recursos públicos no 
ano eleitoral de 2022. Um total 
de R$ 5,96 bilhões ficará à dis-
posição dos partidos para o fi-
nanciamento das campanhas e 
o custeio das agremiações. Es-
se valor é a soma das duas re-
servas financeiras e representa 
um aumento de 92,5% em rela-
ção a 2018, em valores corrigi-
dos pela inflação.

A distribuição dos recursos 
públicos entre os partidos é ba-
seada, principalmente, no tama-
nho das bancadas eleitas na Câ-
mara. Com isso, PSL e PT ficarão 
com as maiores fatias dos recur-
sos públicos: R$ 604 milhões e R$ 
594 milhões.

Na comparação com 2018, o 
montante que inclui o Fundo 

Partidário quase dobrou em ter-
mos reais, ou seja, comparando 
valores atualizados pela inflação.

Social

O relator do Orçamento de 
2022, deputado Hugo Leal (PS-
D-RJ), citou o gasto social e o 
tamanho do orçamento fede-
ral para justificar o aumento do 
fundo eleitoral e o patamar de 
emendas de relator. “É claro que 
nós entendemos o debate, a dis-
cussão e, às vezes, a polêmica 
que ocasiona, por exemplo, com 
o fundo eleitoral, que também é 
ponto porcentual nesse univer-
so de trilhões que estamos dis-
cutindo. Tudo isso é passível de 
debate, mas não podemos per-
der de vista o que temos para 
o futuro, o que estamos cons-
truindo para o país nesse mo-
mento”, disse.

Representantes de partidos 

que orientaram contra a vota-
ção do Orçamento criticaram 
a destinação bilionária de di-
nheiro público para os parti-
dos. “Estamos, mais uma vez, 
condenando milhões de brasi-
leiros à pobreza e à miséria em 
virtude do Orçamento de 2022 
aprovado pelo Congresso que, 
lamentavelmente, não foi de-
batido suficientemente”, disse 
o deputado Marcel van Hattem 
(Novo-RS). 

O fundo eleitoral é um va-
lor retirado inteiramente da ver-
ba pública (Tesouro Nacional) e 
destinado aos partidos em anos 
eleitorais para bancar as cam-
panhas. A utilização de recursos 
públicos foi aprovada em 2017 
pela Câmara após o STF proibir 
o financiamento empresarial de 
campanhas políticas.

As doações empresariais fo-
ram vetadas na esteira das reve-
lações da Operação Lava-Jato.

Brasília-DF               carlosalexandre.df@dabr.com.br
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA

A vacinação das crianças contra o 
coronavírus foi liberada pela Anvisa, que 
atestou, tecnicamente, sua segurança e 
eficácia. Ao Governo cabe disponibilizar a 
vacina com urgência e não privar os pais de 
decidirem o que é melhor para seus filhos”

Sergio Moro (Podemos), pré-candidato à Presidência 

Ministro, a questão é: permitirão que os pais 
decidam? Os pais dos adolescentes não estão 
podendo decidir! Os adultos sequer podem 
decidir sobre si próprios. O sr. considera 
constitucional demitir uma pessoa com justa 
causa, por não querer se vacinar?” 

Janaina Paschoal (PSL-SP), deputada estadual

O GDF trabalha para que em 2022 você
tenha mais motivos para sonhar.
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A 
Lei Geral de Proteção 
de Dados entrou em vi-
gor em 2018, mas ainda 
restam muitas dúvidas 

em relação aos direitos e obri-
gações previstas pela legislação. 
É precisamente para lidar com 
esse tema, ainda desconhecido 
para a maior parte da socieda-
de brasileira, que foi lançado, no 
último dia 8, o Instituto Brasi-
leiro de Estudo em Proteção de 
Dados (Ibradados). A iniciati-
va tem por objetivo promover 
um diálogo entre o poder pú-
blico, especialistas e a sociedade 
civil sobre questões que envol-
vem privacidade, atendimento 
ao consumidor e segurança da 
informação. Em entrevista ao 
Correio, a presidente do Ibra-
dados, Ana Tereza Basílio, res-
salta a importância desse deba-
te, que envolve princípios cons-
titucionais. “É preciso que haja 
um debate sobre os limites do 
acesso aos dados pessoais, além 
de uma permanente avaliação 
sobre os direitos e os deveres de 
quem detém o aparato tecnoló-
gico para identificar dados pes-
soais da população”, conta. 

Reeleita para o cargo de vice
-presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil — seccional RJ, Ana 

Basílio comemora, ainda, o prota-
gonismo crescente das mulheres na 
advocacia. Leia, a seguir, os princi-
pais trechos da entrevista.   

Quais são as propostas do 
Ibradados?

Criamos o Ibradados com o 
intuito de fomentar o estudo e 
divulgação da legislação que re-
ge a proteção de dados, e tem re-
flexos nas mais variadas áreas ju-
rídicas. Um dos principais focos 
do nosso trabalho será relaciona-
do à verdadeira mudança cultu-
ral gerada pela Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD). 

Por que é importante debater 
esse tema?

Para quem não acompanha o 
tema de perto, pode parecer algo 
um tanto distante da realidade do 
cidadão comum, mas na verdade 
não é. Vivemos tempos em que 
os dados são o bem mais precio-
so, e todos estão a todo momen-
to sendo analisados por inúme-
ros cruzamentos de informações, 
desde a inteligência artificial até 
aos serviços de atendimento aos 
consumidores. É preciso que ha-
ja um debate sobre os limites do 
acesso aos dados pessoais, além 
de uma permanente avaliação 

sobre os direitos e os deveres de 
quem detém o aparato tecnoló-
gico para identificar dados pes-
soais da população. Contribuir 
para o desenvolvimento de boas 
práticas na área será, sem dúvida, 
o nosso maior desafio.

Em novembro, a senhora foi 
reeleita como vice-presidente 
da OAB-RJ. São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Bahia 
e Mato Grosso elegeram 

mulheres para a presidência. 
Quando veremos uma mulher 
no comando nacional da 
entidade?

A OAB tem evoluído muito no 
aumento da paridade de gênero 
no comando da entidade. Neste 
ano, também contamos com ou-
tra inovação importante, que foi 
o estabelecimento de cotas ra-
ciais. As mulheres são maioria na 
advocacia, e é natural que a sua 
ascensão a cargos diretivos seja 

cada vez mais ampla. Por isso é 
possível afirmar que em breve is-
so (uma mulher na presidência 
nacional) acontecerá. Não tenho 
dúvida de que isso será de extre-
ma relevância não apenas para 
a OAB, mas para a sociedade co-
mo um todo.

Como vê a participação 
feminina na advocacia 
brasileira?

Vejo com satisfação o aumento 
da participação feminina em pos-
tos de comando dentro das enti-
dades e dos escritórios, ou ainda 
na chefia de departamentos jurí-
dicos de grandes corporações. De-
veria ser algo visto com naturalida-
de, afinal de contas, não há que se 
questionar a capacidade das mu-
lheres para tais funções. Mas deve 
ser celebrado, tratado como algo 
especial, até para servir de exem-
plo e inspiração para que mais e 
mais mulheres sigam este caminho 
e tenham a liderança e desenvol-
vimento profissional como meta. 

A senhora já foi juíza 
eleitoral. Como vê o debate 
sobre as urnas eletrônicas e o 
papel da Justiça Eleitoral?

Felizmente, as dúvidas in-
fundadas sobre o processo de 

apuração das urnas não pros-
peraram. Temos um sistema 
moderno, que é amplamente 
auditável e seguro. Há que se 
destacar o papel democrático 
que vem sendo desempenhado, 
além da transparência nas ações 
e debates que envolvem a urna 
eletrônica, pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

Os ataques ao Conecte SUS 
causam apreensão quanto à 
proteção dos dados. Quem 
sofreu violação de sigilo tem 
direito a ser indenizado?

Aos poucos, a LGPD vai pro-
movendo uma mudança cultu-
ral. Nessa nova etapa, a legisla-
ção já começa a passar por um 
teste prático de eficiência. Co-
mo os dados pessoais são bens 
preciosos, é importante que os 
gestores desses dados tenham 
responsabilidade no cuidado 
e armazenamento. No caso es-
pecífico do Conecte SUS, por 
exemplo, a responsabilidade 
sobre os dados sigilosos é da 
União. Então é a União quem 
deve reparar eventuais danos, 
pois foi uma falha no sistema 
do próprio governo que resul-
tou na violação e no furto dos 
dados de milhões de pessoas.

 »Entrevista | ANA TEREZA BASÍLIO | PRESIDENTE DO IBRADADOS

Ibradados/Divulgação

“Dados são o bem mais precioso”

À frente de instituto voltado para a proteção de informações, a advogada e vice-presidente da OAB-RJ considera essencial 
debater os direitos e deveres relativos a esse tema, com reflexos importantes na economia e na privacidade do consumidor 

Ana Tereza Basílio: mudança de cultura com a LGPD

Suspeita de tentar obstruir 
investigações de corrupção e 
lavagem de dinheiro relacio-
nados a membros do Governo 
do Acre, Rosângela Gama, chefe 
de gabinete do governador do 
estado, Gladson Cameli (PP), 
foi presa ontem, na capital Rio 
Branco. A ação é consequência 
da segunda fase da Operação 
Ptolomeu, da Polícia Federal.

Na primeira etapa da força-
tarefa, o próprio governador 
Cameli foi alvo dos investiga-
dores. A prisão de ontem foi 
autorizada pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), que pe-
diu também a “imediata ins-
tauração” de novo inquérito 
policial para apurar o crime de 
obstrução de investigação de 
organização criminosa.

O governo do Acre emitiu 
nota: “O governador Gladson 
Cameli, mais uma vez, mani-
festa respeito, bem como co-
labora com todos os passos da 
investigação, de modo que fi-
que esclarecido que o governo 
sempre agiu dentro da legali-
dade e do interesse público”. 

Na primeira fase da ope-
ração, a PF cumpriu 41 man-
dados de busca e apreensão e 
uma ordem judicial de prisão. 
Os primeiros mandados fo-
ram executados em Rio Bran-
co, Cruzeiro do Sul (AC), Bra-
sília e Manaus.

Com apoio da Controlado-
ria-Geral da União (CGU), fo-
ram identificadas dezenas de 
transações financeiras suspeitas 
em contas-correntes, pagamen-
tos de boletos de cartão de cré-
dito, transações com imóveis de 
alto valor e aquisições subfatu-
radas de veículos de luxo. O ór-
gão também apurou que o go-
verno local empenhou R$ 142 
milhões para sete empresas sus-
peitas de integrar o esquema.

Caso fique provada a inten-
ção de obstruir as investiga-
ções, a servidora pode ser con-
denada a 8 anos de prisão. “Ao 
tentar sumir com documen-
tos, desaparecer com indícios 
e prejudicar as investigações, 
lembrando sempre que de-
ve ser demonstrado dolo do 
agente, seria possível respon-
sabilizar a pessoa  pela pena de 
3 a 8 anos”, explica o advogado 
criminalista Víctor Quintiere.

ACRE

Chefe de 
gabinete é 
presa em 
ação da PF  
 » LUANA PATRIOLINO

Que a magia do Natal faça do seu lar

um refúgio de amor, paz e harmonia.

Estar em família e celebrar esta data

tão especial é o que nos fortalece

e cria nossas bases mais fortes.
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Consulta pública para 
vacinação de crianças
Em mais uma medida protelatória, ministério só anunciará resposta em 5 de janeiro, data limite definida pelo Supremo

M
esmo com o aval e a re-
comendação da Agên-
cia Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvi-

sa) e da Câmara Técnica de As-
sessoramento em Imunização da 
Covid-19 (CTAI Covid-19), a va-
cinação de crianças entre 5 e 11 
anos com a Pfizer passará por 
uma consulta pública, aberta pe-
lo Ministério da Saúde, a partir 
de hoje até 2 de janeiro. A medi-
da foi publicada ontem no Diá-
rio Oficial da União (DOU) e vi-
rou motivo de novo desentendi-
mento com a Anvisa.

“Fica estabelecido o período 
de 23 de dezembro de 2021 a 02 
de janeiro de 2022 para 
que sejam apresenta-
das contribuições, de-
vidamente fundamen-
tadas”, diz o texto assi-
nado pela secretária ex-
traordinária de enfren-
tamento à covid-19, 
Rosana Leite de Melo. 
As contribuições apre-
sentadas pela socieda-
de civil na consulta se-
rão objeto de uma au-
diência pública, a ser realizada 
em 4 de janeiro. A resposta do 
Ministério da Saúde só virá, en-
tão, em 5 de janeiro, prazo limite 
estabelecido pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Consulta e audiência públi-
ca para vacinação contra a co-
vid-19 não foram realizadas an-
teriormente, já que, após a apro-
vação da Anvisa de determinado 
imunizante, o Ministério da Saú-
de apenas adotava a inclusão da 
vacina na campanha de vacinal. 
Desta vez, porém, a pasta ado-
tou atitude diferente e resiste em 
incluir o público pediátrico na 
campanha de vacinação contra 
o novo coronavírus.

O ministro da Saúde, Marcelo 

Queiroga, indicou, mais de uma 
vez, não ter pressa para iniciar a 
imunização do grupo, chegando 
a dizer que “a pressa é inimiga da 
perfeição”. No entanto, especia-
listas discordam, já que dados da 
CTAI Covid-19 comprovam que, 
desde o início da pandemia até o 
último dia 6, 1.449 crianças de 0 a 
11 anos morreram de covid, sen-
do que 301 óbitos são da faixa de 
5 a 11 anos.

Diante da polêmica criada so-
bre a aprovação da vacina da Pfi-
zer para crianças, a Anvisa divul-
gou ontem os pareceres públicos 
completos das áreas técnicas que 
avaliaram o pedido da farmacêu-
tica. Foram divulgados o pare-
cer público de avaliação de me-

dicamentos e o parecer 
técnico do plano de ge-
renciamento de riscos. 
“As avaliações pela An-
visa de solicitações de 
autorização de vacinas 
são realizadas por equi-
pes multidisciplinares 
de especialistas em re-
gulação e vigilância sa-
nitária devidamente ca-
pacitados para esse fim. 
Estes servidores são de 

carreira de Estado, concursados 
com dedicação exclusiva”, infor-
mou o órgão regulador. A decisão 
foi apoiada por diversas socieda-
des médicas brasileiras. 

Embate

A publicação da abertura de 
consulta pública gerou um novo 
desentendimento entre o Minis-
tério da Saúde e a Anvisa, que en-
viou um ofício à pasta pedindo a 
correção do texto publicado pelo 
governo federal no DOU. Segun-
do a agência, o texto indica que 
a vacinação contra a covid-19 de 
crianças de 5 a 11 anos foi autori-
zada pela Anvisa, mas o órgão re-
gulador explica que seria errado 

 » MARIA EDUARDA CARDIM

Ministro Queiroga já indicou não ter pressa para iniciar imunização: “Pressa é inimiga da perfeição”

Andrej Ivanov/AFP

Depois de concluir que ainda 
faltam informações para que a 
equipe técnica avalie o pedido de 
autorização do uso da CoronaVac 
para crianças e adolescentes de 3 
a 17 anos, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) en-
viou ontem uma exigência técni-
ca ao Instituto Butantan para pe-
dir mais dados a fim de analisar 
o pedido. Em resposta às exigên-
cias, o instituto paulista afirmou, 
que, “mais uma vez, foi surpreen-
dido” com a decisão da agência e 
disse que “é preciso mais clareza 
por parte da Anvisa”.

Isso porque o Butantan infor-
mou que, durante a reunião rea-
lizada na terça entre técnicos da 
agência e representantes do ins-
tituto, para tirar dúvidas sobre o 
pedido, a Anvisa não teria feito 
questionamentos. “É preciso que 
haja mais clareza por parte da 
Anvisa para que assuntos como a 
aprovação da vacina no contexto 
pandêmico que vivemos sejam 
tratados com a rapidez necessá-
ria”, diz a nota.

O prazo de 30 dias para análise 
do pedido do Butantan está pau-
sado até que o instituto responda 

às novas exigências técnicas da 
Anvisa. Segundo a agência regu-
ladora, o instituto precisará en-
viar mais dados, como os de se-
gurança da vacina por faixa etá-
ria pediátrica, para que a equipe 
técnica avalie o pedido feito pela 
instituição paulista. 

“Na prática, a exigência é um 
apontamento sobre dados ou re-
sultados que precisam ser apre-
sentados pelo laboratório para a 
análise do pedido de indicação 
solicitado. O pedido de exigência 
é comum nos processos de aná-
lise de vacinas. Este pedido não 

interrompe a análise pelos téc-
nicos da Anvisa que continuam 
trabalhando, porém a exigência 
suspende a contagem do prazo 
de 30 dias que a Anvisa tem pa-
ra avaliar o processo”, explicou a 
Anvisa, em nota.

O Butantan indicou que enviou 
na semana passada dois dossiês 
com cinco novos estudos, além de 
dados de farmacovigilância e de 
segurança vindos da Sinovac, em-
presa chinesa produtora da Coro-
naVac, e governo chileno, que uti-
liza a vacina para imunizar crian-
ças. A nota da instituição paulista 

não indica, contudo, quando res-
ponderá os novos questionamen-
tos da Anvisa. 

Em agosto, a Diretoria Co-
legiada da agência, negou, por 
unanimidade, o mesmo pedido 
“por causa da limitação de da-
dos dos estudos apresentados 
naquele momento”. Na avaliação 
do técnicos, “praticamente não 
houve mudança em relação aos 
dados” do pedido indeferido e o 
pedido mais recente. No entanto, 
a informação difere da divulgada 
na nota do Butantan, que diz ter 
enviado novos estudos. (MEC)

Anvisa pede mais dados sobre CoronaVac

 » GABRIELA CHABALGOITY*

Após 12 dias fora do ar, o 
aplicativo Conecte SUS, res-
ponsável entre outras coisas 
por emitir o Certificado Nacio-
nal de Vacinação da covid-19, 
permanece instável. Alguns 
usuários relataram ao Correio 
que ontem o sistema voltou a 
mostrar o comprovante vaci-
nal, mas a grande maioria dos 
relatos garantia não haver sinal 
do comprovante no aplicativo 
até o fechamento desta edição. 
O ministro da saúde, Marcelo 
Queiroga, afirmou que o siste-
ma voltaria à normalidade on-
tem, o que não aconteceu. Se-
gundo ele, ainda, os dados es-
tarão disponíveis no sistema “a 
qualquer momento”.

Além do comprovante va-
cinal, o ataque hacker, sofri-
do no último dia 10, compro-
mete, também, dados sobre 
infectados e mortos pelo no-
vo coronavírus, o sistema e-
SUS Notifica. De acordo com 
o ministro, as notificações es-
tão normalizadas desde terça-
feira. O sistema, contudo, se-
gue estável.

Para o infectologista membro 
da Sociedade Brasileira de In-
fectologia (SBI), Julival Ribeiro, 
as notificações são vitais para a 
tomada de decisões no enfren-
tamento da covid. “Saber quan-
tos são os casos novos de covid, 
quantas mortes, quantas pessoas 
vacinadas é fundamental para di-
recionar as próximas medidas a 
serem tomadas”, explicou o es-
pecialista.

Ele reforçou, também, ser in-
dispensável que o Brasil cobre o 
passaporte vacinal tanto de via-
jantes que entram no país quan-
to de brasileiros em eventos. “O 
passaporte vacinal é de extrema 
importância e deve ser cobrado, 
também, dentro do país. Não en-
tendo porque ainda não foi re-
solvido o problema do aplicati-
vo”, lamentou.

Ataque hacker

O Conecte SUS foi hackeado 
logo após o governo determinar 
a exigência de uma quarentena 
de cinco dias para os não vaci-
nados entrarem no país. Com is-
so, as exigências impostas como 
medidas para conter a pandemia 
sofreram adiamento.

*Estagiária sob a supervisão 
de Andreia Castro

Conecte SUS 
ensaia volta

afirmar isso, “já que a Anvisa não 
tem a atribuição de autorizar ne-
nhuma campanha de vacinação 
no Brasil”. 

“A competência da Agência 
Reguladora está na concessão 
do registro dos imunizantes. Em 
16 de dezembro de 2021, a Anvi-
sa autorizou a inclusão da indi-
cação da vacina Comirnaty para 
imunização contra a covid-19 em 
crianças de 5 a 11 anos de idade, 

permitindo o início do uso da va-
cina no Brasil para esta faixa etá-
ria”, explanou a Anvisa no ofício 
enviado ao Ministério da Saúde. 

Para que, de fato, a vacina se-
ja aplicada em crianças, a pasta 
é quem precisa autorizar a vaci-
nação deste público com o imu-
nizante já registrado pela agên-
cia. “A decisão sobre, quando, 
como e se a vacina Pfizer-BioN-
Tech covid-19 será adotada pelo 

Programa Nacional de Imuniza-
ções (PNI) para crianças de 5 a 
11 anos é do Ministério da Saú-
de”, reforçou a Anvisa em nota. 

Em resposta ao Correio, o Mi-
nistério da Saúde informou que 
recebeu a solicitação da agência 
e que irá retificar o texto de aber-
tura da consulta pública. Até o fe-
chamento desta edição, não ha-
via sido feita uma nova publica-
ção com a correção. 

O GDF trabalha para que em 2022 você
tenha mais motivos para comemorar.
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Cerco à Al Qaeda no Brasil
Estados Unidos impõem sanções econômicas contra três integrantes que supostamente têm vínculos com o grupo terrorista

O
s Estados Unidos impu-
seram sanções econô-
micas contra três indiví-
duos identificados como 

integrantes de uma rede situa-
da no Brasil que possui vínculos 
com a Al Qaeda, além de duas 
empresas, “por oferecer apoio ao 
grupo terrorista”, informou o De-
partamento do Tesouro america-
no. O grupo terrorista e as orga-
nizações regionais vinculadas a 
ele se financiam graças às arre-
cadações de fundos individuais 
nos países do Golfo Pérsico e em 

outras partes do mundo.
“As designações de hoje (on-

tem) ajudarão a negar o aces-
so do grupo ao setor financeiro 
formal”, assinalou subsecretário 
do Tesouro, Brian E. Nelson. “As 
atividades contínuas desta rede 
baseada no Brasil revelam que 
a Al Qaeda continua sendo uma 
ameaça terrorista global”, decla-
rou o secretário de Estado ame-
ricano, Antony Blinken, em outro 
comunicado. “Os Estados Unidos 
estão comprometidos a trabalhar 
com nossos parceiros, inclusive 

o Brasil, para atrapalhar as redes 
de apoio financeiro da Al Qaeda”.

Entre os indivíduos sancio-
nados, se destaca Haytham Ah-
mad Shukri Ahmad Al Maghrabi, 
que chegou ao Brasil em 2015 e 
foi um dos membros iniciais de 
uma rede de apoio da Al Qae-
da no país, segundo o Departa-
mento do Tesouro americano. Al 
Maghrabi tinha frequentes con-
tatos e negócios para compra de 
moeda estrangeira de um ou-
tro indivíduo filiado à rede no 
Brasil. Além disso, reportava e 

era o contato no país de Ahmed 
Mohammed Hamed Ali, que foi 
incluído na lista de terroristas 
globais em 2001.

Outro sancionado é Moha-
med Sherif Mohamed Moha-
med Awadd, que chegou ao Bra-
sil em meados de 2018 e “desem-
penhou um papel importante em 
um grupo vinculado à Al Qaeda 
com sede no país e participou 
da impressão de moedas falsas”. 
Segundo o governo americano, 
Awadd é o único sócio da em-
presa de móveis Home Elegance 

Comércio de Móveis Eireli, com 
sede em São Paulo, que também 
é alvo das sanções.

O terceiro citado na lista é Ah-
mad Al Khatib, responsável da 
Enterprise Comércio de Móveis e 
Intermediação de Negócios Eire-
li, registrada em São Paulo e tam-
bém incluída nas sanções.

Os três indivíduos são acusa-
dos de “auxiliar materialmente, 
patrocinar ou fornecer apoio fi-
nanceiro ou tecnológico, ou bens 
ou serviços” à organização fun-
dada por Osama Bin Laden.

Bloqueio de bens

Como resultado, o Escritório 
de Controle de Ativos Estrangeiros 
(OFAC, na sigla em inglês) do De-
partamento do Tesouro bloqueou 
todos os bens sob jurisdição dos 
Estados Unidos. Para limitar o flu-
xo de financiamento da Al Qaeda 
em nível mundial, os EUA recorre-
ram a ferramentas financeiras que 
incluem a designação de quase 
300 indivíduos e entidades afilia-
das a esta e a outras organizações 
em Afeganistão e outras regiões.

Carnaval no Rio 
pode ocorrer 
sem restrições

O Comitê Especial de 
Enfrentamento à Covid-19 
(CEEC) da prefeitura do Rio 
de Janeiro emitiu parecer 
em que sugere a realização 
do carnaval na cidade 
“sem nenhuma restrição” 
por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde. Para 
o grupo de especialistas, o 
cenário epidemiológico na 
cidade é “favorável”, mas 
o município deve manter 
a exigência do “passaporte 
de vacina”, além de 
recomendar a vacinação 
contra covid-19 em crianças.

2022 terá só
um feriado 
prolongado

O ano de 2022 terá 
apenas um feriado 
nacional prolongado, a 
Paixão de Cristo, dia 15 de 
abril, que tradicionalmente 
cai em uma sexta-feira, 
podendo ser emendado 
com o fim de semana. Isso 
sem considerar os feriados 
estaduais e municipais e 
festejos como o carnaval, 
que é ponto facultativo 
(algumas cidades adotam 
como feriado) e vai de 
segunda a quarta-feira, 
dias 28 de fevereiro, 1º e 2 
de março.

MEC publica 
normas para 
o Pronatec

O Diário Oficial da 
União publicou, ontem, 
a portaria do Ministério 
da Educação (MEC) que 
estabelece normas para 
a execução do Bolsa-
Formação, no âmbito do 
Programa Nacional de 
Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Na portaria, 
são apresentadas as 
modalidades de bolsa e 
os públicos que poderão 
ser beneficiados. O texto 
descreve os perfis que 
têm prioridade — como 
é o caso de estudantes 
da rede pública 
(inclusive da educação 
de jovens e adultos - 
EJA); trabalhadores e 
beneficiários (titulares e 
dependentes) de programas 
de transferência de renda, 
entre outros.

crédito_foto_deuno

>> DEU NO 
www.correiobraziliense.com.br
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BENEFÍCIO

Auxílio Brasil, capítulo 2
Segundo o governo, 1º mês de funcionamento atendeu 14,5 milhões de famílias. Segunda rodada de pagamentos termina hoje

T
ermina hoje a segunda 
rodada de pagamentos 
do Auxílio Brasil. Os últi-
mos contemplados com 

o valor médio de R$ 400 — váli-
do a partir de dezembro graças à 
publicação da medida provisó-
ria 1.076 — são os beneficiários 
com Número de Inscrição (NIS) 
de final 0. O programa de trans-
ferência de renda começou a ser 
pago em 11 de novembro e subs-
tituiu o Bolsa Família, encerrado 
em outubro deste ano. De acordo 
com o Ministério da Cidadania, 
no primeiro mês de funciona-
mento do programa, foram mais 
de 14,5 milhões de famílias aten-
didas. O investimento foi supe-
rior a R$ 3,25 bilhões.

Embalado sob medida para o 
projeto de reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil, pro-
grama social com benefício mínimo 
de R$ 400 aos mais pobres, nasceu 
com a marca da incerteza e o risco 
de novas mudanças a partir de 2023, 
no primeiro ano do próximo go-
verno. Entre o auxílio emergencial, 
concedido durante a pandemia da 
covid-19, e o Auxílio Brasil, o gover-
no terá repassado aos mais pobres 
e informais R$ 453 bilhões no pe-
ríodo de três anos (2020 a 2022) — 
sendo R$ 89 bilhões previstos para 
o ano que vem.

O esquema de pagamento se-
gue o mesmo modelo do anti-
go Bolsa Família — que pagava 

os beneficiários nos 10 últimos 
dias úteis do mês. Devido ao fe-
riado de fim de ano, os pagamen-
tos vão até hoje, com a antecipa-
ção de uma semana em relação 
ao calendário regular.

Qualquer beneficiário po-
de consultar informações sobre 
as datas de pagamento, o va-
lor do benefício e a composição 
das parcelas em dois aplicativos: 

Auxílio Brasil — desenvolvido 
para o programa social — e o 
aplicativo Caixa Tem, que é usa-
do para acompanhar as contas 
poupança digitais do banco.

Apesar do tamanho da trans-
ferência de recursos à população 
mais pobre, que perdeu renda na 
pandemia e não consegue em-
prego, há uma incógnita sobre a 
capacidade de o novo programa 

reduzir a pobreza. Pesquisado-
res da área social apontam que o 
novo programa permanece com 
as mesmas lacunas estruturais: a 
falta de reajuste e possibilidade 
de as filas continuarem.

Ao optar por um piso de R$ 
400 no ano eleitoral, o presiden-
te pode ter criado uma nova ca-
tegoria de excluídos: os invisíveis 
dos R$ 400. A continuidade desse 

benefício depois de 2022 tam-
bém não está garantida, mesmo 
com a definição de que o progra-
ma será permanente na PEC dos 
Precatórios.

Segundo o presidente do Con-
selho de Economia do Distrito 
Federal, Cesar Bergo, o desenho 
do Auxílio Brasil é muito pareci-
do com o do programa iniciado 
no governo do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, mas não é o 
suficiente para uma família su-
prir suas necessidades primá-
rias. “O Auxílio Brasil ajudou as 
famílias que são beneficiárias. 
Porém está longe de atender as 
expectativas da família. O valor 
é bem pequeno e, se for consi-
derar apenas a cesta básica, não 
é suficiente nem para isso. Sem 
contar nas outras necessidades 
primárias das famílias, como re-
sidência, educação e saúde, por 
exemplo”.

Bergo lembra que a inflação 
é um imposto social “muito per-
verso”, que atinge as camadas 
mais pobres da sociedade. “Es-
sa família que recebe o Auxílio 
Brasil é a mais prejudicada pe-
la inflação. Ela recebe o recur-
so, mas não tem como se prote-
ger da inflação, e a cada mês que 
passa, esse recurso vale menos”, 
pontua.

“Obviamente, seria inte-
ressante que houvesse um va-
lor que pudesse ser reajustado 
mensalmente pela inflação, mas 
nem isso houve por parte do go-
verno. Assim, o valor vai se cor-
roendo. Quanto maior a inflação, 
mais dano ela causa ao orçamen-
to dessas famílias tão necessita-
das. Infelizmente, a inflação che-
gou aos dois dígitos e torna o Au-
xilio Brasil ineficaz dentro do ob-
jetivo pelo qual ele foi traçado”, 
completa Bergo.

*Estagiário sob a supervisão 
de Andreia Castro

 » FERNANDA STRICKLAND
 » *JOÃO VITOR TAVAREZ
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Euro

R$ 6,422

comercial, venda 
na quarta-feira

CDB

9,15%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.100 

Inflação
iPca do iBGe (em %)

Julho/2021 0,96
agosto/2021 0,87
Setembro/2021 1,16          
outubro/2021                 1,25
novembro/2021            0,95

Dólar
na quarta-feira Últimas cotações (em r$)

R$ 5,667
(-1,24%)

16/dezembro 5,679

17/dezembro 5,685

20/dezembro 5,743

21/dezembro 5,739

na quarta-feira

Capital de giro

6,76%0,74%
Nova York

Bolsas
na quarta-feira

0,24%
São Paulo

Pontuação B3
ibovespa nos últimos dias

16/12 17/12 20/12 21/12

105.243108.326

Criado em razão do surgimen-
to da pandemia da covid-19, no 
ano passado, o auxílio emergen-
cial pagou 9 parcelas de abril a 
dezembro — 5 de R$ 600 e 4 de 
R$ 300, podendo chegar ao do-
bro para mães solteiras — para 
66 milhões de pessoas. 

O presidente do Conselho de 
Economia do Distrito Federal, 
Cesar Bergo, lembrou que o au-
xílio emergencial atingiu cerca 
de 56 milhões de brasileiros. “Já 
o Auxílio Brasil prevê o atendi-
mento de 17 milhões de famílias, 
o que é muito diferente. Nós vi-
mos o quanto foi importante o 
auxílio emergencial, durante um 
período, porém o Auxílio Brasil é 
totalmente fora da realidade do 
auxílio emergencial”.

Um dos motivos para essa 
queda de beneficiários é o fato 
de que somente uma pessoa da 
família pode receber o novo be-
nefício, ao contrário do ano pas-
sado, quando poderiam ser até 
duas. “Agora, o governo prati-
ca um valor por volta de R$ 400, 
que é apenas um paliativo e que 
não atende as necessidades das 
famílias. É importante que o go-
verno rapidamente adote medi-
das concretas para dar esse au-
xílio às pessoas necessitadas. Há 
também iniciativas como o va-
le-gás (leia na matéria ao lado), 
e na questão do transporte tam-
bém, mas poderíamos fazer um 
programa global, que atendesse, 
de fato, as necessidades dessas 
pessoas mais carentes”, obser-
vou o economista.

O Auxílio Brasil possui nove 
tipos diferentes de benefícios, 
voltados para a primeira infân-
cia, superação da extrema pobre-
za, esporte, iniciação científica, 
produtividade urbana e rural. A 

Valor de R$ 400 é insuficiente, dizem famílias
 » Fernanda Strickland
 » *João Vitor taVarez

Fila em uma das agências da Caixa Econômica Federal de Taguatinga para receber o auxílio do governo

Marcelo Ferreira/cB/d.a Press

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sancionou ontem o projeto 
de lei que destina R$ 300 milhões 
em crédito especial ao Ministério 
da Cidadania para a viabilização 
do auxílio gás em dezembro de 
2021, informou a secretaria-ge-
ral da Presidência. 

Os recursos vão ajudar famí-
lias de baixa renda na compra do 
gás de cozinha com o equivalen-
te a 40% do preço do botijão. A 
matéria foi aprovada no Congres-
so Nacional na semana passada.

A partir de 2022, os recursos 
do programa já constam no or-
çamento. A peça aprovada pelo 
Congresso Nacional ontem prevê 
a destinação de R$ 1,9 bilhão ao 
benefício no próximo ano.

O auxílio gás será concedido a 
cada dois meses e corresponde a 
uma parcela de no mínimo 50% 
da média do preço nacional de 
referência do botijão de 13 qui-
los do gás de cozinha.

Nas contas do Palácio do Pla-
nalto, o programa vai beneficiar 
ao menos cinco milhões de famí-
lias de baixa renda. A intenção do 
governo é expandir a lista de be-
neficiários gradualmente no ano 
que vem.

Quem pode receber

Serão beneficiadas famílias 
inscritas no Cadastro Único pa-
ra Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), com renda 
familiar mensal per capita me-
nor ou igual a meio salário mí-
nimo, ou que morem na mesma 
casa de beneficiário do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC).

O auxílio será concedido pre-
ferencialmente às famílias com 
mulheres vítimas de violência do-
méstica sob o monitoramento de 
medidas protetivas de urgência.

R$ 300 mi  
para vale-gás 

dona de casa Tatiana dos Santos, 
37 anos, residente do Sol Nascen-
te, no Distrito Federal (DF), rece-
beu a segunda parcela do Auxílio 
Brasil no último dia 20 na catego-
ria mulher chefe de família.

Tatiana é separada e mora 
com sete pessoas em casa, sen-
do quatro filhos e três netos. Se-
gundo ela, o valor depositado na 
conta social — que para ela está 
na faixa de R$530 —, ajuda mui-
to nas despesas da casa. “Essa é 
a única renda que tenho no mo-
mento. Mas o valor não é sufi-
ciente para fechar as despesas 
da casa”, lamentou.

Cinco famílias

Conforme dados do Ministério 
da Cidadania, as cinco capitais 

com maiores números de famí-
lias beneficiadas, em dezembro, 
foram: São Paulo (SP), com 511,7 
mil; Rio de Janeiro (RJ), com 299,9 
mil; Fortaleza (CE), 215,4 mil; Sal-
vador (BA), 186,3 mil; e Manaus 
(AM), 129,9 mil.

Os menores números de gru-
pos atendidos estão no Sul do 
país. Nova Roma, São Vendelino e 
Montauri, no Rio Grande do Sul, 
tiveram, cada uma, apenas cinco 
famílias beneficiadas.

Aumento

Em novembro, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, disse 
que sofreu uma “pressão enor-
me” da ala política por um Auxí-
lio Brasil de maior valor. “A equi-
pe econômica queria fazer um 

auxílio de R$ 300, dentro do Or-
çamento, tudo certinho. A políti-
ca pressionando por R$ 600, e o 
presidente (Jair) Bolsonaro cor-
tou ali em R$ 400. Eu alertei que 
isso não caberia no teto”, afirmou 
ele, em referência à regra que 
atrela o crescimento das despe-
sas à inflação.

Após o governo ceder a rea-
juste de salários de policiais e de 
carreiras do Ministério da Justiça, 
na semana passada, Guedes aler-
tou que aumentos para o funcio-
nalismo são “uma ameaça para 
o futuro”. Segundo ele, se infla-
ção continuar subindo, o Auxílio 
Brasil vai acabar tendo que subir 
de R$ 400 para R$ 600 ou R$ 800.

*Estagiário sob a supervisão 
de Andreia Castro

O valor não é suficiente 
para fechar as despesas 
da casa. Então, preciso 
complementar a renda 
como diarista e venda de 
bolos no pote. Às vezes, 
recebemos doações de 
cestas básicas e ajuda 
dos vizinhos. Esse é o 
jeito para sobreviver.”

Tatiana dos Santos, 

37 anos, dona de casa e 
beneficiária do auxílio Brasil
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CONJUNTURA

Desconfiança para 2022
Piora da avaliação do consumidor em 2021 é puxada pela deterioração nas finanças das famílias brasileiras este ano

A 
confiança do consumi-
dor subiu 0,6 ponto em 
dezembro ante novem-
bro, na série com ajuste 

sazonal, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). O Índice de 
Confiança do Consumidor (ICC) 
cresceu a 75,5 pontos. 

Viviane Seda Bittencourt, 
coordenadora das Sondagens, 
explica que apesar de a confian-
ça do consumidor apresentar um 
resultado positivo em dezembro, 
fecha 2021 em queda de 2,6 pon-
tos. Segundo ela, foi um ano di-
fícil para os consumidores, prin-
cipalmente para aqueles de me-
nor poder aquisitivo. “O desco-
lamento entre a confiança dos 
consumidores de baixa renda da-
queles de alta renda atingiu o 
maior nível da série dos últimos 
17 anos, principalmente em fun-
ção da dificuldade financeira dos 
consumidores de menor nível de 
renda diante do quadro de de-
semprego, inflação elevada e au-
mento do endividamento”.

Em médias móveis trimes-
trais, o índice variou 0,1 ponto, 
para 75,6 pontos, após três meses 
consecutivos de queda. O recuo 
em novembro foi de 1,4 ponto. 
Com o resultado, divulgado on-
tem, o indicador registrou 74,9 
pontos, atingindo, assim, o me-
nor índice desde abril de 2021.

Para a coordenadora, 2022 se-
rá um ano desafiador tanto pa-
ra a melhora da confiança geral 
quanto para a diminuição da de-
sigualdade na percepção dos de-
safios econômicos por famílias 
com diferentes níveis de renda.

Em dezembro, a relativa es-
tabilidade do ICC foi influencia-
da pela piora na avaliação da si-
tuação corrente ao mesmo tem-
po em que houve melhora das 

expectativas. O Índice de Situa-
ção Atual (ISA) diminuiu 1,3 pon-
to, para 65,6 pontos, enquanto o 
Índice de Expectativas (IE) su-
biu 2,0 pontos, para 83,4 pontos.

Segundo o índice, a piora da 
avaliação dos consumidores so-
bre a situação atual foi puxada 
pela deterioração da situação fi-
nanceira das famílias. O indica-
dor que mede a satisfação so-
bre as finanças pessoais caiu 2,9 
pontos, para 59,2 pontos, menor 
valor desde abril deste ano. Por 
outro lado, o indicador que me-
de a percepção dos consumido-
res sobre a situação econômica 
atual se manteve relativamen-
te estável ao variar 0,3 ponto em 
dezembro, para 72,8 pontos. Am-
bos se mantêm em patamar mui-
to baixo em termos históricos.

Expectativas

Segundo o índice, a piora da 
avaliação dos consumidores so-
bre a situação atual foi puxada 
pela deterioração da situação fi-
nanceira das famílias. O indica-
dor que mede a satisfação so-
bre as finanças pessoais caiu 2,9 
pontos, para 59,2 pontos, menor 
valor desde abril deste ano. Por 
outro lado, o indicador que me-
de a percepção dos consumido-
res sobre a situação econômica 
atual se manteve relativamen-
te estável ao variar 0,3 ponto em 
dezembro, para 72,8 pontos. Am-
bos se mantêm em patamar mui-
to baixo em termos históricos.

Com relação às expectativas 
para os próximos meses, o indi-
cador que mais influenciou o IE 

foi o que mede as perspectivas 
sobre a situação financeira fa-
miliar, cujo indicador avançou 
5,5 pontos, para 85,5 pontos. O 
indicador que mede as expecta-
tivas sobre a situação econômica 
subiu 3,8 pontos, para 104,1 pon-
tos. Mas, mesmo com melhores 
perspectivas financeiras familia-
res, o ímpeto de compras para os 
próximos meses continuou cain-
do pelo quarto mês consecutivo, 
3,6 pontos para 62,8 pontos.

Para o economista Hugo Pas-
sos, há uma desconfiança ma-
croeconômica. “Como é ano de 
eleição, o Brasil costuma ‘parar’ 
sem dar andamento no que seria 
importante para o país. O des-
controle fiscal também segue 
no radar, visto que o aumento 
do fundo eleitoral e um possível 

aumento no auxílio Brasil são in-
dícios de mais desconfianças”.

O especialista diz que, “com 
crescimento menor do PIB pa-
ra 2022, taxa de juros acima de 2 
dígitos, inflação, ano de eleição e 
a preocupação orçamentária, po-
dendo corroer ainda mais o ris-
co fiscal, serão os drivers de mais 
um ano desafiador para o Brasil”.

Ele disse ainda não ver “oti-
mismo para 2022”. “Vejo apenas 
um ano de extrema importância 
para o Brasil, com eleições, para 
pensarmos num futuro melhor 
para o Brasil, e que as pautas do 
Congresso devem ficar conge-
ladas”, completa o economista.

A Sondagem do Consumidor 
coletou informações de 1.463 do-
micílios, com entrevistas entre os 
dias 1º e 20 de dezembro. 

 » FERNANDA STRICKLAND

 » JOÃO VITOR TAVAREZ*

Índice do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas subiu 0,6 ponto em dezembro ante novembro

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

RAPIDINHAS

Uma trégua nos indicadores 
negativos: segundo 
levantamento realizado 
pelo fundo de venture 
capital HiPartners Capital 
& Work em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo, o faturamento 
das lojas de rua aumentou 
20% em novembro diante 
de outubro. Nos shoppings, 
a alta foi de 12% na mesma 
base comparativa.

A CES, uma das maiores feiras 
de tecnologia do mundo, está 
esvaziada. Faltando apenas duas 
semanas para a abertura do 
evento em Las Vegas, empresas 
como Amazon, Meta (antigo 
Facebook) e Twitter cancelaram 
a participação. O motivo 
alegado é a preocupação com o 
aumento de casos da variante 
ômicron nos Estados Unidos.

Jovens aprendizes da Petrobras 
em Pernambuco conquistaram 
o primeiro lugar no Prêmio 
Inova Senai, competição de 
inovação que tem como objetivo 
buscar soluções para demandas 
da indústria nacional. Os 
estudantes desenvolveram o 
projeto “Carga Segura”, que 
busca reduzir o número de 
acidentes com transportes.

O setor de saúde foi um dos 
mais ativos em fechamento de 
negócios em 2021. Às vésperas de 
fim de ano, a farmacêutica suíça 
Novartis anunciou a compra da 
britânica Gyroscope Therapeutics, 
que atua no segmento de terapia 
genética, por US$ 1,5 bilhão. A 
companhia vai pagar US$ 800 
milhões agora e outros US$ 700 
milhões nos próximos anos.

Mercado S/A AMAURI SEGALLA
amaurisegalla@diariosassociados.com.br

O Ibovespa caiu tanto em 2021 que, segundo as 
casas de análise, está na hora de comprar ações

Treinamento
anticorrupção
para funcionários
A Atvos, segunda maior 
produtora de etanol do 
país, realizou, nos três 
primeiros trimestres da 
safra 2021/2022, cerca 
de três mil horas de 
treinamentos da área de 
compliance com seus 
colaboradores. Segundo 
a empresa, o objetivo foi 
reforçar a adoção de boas 
práticas de conformidade. 
A capacitação, voltada aos 
times do corporativo e das 
unidades agroindustriais em 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e São Paulo, 
abordou temas como código 
de conduta, conflito de 
interesse e anticorrupção.

Empresários 
fazem amigo 
secreto virtual
Um grupo de WhatsApp 
integrado por 200 empresários 
fez uma brincadeira curiosa 
de fim de ano: um amigo 
secreto virtual cujo objetivo 
era dar presentes fictícios. 
Um executivo do ramo de 
supermercados ganhou 
de seu colega da área de 
tecnologia a recém-lançada 
biografia do ex-presidente 
Lula. Na verdade, era apenas 
uma piada e o presenteado, 
admirador convicto do 
presidente Bolsonaro, 
recebeu apenas a foto 
da capa do livro. A ironia 
motivou risos e emojis dos 
outros participantes.

Bolsa brasileira está entre as mais baratas do mundo
O Ibovespa caiu tanto em 2021, que, segundo as casas 
de análise, está na hora de comprar ações. Desde o 
início do ano, a Bolsa acumula queda de 12% e, não 
à toa, é atualmente uma das mais baratas do mundo. 
Na comparação com as bolsas americanas, o desconto 
dos preços das ações brasileiras está em torno de 
50%, conforme apontaram diversos especialistas. Em 
relatório enviado a clientes, o Bradesco BBI prevê que 
o principal índice da B3 chegará ao final de 2022 por 
volta dos 130 mil pontos, o que deverá representar, 
em dólar, um retorno de 25%. Para o Santander, o 
índice alcançará os 125 mil pontos, ou uma alta de 
19%. A percepção de que pode ser um bom momento 
para entrar com mais apetite no mercado acionário é 
compartilhada por muitos profissionais. “O desconto 
nos preços dos ativos brasileiros é excessivo”, disse 
Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG 
Pactual, em evento com integrantes do mercado.

Busca por vacinas cresce 162% no dr.consulta
   O brasileiro está cada vez mais atento à importância das vacinas. 
Nos últimos três meses, a rede de clínicas dr.consulta registrou um 
aumento de 162% na busca por imunizantes. Segundo a empresa, o 
perfil que mais procurou a proteção foram pessoas entre 20 e 29 anos, 
que representaram 31% do total. As vacinas mais aplicadas foram 
a da febre amarela, com um aumento de 750% em relação ao mês 
de setembro, e da gripe tetravalente, com incremento de 200%.

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) revisou 
a previsão de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) pa-
ra 2021, de um avanço de 4,8% 
para 4,5%. Para 2022, a proje-
ção diminuiu de uma elevação 
de 1,8% para 1,1%. As estimati-
vas anteriores foram divulgadas 
em setembro.

“A redução da previsão para 
este ano levou em conta os in-
dicadores de atividade econô-
mica do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística) 
do terceiro trimestre e de outu-
bro, que vieram abaixo do espe-
rado”, justificou o Ipea em nota 
de divulgação da Visão Geral da 
Conjuntura, análise trimestral 
da economia brasileira publi-
cada ontem.

O Ipea salientou que os fatores 
para o recuo no crescimento já 
estavam previstos no último re-
latório, divulgado em setembro. 
No entanto, alguns índices tive-
ram desempenho pior do que o 
esperado.

“A projeção para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) em 2021 é de 
10,0% e, para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC), de 10,2%. O aumento 
nas projeções de 2021 decorre 
da dinâmica recente da infla-
ção nos últimos três meses, com 
maior pressão no setor de servi-
ços e nos preços monitorados”, 
diz o relatório.

*Estagiário sob a supervisão 
de Andreia Castro

Cai projeção 
para alta do PIB

Nelson Almeida/AFP

DR Consulta/Divulgação

US$ 618 
MILHÕES

foi quanto os brasileiros gastaram em 
viagens internacionais em novembro. 
É quase o dobro dos USS 329 milhões 

desembolsados no mesmo mês de 2020. 
Os dados são do Banco Central.

O Brasil poderia ter avançado 
muito mais? Sim, mas é preciso 
destacar que, nos últimos 5 anos, 
o país fez reformas importantes 
em circunstâncias adversas”

Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG 

Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional
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RELAÇÕES POR UM FIO/

UE inicia ação legal 
contra a Polônia

Bloco europeu dá dois meses para o governo de Mateusz Morawiecki se manifestar sobre 

A
s relações entre a União Eu-
ropeia (UE) e a Polônia, já 
num processo de desgaste, 
ficaram, ontem, ainda mais 

abaladas. Numa espécie de ultimato, 
a Comissão Europeia (CE), o órgão 
executivo do bloco, abriu um proce-
dimento de infração contra o gover-
no do primeiro-ministro ultranacio-
nalista Mateusz Morawiecki, motiva-
do por “sérias preocupações” a res-
peito de possíveis afrontas aos prin-
cípios do Estado de 
direito no país, em 
especial  sobre a 
autonomia e in-
dependência do 
Judiciário. 

A medida é to-
mada dois meses 
após a decisão di-
vulgada pelo Tribu-
nal Constitucional 
polonês, questio-
nando a primazia 
do direito europeu. 
A CE, que monito-
ra a aplicação dos 
tratados do bloco, 
enviou uma co-
municação para 
o governo de Mo-
rawiecki, que terá 
dois meses para enviar suas expli-
cações. O procedimento de infração 
pode acabar nas mãos do Tribunal 
de Justiça da UE (TJUE) e resultar 
em sanções financeiras. 

“Consideramos que essa jurispru-
dência viola os princípios gerais de au-
tonomia, primazia, eficácia e aplicação 
uniforme do direito da União, e as deci-
sões vinculantes do Tribunal de Justiça 
(da UE)”, declarou o comissário euro-
peu para a Economia, Paolo Gentiloni. 
“Também consideramos que o Tribunal 
Constitucional já não responde às exi-
gências de um tribunal independente 
e imparcial estabelecido pela lei, como 
exige o tratado da UE”, acrescentou.

Reação

O primeiro-ministro polonês reagiu 
imediatamente, criticando a decisão. 
Segundo Morawiecki, a iniciativa da 
Comissão Europeia mostra um avan-
ço na “tendência ao desenvolvimento 

do centralismo burocrático” de Bruxe-
las. “É preciso pôr um fim nisso”, assi-
nalou, acrescentando o Tribunal Cons-
titucional polonês respondeu “a todas 
as exigências de independência”. 

“É um Tribunal Constitucional 
aquele que se ocupa da Constituição, 
com o objetivo de que esta seja, verda-
deiramente, a lei suprema da Repúbli-
ca da Polônia”, declarou o premiê. “Se 
a Comissão Europeia entende mal o 
princípio dos poderes conferidos pe-

lo artigo 5º do Tra-
tado da União Eu-
ropeia, é, evidente-
mente, um proble-
ma”, asseverou.

As relações en-
tre Polônia e UE se 
encontram em um 
momento de ten-
são por divergên-
cias a respeito de 
uma série de polê-
micas reformas ju-
diciais promovidas 
por Varsóvia. Pa-
ra Bruxelas, essas 
medidas se chocam 
com as liberdades 
democráticas. O go-
verno polonês, por 
sua vez, alega que 

são necessárias para acabar com a cor-
rupção dos juízes.

Recentemente, a Polônia recebeu 
duas punições da Justiça europeia. Em 
27 de outubro, foi condenada a pagar 
um milhão de euros por dia por inter-
romper o funcionamento da polêmica 
câmara disciplinar do Supremo Tribu-
nal. Um mês antes, o governo de Mo-
rawiecki foi instado a desembolsar 500 
mil euros diariamente por fechar uma 
mina de lignito. Varsóvia se nega a pa-
gar ambas as multas. 

A queda de braço entre a UE e a Po-
lônia vem se estendendo há anos, em 
decorrência das reformas judiciais im-
plementadas pelo premiê, integran-
te partido conservador e nacionalista 
Direito e Justiça (PiS), no poder desde 
2015. Essas mudanças, segundo ana-
listas internacionais, minaram a inde-
pendência dos juízes. 

A tensão se agravou com uma deci-
são de 14 de julho do Tribunal Cons-
titucional polonês, sob influência do 

 Com bandeiras da Polônia e da UE no boné, homem marcha, em Varsóvia, contra a lei que regulamenta a mídia

 AFP

Em mais uma frente de combate à 
covid-19, a Administração de Alimen-
tos e Medicamentos dos Estados Uni-
dos (FDA, na sigla em inglês) aprovou, 
ontem, o uso do comprimido desen-
volvido contra a doença pela Pfizer. 
Trata-se de um passo importante na 
luta contra a pandemia, destacam es-
pecialistas. “Essa aprovação propor-
ciona uma nova ferramenta para lu-
tar contra a covid-19 em um momen-
to crítico da pandemia, no qual estão 
surgindo novas variantes”, assinalou 
a cientista da FDA Patrizia Cavazzo-
ni, em um comunicado.

Trata-se do primeiro tratamento 
contra a covid-19 em forma de pílula, 
ingerida por via oral, liberado nos Es-
tados Unidos. Poderão usar o fárma-
co da pacientes de alto risco maio-
res de 12 anos. A FDA enfatizou que o 
tratamento deve complementar e não 
substituir as vacinas, que continuam 
sendo a ferramenta de primeira linha 
no combate ao coronavírus.

“Essa terapia revolucionária, que 
tem demonstrado reduzir significati-
vamente as hospitalizações e mortes 
e pode ser tomada em casa, mudará 
a forma como tratamos a covid-19 e, 
com sorte, ajudará a reduzir algumas 
das pressões significativas que nos-
sos sistemas hospitalares e de aten-
dimento médico enfrentam”, desta-
cou, em nota, o diretor-executivo da 
Pfizer, Albert Bourla.

Combinação

O tratamento da Pfizer, chamado 
Paxlovid, resulta da combinação de 
duas drogas — nirmatrelvir, um me-
dicamento experimental, e o ritonavir, 
um antiviral já existente, usado contra 
o HIV. Consiste na ingestão de 30 com-
primidos em um período de cinco dias. 

Diferentemente das vacinas, a pí-
lula anticovid não atua na proteína 
spike do coronavírus, que está em 
constante evolução e é usada pelo ví-
rus para invadir as células.

Os Estados Unidos acertaram a 
compra de 10 milhões de tratamen-
tos no valor de aproximadamente US$ 
5,3 bilhões. A entrega começa ainda 
este ano e, segundo a Pfizer, deve ser 
concluída no ano que vem.

Um teste clínico com 2,2 mil pessoas 
demonstrou, segundo a Pfizer, que a te-
rapia é segura e reduz em 88% as hospi-
talizações e mortes em pessoas de risco 

se tomado nos primeiros cinco dias 
após o aparecimento dos sintomas. 

Na análise pela FDA, chamou a 
atenção a dispensa do habitual painel 
de especialistas independentes para 
revisar em profundidade os dados re-
lacionados à pílula antes da análise 
final. Ainda se espera a autorização 
de outro comprimido contra a doen-
ça, desenvolvido pela farmacêutica 
Merck, que já recebeu sinal verde no 
Reino Unido e Dinamarca.

Máscaras

Com o avanço acelerado da variante 
ômicron, que já domina os países euro-
peus, governos adotam mais medidas 
restritivas. Após dois dias consecutivos 
de recorde de casos de covid-19, com 
mais de 60 mil contágios, a Espanha de-
terminou que a população volte a usar 
máscara em ambientes externos, seis 
meses após suspendido a exigência. 

 O chefe do governo espanhol, Pedro 
Sánchez, disse que haverá exceções: a 
prática de esportes e estar sozinho — 
ou com pessoas de convívio — em es-
paços naturais, como montanhas ou 
praias. Ele assinalou que a medida, re-
cebida com resistência no país em que 
mais de 80% da população está vacina-
da, é “temporária” e que será suspensa 
“assim que possível”.

Também foi registrado, ontem, re-
corde de contágios no Reino Unido: 

106.122 novos diagnósticos de coro-
navírus, segundo o balanço diário das 
autoridades de saúde. O premiê Boris 
Johnson, diante do aumento vertigino-
so de casos, alertou que “não hesitaria” 
em adotar restrições do que apenas o 
uso de máscaras e a recomendação ao 
teletrabalho, atualmente vigentes, mas 
optou por adiar essa decisão. 

Por enquanto, o governo anun-
ciou a redução de 10 para sete dias o 
período de quarentena na Inglater-
ra para as pessoas vacinadas que te-
nham contraído o coronavírus.

Em Genebra, o diretor-geral da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus,  voltou 
a combater a ideia de que é possível 
transpor a pandemia com doses de re-
forço contra o coronavírus.  “Esses pro-
gramas de reforço indiscriminados, in-
clusive, poderiam prolongar a pandemia 
em vez de acabar com ela, ao desviar as 
doses disponíveis para países com altas 
taxas de vacinação, fornecendo ao vírus 
mais possibilidades de se propagar e so-
frer mutações”, advertiu, acrescentan-
do: “É importante lembrar que a grande 
maioria das hospitalizações e mortes é 
de pessoas não vacinadas”. 

PANDEMIA

EUA autorizam pílula da Pfizer

 Em Nova York, longa fila para testagem: variante ômicron aumenta casos

 Getty Images via AFP

acusações de desrespeito ao Estado de direito no país. Procedimento de infração pode resultar em punições financeiras 

partido da situação. Por meio dela, esta 
corte declarou que as decisões do TJUE, 
a respeito das reformas judiciais imple-
mentadas no país, estão em desacordo 
com a Constituição. 

As relações decaíram ainda mais em 
outubro, quando o órgão constitucio-
nal, a pedido de Morawiecki, desafiou a 
supremacia do direito europeu sobre o 
interno, ao declarar alguns artigos dos 
tratados da UE “incompatíveis” com a 
Constituição nacional.

As polêmicas reformas da Justiça na 
Polônia também estão no centro do 
bloqueio do plano de recuperação do 
país por parte da Comissão Europeia. 

Bruxelas exige que Varsóvia cesse as ati-
vidades da câmara disciplinar de juízes, 
de acordo com uma decisão do TJUE 
que a acusa de falta de independência 
frente ao poder político.

Mordaça

Internamente, a situação também é 
complicada. No domingo, milhares de 
pessoas protestaram em frente ao pa-
lácio presidencial polonês contra uma 
nova lei dos meios de comunicação 
que, segundo seus críticos, visa silen-
ciar o principal canal de notícias inde-
pendente do país.

“Mídia livre!”, “Queremos o veto!”, 
gritavam os manifestantes, agitando 
bandeiras da União Europeia e pedin-
do ao presidente Andrzej Duda que não 
sancionasse a lei. “Precisamos de liber-
dade de expressão”, disse Emilia Zlo-
tinska, de 38 anos. 

Jornalistas e figuras da oposição, co-
mo o ex-presidente do Conselho Euro-
peu, Donald Tusk, juntaram-se à mul-
tidão. “Estamos aqui em defesa da im-
prensa livre. Quando nos unirmos em 
solidariedade, vamos vencer. Juntos, 
vamos varrer este governo”, declarou 
Tusk, que, agora, lidera o partido Pla-
taforma Cívica.

Se a Comissão 
Europeia entende mal 
o princípio dos poderes 
conferidos pelo artigo 
5º do Tratado da 
União Europeia, é, 
evidentemente, um 
problema”

Mateusz Morawiecki, 

primeiro-ministro polonês
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Q
uase dois anos depois do iní-
cio da pandemia de covid-19, 
o país contabiliza dados ma-
cabros. Nesse período, mais de 

22,2 milhões de brasileiros foram infec-
tados pelo coronavírus. E pelo menos 
618 mil perderam a vida. Em números 
absolutos, o Brasil só fica atrás dos Es-
tados Unidos no total de mortes provo-
cadas pelo Sars-CoV-2. Mais de 800 mil 
pessoas em solo americano não resisti-
ram ao vírus. Mas há um fator que, nos 
dias atuais, faz toda a diferença: a va-
cina. A adesão em massa à imunização 
anticovid impediu que a tragédia fos-
se ainda maior no território nacional.  

Hoje, enquanto os EUA se veem às 
voltas com a resistência de parte da po-
pulação em tomar a vacina e volta a en-
frentar nova escalada da pandemia im-
pulsionada pela delta, a mais letal das 
variantes do coronavírus já detectadas, 
o Brasil registra queda contínua nos 
indicadores de gravidade da covid-19. 
Aqui, a média de casos graves, interna-
ções em unidades de terapia intensiva 
e de mortes pela doença estão em que-
da contínua desde meados deste ano. E 
o motivo para isso é óbvio: essas taxas 
começaram a recuar à medida que o 
país conseguiu, efetivamente, avançar 
na campanha nacional de imunização. 

Para se ter uma ideia do sucesso da 
vacina entre os brasileiros, vale lembrar 
pesquisas que apontavam a disposição 
de mais de 90% da população de tomar 
o imunizante. E, para surpresa de quem 
temia que a ofensiva antivacina cau-
sasse grande prejuízo à campanha na-
cional de imunização, o percentual de 
adesão já supera as expectativas mais 
otimistas. Entre os adultos, o percen-
tual de vacinados com primeira dose se 
revela bem maior: praticamente 100% 

das pessoas com 18 ou mais já toma-
ram a primeira dose. E quase 90% já 
estão completamente imunizados com 
duas doses.

De forma geral, entre o público que é 
alvo da campanha, os dados são igual-
mente animadores. Entre pessoas com 
12 anos ou mais, 93% receberam ao 
menos a primeira dose. E cerca de 80% 
concluíram o ciclo vacinal completo. 
Um feito e tanto, que dificilmente seria 
possível não fosse a expertise do com-
balido Sistema Único de Saúde (SUS). 
Sim, foi a vacina que salvou o Brasil de 
uma tragédia muito maior. 

Em maio passado, por exemplo, en-
quanto o governo Biden comemorava o 
avanço da vacinação — à época, os Es-
tados Unidos chegaram a aplicar mais 
de 4 milhões de doses por dia, a cam-
panha de imunização no Brasil pati-
nava. Faltavam doses. E os prognósti-
cos que se traçavam eram catastrófi-
cos. Cientistas chegaram a prever que, 
até setembro, chegaríamos, no total, a 
1 milhão de óbitos. Mas graças às vaci-
nas, que começaram a chegar aos pos-
tos do SUS, e os brasileiros não titubea-
ram em tomá-las, esse cenário mudou 
completamente.  

Hoje, para avançar ainda mais, falta 
o aval do governo brasileiro para que a 
imunização chegue às crianças de 5 a 
11 anos. A exemplo da Anvisa e da ame-
ricana FDA, agências reguladoras do 
mundo inteiro têm autorizado a medi-
da. Um caso raro de não vacinado no 
país, Bolsonaro é contra. Mas essa re-
sistência está com as horas contadas: 
o Supremo Tribunal Federal deu pra-
zo até 5 de janeiro para que o Planalto 
anuncie a inclusão dos pequenos entre 
os beneficiados da campanha de vaci-
nação contra a covid. Xô, retrocesso.

Agora  
é a vez das 
crianças

O Natal é hoje

ANA DUBEUX

anaubeux.df@dabr.com.br

Nascer é um evento; morrer, tam-
bém. Mas viver... Bem... Eu diria que 
viver é uma tarefa. Cabe a nós execu-
tá-la da melhor forma possível. Perdi, 
de dezembro passado para cá, cinco 
amigos próximos e, coincidentemen-
te, todos eram apaixonados por Natal. 
Todos eles me tratavam como filha — 
alguns de forma mais latente; outros, 
disfarçadamente. Por anos, segura-
ram firmes na minha mão e seguiram 
me ensinando a ser e a viver melhor.

Não me sinto órfã nem triste. So-
bretudo nesta época de trégua para 
celebrar o aniversário do nosso meni-
no Jesus. Sinto-me recompensada em 
ter recebido desses meus amigos uma 
generosa lição: viver é um ato diário, 
intenso, trabalhoso até, mas extrema-
mente recompensador. Todos eles me 
ensinaram, durante nossa convivên-
cia e até no momento da partida, que 
é fundamental sorver o aqui e o agora 
com a toda a dimensão que o tempo 
presente impõe.

O presente é grandioso. Basta 
olharmos ao redor. Apegados ao pas-
sado, às mágoas e às lembranças, por 

mais doces que sejam, somos apenas 
o arremedo de um tempo, um qua-
dro estático na parede, uma alma vi-
trificada. É preciso deixar o sopro da 
vida levar pensamentos renitentes, 
energias paradas, memórias doídas, 
ressentimentos.

Já o futuro é uma incógnita. Ain-
da que nos ocupemos de idealizar 
e planejar, verdadeiramente ele não 
nos pertence. Então, por que viver de 
ideias e sonhos quando se tem o pla-
neta e os seres humanos aqui, cheios 
de plenitude, prontos para uma tro-
ca rica e generosa?

Desejo neste Natal, a todos vo-
cês, que consigam extrair o máximo 
do aqui e do agora. Que saibamos 
reconhecer a dádiva de estar nes-
te mundo hoje, ao lado das pessoas 
que mais amamos. Perdoe, abrace, 
sorria, empacote a tristeza, prote-
ja o outro, não julgue. Apegue-se 
apenas à certeza de que só levamos 
o essencial de nossa passagem pe-
la Terra. Essa viagem é curta. Livre-
se das malas pesadas para curtir o 
máximo possível. 

» 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

UnB chega aos 60 anos

 Os idealizadores da Universi-
dade de Brasília (UnB) como cen-
tro criador e irradiador de inova-
ções e avanços educacionais, Aní-
sio Teixeira e Darcy Ribeiro, se vi-
vos estivessem, se sentiriam re-
compensados e comemorariam, 
juntamente com a comunidade 
acadêmica, o aniversário de 60 
anos da UnB, em 2022. Nessas seis 
décadas, a Universidade atingiu o 
que foi pensado inicialmente, in-
do além e ampliando sua atuação 
geograficamente: estendeu ensi-
no, pesquisa e extensão no inte-
rior do DF (Ceilândia, Gama e Pla-
naltina) e na área metropolitana 
de Brasília (AMB). Com isso, os 50 
mil estudantes de graduação e 
pós poupam tempo ao não se 
deslocarem diariamente para o 
câmpus central Darcy Ribeiro. A 
UnB vai beneficiar ainda mais os 
estudantes com as atividades 
submetidas ao slogan “Atuante 
como sempre, necessária como 
nunca”, indicado em entrevista ao 
Correio Braziliense pela reitora, 
professora Márcia Abrahão. Des-
taca-se a relevância desse propó-
sito, mas, para que tal aconteça, o 
governo federal deverá aumentar 
o repasse de recursos para 2022. 
Com isso, outros projetos pode-
rão ser implementados. 

 » Aldo Paviani, 
Lago Sul  

Desrespeito ao 
consumidor 

No Brasil, lei é feita para não 
ser respeitada! Uma delas é a 
determinação para o pronto 
atendimento do SAC das em-
presas. Com a desculpa da pan-
demia, algumas empresas (aé-
reas, seguradoras, bancos etc.), 
demoram mais de 1 hora para 
atender o consumidor. Apro-
veitam da pandemia para dimi-
nuir custos e praticar crimes 
contra o consumidor! Semana 
passada fiquei 80 minutos na 
rua tentando acionar o seguro! 
Pode isso? Algumas criaram o 
atendimento insuportável virtual por telefone, WhatsApp 
em que ficamos horas e não conseguimos ser atendidos. Se-
nacon, Prodecon e MP deveriam fiscalizar o cumprimento 
da legislação e serem bem rigorosos com essas empresas 
que não respeitam os consumidores. E divulgar seus nomes. 
Empresa que não respeita o consumidor tem de ser denun-
ciada e de amplo conhecimento dos futuros consumidores! 
Vamos agir? Cumprir a lei! 

 » Elaine Maria Holanda,
Asa Norte 

Eleições na berlinda  

Presidente Bolsonaro, assim 
como o senhor foi eleito por 
representar um antagonismo 
ao estado de coisas protagoni-
zado pelo PT no governo, caia 
em si e veja o quadro atual de 
suas administração,  na qual a 
atuação de poucos ministros, 
como é o caso de Tarcísio Go-
mes de Freitas, da Infraestru-
tura, é insuficiente para garan-
tir a sua reeleição. A rejeição à 
sua pessoa, infelizmente,  é fe-
nomenal: se continuar insis-
tindo em se reeleger, o senhor 
será o culpado pelo retorno da 
esquerda ao poder. Desista 
dessa empreitada. Lance a 
candidatura do general Mou-
rão à Presidência da Repúbli-
ca e se candidate a senador pe-
lo Rio de Janeiro, onde terá 
uma eleição consagradora, 
que o fará futuro presidente do 
Congresso Nacional, coman-
dando o Poder Legislativo. Nós 
da direita teremos muito mais 
chance de continuarmos com 
a Presidência da República 
tendo como candidato o Ge-
neral Mourão, com uma vice 
mulher,  do que insistirmos 
com a sua  candidatura à ree-
leição. Pense nisso.

 » Paulo Molina Prates,
Asa Nortes

» Impressionante como 
tem pessoas sem caráter, sem 
discernimento. Estou falando 
de Geraldo Alckmin. Um po-
lítico que ficou nas costas do 
PSDB por anos a fio. Candi-
datou-se à presidência e le-
vou ferro. Agora, sem credi-
bilidade, sem apoio e sem 
vergonha na cara, alia-se a 
Lula para tentar (será outro 
fracasso) um cargo de vice 
numa eventual chapa do PT. 
Não, não é louvável que esse 
senhor desça ao mais baixo 
degrau da política com o in-
tuito oportunista de uma pe-
quena chance de chegar ao 
poder. É deplorável, pois já 

tive nesse fracassado governador de São Paulo o des-
prazer de votar nele para presidente. A vida dá voltas 
mesmo. Alckmin já esculhambou, avacalhou, escula-
chou e diminuiu à sarjeta, o “hômi mais honesto do 
mundo”, ex-presidiário. É aí, que se vê o quanto uma 
biografia pode ser desmoronada ao juntar-se à vala 
comum de escândalos de corrupção expostas duran-
te mais de 14 anos de governo petista.  

 » José Monte Aragão,
Condomínio Alto da Boa Vista

PT e Centrão agiram juntos no 
mensalão, no petrolão e, agora, 

no fundão bilionário para as 
eleições de 2022. E com Lula aí 
de novo, a quem pedir socorro?  

José Pedro dos Santos - Taguatinga

Foi em cima do laço, mas, 
enfim, as luzes de Natal foram 
acesas às vésperas da chegada 

do menino Jesus. Fogos, festas e 
uma dinheirama que, segundo 
o MPDFT, daria para iluminar 
todas as áreas que estão sendo 

relegadas pela Neoenergia 
todas as noites do ano.

José Araújo Filho -Sudoeste 

Um conhecido empresário do ramo 
imobiliário surtou quando soube 

que o GDF vai, enfim, implementar 
o PPCUB (Plano de Preservação 

do Conjunto Urbanístico de 
Brasilia). Ele vai precisar trocar 

o remédio controlado. 

Iara Alencar -Asa Sul  

VISÃO DO CORREIO

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

Camões, e, VII e 14

Paulo Cesar Marques
Diretor de Comercialização e Marketing

Ana Dubeux
Diretora de Redação

Leonardo Guilherme Lourenço Moisés
Diretor Financeiro

Josemar Gimenez
Vice-presidente de Negócios Corporativos

CORPORATIVO

Plácido Fernandes Vieira e Vicente Nunes
Editores executivos

ÁLVARO TEIXEIRA DA COSTA
Diretor Presidente

GUILHERME AUGUSTO MACHADO
Vice-Presidente executivo

VENDA AVULSA

Localidade SEG/SÁB DOM

DF/GO R$ 3,00 R$ 5,00

ASSINATURAS *

SEG a DOM 

R$ 755,87

360 EDIÇÕES

(promocional)

D.A Press Multimídia
Atendimento pessoalmente para pesquisa em jornais e cópias:
SIG Quadra 2, nº 340, bloco I, Subsolo – CEP: 70610-901 – 
Brasília – DF, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Atendimento para venda de conteúdo:
Por e-mail, telefone ou pessoalmente: de segunda a sexta, das 9h às 22h/
sábados, das 14h às 21h/ domingos e feriados, das 15h às 22h.
Telefones: (61) 3214.1575 /1582/1568/0800-647-7377. Fax: (61) 3214.1595.
E-mail: dapress@dabr.com.br Site: www.dapress.com.br

* Preços válidos para o Distrito Federal e entorno.

Consulte a Central de Relacionamento (3342-1000) para mais informações sobre preços e 
entregas em outras localidades, assim como outras modalidades e formas de pagamento. 
Assinaturas com forma de pagamento em empenho terão valores diferenciados. Aquisição 
de assinaturas para atendimento de demanda de licitação é sob consulta. Preços válidos para 
até 10 (dez) assinaturas por CPF ou CNPJ.

Agenciamento de Publicidade

S.A. CORREIO BRAZILIENSE – Administração, Redação e Oficinas Edifício Edilson 
Varela, Setor de Indústrias Gráficas - Quadra 2, nº 340 - CEP 70610-901. Rede Interna: 
3214.1102 - Redação: (61) 3214.1100; Fax (61) 3214.1155 - Comercial: (61) 3214.1526, 
3214-1211; Fax. (61) 3214.1205 - Sucursal São Paulo: End.: Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, nº 732, 7º andar – Jardim Paulista – CEP: 01403-000 – São Paulo/ SP, Tel: (11) 
3372-0022; E-mail: associadossp@uaigiga.com.br. Sucursal Rio de Janeiro: End.: Rua 
Fonseca Teles, nº 114 a 120, Bloco 2, 1º andar – São Cristóvão – CEP: 20940-200 – Rio de 
Janeiro/ RJ, Tel: (21) 2263-1945; E-mail: sucursalrj@uaigiga.com.br. REPRESENTAN-
TES EXCLUSIVOS: Minas Gerais e Espírito Santo – Mídia Brasil, Rua Tenente Brito 
Melo, 1223, sala 602 – Barro Preto – CEP: 30.180-070 – Belo Horizonte/MG; Tel.: (31) 
3048-2310; E-mail: comercial@midiabrasilcomunicacao.com.br. Região Sul – HRM 
Representações Publicitárias, Rua Saldanha Marinho, 33 sala 608 – Menino Deus – CEP: 
90.160-240 – Porto Alegre/RS; Tel.: (51) 3231-6287; E-mail: hrm@hrmmultimidia.com.
br. Regiões Nordeste e Centro Oeste – Goiânia: Êxito Representações — Rua Leonardo 
da Vinci, Quadra 24, Lote 1, C 2, Jardim Planalto — CEP: 74333-140, Goiânia-GO — Te-
lefones:62 3085-4770 e 62 98142-6119. Brasília: Sá Publicidade e Representações, SCS 
Qda 02 Bl. D – 15º andar – Ed. Oscar Niemeyer – salas 1502/3 – CEP: 70.316-900 – Brasí-
lia/DF; (61) 3201-0071/0072; E-mail: Thiago@sapublicidade.com.br. Região Norte – 
Meio & Mídia, SRTVS Qda 701, Bl. K – Ed Embassy Tower, salas 701/2 – CEP: 73.340-000 
– Brasília/DF; Tel.: (61) 3964-0963; E-mail: atendimento@meioemidia.com.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM O CORREIO

Assinante/leitor/ classificados: 3342-1000

Endereço na Internet: http://www.correioweb.com.br 
Os serviços noticiosos e fotográficos são fornecidos pela Reuters, AFP, Agência 
Noticiosa Intercontinental, Agência Estado, Agência O Globo, Agência A 
Tarde, Agência Folha, Agência O Dia e D.A Press, Tel: (61) 3214-1131.

Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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Os funcionários da Câmara que residem nas casas da Caixa 
Econômica receberam a informação de que, a partir de julho do 
próximo ano, passarão a pagar Cr$ 22.600,00 de aluguel, sendo que, 
atualmente, pagam oito mil cruzeiros. (Publicada em 16/02/1962)

N
enhuma sociedade será humana se 
não acolher, proteger e educar a sua 
infância. Sem o devido respeito, essa 
faixa etária não alcançará a dimen-

são intelectual que potencialmente possui. 
De fato, a estruturação do cérebro é a única 
base das funções mais diferenciadas da espé-
cie Homo sapiens, entre as quais vale salien-
tar o pensamento, a reflexão, a criatividade, a 
dinâmica espiritual, a visão altruísta, os sen-
timentos de afeto, amizade, ternura e amor.

Em sintonia com o padre e paleontólogo 
francês Teilhard de Chardin, torna-se claro 
que o processo de “cerebralização” dss es-
pécies animais abriu o caminho evolutivo 
da mente rumo aos valores humanos que se 
desdobraram ao longo do tempo. Esta visão 
é bem confirmada pelo progresso científico 
que permite destacar, como prioridade ab-
soluta, o investimento na formação adequa-
da do cérebro, que requer saúde e educação 
de qualidade na infância. Ademais, torna-se 
evidente que investir em saúde e educação 
só faz sentido se for iniciativa absolutamen-
te igualitária. Do contrário, a sociedade será 
mais desumana, enferma e deseducada, co-
mo se confirma em  nosso país.

Se a cerebralização praticamente comple-
ta de um cidadão ocorre durante os seis pri-
meiros anos de vida, investir na primeira in-
fância não pode mais ser visto com despre-
zo e desleixo. É a única etapa de vida do ser 
humano na qual  se estrutura e amadurece 
o cérebro. Portanto, o adulto somente pode-
rá alcançar um nível de inteligência adequa-
do se tiver recebido a proteção e o estímulo 
educativo de qualidade durante a primei-
ra infância. Do contrário, não contará mais 
com o potencial cognitivo porque sua capa-
cidade de aprendizagem como criança será 
irrecuperável. Perde-se assim o nível de inte-
ligência passível de ser alcançado pelo adul-
to, com enorme prejuízo para a cidadania.

Com efeito, o consumismo fanático, que 
vai tomando conta do mundo, investe nas 
estratégias de condicionamento comporta-
mental que domina as faixas da população 
cuja mente não está bem dotada de capaci-
dade cognitiva devidamente convertida em 
educação verdadeira. É o império da era mo-
derna que comanda a humanidade.

A imagem da criança nunca foi tão utilizada 
para a propaganda de produtos a serem quase 
que obrigatoriamente consumidos na infân-
cia. É um desrespeito grave cometido contra 
os seres humanos na fase construtiva da per-
sonalidade, durante a qual os valores humanos 
não podem nem devem ser subestimados em 
benefício de interesses empresariais.

Os países que captaram tão importan-
te prova científica em favor da educação 

igualitária e de qualidade mostraram pos-
suir um compromisso incomparável com os 
direitos de todos os seres humanos. Investi-
ram, há bom tempo, nas creches e jardins da 
infância, não apenas no elevado padrão das 
suas unidades imobiliárias e equipamentos 
educativos coerentes com a respectiva faixa 
etária. Promoveram, também, projetos de 
formação adequada dos cuidadores da infân-
cia, que passaram a ser profissionais cada vez 
mais respeitados e valorizados pela socieda-
de. Seus salários são bem justos e motivado-
res da adesão àquela atividade profissional.

Para os governantes dos respectivos paí-
ses, trata-se de uma função prioritária, pois 
aqueles que a exercem possuem competên-
cia para cuidar da formação do ser humano 
numa fase de incomparável capacidade de 
adquirir conhecimentos e perfil comporta-
mental construtivo, indispensável ao papel 
fundamental dos adultos de uma socieda-
de. É o chamado capital cognitivo, ao qual 
as nações realmente progressistas atribuem 

muito mais valor do que ao capital financeiro.
Esse cenário evolutivo já caracteriza a 

maior parte dos países da União Europeia, 
com especial referência àqueles da penín-
sula da Escandinávia. São os que possuem o 
mais alto nível de educação infantil e quase 
nenhuma desigualdade social.

Em nosso país, a fé inabalável das elites 
no capital financeiro está na gênese das mais 
desastrosas realidades, nas quais sobrevive a 
maioria da população brasileira. São exem-
plos: a fome; a desnutrição; o analfabetismo; 
a enorme desigualdade social; a versão mo-
derna da escravidão; os preconceitos racis-
tas; a violência; a falta de escolas de qualida-
de para todos; o menor salário dos professo-
res; a baixa condição de moradia para os po-
bres, revelada pela crescente população que 
vive na rua; as taxas mais altas de homicídio, 
feminicídio e infanticídio, entre outros. Em 
suma, a projeção do capital cognitivo acima 
do financeiro é a luz no fim do túnel para ti-
rar o Brasil do atraso.

 » DIOCLÉCIO CAMPOS JÚNIOR 
Médico, professor emérito da UnB, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro titular da Academia Brasileira de Pediatria,  

ex-presidente do Global Pediatric Education Consortium (Gpec)

Luz no fim do túnel 
para o Brasil

A 
primeira boa notícia de 2022 é que os 
impostos serão reduzidos. E mais: al-
guns terão prazo de pagamento am-
pliado e o desconto para quem pagar 

em cota única será dobrado. O governo Ibaneis 
Rocha, ao contrário de administrações anterio-
res, não aumentou nenhum imposto. Ao con-
trário, promoveu importantes isenções e redu-
ções de ICMS e ISS sobre produtos e serviços.

Assim, o ano começa com menos impos-
to sobre mais 14 produtos da cesta básica do 
DF e isso se soma a um grande esforço de 
promoção de justiça fiscal. Nos programas 
Pró-Economia I e II, há mais de 50 ações de 
redução, isenção, e perdão de tributos.

Não há sentido em falar de aumento de 
alíquotas de IPTU e IPVA, como a oposição 
tenta fazer. Essa informação é distorcida e fal-
sa. A verdade é que o GDF reduziu os índices 
do IPVA em meio ponto percentual.

O que sofre reajuste todo ano é a pauta de 
valores que serve como base de cálculo para o 
imposto. IPVA e IPTU são cobrados com ba-
se no valor dos bens, conforme determinado 
pela legislação, de acordo com o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor (INPC), cal-
culado pelo IBGE para medir a inflação. En-
tre agosto de 2020 e agosto de 2021, o INPC 
ficou em 10,42%, reflexo do momento eco-
nômico vivido pelo país.

No caso do IPVA, historicamente, a pauta 
de valores dos veículos é baseada na Tabela Fi-
pe. No entanto, entre 2020 e 2021, a Tabela Fi-
pe foi distorcida pela alta valorização dos veí-
culos usados, o que elevou muito a porcenta-
gem de reajuste. Para não penalizar o contri-
buinte, o GDF alterou a base do reajuste do 
IPVA para o INPC, mesmo índice do IPTU.

Outros benefícios foram implementados. 
Em 2022, o desconto para pagamento em 
cota única sobe de 5% para 10%. O IPTU e 
o IPVA de 2022 também poderão ser parce-
lados em até seis vezes.

Com o Refis de 2020, empresas e cidadãos 
puderam renegociar tributos com até 95% de 
desconto nas multas e 50% no valor princi-
pal das dívidas. Com adesão recorde e mais 
de R$ 3,1 bilhões negociados, empresas ree-
quilibraram os caixas, voltaram a investir e a 
gerar emprego e renda.

Do valor total negociado no Refis, mais de 
R$ 670 milhões já estão sendo revertidos em 
obras e programas importantes para a popu-
lação, sobretudo a mais carente e vulnerável.

Só é possível propor e executar medidas 
de tamanho vulto e impacto positivo no dia 
a dia da população com responsabilidade 
fiscal e um ambiente econômico saudável 
e mais dinâmico, que pode ser medido pe-
lo aumento da arrecadação – mesmo com 
as reduções tributárias e dificuldades im-
postas pela pandemia.

Ao diminuir os impostos e promover jus-
tiça fiscal, o GDF reaqueceu a economia lo-
cal, devolveu a confiança a investidores e es-
tabeleceu um diálogo permanente com o se-
tor produtivo. As ações estão de acordo com 
as demandas reais dos empreendedores e en-
tidades representativas.

Outra vitória importante é o orçamento 
que, de R$ 42 bilhões em 2019, foi aumentado 
para R$ 48 bilhões em 2022, um salto de R$ 7 
bilhões. Isso é resultado de muito planejamen-
to econômico e ambiente favorável, construí-
do desde os primeiros dias de governo.

Até o terceiro quadrimestre de 2020, o 
Distrito Federal apresentou uma receita to-
tal realizada de R$ 24,9 bilhões, contra uma 
despesa total empenhada de R$ 23,4 bilhões. 
Isso significa um superavit orçamentário po-
sitivo de R$ 1,5 bilhão no ano.

Dentre as receitas correntes realizadas, 
destaca-se a receita tributária com partici-
pação de 69,66%. O ICMS, com 49,94% da 
receita tributária realizada, foi o imposto de 
maior arrecadação.

Os limites referentes à dívida consolidada 
líquida, gasto de pessoal em relação à Recei-
ta Corrente Líquida e às operações de crédito 
encontram-se dentro daqueles estabelecidos 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com re-
sultado primário de R$ 1,6 bilhão.

Com o desempenho apurado, o Distrito 
Federal melhorou sua nota de Capacidade 
de Pagamento (Capag) avaliada pelo Tesou-
ro Nacional, que mede a saúde fiscal dos es-
tados e municípios. Pela primeira vez desde 
2014, o DF passou da letra C para a letra B.

Nas gestões anteriores à do governador Iba-
neis Rocha, o cenário era de aumento constante 
de carga tributária e consequente fechamentos 
de empresas, falta de operações de crédito e de 
confiança, um círculo defeituoso que impossi-
bilitava o GDF conseguir recursos para investir.

Com o trabalho de fortalecimento econô-
mico dos últimos três anos, o GDF reverteu es-
te cenário, melhorou sua Capag e está encami-
nhando quatro operações de crédito, com va-
lor superior a R$ 2,3 bilhões, para investir em 
obras e na modernização da gestão pública.

O GDF também implementou várias medi-
das para os servidores, que são o oxigênio da 
máquina pública. Além de constantes ações de 
valorização e qualidade de vida, viabilizou o pa-
gamento da terceira parcela de reajuste, a partir 
de abril de 2022, cumprindo uma promessa do 
governador Ibaneis Rocha, que põe fim a anos 
de espera por servidores de diversas categorias.

Os tempos são difíceis, recomendam 
atenção permanente, mas é preciso come-
morar conquistas que se traduzem num 
ambiente mais saudável para os negócios e 
mais acolhedor para a população. Os resul-
tados são reais e podem ser comprovados e 
sentidos pelo setor produtivo e pela popu-
lação. Todas as ações do GDF estão dispo-
níveis para consulta de forma transparen-
te nos meios oficiais. Que a oposição fique 
com as informações falsas.

 » ANDRÉ CLEMENTE
Secretário de Economia do DF

A verdade: impostos serão reduzidos

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

Quando aqueles a quem a lei lhes atribui o poder de legislar exer-
cem essa faculdade não para o bem coletivo, mas em próprio pro-
veito e disso se servem até para enriquecer, o que pode restar à po-
pulação, que a tudo observa, com olhar manso de um bovino, é su-
jeitar-se a esses desmandos, colhendo os restos que caem da mesa 
farta desses pantagruélicos políticos. Uma outra alternativa, mais 
eficaz, está na tomada de firme posição, pela parte mais esclarecida 
da população e que não mais tolera a condição de cidadão explo-
rado e ludibriado por uma elite política que é a razão e causa per-
pétua da maioria dos problemas nacionais, desde que eles existem. 

Como a verdadeira reforma política não veio e jamais virá pe-
las mãos daqueles que, com essas mudanças, perderiam, de vez, 
suas sinecuras, governichos e prebendas, é preciso ir fazendo va-
ler a vontade da razão e da ética, por meio de iniciativas que cos-
turem, pelas beiradas, um conjunto de ações capaz de alterar o 
status quo vigente, dando novos significados a regras e ordena-
mentos sem que isso ofenda a letra da Constituição. 

De certo modo, é o que vamos observando, de forma ainda 
tímida no cenário nacional. Lançamentos de pré-candidaturas 
avulsas, para diversos cargos nas eleições de 2022, todas elas 
desvinculadas de legendas partidárias, são anunciadas aqui e 
ali, sem muito alarde e mesmo sem muito apoio da mídia tradi-
cional. O fato é que existe uma forte vontade latente em muitos 
nichos da sociedade brasileira para que candidatos desvincula-
dos de partidos políticos se lancem nas disputas. 

As razões que levam a iniciativas isoladas desse tipo são inú-
meras, e todas elas consistentes e racionais. Dado o grau de de-
generação que tomou conta das legendas nacionais, todas elas 
transformadas em empresas, com patrões e donos, todos eles 
peritos profissionais em obter vantagens do erário público, fica 
fácil entender as razões que levam postulantes a se lançarem em 
campanhas de modo solo. Ainda que essa possibilidade seja ve-
dada pelo ordenamento jurídico do Tribunal Superior Eleitoral, 
em consonância com o que espertamente decidiu o próprio Con-
gresso por meio da Lei nº 13.488/2017, atraindo essa matéria di-
retamente para uma espécie de monopólio odioso dos partidos, 
há, de fato, um anseio dos eleitores por mudanças desse modelo. 

Mesmo que o cidadão comum já comece a desconfiar de que 
em uma democracia na qual cabe apenas aos seus proprietários 
o direito de indicar quem eles querem, principalmente dentro 
do Legislativo e do Executivo, não pode ser grande coisa. As cri-
ses cíclicas provam que a população tem razão em desconfiar 
desse modelo. Ainda que tenha se transformado em ponto pas-
sivo para as instituições do Estado, essa questão está longe de 
ser consenso para o grosso da população. 

Sem uma reforma partidária que acabe com o monopólio dos 
partidos sobre todo o processo eleitoral, o que se tem é um mo-
delo pré-fabricado que não atende ao cidadão e, muito menos, 
ao Estado Democrático de Direito, conforme desenhado pela 
Constituição de 1988. A questão é saber até quando um modelo 
como esse que aí está, irrigado com cada vez mais dinheiro pú-
blico, irá funcionar sem antes levar a um esgarçamento violen-
to entre a população e as instituições. 

Outro ponto tão importante quanto a libertação dos candida-
tos do monopólio interesseiro dos partidos diz respeito ao pró-
prio enxugamento do número de legendas, reduzindo as mais 
de três dezenas de agremiações, que nem programas partidários 
consistentes apresentam, em apenas quatro ou cinco siglas com 
assento no Congresso. Nas próximas eleições, que já fervilham 
nos bastidores, muito antes da largada oficial, o que se verifica é a 
formação de verdadeiras aglutinações ou federações de partidos, 
concentrando legendas tanto da direita quanto da esquerda e de 
centro, cada grupo empenhado numa candidatura específica. 

Se tal fenômeno pode ocorrer em tempos de eleição, pode 
ocorrer também fora delas, o que prova a tese de que enxugar o 
número dos partidos, para quatro ou cinco é não só possível co-
mo viável. O que os eleitores desejam é um Congresso com pou-
cos partidos, todos eles com clareza ideológica e programática, 
capaz de possuir uma genuína ligação com os cidadãos, de pre-
ferência turbinado com recursos oriundos dos próprios filiados. 

O que o eleitor anseia, há décadas, são legendas representa-
das por indivíduos probos e, portanto, isentos de processo por 
corrupção e outros malfeitos. As atuais federações de partidos, 
que hoje se organizam para as eleições de 2022, poderiam, se 
houvesse alguma racionalidade e vontade de aperfeiçoamento 
de nossa democracia, constituir-se em partidos políticos perma-
nentes dentro do Parlamento, reunindo forças da direita, esquer-
da, centro-direita e centro-esquerda, num esquema partidário 
moderno e totalmente voltado para a defesa do bem público. 

Enquanto a população permitir que as atividades política e em-
presarial sejam a mesma coisa, com políticos aparecendo rotineira-
mente nas páginas policiais, o nosso modelo de democracia perma-
necerá como está, confeccionado para o enriquecimento de grupos, 
dentro e fora da máquina do Estado, obrigando o eleitor a bancar um 
esquema viciado e corrompido desde a origem e que passa longe 
de qualquer coisa que se assemelhe a uma verdadeira democracia. 

Longe da democracia 
e perto dos partidos

“Nossos filhos devem aprender a 
estrutura geral de seu governo e, então, 
eles devem saber onde eles entram em 
contato com o governo, em que isso afeta 
seu dia a dia e como sua influência é 
exercida sobre o governo. Não deve ser 
uma coisa distante, eles devem ver como 
cada engrenagem na roda de uma 
democracia é importante e que têm uma 
parcela de responsabilidade pelo bom 
funcionamento de toda a máquina.”
Eleanor Roosevelt

Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br



14 • Correio Braziliense • Brasília, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

Ciência Editora: Ana Paula Macedo 
anapaula.df@dabr.com.br

3214-1195 • 3214-1172

Reprodução de um dos planetas: longe de estrelas, esses objetos ficam no escuro, o que dificulta o rastreamento

NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Descobertos ao menos 
70 planetas rebeldes

Objetos cósmicos têm tamanho parecido com o de Júpiter, vagam pelo espaço sem estarem ligados a uma estrela, como o 
Sol, e estão próximos à Via Láctea. Outros 100 elementos encontrados na região podem ter a mesma característica

P
esquisadores franceses desco-
briram pelo menos 70 novos 
planetas flutuantes. Esses ob-
jetos cósmicos, que apresen-

tam um tamanho semelhante aos dos 
integrantes do Sistema Solar, como Ter-
ra e Júpiter, mas que vagam pelo espa-
ço sem uma estrela-mãe, como o nos-
so Sol, foram encontrados em uma re-
gião próxima da Via Láctea. Trata-se da 
maior descoberta do tipo, fruto da aná-
lise de milhares de imagens coletadas 
durante 20 anos de observações. De-
talhes do trabalho foram apresentados 
na última edição da revista especializa-
da Nature Astronomy e podem ajudar a 
desvendar a origem da formação des-
ses elementos, o que ainda é uma in-
cógnita para os astrônomos.

“Não sabíamos quantos iríamos 
encontrar e estamos animados por 
ter identificado tantos”, enfatiza, em 
comunicado, Núria Miret-Roig, pes-
quisadora do Laboratório de Astrofí-
sica da Universidade de Bordeaux, na 
França, e principal autora do estudo. 
A cientista explica que planetas flu-
tuantes são difíceis de serem rastrea-
dos, já que ficam distantes de estre-
las, ou seja, no escuro, dificultando, 
assim, a captação de suas imagens. 

Para contornar esse problema, Mi-
ret-Roig e sua equipe testaram um mé-
todo novo e se aproveitaram do fato de 
que, nos poucos milhões de anos após 
a sua formação, esses planetas ainda 
são quentes o suficiente para brilhar, 
o que os torna diretamente detectá-
veis por câmeras sensíveis em gran-
des telescópios. “Medimos os minús-
culos movimentos, as cores e a lumi-
nosidade de dezenas de milhões de 
imagens de uma grande área do céu. 
Essas medições nos permitiram iden-
tificar com segurança os objetos mais 
fracos nessa região, esses planetas re-
beldes”, detalha.

Os planetas flutuantes foram 
identif icados na região Upper 
Scorpius OB, que está a 420 anos-
luz da Terra. Essa área contém vá-
rias das nebulosas (nuvens for-
madas por poeira cósmica) mais 
famosas, incluindo a Rho Ophiu-
chi, a Nebulosa do Pipe, Barnard 
68 e o Coalsack. Até 3.455 candi-
datos a objetos cósmicos signi-
ficativos foram identificados na 
análise, dos quais pelo menos 70 
e até 170 objetos do tamanho de 
Júpiter podem ser considerados 
planetas órfãos. 

Os astrônomos relatam que não é 
possível fechar um número exato de 
planetas devido a incertezas relacio-
nadas à idade presumida da região e 
à massa dos objetos. “Pudemos infe-
rir as massas individuais comparan-
do o brilho de cada planeta apenas 
com modelos teóricos. A principal di-
ficuldade é que os planetas são rela-
tivamente brilhantes quando jovens 

Depois de mais de 30 anos de espera 
e de superar uma série de problemas, o 
telescópio James Webb, o maior e mais 
potente instrumento de observação já 
construído, deve ser lançado amanhã 
ao espaço, onde vai explorar as origens 
do Universo e buscar por exoplane-
tas parecidos com a Terra. A tecnolo-
gia, desenvolvida pela Agência Espa-
cial Americana (Nasa), em colaboração 
com a Agência Espacial Europeia (ESA) 
e a Agência Espacial Canadense (CSA), 
partirá de Kourou, na Guiana Francesa, 
a bordo do foguete Ariane 5.

“Estamos muito emocionados, espe-
ramos esse momento há muito tempo”, 
disse à Agência France-Presse de notícias 
(AFP) Pierre Ferruit, um dos cientistas da 
ESA encarregados do projeto. A lista de 
espera para acessar os horários de ob-
servação do novo telescópio só cresce, e 
a agência europeia informou que já rece-
beu mais de mil solicitações só para o pri-
meiro ano de funcionamento. Na avalia-
ção de Ferruit, isso mostra que "as ques-
tões pelas quais o Webb foi concebido 
continuam sendo atuais, 20 anos depois".

 Segundo especialistas, trata-se de um 
observatório incomparável, tanto em ta-
manho quanto em complexidade. Equi-
pado com um imenso espelho composto 
por 18 segmentos hexagonais, James We-
bb tem diâmetro de 6,5 metros, três ve-
zes o do Hubble. Seu espelho é tão gran-
de que precisou ser dobrado como um 
origami para ser colocado na nave que o 
levará ao espaço.

O lançamento estava previsto para on-
tem, mas foi adiado devido às más condi-
ções meteorológicas, anunciou a Nasa. Ele 
será posicionado na órbita do Sol, a cerca 
de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Es-
sa localização, conhecida como Lagrange 
2, foi minuciosamente escolhida, explica 
Ferruit. Permite que "a Terra, o Sol e a Lua 
estejam situados do mesmo lado de seu 
guarda-sol, o que lhe permite permanecer 
na escuridão, facilitando o seu trabalho.”

Lançamento do 
maior telescópio

James Webb deve ser lançado 
amanhã, da Guiana Francesa

Graças à análise de DNA, um grupo 
de pesquisadores internacionais des-
cobriu que uma das tumbas neolíticas 
mais bem preservadas do Reino Uni-
do abrigou cinco gerações de uma úni-
ca família. Os especialistas avaliaram 
fragmentos que pertenciam a indiví-
duos enterrados há aproximadamente 
5.700 anos — por volta de 3700 a 3600 
a.C. —, cerca de 100 anos depois que a 
agricultura foi introduzida na região. Os 
dados foram apresentados na última 
edição da revista especializada Natu-
re e revelam a árvore genealógica mais 
antiga do mundo.

A tumba coletiva avaliada pe-
los cientistas, localizada em Hazle-
ton North, na região montanhosa de 
Cotswolds-Severn, apresenta áreas 

compartimentadas, construídas em 
forma de L. Os pesquisadores ana-
lisaram o DNA extraído dos ossos e 
dentes de 35 indivíduos sepultados 
dentro de duas dessas áreas e cons-
tataram que 27 deles eram parentes 
biológicos próximos.

A maioria do grupo descendia de 
quatro mulheres que tiveram filhos 
com o mesmo homem. Segundo os 
cientistas, os homens, geralmente, 
eram enterrados mais próximos aos 
seus pais e aos seus irmãos. Não foram 
encontradas evidências de que outros 
oito indivíduos analisados fossem pa-
rentes biológicos do resto do grupo, o 
que pode sugerir que o parentesco di-
reto não era o único critério de inclusão 
no antigo cemitério, cogita a equipe. 

ARQUEOLOGIA 

Enterrada há 5.700 anos: cientistas 
encontram a família mais antiga

Os 27 indivíduos, de cinco gerações, estavam enterrados em uma tumba coletiva

 JODY AMIET

“Era difícil imaginar, há apenas al-
guns anos, que algum dia saberíamos 
tanto sobre essas estruturas e tradições 
neolíticas. Mas isso é apenas o come-
ço e, sem dúvidas, existe muito mais 
a ser descoberto em outros locais 
da Grã-Bretanha e em outras regiões”, 
ressalta, em comunicado, Ron Pinhasi, 
pesquisador da Universidade de Viena, 
na Áustria, e um dos autores do estudo.

Para David Reich, pesquisador da 
Universidade de Harvard, nos Estados 
Unidos, e um dos autores do estudo, 
os dados obtidos abrem as portas pa-
ra a realização de mais análises gené-
ticas semelhantes, capazes de ajudar 
a revelar outros detalhes relacionados 
aos rituais funerários de povos ances-
trais. “Esse estudo reflete o que eu acho 
que é o futuro do estudo do DNA anti-
go: com os arqueólogos conseguindo 
avaliar, com qualidade, as estruturas 
genéticas arcaicas e podendo respon-
der a questões que são realmente im-
portantes para eles”, justifica.

e desaparecem rapidamente com o 
tempo. Então, se a idade do planeta 
não for conhecida com precisão — o 
que é o caso em nossa amostra —, é 
difícil diferenciar um planeta massivo 
antigo de um mais jovem, mas menos 
massivo”, explica Miret-Roig. 

No artigo, os autores destacam 
que a descoberta só foi possível gra-
ças à grande quantidade de ima-
gens avaliadas, que foram capta-
das por uma série de telescópios de 

porte amplo espa-
lhados pelo mun-
do e avaliadas com 
“ferramentas esta-
tísticas modernas 
combinadas com 
técnicas de mine-
ração de dados”. “A 
grande maioria dos 
nossos dados vem 
de observatórios do 
European Southern 
Observatory (ESO), 
que foram absolu-
tamente essenciais 

para esse estudo. Seu amplo campo 
de visão e sua sensibilidade única fo-
ram fundamentais para o nosso su-
cesso”, afirma Hervé Bouy, pesquisa-
dor do Laboratório de Astrofísica da 
Universidade de Bordeaux e também 
autor do estudo. Segundo ele, a equi-
pe usou dezenas de milhares de ima-
gens de campo amplo fornecidas pe-
lo ESO, somando “centenas de horas 
de observações e, literalmente, deze-
nas de terabytes de dados.”

Enigma

A descoberta inédita poderá ajudar 
a melhorar o entendimento de como 
planetas rebeldes se formam. Há a hi-
pótese de que esses objetos cósmicos 
podem ter surgido a partir do colapso 
de nuvens de gás, que seriam muito pe-
quenas para levar à formação de uma 
estrela. Também cogita-se que eles fo-
ram expulsos de seu sistema original. 
O novo estudo pode trazer uma outra 
resposta, segundo Miret-Roig. “Nosso 
resultado excede o número de plane-
tas flutuantes caso eles realmente sur-
gissem apenas de uma pequena nuvem 
molecular, indicando que outros meca-
nismos devem estar em jogo”, justifica. 
“Pode haver vários bilhões desses pla-
netas gigantes de flutuação livre vagan-
do livremente na Via Láctea, sem uma 
estrela hospedeira”, cogita Bouy.

Os autores enfatizam a necessidade 
de um estudo de acompanhamento para 
medir, com precisão, a idade e a massa 
desses novos planetas, além de determi-
nar outras propriedades físicas, como a 
temperatura efetiva e a composição. Co-
mo próximo passo, eles pretendem ava-
liar um número ainda maior de imagens, 
utilizando dados coletados pelo Extre-
mely Large Telescope (ELT), também do 
ESO, que está em construção no Deserto 
do Atacama, no Chile, e deve iniciar as 
observações no fim desta década. 

“Esses objetos são extremamente 
tênues e pouco pode ser feito para estu-
dá-los com as instalações atuais. O ELT se-
rá absolutamente crucial para reunir mais 
informações sobre a maioria dos planetas 
invasores que encontramos”, diz Bouy. 
“Esse projeto ilustra a incrível importân-
cia de fornecer acesso a dados de arquivo 
de diferentes telescópios, não apenas nos 
EUA, mas em todo o mundo.”

 NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Objetos estão a 420 anos-luz da Terra e foram registrados ao longo de 20 anos

 ESO/N. Risinger 

“Pode haver vários bilhões desses 
planetas gigantes de flutuação livre 
vagando livremente na Via Láctea, sem 
uma estrela hospedeira”

 Hervé Bouy, pesquisador do Laboratório de 

Astrofísica da Universidade de Bordeaux 
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•	 67,79% dos entrevistados 
têm intenção de comprar 
presentes de Natal

•	 74% das mulheres iriam às 
compras

•	 61% dos homens compra-
rão presentes

•	 32,21% entrevistados ale-
gam dificuldades financei-
ras para comprar presentes

•	 20,25% disseram não ter a 
quem dar presentes 
 
Formas de pagamento 

•	 42,57% cartão de crédito
•	 27,11% dinheiro
•	 25,36% cartão de débito
•	 4,96% Pix 

 
Fonte: Fecomércio

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

ECONOMIA

Natal de retomada 
econômica no DF

Movimento no comércio deste fim de ano deve gerar crescimento nas vendas de, pelo menos, 20%.  
Até a véspera do dia 25, ao menos 250 mil pessoas devem ir às compras, estima o Sindivarejista 

N
a contagem regressiva 
para a chegada do Na-
tal, muitos brasilienses se 
apressam para organizar 

os últimos preparativos das fes-
tividades e, entre eles, a compra 
dos presentes de fim de ano. Até 
a véspera do dia 25, ao menos 250 
mil pessoas devem ir às compras 
em todo o Distrito Federal. A esti-
mativa é do Sindicato do Comér-
cio Varejista (Sindivarejista-DF), 
que reúne cerca de 30 mil lojas 
da capital do país. Para Sebastião 
Abritta, vice-presidente da enti-
dade, o Natal deste ano represen-
ta a retomada econômica do DF.

"As lojas estão mais movimen-
tadas e eu acredito que esse Na-
tal é o da retomada que deveria 
ter acontecido em 2020. Agora os 
varejistas estão bem otimistas e 
com certeza teremos um grande 
resultado nas vendas. O ano se-
guinte também promete ser bem 
animador para o comerciante fa-
zer investimentos, abrir novas lo-
jas e investir em novas coleções", 
assegura (leia Três perguntas pa-
ra). Para atender a alta demanda, 
o comércio de entrequadras e de 
shoppings funcionará até as 19h 
no dia 24 (leia Abertura do co-
mércio). Em termos percentuais, 
a projeção da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do DF (Fecomércio-DF) é de 
um crescimento de 20,59% nas 
vendas desse período.

Presidente da Fecomércio, Jo-
sé Aparecido destaca que o mo-
vimento está aquecido e aten-
dendo as projeções. "O comér-
cio de rua está bem movimen-
tado, e a nossa expectativa é de 
que as vendas atinjam o que es-
tá na nossa pesquisa. Durante es-
te ano, nossas estimativas para o 
dia das mães, Black Friday e de-
mais períodos de grande movi-
mento sempre se confirmaram. 
Em 2020, por exemplo, o cres-
cimento de vendas foi de 2,2%, 
enquanto que neste ano temos a 
projeção de 20,59%. Ou seja, te-
mos aproximadamente 18% de 
crescimento a mais do que no 
ano passado", destaca.

Sobre a grande circulação de 
pessoas neste fim de ano, José 
garante: "o setor de comércio es-
tá acostumado a isso. A gente se 
prepara. Sou comerciante há 35 
anos, e sempre o brasileiro dei-
xa para a última hora. O que aju-
da bastante são as contratações  
temporárias, pois o fluxo de ven-
da é realmente acima dos meses 
normais. Em nossa pesquisa, por 
exemplo, a expectativa de con-
tratação temporária era de 1.800 
pessoas, e pelo que apuramos, a 
atingimos", afirma.

Presentes

Estudo realizado pela Feco-
mércio entre os dias 22 de outu-
bro e 16 de novembro deste ano, 
com 506 entrevistados, estimou 
que, ao menos, 67,79% do pú-
blico tinha intenção de comprar 
presentes de Natal. O mais inte-
ressado em presentear é o públi-
co feminino: cerca de 74% das 
mulheres iriam às compras, con-
tra 61% dos homens. Os produtos 
mais procurados como presentes 
são roupas e acessórios (31,18%), 
seguidos de calçados (22,94%) 
e brinquedos (14,59%). O estu-
do também revelou que 39,94% 
dos entrevistados buscavam des-
contos ou promoções. Em re-
lação ao valor gasto este ano, o 

 » EDIS HENRIQUE PERES

 Maria Jose da Silva 
e a filha Marina 
anteciparam as 

compras de Natal

 Ed Alves/CB

É grande a movimentação nos shoppings do DF na véspera do Natal. Lojistas estão otimistas com o desempenho das vendas

 Ed Alves/CB/D.A Press

Três perguntas para

SEBASTIÃO ABRITTA, vice-
presidente do Sindivarejista

Como estão as expectativas de 
movimentação neste Natal?

A gente espera que mais de 250 
mil consumidores vão às compras 
até 24 de dezembro, na véspera 
de Natal. Isso considerando as lo-
jas de varejo, de rua e os shopping 
centers. Temos, também, outro 
destaque que é o pagamento do 
13º, que injetará R$7 bilhões na 
economia, contra R$ 6,2 bilhões 
do Natal de 2020 (os dados são 
do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos — Dieese). Sem con-
tar que, com o avanço da vacina-
ção e queda da contaminação da 
covid-19, o consumidor perdeu o 
medo de sair de casa, de ir às com-
pras. E registramos um aumento 
muito significativo nas compras 
presenciais. Um exemplo é que 
no ano passado tivemos cerca de 
mil vagas para empregos tempo-
rários, neste ano, tivemos quase 
o dobro, principalmente porque 
o atendimento presencial requer 
mais mão de obra.

Alguns produtos se 
destacam mais nas vendas?

Produtos como brinquedos e 
confecções devem ter um des-
taque maior, de até 16%. Outros 
produtos são calçados e objetos 
de lar. Com certeza, esse Natal vai 
trazer um grande resultado nas 
vendas. E o ano seguinte será bom 
para o comerciante, inclusive pa-
ra se fazer investimento, abrir no-
vas lojas, investir em novas cole-
ções. E isso gera emprego e renda. 
O Natal, é bom destacar, é a me-
lhor data do comércio varejista.

Para atender toda essa 
demanda, o que foi feito?

O comércio se mobilizou a tem-
po para atender esses consumido-
res e estendeu os horários de aten-
dimento no dia 24. Só é importante 
que cada comprador verifique qual 
vai ser o horário que cada comér-
cio vai seguir. Mas a maioria ado-
tou uma extensão do atendimen-
to. Agora, um alerta que fazemos é 
que na troca de presentes as pessoas 
guardem as notas fiscais ou etique-
tas dos produtos, para que, caso se-
ja necessário realizar alguma troca, 
que sejam feitas a partir de 26 de de-
zembro, o que facilitará o processo.

Dia 24: entrequadras  
e shoppings funcionam  
até as 19h

Dia 25: lojas fechadas

Abertura do comércio

Intenção de compra

ticket médio também subiu. Em 
2020, quem pretendia comprar 
presente estimava gastar até R$ 
216,61, enquanto que neste ano 
o consumidor espera investir até 
R$ 344,58, em média.

Na loja de brinquedos Kids 
Boy, em Taguatinga, a proprie-
tária Zenir Alves destaca que a 
maior procura dos consumidores 
é por atrações inovadoras. "Ago-
ra, depois da pandemia, eles que-
rem muitos brinquedos pedagó-
gicos, que trabalham o lado cria-
tivo. Mas, em relação ao ano pas-
sado, está muito bom, a melho-
ra nas vendas é de, pelo menos, 
20%. No entanto, pelo número de 
pessoas circulando na feira, mui-
ta gente ainda está só olhando, 
sem comprar", detalha.

Os irmãos João Vitor, 18 anos, 
e Beatriz Felix, 24 anos, aprovei-
taram a tarde de ontem para ir 
ao Conjunto Nacional comprar 
o presente dos pais. "Consegui-
mos achar os presentes, mas os 
preços não estavam tão bons", 
confessam. Moradores de Vicen-
te Pires e estagiários, os dois con-
tam que a família costuma fa-
zer uma lista de presentes que 
pretende ganhar no fim de ano, 
com algumas opções, que facilita 
quem vai às compras. Beatriz ex-
plicou que eles só não compra-
ram antes os presentes porque  
recebem a bolsa de estágio so-
mente no fim do mês.

Já Maria José da Silva, 51 anos, 
copeira e moradora do Jardim 
Botânico, conseguiu adiantar 
as compras na semana passada 
e ontem apenas passeava no Sho-
pping. “Gosto de adiantar logo, 
com antecedência, agilizar tudo 
para não dar problema”, explica. 
Ela conta que comprou os presen-
tes das duas filhas. “A preferência 
foi por dar roupas, mesmo”, revela.

Brasília Iluminada

Foi inaugurado ontem o Brasília Iluminada, entre a Praça do Cruzeiro e a Catedral Rainha da 

Paz. No local, estão previstas apresentações musicais (sempre às 17h30), espetáculos teatrais 

e passagem da carreata do Papai Noel. O evento vai até 20 de janeiro, com ornamentação 

decorativa de símbolos natalinos. A visitação é gratuita e livre para todos os públicos.

 Minervino Júnior/CB
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Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Pró-orçamento, mas contra Fundão
A votação do Orçamento para 2022 encerrou a pauta 
legislativa deste ano no Congresso Nacional e maculou, 
mais uma vez, a imagem da Casa — sob críticas de 
favorecimento a interesses pessoais e reprovação 
de categorias profissionais que não tiveram pedidos 
atendidos. Entre os pontos indecorosos da proposta: 
quase R$ 5 bilhões para o fundo eleitoral e R$ 16,5 
bilhões para as controversas emendas de relator.

Assim como ocorreu na votação do “Orçamento Secreto”, 
a bancada do Distrito Federal no parlamento se dividiu 
nos entendimentos sobre os recursos e o fundo eleitoral. 
Três parlamentares se posicionaram contrariamente ao 
texto final do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), 
enquanto seis votaram pela aprovação da proposta, que 
estima as receitas e fixa as despesas da União para o ano 
que vem. Os dois demais não tiveram os votos computados.

JÉSSICA EUFRÁSIO
jessicaeufrasio.df@dabr.com.br
JÉSSICA EUFRÁSIO
jessicaeufrasio.df@dabr.com.br

Recuperação pela microempresa
Gestor destacou a importância dos comércios menores para a retomada da economia do DF e falou sobre desburocratizar o crédito

E
m entrevista ao CB.Poder 
— parceria do Correio com 
a TV Brasília — Valdir Oli-
veira, superintendente do 

Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae-DF) destacou, ontem, a im-
portância dos comércios menores 

para a retomada da economia do 
Distrito Federal e do país após a 
crise causada pela pandemia do 
novo coronavírus. Ao jornalis-
ta Carlos Alexandre Souza, ele 
também ressaltou a importân-
cia das redes sociais como ferra-
menta de venda e fez projeções 
sobre o cenário econômico pa-
ra o ano que vem.

Ed Alves/CB/DA Press

 » JÚLIA ELEUTÉRIO Como foi o trabalho de abrir a 
cabeça dos empresários e dar 
um novo olhar para eles com o 
uso das redes sociais? 

Hoje, os nossos pequenos 
empreendedores, até em função 
de consultorias gratuitas que 
nós fizemos, estão conseguin-
do fazer negócios nas redes so-
ciais. Algumas pessoas têm me-
do quando falamos de canais di-
gitais, porque pensam que tec-
nologia não é coisa para eles, 
que é coisa para grandes empre-
sas. Quando eles descobrem co-
mo é fácil ganhar dinheiro com 
isso, é impressionante como 

rapidamente conseguem apro-
veitar as oportunidades e ala-
vancar os seus negócios. Nós te-
mos empreendedores aqui que 
se transformaram, porque ven-
diam e tinham negócios de con-
fecção, e passaram a atuar com 
esses canais digitais e aumenta-
ram o faturamento.

Como isso foi importante para 
esse negócios?

Ajudou muitas pessoas que es-
tão precisando, porque a deses-
perança tomou conta dos negó-
cios. Se pensarmos bem, nossos 
pequenos negócios quebraram no DF por não aguentarem, se-

gundo estudos, em média 27 
dias sem faturamento. Eles fica-
ram meses sem faturamento. En-
quanto que as médias e grandes 
concentraram dinheiro. A gen-
te só vai retomar essa economia 
com distribuição de renda se a 
gente apostar nas micro e peque-
nas empresas, que são responsá-
veis por 52% dos nossos empre-
gos formais e 27% do PIB.

Então, a retomada da economia 
está na microempresa?

Não tenho dúvidas disso. A re-
tomada da economia, com dis-
tribuição de renda, só vai ser 
feita se nós retomarmos com a 
micro e pequena empresa. São 
os pequenos empreendedores 

espalhados pelas regiões admi-
nistrativas que vão fazer essa 
economia girar com distribui-
ção de renda e inclusão social.

Qual é o caminho para retomar?
Nós vamos ter que atuar em 

três frentes, na minha opinião. 
A primeira é a gente poder tra-
balhar um processo muito mais 
desburocratizado do que temos 
hoje. O grande problema do pe-
queno empreendedor é a buro-
cracia. Segundo passo, uma de-
soneração, porque é um crime, às 
vezes, o que muito é feito com os 
pequenos empresários na ques-
tão tributária. E o terceiro ponto 
é o crédito de fomento. Precisa-
mos encontrar alternativas para 
dar acesso ao crédito.

Voto a voto

CÂMARA DOS DEPUTADOS

 » Bia Kicis (PSL) — Sim
 » Celina Leão (PP) — Sim
 » Erika Kokay (PT) — Voto não computado

 » Israel Batista (PV) — Voto não computado
 » Laerte Bessa (PL) — Sim
 » Luis Miranda (DEM) — Sim
 » Julio Cesar Ribeiro (Republicanos) — Sim
 » Paula Belmonte (Cidadania) — Não

SENADO FEDERAL

 » Izalci Lucas (PSDB) — Sim
 » José Antônio Reguffe (Podemos) — Não
 » Leila Barros (Cidadania) — Não

IZALCI LUCAS 

“Este foi o primeiro 
Orçamento dos últimos 
anos que teve um foco 

maior na educação, ciência 
e tecnologia. Pela primeira 

vez, estas duas últimas 
foram contempladas com 

R$ 13 bilhões. Votar a favor 
do Orçamento não significa 

ser a favor do Fundão. 
Na última semana, votei 

contra a derrubada do veto 
(ao aumento do fundo 

eleitoral — leia abaixo), mas 
a posição majoritária do 
Congresso foi favorável.”

LEILA BARROS 

“Em um ano de grandes 
desafios, é inadmissível 

aumentar o fundo eleitoral 
em 190%. Não sou contra 
o financiamento público 

de campanhas, mas 
(aumentar o ‘Fundão’) é 

uma insensibilidade com 
milhões de brasileiros 

que não tiveram um prato 
de comida na mesa. O 
orçamento aprovado 

também chancela os R$ 16 
bilhões das emendas do 

relator, usadas para comprar 
votos da base governista.”

LUIS MIRANDA 

“Votei a Lei Orçamentária, 
incluindo o reajuste 

das forças nacionais de 
segurança, com a esperança 

de incluir a Polícia Civil 
do Distrito Federal nessa 

recomposição. Seria 
irresponsabilidade deixar 

faltar orçamento para saúde, 
segurança, educação e os 

programas sociais. Mas 
mantenho discordância de 
vários pontos e prioridades 

apontados no projeto. 
Um exemplo é que votei 

contra o Fundão.”

PAULA BELMONTE 

“Sabemos como funcionam 
as coisas na Câmara 

Federal e não conseguimos 
protocolar a emenda 

que poderia derrubar o 
aumento do fundo eleitoral. 

Votei contra para ser 
coerente e em respeito às 
pessoas que estão em um 

momento de dificuldade na 
pandemia. Não podemos 
jogar esse ônus nas costas 

da população. E, em 
relação à RP9 (emendas do 

relator), há a questão da 
falta de transparência.”

“Fundão” insuficiente?

Na semana passada, o Congresso Nacional analisou o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) a um fundo 
eleitoral maior, de R$ 5,7 bilhões. Na ocasião, a maioria dos deputados e senadores deu sinal verde para a 
cifra. Na bancada do DF, apenas três votaram pela manutenção da quantia no Orçamento de 2022 — que 
acabou em R$ 4,9 bilhões: os deputados Celina Leão (PP), Julio Cesar (Republicanos) e Laerte Bessa (PL).

Lupa na decoração
O projeto Brasília Iluminada 

de 2021, inaugurado ontem na 
Esplanada e no Eixo Monumental, 

entrou na mira do Ministério 
Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT). A instituição 
deu 10 dias para a pasta de 

Economia dar acesso integral ao 
processo para concretização da 

empreitada. Além disso, a Secretaria 
de Turismo deverá encaminhar 

cópias de todos os termos fechados 
com o Instituto Idheias para 

realização da iniciativa — que 
ainda contou com mais de R$ 16 

milhões em emendas parlamentares 
protocoladas por 17 distritais.

R$ 4 milhões a mais
Em 2020, o termo de fomento 
para execução do projeto, no 
valor de R$ 9,6 milhões, virou 
alvo de inquérito civil público 
do MPDFT e de investigação 

do Tribunal de Contas (TCDF). 
Neste ano, o contrato aumentou 

para R$ 13,6 milhões.

Mãos à obra
Após intensos debates que 

colocaram em risco os planos de 
André Clemente chegar ao Tribunal 

de Contas do DF, a nomeação 
do — agora — ex-secretário de 

Economia saiu, em edição extra 
do Diário Oficial do Distrito 

Federal, ontem. No lugar do novo 
conselheiro do TCDF, o secretário-

executivo de Orçamento, José 
Itamar Feitosa, assumirá a pasta.

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Roque de S?/Agencia Senado Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Ed Alves/CB/D.A Press

 Minervino Júnior/CB

 »Entrevista | VALDIR OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE DO SEBRAE-DF

Pregão Eletrônico nº 016/2021
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do Superintendente
de Licitações e Controle de Contratos e Convênios, torna público que fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, cujo
objeto é aquisição de Scanners e Plotter Multifuncional, incluindo licenças
de softwares para captura de imagens com ferramentas para edição e
manipulação de imagens, e garantia de funcionamento e atualização,
conforme especificações do Edital e seus anexos. A abertura da sessão será
às 10h00, do dia 04/01/2022, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. O
Edital poderá ser retirado nos sítios www.aneel.gov.br e www.gov.br.

UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios

AVISO DE LICITAÇÃO
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Crônica da Cidade

Mediúnica 
com Sartre

Em nome da liberdade, se cometem 
hoje muitas irresponsabilidades. Por is-
so, esta coluna conseguiu uma entre-
vista mediúnica exclusiva com o filóso-
fo existencialista Jean-Paul Sartre, para 
quem a liberdade é o fundamento da vi-
da humana. Fala, mestre.

 o que quer dizer colocar a liberdade no 
centro de nossa vida?

Você é livre, escolha, quero dizer, in-
vente. Antes de viverdes, a vida não é 
nada; mas de vós depende dar-lhe um 
sentido, e o valor não é outra coisa senão 

esse sentido que escolherdes.

 como assim?
Estamos sós e sem desculpas, é o 

que traduzirei dizendo que o homem 
está condenado a ser livre. Condena-
do, porque não se criou a si próprio; e 
no entanto livre, porque, uma vez lan-
çado no mundo, é responsável por tu-
do quanto fizer.

 Mas isso não pode levar a uma onda de 
irresponsabilidade?

Quando dizemos que o homem é res-
ponsável por si próprio, não queremos 
dizer que o homem é responsável pela 
sua estrita individualidade, mas que é 
responsável por todos os homens.

 Quais as implicações dos atos 
individuais sobre o interesse coletivo?

Certamente muitas pessoas acredi-
tam que ao agirem só implicam isso a si 
próprias, e quando se lhes diz: e se toda 
gente fizesse assim?, elas dão de ombros 
e respondem: nem toda a gente faz as-
sim. Ora, a verdade é que devemos per-
guntar-nos sempre: o que aconteceria, 
se toda a gente fizesse o mesmo?

 Mas não existem as circunstâncias 
que favorecem ou tolhem a nossa 
liberdade?

O essencial é a escolha. A vida de um 
escravo que se rebela e morre no curso da 
sublevação é uma vida livre. Nós somos o 
que fazemos do que os outros fazem de nós.

e se uma pessoa é covarde?
Não há temperamento covarde. O 

que diz o existencialista é que o covarde 
se faz covarde, que o herói se faz herói; 

há sempre uma possibilidade para o co-
varde de já não ser covarde, como para 
o herói de deixar de o ser.

Poderia dar um exemplo do que chama 
de má-fé?

As circunstâncias foram contra mim, 
eu valia muito mais do que aquilo que 
fui. É certo que não tive um grande amor, 
ou uma grande amizade, mas foi porque 
não encontrei um homem ou uma mu-
lher que fossem dignos disso, não escre-
vi livros muito bons, mas foi porque não 
tive tempo livre para o fazer. Não tive fi-
lhos a quem me dedicasse, mas foi por-
que não encontrei o homem com quem 
pudesse realizar a minha vida.

e o que o senhor diria para essa 
pessoa?

O homem não é mais que a sua vida.

o que acha do futuro da humanidade? 
Podemos descambar para o fascismo?

Sendo sabido que estes homens 
são livres e que decidirão livremente 
amanhã do que será o homem; ama-
nhã, alguns homens podem decidir 
estabelecer o fascismo; e os outros 
podem ser suficientemente covar-
des e desorganizados para consen-
tirem nisso. Na realidade, as coisas 
serão tais como o homem tiver de-
cidido que elas sejam.

em suma, o que é liberdade?
Liberdade é responsabilidade.

o existencialismo não é uma filosofia 
pessimista?

Não, é otimista, é uma doutrina da 
ação e da responsabilidade, mostra que 
o nosso destino está em nossas mãos.

VIOLÊNCIA /

Reviravolta na morte 

de Júlia Félix, 2 anos

 Solta há pouco mais de um mês, Laryssa Yasmin, mãe da menina e acusada do assassinato, conta ao 

U
ma tragédia que comoveu 
todo o Distrito Federal to-
mou um rumo surpreen-
dente para quem acompa-

nhou o caso da morte de Júlia Félix 
de Moraes, 2 anos. A criança foi as-
sassinada a facadas dentro de uma 
quitinete, na Colônia Agrícola Sa-
mambaia, em Vicente Pires, em 13 
de fevereiro de 2020. Laryssa Yas-
min Pires de Moraes, 21, mãe da 
vítima, foi presa na época, assumiu 
a autoria do homicídio e permane-
ceu detida na Penitenciária Femini-
na (PFDF) por 1 ano e 9 meses. Em 
17 de novembro, o Tribunal do Jú-
ri de Águas Claras concedeu alva-
rá de soltura à Laryssa e pediu a 
retomada das investigações sobre 
o fato. O motivo seria a inconsis-
tência das declarações prestadas 
por Giuvan Félix Araújo, pai de Jú-
lia, que estava presente no apar-
tamento no dia do homicídio. Em 
entrevista ao Correio, Laryssa dá 
nova versão e detalha o passo a 
passo do que teria acontecido no 
dia da morte da filha.

Com base na decisão da Justi-
ça, o primeiro depoimento presta-
do pela mãe da criança na 12ª De-
legacia de Polícia (Taguatinga Cen-
tro), logo após ser presa, foi ocul-
tado e não constava nos autos do 
processo. Foi essa declaração que 
intrigou o desembargador, que en-
controu incoerências nas provas 
técnicas produzidas no curso da 
persecução penal, em especial as 
conclusões apontadas pelos peri-
tos, quanto a elaboração do laudo 
pericial da reconstituição simulada 
dos fatos. A autoridade solicitou o 
aprofundamento nas investigações 
para que o caso seja melhor escla-
recido. Determinou, ainda, que se-
ja oficiado à Corregedoria Geral de 
Polícia Civil, a fim de apurar a con-
duta do delegado.

Em depoimento, Giuvan con-
tou que dormia em um colchão no 
chão da sala, quando acordou sen-
do esfaqueado no rosto por Larys-
sa. Na época, ele alegou não ter vis-
to o momento em que a jovem te-
ria ferido Júlia, muito menos ouvi-
do o choro da criança e, ao acordar, 
encontrou a menina no chão com 

marcas de sangue e, logo em segui-
da, acionou o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu). 
A versão contada por Laryssa é di-
ferente. Sob a condição de não ser 
fotografada por medo de represá-
lias, a jovem atribui a autoria do ho-
micídio ao ex, que desativou todas 
as redes sociais após a soltura dela.

O crime

Laryssa manteve um relaciona-
mento por cerca de cinco anos com 
Giuvan, dos 13 aos 17 anos. A famí-
lia da jovem mora em Padre Ber-
nardo (GO) e, frequentemente, ela 
vinha ao DF com a filha para ficar 
na casa do homem, mesmo separa-
dos. Segundo ela, por várias vezes, 
o ex tentou retomar o namoro, mas 
Laryssa havia assumido uma rela-
ção homoafetiva na época. “Como 
minha mãe era muito protetora e 
preocupada, eu ficava na casa dele 
aqui em Brasília ao invés de ir para 
a casa de amigos”, disse.

Segundo Laryssa, no dia do cri-
me, por volta de 13h, Giuvan che-
gou em casa, e os dois tiveram 
uma discussão. Giuvan trabalha-
va como atendente em uma loja 
do shopping. Por volta das 23h, ele 
retornou para a casa e encontrou 
as malas de Laryssa e Júlia pron-
tas. De acordo com a mulher, o ra-
paz pediu novamente para os dois 
conversarem. “Eu disse que não ti-
nha como voltarmos, porque ele 
não queria ser pai, nunca quis”, 
revelou a jovem. Como estavam 
separados, Laryssa dormiu com a 
filha na cama de casal do quarto, 
enquanto Giuvan colocou um col-
chão no chão da sala.

“Acordei com o choro da minha 
filha. Quando levantei, com a lan-
terna do celular ligada, não achei o 
Giuvan e imaginei que ele pudes-
se ter pegado ela para ajudar. Ao 
ir para a sala, vi a Júlia deitada no 
colchão, com sangue entre as per-
nas, e ele abaixado ao lado. Na ho-
ra, ele só me disse que eu não de-
veria ter acordado. O celular dele 
estava com o aplicativo do Uber 
ligado”, lembra Laryssa.

A jovem conta que, ao ver a filha 
ensanguentada, a pegou no colo e 
notou que a criança apresentava 

Júlia foi morta com golpes de faca no tórax. Mãe foi presa

 » DARCIANNE DIOGO

obituário

 » Campo da Esperança

Adonias Bernaldo Filho, 58 anos
Doralice da Costa Ferreira, 
84 anos
Elizabethe Brengartner 
Alencar Costa, 55 anos
Iracema Fernandes Belo, 73 anos
John Rodrigues Pinto, 39 anos
Júlio César Lisboa Marto, 55 anos
Macdowel Azevedo Moura, 
53 anos
Márcia Isabel Santos, 58 anos
Maria das Graças 

Mascarenhas, 74 anos
Orly Ubirajara Urach Vieira, 
62 anos

 » Taguatinga

Anselmo de Sousa Barbosa, 
42 anos
Antônio Marinho Frota, 86 anos
Carmem Inácio de Abreu, 59 anos
Delira Pereira da Silva, 97 anos
Emanuely Vitoria Carvalho 
Viana Da Silva, menos de 1 ano
Eva Maria da Silva, 54 anos

Isabel Divina Pimentel 
Marques, 73 anos
Maria Aparecida De Paula, 89 anos
Maria de Fátima Melo, 66 anos
Maria de Lima, 79 anos
Maria Madalena Chaves, 88 anos
Maria Oliveira e Silva, 76 anos
Pedrelina Ferreira de Brito,  
79 anos
Welton Camber Lobo, 43 anos

 » Planaltina

Ana Maria da Silva, 65 anos

Edna Maria Ferreira de Jesus, 53 anos
Nicioni Castelo Ribeiro de Moraes, 
menos de 1 ano

 » Brazlândia

Walda Marina da Silva, 81 anos

 » Gama

Edna Gomes Barbosa Santos, 

51 anos

Expedita Pereira de Sousa 

Lavor, 85 anos

Haroldo Lima Farias, 86 anos

Teresa Cristina da Silva 

Lopes, 82 anos

 » Sobradinho

Irene Pinto da Silva, 92 anos

 » Jardim Metropolitano

Andre Luiz de Souza, 58 anos
Maria Rosa Bispo, 81 anos
Luiz Claudio de Souza, 51 anos
Terezinha de Paula Faria,  
75 anos

Maria Clemente Ferreira de 
Azevedo, 88 anos
Genivaldo de Souza Dias,  
56 anos
Maria Joselina Lucena 
Branco, 80 anos (cremação)
Walquíria Régia Cardoso 
Correia, 37 anos (cremação)
Joelson de Castro Monte Alto, 
75 anos (cremação)
Angela Maria Soares Morais, 
84 anos (cremação)
Neuza Machado da Costa,  
82 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 22 de dezembro de 2021
Envie uma foto e um texto de no máximo três linhas sobre o seu ente querido para: SIG, Quadra 2, Lote 340, Setor Gráfico. Ou pelo e-mail: cidades.df@dabr.com.br

Correio a versão da tragédia que chocou o DF no ano passado. A criança foi esfaqueada em 13 de fevereiro de 2020

Crime aconteceu em uma quitinete, em Vicente Pires

PMDF/Divulgação

Arquivo pessoal

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Tentativa de feminicídio

O acusado de tentar matar a 
ex-companheira a facadas deve 
passar por audiência de custódia 
hoje. Ele foi preso em flagrante e, 
segundo a Polícia Civil, confessou 
o crime ocorrido por volta das 
5h30 de ontem, em São Sebastião. 
Segundo testemunhas, ele não 
aceitava o fim do relacionamento. 
O criminoso descartou a faca 
usada no crime em uma lixeira e 
se escondeu em uma construção. 
Quando os pedreiros chegaram 
para trabalhar, o encontraram 
no local. A vítima, de 57 anos, foi 
internada no Hospital de Base 
com perfurações no corpo.

perfurações de faca no tórax. “Nes-
se momento, o Giuvan andava por 
toda a casa. Ele me pedia algo, mas 
eu não conseguia entender, só sa-
bia me concentrar na Júlia. Quan-
do vi toda aquela situação, liguei 
para o 190, e ele tomou o celular 
da minha mão e foi para a saca-
da”, defende-se.

Laryssa relata que o ex retor-
nou da sacada informando que 
havia ligado para a polícia e falado 

que ela havia matado a criança e 
que deveria assumir o crime. Em 
fúria, ela diz ter ido à cozinha, on-
de pegou uma faca, e desferiu um 
golpe no rosto de Giuvan. “Me 
bateu uma revolta, uma fúria tão 
grande, porque, além de assassi-
nar minha filha, ele mandou eu 
assumir”, confessa.

Uma vizinha, que serviu co-
mo testemunha no processo, ba-
teu na porta ao ouvir o choro da 

criança. Giuvan atendeu e disse 
que precisava acionar o Samu, 
pois havia acontecido um aci-
dente. No apartamento, Laryssa 
foi presa em flagrante pela PMDF 
e conduzida à delegacia.

Soltura

Em desespero, a mãe de 
Laryssa, Luciana Pires, 39, che-
gou à delegacia e confessou que 

obrigou a filha a dizer que ela 
havia matado a criança. “Eu en-
trei em pânico. Estava com o 
corpo da minha neta do carro 
da funerária para ser enterra-
do. Eu só pensava em sair da-
quele lugar de pressão e enter-
rar a minha neta. Depois, eu vol-
tava para ajudar minha filha. Eu 
disse à Laryssa: ‘Se você tem um 
pingo de amor, confessa. Es-
tou pedindo para confessar’. Me 
doeu muito, mas eu sabia tam-
bém que naquele momento era 
o que eu precisava fazer que era 
cuidar da outra”, desabafou, ao 
Correio.”Ela confessou porque 
eu obriguei”, lamentou.

Solta há pouco mais de um 
mês, Laryssa procura manter 
confinamento em uma casa e 
faz cursos de informática. Com 
tornozeleira eletrônica, ela está 
proibida de se ausentar do DF, 
de sair após as 20h e de trocar 
de endereço sem aviso prévio ao 
juízo. O processo corre na Justiça 
e está na fase da juntada de do-
cumentos e intimações. O Cor-

reio apurou que Giuvan está no 
Rio de Janeiro. Desde a morte da 
filha, ele não entrou em contato 
com a sogra nem com Laryssa. 
O espaço permanece aberto pa-
ra manifestações.
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2.302.931
pessoas que tomaram a D1

2.111.782
pessoas com o ciclo 

vacinal completo

324.664
Doses de reforço aplicadas

600 mil D3 até o fim do ano 

No DF, quase 82% da população com mais de 12 anos — parcela apta a se vacinar, atualmente — está imunizada. Ontem, governador 

P
elo menos 600 mil bra-
silienses terão recebido 
a terceira dose da vacina 
contra covid-19 até o fim 

deste ano. A previsão foi feita 
pelo secretário da Saúde, gene-
ral Manoel Pafiadache. Segundo 
dados da Secretaria de Saúde do 
DF (SES-DF), 89,32% da popula-
ção vacinável (acima de 12 anos) 
do DF está imunizada com a pri-
meira dose (D1); e 81,9%, do pú-
blico alvo está com o ciclo vaci-
nal completo. 

De acordo com Pafiadache, a 
pasta trabalha, agora, na busca 
ativa das pessoas que não toma-
ram nenhuma 
dose ou não pro-
curaram os pos-
tos de vacinação 
para tomar a D2. 
“Haverá inaugu-
ração de novos 
postos de vaci-
nação e testa-
gem em locais de grande movi-
mentação”, afirmou o secretá-
rio, durante nomeação de novos 
servidores da saúde. O intervalo 
para tomar o reforço após ter o 
clico vacinal completo diminuiu 
para quatro meses.

Mais enfermeiros

O governador do Distrito Fede-
ral, Ibaneis Rocha (MDB), assinou 
o decreto de nomeação de 366 en-
fermeiros aprovados em concur-
sos públicos da Secretaria de Saú-
de do DF (SES-DF), ontem, em 
uma cerimônia no Palácio do Bu-
riti. Os novos servidores que vão 
integrar o quadro da Secretaria de 

Governador Ibaneis Rocha assina decreto de nomeação de enfermeiros. Objetivo é reforçar a equipe de saúde da família

Renato Alves/Agência Brasília

 » ReNAtA NAgAshimA
 » JúliA eleutéRiO
 » sAmARA schwiNgel
 » PABlO giOvANNi*

Ontem, o governador ibaneis 
assinou o decreto para a 
nomeação de auditores 
fiscais da Receita do Distrito 
Federal, em cerimônia no 
Palácio do Buriti. Ao todo, 
foram 166 chamamentos. Na 
ocasião, o chefe do executivo 
local ressaltou a ida do então 
secretário de economia, André 
clemente, para a vaga de 
conselheiro do tribunal de 
contas do DF. “O André vai ao 
tribunal de contas. vai honrar 
a carreira de auditor, e eu tenho 
certeza de que, lá, ele terá muito 
sucesso”, disse o governador.

 » Novos auditores

ibaneis Rocha nomeou 366 profissionais para atuar na atenção básica à saúde, e secretaria confirmou 17 infecções pela cepa ômicron

VACINÔMETRO

Saúde são da especialidade de fa-
mília e comunidade e têm como 
foco reforçar a atenção primária.

“Acreditamos que saúde se faz 
nas unidades básicas. É cuidando 
das famílias que conseguimos fa-
zer saúde. Estamos investindo pe-
sado na construção de UBSs, no 
reaparelhamento e na consistên-
cia das equipes de atendimento 
à família para que a gente pos-
sa, realmente, ter uma saúde de 

qualidade no DF. Não vai ser da 
noite para o dia, mas, com traba-
lho contínuo, ao longo do tempo, 
nós vamos conseguir dar saúde a 
população do DF”, disse Ibaneis.

O governador destacou que, 
no início do mandato, tinha um 
plano montado, para recuperar 
o sistema de saúde pública do 
DF, mas foi interrompido pela 
pandemia. “A covid-19 fez com 
que nós tirássemos do serviço 

da saúde, cerca de 800 UTIs pa-
ra atender aos pacientes com a 
doença, ainda assim, tivemos di-
ficuldade no atendimento das ví-
timas de covid. Agora, vamos vol-
tar à normalidade, vamos cuidar 
das cirurgias eletivas e vamos 
cuidar das pessoas”, ressaltou o 
chefe do Executivo local.

Além dos 366 enfermeiros, a 
Secretaria de Saúde nomeou, na 
última sexta-feira, 78 servidores, 

sendo 17 administradores, 13 far-
macêuticos, 14 enfermeiros de 
família e comunidade, três en-
fermeiros obstetras, três analis-
tas de sistemas, um economista, 
sete fonoaudiólogos, dois conta-
dores, sete técnicos de laborató-
rio em hematologia e hemotera-
pia, dois médicos endoscopistas, 
sete cirurgiões de trauma e dois 
médicos ortopedista).

Pandemia

O Distrito Federal acumula 
17 casos confirmados da varian-
te ômicron. Desses registros, 14 
são de pessoas que estavam em 
Cancun, no México, e uma visita-
va o Canadá. A pasta monitora ou-
tros passageiros que tiveram con-
tato com os infectados. Os dois 

primeiros casos da variante confir-
mados são de pessoas que vieram 
da África. O casal está recuperado 
e apresentaram sintomas leves.

Ao todo, 58 pessoas vindas de 
Cancun foram contactadas. Des-
sas, 15 receberam o teste positivo 
para a covid-19 e 43 apresenta-
ram resultado não detectável pa-
ra a doença. O Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública (Lacen-DF) 
realizou o sequenciamento ge-
nômico de todos os casos con-
firmados e, em 12 amostras, foi 
identificada a cepa ômicron. Nas 
outras três amostras, não foi pos-
sível realizar o sequenciamento. 
Todas as amostras serão enviadas 
ao Instituto Adolfo Lutz em São 
Paulo para validação.

O DF registrou, ontem, 42 ca-
sos de covid-19 e três mortes nas 
últimas 24 horas. Com isso, a ca-
pital soma 518.728 infecções e 11 
mil óbitos. A taxa de transmissão 
está em 0,83.

*Estagiário sob a supervisão 
de Guilherme Marinho
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INCÊNDIO / 

Interditada 
por risco de 
desabamento

Defesa Civil proibiu a entrada de pessoas na Casa Maaya, após vistoria técnica. Fogo comprometeu estrutura

A
pós o incêndio na Ca-
sa Maaya, no setor de 
Clubes Esportivos Sul, 
ocorrido na terça-feira, 

a Defesa Civil do Distrito Fede-
ral (DCDF) interditou o espaço, 
ontem, após uma vistoria técni-
ca no local, por risco de desa-
bamento da estrutura. O fogo 
atingiu grande parte do esta-
belecimento, incluindo restau-
rante, banheiros, espaço kids e 
cozinha. Segundo informações 
preliminares, o incêndio teria 
começado após um trabalho 
com solda no ambiente, que é 
todo feito de palha.

Uma equipe de engenheiros 

da Defesa Civil fizeram exigên-
cias e recomendações, como 
contratar empresa ou profissio-
nal qualificado para proceder 
com a retirada dos produtos de 
combustão e a derrubada das 
estruturas que estão em risco. 
Outra determinação é a proi-
bição do trânsito de pessoas na 
área do restaurante e na entra-
da de serviço, além de operá-
rios com uso de equipamento 
de proteção individual.

A DCDF determina que o 
estabelecimento mantenha a 
energia elétrica desligada, en-
quanto não houver revisão com-
pleta do sistema por profissio-
nais qualificados. “Caso queira 
reconstruir, deverá apresentar 

alvará de construção e proje-
to de incêndio aprovado pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal (CBMDF)”, diz 
a nota da Defesa Civil.

Um dos proprietários da Casa 
Maaya foi orientado a observar 

qualquer aumento de riscos es-
truturais e, se for preciso acionar, 
a DCDF. Ao Correio, o delegado-
chefe da 1ª Delegacia de Polícia 
(Asa Sul), Marcelo Portela, afir-
ma que aguarda o resultado da 
perícia, em 30 dias, para saber 

como prosseguir com a apura-
ção. “O que vai definir o caso vai 
ser o laudo”, assegura.

De acordo com o investigador, 
algumas pessoas foram ouvidas, 
mas os dois proprietários ainda 
vão prestar depoimento sobre o 

Restaurante, brinquedoteca, cozinha e banheiros foram destruídos pelas chamas, na terça-feira

DCDF/Divulgação

 » PEDRO MARRA

O parecer do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional no Distrito Fe-
deral (Iphan-DF) traz 19 reco-
mendações para a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação do DF (Seduh) so-
bre o Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasí-
lia (PPCub). Os principais des-
tacam a importância de mais 
estudos e a criação de uma 
lei específica para a inserção 

de habitação no Setor Comer-
cial Sul; a negativa para im-
plantação do veículo leve so-
bre trilhos (VLT) na W3; e pe-
dido de mais debate sobre a 
inserção de atividades de co-
mércio, prestação de serviços 
e industrial de pequeno porte 
no Setor de Mansões Isoladas. 
Executivo local deve passar o 
próximo mês avaliando o pa-
recer e se adequando. 

As recomendações começam 
pelo VLT. Segundo o texto, a pro-
posta é contraditória em relação 

 » SAMARA SCHWINGEL

Seduh avalia 
parecer do Iphan

URBANISMO

Instituto destaca que é contrário ao uso do SCS para moradias

Ed Alves/CB/D.A Press

ocorrido. Procurada pela repor-
tagem, a assessoria de imprensa 
da Casa Maaya destaca que vai 
aguardar toda perícia e a avalia-
ção da estrutura para poder dar 
os próximos passos.

Shows

Com o incêndio, a Casa Maa-
ya anunciou, ontem, o cance-
lamento da agenda de shows. 
A apresentação do cantor Belo, 
marcado para hoje, foi transfe-
rida para a Arena BRB, do antigo 
Nilson Nelson. A Administração 
Regional do Plano Piloto diz que 
não licenciou nenhum evento ou 
estrutura de evento no endereço 
do Complexo Maaya.

No sistema Rede Sim DF, da 
Secretaria de Proteção da Ordem 
Urbanística do DF (DF Legal), 
consta que o local tem licença 
de funcionamento vigente para 
a atividade de restaurante e simi-
lar, tendo sido declarada a exe-
cução de música ao vivo meca-
nizada, ou eletrônica. Entretan-
to, a atividade de clube social, 
esportivo ou similar está em es-
tudo pela Defesa Civil.

Colaborou Samara Schwingel

ao próprio PPCub. “É louvável a 
intenção de livrar os principais 
territórios de preservação do CUB 

das redes de energia elétrica aé-
reas, medida importante para 
a preservação do CUB. Porém, 

lamentamos a inclusão do pará-
grafo 5º, que, contraditoriamen-
te, cria uma exceção para atender 
ao projeto do VLT, com o agravan-
te ser extensivo a qualquer lugar 
onde o VLT for projetado (ex. W3, 
Eixo Monumental)”, conta no pa-
recer. A avaliação foi curta, e o ins-
tituto resumiu a negativa ao dizer 
que  é “considerada um prejuízo à 
paisagem tombada”. 

Sobre a inserção de habita-
ção no Setor Comercial Sul, o 
Iphan exigiu o aprofundamento 
de diversas questões por meio 
de estudos urbanísticos e arqui-
tetônicos. Para o órgão, há di-
versos riscos na introdução in-
discriminada de habitação nos 
setores centrais. “Entendemos 
indispensáveis o aprofunda-
mento dos estudos e a exigência 

de lei específica para a insti-
tuição do programa, conforme 
proposto neste artigo, tendo em 
vista que a proposta altera as-
pectos fundamentais do tom-
bamento de Brasília”, afirmou 
o Iphan. Em relação a inclusão 
de atividades de comércio, pres-
tação de serviços e industrial de 
pequeno porte no Setor de Man-
sões Isoladas, o instituto enten-
deu que pode ser problemática, 
caso os proprietários de lotes 
entendam que esses usos se es-
tendem aos seus imóveis. 

A Seduh, agora, deve pas-
sar o mês de janeiro ajustan-
do o projeto às recomendações 
do Iphan, realizar uma audiên-
cia pública e enviar o texto pron-
to para a Câmara Legislativa pa-
ra avaliação dos deputados.
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E
m dezembro, o Distrito Federal se enche de 
cores com a florada de árvores como o cam-
buí, que deixa a capital com um ar mais vi-
brante e alegre. Nem mesmo o céu nublado 

e as chuvas, características desta época do ano, ti-
ram a beleza da cidade. O cambuí pode ser con-
fundido com outras espécies, como a sibipiruna. 
Seu nome científico, Peltophorum dubium, já indi-
ca a dúvida: dubium significa duvidoso, em latim.

As sementes das duas espécies foram trazidas 
de Minas Gerais para Brasília, mas a sibipiruna 
não se adaptou tão bem ao clima seco da cida-
de. Na dúvida, o cambuí é maior, com copa arre-
dondada e bem densa. A espécie pode atingir até 
25 metros de altura, e seu tronco apresenta diâ-
metro entre 50 e 70cm, o que, com certeza, cha-
ma a atenção de quem passa por perto de uma.

A vendedora de plantas, Antônia Guesiane, 
37, moradora do Lago Norte, é apaixonada por 
plantas de todos os tipos e afirma que o perío-
do em que as árvores começam a florir é o mo-
mento do ano em que a cidade fica mais bonita. 
“Eu acho lindo, acho Brasília linda. É uma época 
que dá aquela alegria, porque a cidade costuma 
ser muito seca e marrom”, ressalta.

Antônia vende suculentas na Esplanada dos 
Ministérios. Sua paixão começou cedo, e hoje ela 
conta com um viveiro de quase 300m². Seu negó-
cio tem dado tão certo, que o marido e os filhos a 
ajudam no trabalho. “As pessoas amam plantas. 
Elas, no geral, são uma terapia. As pessoas têm 
amor e carinho por elas”, complementa.

Ao andar por Brasília, é difícil não se deparar 
com árvores enormes e amarelas. O Parque Ana 
Lídia, por exemplo, está repleto de cambuís. A 
diarista Teresa Alves Silva, 50, moradora do Val-
paraíso (GO), decidiu passar um tempinho no 
parque para aproveitar a paisagem e respirar ao 
ar livre. “Eu sou louca por flores e árvores. Se pu-
desse, eu queria uma (cambuí) desse jeito no 
meu quintal”, pontuou. Ela conta que gostaria 
que a cidade ficasse sempre assim, cheia de cor.

A servidora pública, Ana Tercina, 43, aproveitou 
a manhã para levar suas filhas ao parque. Enquan-
to observava as meninas, se abrigava na sombra de 
um cambuí. Para ela, as cores, as árvores floridas e 
o verde mais forte por conta das chuvas embe-
lezam a cidade. “Dá 
até gosto de ver, 
para onde você 
olha tem 
c o r , 
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 » BRUNA LESSA*

Teresa Silva passou um tempinho no 
parque para aproveitar a paisagem

Bruna Lessa/CB/DA Press

Ana Tercina aproveitou a manhã para 
levar suas filhas ao Parque da Cidade

Bruna Lessa/CB/DA Press

Carlos Vieira/CB/D.A.Press

Mesmo com o céu nublado e as chuvas de dezembro, o Distrito Federal fica mais colorido e vibrante com as árvores

A beleza e
as cores dos 

CAMBUÍS 

tem vida”, destaca.
Para quem gosta de apreciar árvores, os cam-

buís podem ser vistos, segundo informações da 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil (Novacap), em quase todas as Regiões Ad-
ministrativas e em vias como o Eixo Rodoviário 
Sul e Norte, no Canteiro Central da Avenida L4 
Sul e no Parque da Cidade.

Espécie

Os cambuís florescem no Distrito Federal en-
tre setembro e janeiro. Seus frutos aparecem en-
tre março e novembro, suas flores apresentam 
cinco pétalas amarelo-vivas e perfumadas e elas 
ficam agrupadas em cachos ramificados com até 
40cm de comprimento. A espécie tem crescimen-
to rápido e porte elevado, sua madeira é media-
namente dura e seus frutos não são comestíveis.

O cambuí pode ser encontrado na caatin-
ga, em matas secas do cerrado e em solos pro-
fundos que margeiam cursos d’água. Também 
pode ser vista em florestas estacionais, em uma 
faixa que se estende da Bahia ao Rio Grande do 
Sul, na Argentina e no Paraguai.

As árvores têm efeito ornamental nas cida-
des por conta da beleza de suas flores ama-
relas que fazem contraste com o verde das 
folhas. Mas, além disso, essa espécie tam-
bém traz benefícios. Segundo Rodrigo Cor-
rêa, docente do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Ambientais (PPGCA), a espécie 
é muito polinizada por abelhas e apresen-
ta raízes muito bem desenvolvidas, que evi-
tam a derrubada da árvore pelo vento, o que é 
um grande problema na arborização urbana.

As folhas servem para a alimentação de al-
gumas espécies de animais e também são utili-
zadas com fins medicinais. “Indígenas de várias 
etnias do Paraná e de Santa Catarina usam o chá 
da casca do caule dessa espécie como anticon-
cepcional. A infusão das raízes, folhas e frutos é 
usada como purgativo. Da madeira se extrai co-
rante de cor vermelha, e da casca saponina e ta-
nino para curtumes”, informa Corrêa.

O cambuí é uma espécie ameaçada de extin-
ção no estado de São Paulo e, de acordo com Ro-
drigo, o plantio dela em áreas urbanas, como o 
que acontece em Brasília, contribui para a conser-
vação ex-situ (fora do lugar de origem da espécie).

Cidade parque

Brasília nasceu para ser uma cidade parque 
setorizada e integrada por quatro escalas: resi-
dencial (superquadras ao longo do Eixo Rodoviá-
rio), monumental (conjunto de monumentos, 
principalmente ao longo do Eixo Monumental), 
gregária (parques e praças) e bucólica (conjunto 
de áreas verdes e arborizadas). A arborização ini-
cial pensada para a capital possuía um viés mais 
ornamental, com espécies de copas altas e den-
sas oferecendo sombra para amenizar o clima 
seco da região. Em 1962, houve a remoção quase 
que total da flora nativa, e com isso deu-se início 
ao plano de arborização da cidade; a preferência 
foi por espécies exóticas.

Espécies comumente usadas no paisagismo 
de outras cidades brasileiras foram plantadas 
em solo brasiliense. Até hoje existem cambuís 
que datam do início de Brasília. Mas, entre os 
anos de 1975 e 1976, cerca de 50 mil árvores 
adultas morreram na cidade, o que repercutiu 
de maneira muito negativa. As árvores teriam 
morrido por conta do solo do cerrado, que é 
bastante pobre e não conseguia oferecer su-
porte alimentar para as espécies. Brasília tam-
bém não possuía condições climáticas favorá-
veis para o desenvolvimento dessas árvores. O 
acontecimento forçou a realização de pesqui-
sas e a produção de mudas de espécies nativas 
do cerrado a partir de 1976.

Francisco Ozanan Coelho (1943-2016), co-
nhecido como “o pai das árvores ou o jardinei-
ro de Brasília”, trabalhou no Departamento de 
Parques e Jardins da Novacap e com sua equi-
pe realizou excursões pelo cerrado para coletar 
sementes e testar a natureza até descobrir qual 
delas resistiria ao solo do Planalto Central.Os 
esforços da equipe de Ozanan renderam mui-
tos benefícios. Hoje, a Novacap só planta mu-
das nativas do cerrado; só no Plano Piloto são 
mais de um milhão de árvores.

*Estagiária sob a supervisão
de Adson Boaventura

Pesquisadores 
desenvolveram uma 

espécie de cambuí que 
se adapta ao clima do 

cerrado
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CURSOS

Artesão empreendedor
O Sebrae oferta o curso Artesão 
empreendedor: nível 1. Em formato 
on-line, com carga de 30 horas, o 
curso é destinado para artesãos 
que querem iniciar sua jornada 
empreendedora. O curso fica 
disponível para inscrição por tempo 
indeterminado, mas após a matrícula 
o aluno tem um prazo de 30 dias 
para conclusão. Um certificado 
digital será emitido ao fim do curso. 
Acesse: https://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/cursosonline.

Finanças pessoais
O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) disponibiliza 
o curso Finanças Pessoais para 
pessoas que buscam iniciação 
profissional na área. Totalmente 
gratuito e 100% on-line, o curso 
tem carga horária de 14 horas. As 
matrículas podem ser feitas até dia 
31 de dezembro de 2022. O acesso 
ao curso fica liberado por até 20 dias 
após a inscrição. Após a conclusão 
do curso um certificado será emitido. 
Para mais informações: https://loja.
mundosenai.com.br/.

Fotografia
O UP Cursos Online Gratuitos oferece 
o curso Fotografia para Iniciantes. 
O curso conta com apostilas em 
PDF, que podem ser baixadas para 
serem estudadas até mesmo sem 
acesso à internet. A carga horária é 
de 45 horas, e, para concluir, basta 
responder e ser aprovado em uma 
avaliação ao final. Por fim, um 
certificado de conclusão será emitido. 
Os cursos estão disponíveis por termo 
permanente. Para mais informações: 
https://upcursosgratis.com.br/.

Gestão de projetos
A Fundação Bradesco oferece o 
curso gratuito Introdução à Gestão 
de Projetos. A carga horária é 
de  10 horas e ao final do curso 
um certificado será emitido para 
quem tiver aproveitamento igual 
ou superior a 70% na avaliação. 
É necessário ter no mínimo 18 
anos para a realizar a inscrição. 
Os estudantes têm um prazo de 60 
dias para concluir o curso. Acesse: 
https://www.ev.org.br/cursos/
introducao-a-gestao-de-projetos.

Idiomas
O UnB Idiomas está com as 
matrículas abertas, até 20 de janeiro 
de 2022, para os cursos regulares de 
idiomas. As línguas ofertadas são: 
alemão, espanhol, francês, inglês, 
italiano, japonês, libras e mandarim. 
As aulas acontecem de janeiro a 
maio, e continuam em modalidade 

Telefones úteis

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

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

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

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

SAMAMBAIA VARJÃO

QUADRA SEM 
MANUTENÇÃO

FALTA DE ILUMINAÇÃO

O técnico de informação Everton Rodrigues, 39 
anos, morador de Samambaia Sul, entrou em 
contato com a coluna Grita Geral para reclamar 
sobre a falta de manutenção em uma quadra de 
esportes da região. “É simplesmente inacreditável 
o quanto a quadra da 501, após o Fórum, está ruim. 
As traves estão viradas e as grades sucateadas. Se 
o programa Adote uma Praça está na cidade, essa 
devia ser priorizada”, desabafou.

 » A Administração Regional de Samambaia 
informou que enviou o pedido para o órgão 
responsável encaminhar os materiais necessários 
para as reformas de parques e praças. De acordo 
com a administração, a quadra da 501 está 
incluída na programação do programa.

Muitos dias sem iluminação pública 
na Quadra 11, conjunto F, do Varjão. 
É o que relata a consultora de loja 
Rafaela Santos, 29 anos, em contato 
com a coluna Grita Geral.  “Na quadra 
onde resido falta iluminação há 
muitos dias. Já foi feito chamado, mas 
ninguém resolve”, conta.

 » A CEB IPES informa que uma uma 
equipe de manutenção da CEB IPES 
foi enviada ao local para atuar 
no defeito mencionado. O serviço 
ainda reforça que as equipes de 
manutenção da CEB IPES atuam 
24 horas por dia, nos sete dias da 
semana, para atender aos chamados 
da população.

Desligamentos 
programados de 
energia

 » CEILÂNDIA
Núcleo Rural Guariroba (total), 
das 9h às 15h.

 » GAMA
Setor Leste: Córrego Crispim: 
Chácaras 9, 34, 36, 45, 47, de 51 
a 66, das 9h às 10h.

Núcleo Rural Alagado (total) e 
Setor Leste: Córrego Crispim, da 
Chácara 70, das 10h às 17h.

Muita água

ISTO É 

A poucos dias do fim do ano, o Distrito Federal já ultrapassou a média histórica de chuvas 

registrada no mês de dezembro. 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 água. Não esqueça o guarda-chuva.

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

» Destaques

Comédia
A Cia. de Comédia G7 apresenta, 
nos dias 25 e 26 de dezembro, 
o espetáculo A Comédia de 
Natal, no Teatro La Salle, na 
906 Sul, às 19h. A peça é um 
dos maiores sucessos natalinos 
do grupo e volta este ano com 
piadas novas e adaptadas aos 
novos tempos pós-pandemia. 
Os ingressos custam a partir de 
R$ 35 (meia-entrada) e podem 
ser comprados pela internet ou 
na bilheteria do teatro, a partir 
das 16h, nos dias do espetáculo. 
Mais informações em: https://
g7.byinti.com/#/ticket/.

Rodas de choro
O Clube do Choro marca 
presença no Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB) nos 
finais de tarde do mês de 
dezembro. As apresentações 
são gratuitas e acontecem nos 
dias 28, 29 e 30 de dezembro, 
sempre às 17h. Tocam nas rodas 
o Reco do Bandolim e o grupo 
Choro Livre, no Vão Central 
do CCBB. Acesse: https://ccbb.
com.br/brasilia/programacao/
rodas-de-choro-no-ccbb/.

Ansiedade
A escola virtual Fundação 
Bradesco disponibiliza o 
curso on-line regulação da 
preocupação e da ansiedade. A 
carga horária é de quatro horas, 
sendo quatro aulas com vídeos 
e exercícios personalizados, e 
a idade mínima para participar 
é 14 anos. O curso é gratuito, e 
um certificado de participação é 
emitido ao final. Para realizar a 
inscrição acesse: https://www.
ev.org.br/cursos/regulacao-da-
preocupacao-e-da-ansiedade.

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

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Muitas nuvens, nublado, 
com chuva a qualquer hora.

Máxima 98% Mínima 76%
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Fax: 3214-1166 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

Tome Nota
As informações para esta seção são publicadas gratuitamente. O material 
de divulgação deve ser enviado com informações completas do evento 
(inclusive data e preço), no mínimo cinco dias úteis antes de sua realização.
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remota. Os valores e a carga horária 
variam de acordo com a língua 
escolhida. Para mais informações: 
http://www.unbidiomas.unb.br/.

Internet e negócios
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
oferece o curso A internet e os 
negócios. Com cinco horas de 
duração, o curso é gratuito e 100% 
on-line. É recomendado para 
pessoas que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre os assuntos 
relacionados ao tema do curso. Não 
há a emissão de certificado, mas que 
tiver rendimento igual ou superior 
a 7 no pós-teste poderá ter acesso 
a uma declaração que comprova a 
participação no curso. Para mais 
informações: https://educacao-
executiva.fgv.br/.

Língua portuguesa
A Fundação Bradesco oferece o 
curso Língua Portuguesa: Variedades 
Linguísticas. A carga horária é de 
três horas e o curso é 100% on-line. 
Para participar, é necessário ter no 
mínimo 14 anos. O curso é gratuito, 
e os estudantes têm um prazo 
de 60 dias, a partir da matrícula, 
para concluí-lo. Um certificado 
será emitido para quem tiver 
aproveitamento igual ou superior 
a 70% na avaliação final. Acesse: 
https://www.ev.org.br/cursos/lingua-
portuguesa-variedades-linguisticas.

Pintura digital
A plataforma de carreira, educação 
e informação Comoéquetalá oferta 
o curso Introdução à Pintura Digital, 
com Diego Moscardini. Em formato 
on-line, o curso acontece dentro da 
plataforma hotmart e tem carga 
horária de 5,5 horas. Ilustradores, 
publicitários e artistas são o público-
alvo. O investimento é de R$ 129 e não 
há prazo para o fim das inscrições. 
Acesse: https://comoequetala.com.
br/cursos-e-eventos.

Relações Étnicos-Raciais
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
oferece o curso Relações Étnicos-
Raciais no Brasil: período colonial. 
Com cinco horas de duração, o 
curso é gratuito e totalmente 
on-line.  Recomendado para 
estudantes, profissionais e demais 
pessoas que tenham interesse na 
temática. Não há a emissão de 
certificado, mas obtendo nota igual 
ou superior a 7 no pós-teste uma 
declaração pode ser obtida para 
comprovar a participação no curso.
Para mais informações, acesse: 
https://educacao-executiva.fgv.br/
rj/rio-de-janeiro.

OUTROS

Natal no Conic
Depois de bastante tempo sem festas 
no centro da cidade,  o Natal no 
Conic está marcado para o dia 24 de 
dezembro, às 23h59. Todos os espaços 
no Conic estarão conectados, com 
três pistas e 15 DJs. Já está à venda 
o 3º lote de ingressos, no valor de R$ 
70. Para mais informações: https://
shotgun.live/pt/events/natal-no-
conic-birosca-sub-chicao-makossa.

Acervo caixa
A Caixa Cultural apresenta a mostra 
Perspectivas — Histórias contadas 
pelo Acervo Caixa, que reflete sobre 
a atuação da Caixa e seu papel na 
história social, econômica e cultural 
do país. A mostra ocorre desde o 
dia 21 de dezembro e fica até 29 de 
maio de 2022, de terça a domingo, 
das 9h às 19h. A entrada é franca. 
Acesse: http://www.caixacultural.
com.br/sitepages/evento-detalhe.
aspx?uid=1&eid=2690.

Samba natalino
O Outro Calaf vai comemorar 
o Natal com muito samba, no 
dia 24 de dezembro, a partir das 
23h59. O evento contará com 
apresentação do Samba Urgente. 
Os ingressos do 3º lote já estão 
sendo vendidos no aplicativo ou 
site Sympla, no valor de R$ 50 (+ 
R$ 5 taxa). Acesse: https://www.
sympla.com.br/samba-urgente-
natalino-2021__1439426.

Leonardo da Vinci
A exposição Leonardo da Vinci — 
500 anos de um gênio, sucesso de 
público no MIX Experience, retorna 
em versão digital, gratuita e com 
acesso facilitado. No ambiente virtual, 
será possível passear por todas 
as áreas da exposição, incluindo 
uma sala imersiva Senory4, 
com imagens em 360 graus. A 
exposição fica em cartaz até dia o 
31 de dezembro. Acesse: https://
exposicaodavinci500anos.com.br.
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A 
capital federal, cen-
tro das decisões po-
líticas do país, cami-
nha para se tornar, 

também, o berço da ginás-
tica rítmica do Brasil. O no-
me do momento é Ana Luí-
sa Passos Neiva, de 17 anos. 
Recentemente, a atleta es-
treou no Mundial adulto, 
conquistou cinco medalhas 
no Sul-americano e traba-
lha para ir aos Jogos Olím-
picos de Paris-2024. Há ou-
tras grandes promessas sain-
do do forno no quadradinho. 
Elas se concentram no Clu-
be de Associados Suboficiais 
e Sargentos da Aeronáutica 
de Brasília (Cassab), como a 
pequena Mariana Freitas, 10.

O projeto do clube come-
çou em 2013 sob o coman-
do da treinadora Kely Espí-
nola e da professora Adria-
na Andrade. Ambas resolve-
ram montar escolinhas em 
diferentes locais do Distrito 
Federal para captar crianças 
talentosas para a modalida-
de. Foi assim que Ana Luísa 
chegou ao Cassab.

Promessa do Distrito Fe-
deral, a atleta começou a 
praticar ginástica rítmica na 
própria escola, aos três anos. 
Com oito, participou da pri-
meira competição local na 
categoria mirim. Bastou um 
ano para Ana Luísa deslan-
char e chegar aos torneios 
Regional e Nacional, aos no-
ve. Em 2018, conquistou o 
título juvenil geral no Cam-
peonato Brasileiro. A con-
quista foi importante para 
que, em 2019, pudesse parti-
cipar da seletiva que a clas-
sificou para o Sul-ameri-
cano, o Pan-americano e 
a primeira edição da his-
tória do Mundial juvenil.

Ana Luísa também 
exerce um importante pa-
pel no clube: é referência 
para as meninas mais no-
vas. Uma delas é Maria-
na Freitas. A pequena co-
meçou no esporte aos seis 
anos e participou dos pri-
meiros torneios neste ano, 
aos 10. A estreia no mundo 
das competições foi dou-
rada. Sagrou-se campeã 

GINÁSTICA RÍTMICA Na cadência da adolescente Ana Luísa Passos Neiva, de 17 anos, DF vira uma das potências do Brasil na 

JÚLIA MANO*

 A equipe 
de ginastas 
do Clube de 
Associados 
Suboficiais e 
Sargentos da 
Aeronáutica de 
Brasília (Cassab)

SUPERLIGA MASCULINA

No último compromisso do ano, o Brasília Vôlei ficou pelo 
caminho diante do Vôlei Renata. Jogando com o apoio da 
torcida no Sesi Taguatinga, a equipe da capital federal foi 
valente, mas foi derrotada por 3 sets a 1, com parciais 18 x 25, 
25 x 23, 21 x 25 e 18 x 25. O esquadrão candango continua na 
10ª colocação, com oito pontos. O retorno do DF às quadras 
da Superliga Masculina será em 8 de janeiro, ante ao Montes 
Claros, pela 1ª rodada do returno. 

VÔLEI GAMA VASCO SÃO PAULO BOTAFOGO NEYMAR

Brasília receberá as finais 
da Superliga Feminina de 
Vôlei. A informação foi 
publicada pelo Esportes 
Brasília e confirmada pelo 
Correio. As partidas estão 
previstas para acontecer 
em 22 e 29 de abril. O 
Ginásio Nilson Nelson é a 
prioridade.

O maior campeão do 
Distrito Federal anunciou 
ontem a contratação de 
mais dois reforços para a 
disputa do Campeonato 
Candango 2022. O meio-
campo Filipe Cirne, de 29 
anos, e o jovem atacante 
Matheus Pereira, 21, são as 
caras novas no time verde.

No anseio pelo retorno 
à elite nacional, o Vasco 
apresentou ontem o técnico 
Zé Ricardo. A diretoria 
cruzmaltina também 
anunciou reforços, como o 
goleiro Thiago Rodrigues, o 
lateral Edimar, o zagueiro 
equatoriano Luís Cangá, 
além do volante Yuri Lara.

Após anunciar Rafinha e 
Jandrei como reforços para 
2022, o São Paulo também 
está de olho no atacante 
venezuelano Yeferson 
Soteldo. A diretoria 
tricolor se movimenta nos 
bastidores, mas enxerga 
dificuldades na operação 
para contratar o ex-Santos.

O Botafogo anunciou a 
renovação de contrato do 
goleiro Gatito Fernández 
até o fim de 2022. O 
arqueiro sofreu com lesão 
grave no joelho direito e 
não atuou em 2021. Com 
o vínculo perto do fim, ele 
aceitou continuar no Rio 
por mais uma temporada.

O Paris Saint-Germain 
atualizou a situação 
do atacante Neymar e 
informou que o craque  
poderá retornar aos 
gramados ao fim de 
janeiro. A previsão do clube 
francês indica que ele pode 
estar apto a atuar entre os 
dias 19 e 26 de janeiro.

formação de talentos da modalidade e vislumbra emplacar a principal referência da capital nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Entrevista // Ana Luisa

O que te despertou interesse no 
esporte?

É um esporte muito bonito, né. Eu co-
mecei porque a minha irmã fazia na es-
cola. Quando eu a vi fazendo, quis en-
trar também, mas acho que a ginástica 
rítmica encanta muito, os aparelhos, os 
collants, as roupas, as maquiagens, tu-
do isso. 

E quando veio o sonho de se tornar uma 
atleta profissional?

Quando eu entrei, era só hobby e 
brincadeira. Sempre sonhei em chegar 
na Seleção e ir às Olimpíadas, mas nun-
ca imaginei que seria possível, princi-
palmente, chegar na Seleção individual.

Como a sua família buscou te dar 
suporte?

Isso foi fundamental. Eles sempre me 
deram suporte, principalmente finan-
ceiro, e foi graças a eles que eu consegui 

chegar até aqui. A ginástica é um espor-
te muito caro. Todas as viagens do co-
meço foram eles que pagaram, os col-
lants, os aparelhos, competição. Enfim, 
tudo. Eles me deram muito apoio emo-
cional também. 

Que oportunidades o esporte te 
proporcionou?

Nossa, muitas. Viajar para países que 
eu nunca imaginei, como Japão, Rús-
sia, Bulgária, foram experiências ines-
quecíveis. Conhecer pessoas diferen-
tes, porque são as amizades que real-
mente ficam.

Você enfrentou alguma dificuldade 
para praticar o esporte?

Tem as dificuldades diárias. O dia a 
dia é muito desgastante. Tem que abrir 
mão de várias coisas para estar sempre 
no ginásio treinando. Também tem a fi-
nanceira, os meus pais abriram mão de 

tudo para me dar suporte.

Você notou alguma transformação na 
ginástica rítmica do Distrito Federal?

Principalmente por conta da tecnolo-
gia. Agora, temos acesso mais fácil às in-
formações e às redes sociais das compe-
tições, aos vídeos. Cursos on-line tam-
bém, que aumentaram a oferta por con-
ta da pandemia (a técnica Kely acrescen-
ta as facilidade para trocar experiências 
com técnicos estrangeiros). 

Também há trocas com atletas de fora?
Com atletas também. Técnicos e atle-

tas. Houve vários cursos durante a pan-
demia, mas teve um em especial que foi 
com a Daria Trubnikova, da Rússia, um 
país referência no esporte. 

O que você tirou de aprendizado desses 
campeonatos?

Eu acho que, em 2019, que foi quando 

eu consegui participar do Mundial, foi 
poder ver as ginastas de fora. Tive con-
tato com as melhores atletas do mundo 
e vi como elas treinam. Foi uma expe-
riência incrível! Também tem os apren-
dizados de quando cometemos erros. 
O que podemos melhorar, o que avan-
çamos de uma competição para outra. 
Cada torneio é um crescimento. Então, 
essas experiências, como conhecer as 
pessoas e treinar no melhor ginásio do 
mundo, que é o da Rússia, foram impor-
tantes para mim. 

De que forma você acredita que as 
suas participações nessas grandes 
competições podem influenciar 
outras brasilienses a seguirem na 
modalidade?

Acho que as ginastas vendo e tendo 
alguém como referência assim é muito 
importante para elas verem que dá para 
chegar. Ter essa meta de: quero alcançar 

o que ela conseguiu e ainda mais coisas 
é muito importante. 

Você teve esse referencial?
As meninas do Cassab. Eu sempre me 

inspirei nas mais velhas, quando tinha a 
Isabella Souza e a Vic. Era nelas que eu 
me inspirava. 

Quais são os seus planos?
Eu pretendo continuar na ginástica. 

Talvez fazer uma faculdade de educa-
ção física, algo ligado ao esporte mesmo. 

Como está a expectativa para 
Paris-2024?

Acho que é continuar a trabalhar 
muito, mais ainda, e manter o foco pa-
ra dar tudo certo, se Deus quiser.

*Estagiária sob a supervisão de 
Marcos Paulo Lima

do Campeonato Brasilien-
se. O evento serviu de se-
letiva para o Regional. A jo-
vem atleta fechou o ano na 
15ª posição no Torneio Na-
cional.

Para dar suporte ao de-
senvolvimento da pequena 
no esporte, os pais de Maria-
na fizeram rifas, venderam 
brownie, água e dindim. O 
maior sonho da atleta é che-
gar às Olimpíadas. O pai, Tia-
go Lima, acredita que Los An-
geles-2028 ou Brisbane-2032 
pode ser uma realidade, mas 
depende do esforço da bra-
siliense e dos resultados so-
mados ao avanço do esporte 
no Brasil nos próximos anos.

“Infelizmente, é um es-
porte que tem pouca visi-
bilidade, aporte e incenti-
vo no nosso país, tanto que, 
na última Olimpíada (Tó-
quio-2020), não tivemos ne-
nhuma representante indi-
vidual, somente o conjunto, 
que foi muito bem. No Mun-
dial, as meninas foram mui-
to bem também. A gente vê 
que o esporte cresce grada-
tivamente”, comenta Tiago.

A curitibana Bárbara 
Domingos colocou o Bra-
sil, pela primeira vez, na 
final do individual geral 
do Mundial. Para a treina-
dora Kely, os resultados 

das brasileiras no tor-
neio são significativos 
para o país conquistar o 
seu espaço no esporte. 

A modalidade é dominada 
por países do Leste Euro-
peu. No entanto, a coman-
dante das meninas do Cas-
sab pondera que, mesmo 
com as dificuldades para 
conseguir apoio em Brasí-
lia devido ao alto custo da 
modalidade, a capital fe-
deral, aos poucos, avança 
no cenário nacional e in-
ternacional.

“Brasília é um celeiro de 
talentos, mas o que realmen-
te precisamos é que os olhos 
tanto dos nossos governan-
tes, como dos nossos empre-
sários estejam voltados real-
mente para a base. É com in-
vestimento na iniciação que 
se consegue alcançar resul-
tados como esse da Ana Luí-
za”, avalia Kely.
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Por oscar Quiroga

Data estelar: saturno e 
urano em quadratura; 
Lua míngua em Leão. as 
tradições não são eternas, 
nasceram de alguma 
necessidade, foram 
sustentadas ao longo 
do tempo, fortalecidas 
pelos bons resultados 
que produziram, mas nós 
existimos na época em 
que as tradições ótimas de 
outrora se transformaram 
nos cadáveres ambulantes 
de hoje em dia. as tradições 
não são eternas, têm sua 
razão de ser na mesma 
medida em que produzem 
resultados benéficos para 
as pessoas que as praticam 
e para a sociedade em que 
elas se inserem. ao passo 
que o espírito do tempo 
vai mudando e, assim, as 
necessidades das pessoas 
e da sociedade também 
mudam, as tradições de 
outrora perdem sentido e 
vão se tornando imposições 
severas. É impossível criar 
novas tradições do dia para 
a noite, enquanto as velhas 
vão morrendo, outras novas 
vão nascendo.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

as mudanças em andamento 
são também mudanças de 
vínculos, porque os que outrora 
eram produtivos e benéficos, em 
muitos casos deixaram de ser, 
e se transformaram em lastros 
improdutivos. intervenha nesses 
casos. Em frente.

o impacto que sua alma 
pretende causar no mundo não 
será resultado de golpe de sorte 
algum, mas de planejamento, 
organização e constante 
adaptação aos movimentos de 
mudança que se operam no 
mundo. nada ao acaso.

o jeito com que tudo vinha 
sendo feito não é mais produtivo 
nem muito menos brinda com 
resultados positivos. É hora 
de mudar tudo, porque nem 
sequer as tradições são eternas, 
tudo muda e o faz com muita 
rapidez.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

mesmo que você pretenda 
conservar tudo como era antes, 
esse esforço não será coroado 
com êxito, porque o mundo 
não é mais o de antes e seria 
impossível você se isolar tanto, 
que as coisas continuassem 
iguais.

Entre repetir o que deu 
certo outrora e tentar novas 
formas de abordar os mesmos 
assuntos de sempre, prefira a 
segunda opção. talvez não seja 
nem fácil nem muito menos 
espontâneo esse movimento, 
mas vale tentar.

aceite a perspectiva de 
que, na prática, tudo seja 
muito diferente do que você 
imaginou. isso é natural, e não 
deve haver conflito algum a 
respeito, apenas a necessária 
adaptação da teoria à prática. 
É assim.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

até mesmo sua rica inteligência 
é ofuscada pela complexidade 
do panorama com que precisa 
lidar. não se preocupe com 
isso, é uma situação passageira, 
porque logo mais, num futuro 
próximo, você readquirirá a 
lucidez.

de início, a alma resiste às 
mudanças, mas faz isso por 
pura inércia, impensadamente, 
porque se refletisse com 
clareza, abraçaria logo as 
transformações e embarcaria 
na aventura proposta por elas. 
Em frente.

os dilemas podem ser 
incômodos, mas não são ruins, 
porque refletem com fidelidade 
as emoções desencontradas 
com que sua alma precisa 
lidar nesta parte do caminho. 
a ambiguidade tem conselhos 
para lhe dar.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

os riscos podem provocar 
aversão, mas não seria possível 
enfrentar os acontecimentos sem 
os aceitar. Portanto, cuide para 
não se estressar demais diante 
dos riscos, mas aceitar o que a 
vida lhe propõe, com alegria.

mesmo que as emoções intensas 
pareçam apontar à inevitabilidade 
de algumas decisões impulsivas 
e precipitadas, procure resistir a 
esse apelo, porque esse cenário 
não é produtivo nem tampouco 
benéfico.

agora é quando sua alma tem a 
oportunidade de começar a descobrir 
que, por trás dos perrengues e 
dificuldades experimentadas, tudo 
que se apresentou veio por bem, veio 
a mobilizar mudanças essenciais. 
tudo por bem.

SUDOKU

grau de dificuldade: difícil www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TANTAS Palavras
Ano vacinado contra as pandemias

Dois mil e vinte e um ficou marcado
pelos vírus letais e assassinos.
Matam pai, mãe e o filho abandonado
vagueia pelo mundo sem destino.

A tristeza se esconde em mascarados
rostos que sofrem a dor em desatino
pela perda cruel de seus amados
e que vivem na fé do Amor Divino.

Quando as vacinas chegam, a esperança
de renascer a vida tudo alcança
no combate viral das pandemias.
 
Os sonhos se renovam e as crianças
vacinadas passeiam na bonança
com sorrisos de paz em novos dias.

Souza Prudente

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

ARTES CÊNICAS

Brasiliense conquista 
as redes sociais

L
hays Macedo é uma versátil pro-
fissional do audiovisual. Atriz 
completa, desde cedo nutria 
uma grande paixão pela dubla-

gem. Após se mudar para o Rio de Ja-
neiro, aos 16 anos, iniciou a carreira co-
mo dubladora. Estudando com grandes 
nomes do cenário artístico, como Sel-
ma Lopes e Maíra Goes, suas maiores 
influências no ramo, Lhays cresceu e se 
estabeleceu no mercado da dublagem.

Como qualquer profissional da 
área, Lhays começou a sua carreira 
estudando teatro. “Comecei a estu-
dar teatro quando criança no Tea-
tro Mapati em Brasília. Segui mi-
nha formação ainda em Brasília na 
ETMB (Escola de Teatro Musical de 
Brasília), no Teatro Goldoni e na Fa-
culdade Dulcina. Quando terminei 
o ensino médio, aos 16 anos, deci-
di me mudar para o Rio de Janeiro 
para buscar novas oportunidades 
na minha carreira e para estudar 
dublagem”, relembra. “Desde então, 
consegui me especializar como atriz 
em dublagem e tenho trabalhado no 
meio há 12 anos”, informa a atriz.

Ela dublou, entre outros,Miss 
Marte, em Justiça jovem; Lucky, 
em Spirit -Cavalgando livre, Lo-
la, em The Loud house; e Anasta-
sia, em Cinderela. 

Como produtora de conteúdo 
para a internet, atualmente Lhays 
soma milhões de seguidores em 
suas redes. A dubladora conta que 
é bastante gratificante ter o reco-
nhecimento do público que acom-
panha o seu trabalho. “Minhas re-
des somam mais de 3.5 milhões de 
seguidores, um único vídeo já ba-
teu mais de 26 milhões de visua-
lizações, e, com isso, meu rosto e 
meu nome também passaram a 

 » rEnan LisBoa 

A dubladora Lhays Macedo

 Lhays macedo/instagram

ser conhecidos. É maravilhoso ver 
o público descobrindo que aque-
la voz que eles conhecem é a mi-
nha, receber esse retorno da gale-
ra é incrível”, afirma.

Lhays Macedo conta que lutou 
muito para conquistar o seu espaço, 
mesmo diante de todas as dificul-
dades impostas. Comece estudando, 
procure bons professores e se espe-
cialize”, conclui a atriz. Conheça mais 
do trabalho de Lhays Macedo no Ins-
tagram @lhaysmacedo.

Estagiário sob a supervisão de 
Severino Francisco
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Brasília, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

Neo, Trinity e todo o público voltam ao mundo de códigos, ação, efeitos 

especiais e tiros, em Matrix Resurrections. Fora do campo da ficção científica, 

crises sentimentais embalam outras três estreias no circuito

De volta à 

Matrix
U

ma das franquias mais ama-

das dos fãs de ficção científi-

ca, Matrix está de volta aos ci-

nemas após um hiato de quase 

20 anos. O novo longa, intitulado Ma-

trix Resurrections, é o quarto da fran-

quia, e é uma das maiores estreias de 

2021 nas telonas.
O filme marca o retorno de Keanu 

Reeves no icônico papel de Thomas 

Anderson, homem também conheci-

do como Neo. O personagem passa 

por uma crise existencial após todo o 

tempo desde o último longa da fran-

quia, acreditando que tudo que vi-

veu nos três outros filmes da saga 

são apenas criação da própria cabe-

ça. Porém a interação com fantasmas 

do passado o faz voltar a questionar o 

que é realidade e o que é apenas par-

te de uma simulação.

Matrix chegou em 1999, já fazendo 

história e se tornando um dos filmes 

mais influentes da virada do século 20 

para o século 21. O longa trouxe um ro-

teiro que mudou o jogo, misturando 

ação e efeitos especiais com uma po-

derosa mensagem de como a sociedade 

lida com as próprias questões. Contudo, 

a franquia, que teve ainda mais dois fil-

mes lançados em 2003, foi além do ci-

nema, alterou a moda, com o visual fu-

turístico, e a tecnologia, com novos ar-

tifícios de câmera e efeitos visuais prá-

ticos e de computação gráfica.

Matrix Resurrections chega para pro-

teger esse legado, mas também para re-

viver os queridos personagens para uma 

nova geração, que só teve contato com os 

filmes por meio de DVDs ou streaming. 

Neo e Trinity precisarão convencer mui-

tos novos espectadores a tomarem a pílu-

la vermelha para descobrirem a verdade.

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

Ambientado no interior da 
Inglaterra, numa época em 
que a sobrevivência se tornou 
um enorme desafio, A última 
noite traz um casal interpreta-
do por Keira Knightley e Mat-
thew Goode à beira de crise 
conjugal. Ainda assim, ambos 
optam por oferecer uma re-
cepção para muitos convida-
dos — fator que pode agravar 
os problemas de ambos.

Uma problemática bem 
menos realista habita o lon-
ga Annette, estrelado por 
Adam Driver e Marion Co-
tillard (foto). Vencedor do 
prêmio de melhor direção 
no Festival de Cannes, o fil-
me é comandado por Leos 
Carax. Numa Los Angeles 
contemporânea, Henry e 
Ann, ambos vindos do ramo 

do entretenimento, se sur-
preendem com potenciais 
inesperados da filha que se 
mostra uma sumidade, aos 
dois anos de idade. Marion 
Cotillard está candidata ao 
Globo de Ouro de melhor 
atriz em drama ou musical, 
pelo filme.

Ainda na temática das 
desavenças de namoro ou 
casamento, o longa ale-
mão Undine também ga-
nha projeção. Uma mu-
lher se afunda em ques-
tões relacionadas ao cora-
ção. Confira a crítica.

Casais em 
apuros

Paula Beer venceu prêmio no Festival de Berlim

 Imovision/Divulgação

VALERY HACHE

Keanu Reeves em Matrix Resurrections

 Divulgação

Crítica / Undine **

Ondine — uma mítica 
ninfa aquática que rendeu 
a criação de A pequena se-
reia, pela fértil imaginação 
de Hans Christian Ander-
son — já aportou nos cine-
mas, há 12 anos, num fil-
me com Colin Farrell diri-
gido por Neil Jordan. Ten-
do caído na rede do pesca-
dor interpretado por Far-
rell, Ondine era uma exten-
são da natureza que inspi-
rava a enorme paixão da-
quele homem. Agora, em 
nova adaptação para as te-
las, comandada pelo dire-
tor Christian Petzold, On-
dina (como foi descrita na 
literatura de Camões) ga-
nha a nomenclatura de Un-
dine, mesmo nome da pro-
dução que deu visibilidade 
internacional para a atriz 
Paula Beer.

Na trama, Undine é ni-
tidamente um ser desloca-
do na Terra. O que parece-
ria um caso de mulher que 
ama, assustadoramente, de-
mais — já que na primei-
ra cena, ela ameaça ma-
tar Johannes (Jacob Mats-
chenz), caso ele a deixe — 
não se confirma. Historia-
dora, que reconta em pales-
tras mecânicas, todas as re-
formulações arquitetônicas 

de Berlim, Undine revela 
um encantamento e um en-
trosamento gritante, quan-
do mergulha nas águas de 
arredores da urbe.

A ligação proposta no ro-
teiro também assinado por 
Petzold dá conta de que Un-
dine se apresente como uma 
espécie de elemento obses-
sor. Ao suprimir muitas ba-
ses da realidade, o cineasta 
se afasta de universos que o 
consagraram, como o longa 
Barbara, que lhe rendeu o 
Urso de Prata de melhor di-
retor, Phoenix, detido na te-
mática do Holocausto e Em 
trânsito, rendido à troca de 
identidades durante um pe-
ríodo fascista.

Enquanto em Yella (2007), 
a premiada atriz Nina Hoss se 
aventurava na trama de uma 
mulher perseguida do mari-
do, em Undine, a protagonis-
ta parece algoz. Quem parece 
sofrer um tanto nas mãos de-
la é o mergulhador Christo-
ph (Franz Rogowski), a quem 
ela confunde pela fusão nas 
águas. Entre pequenos misté-
rios acomodados no enredo, 
um outro, presente na vida 
real é que surpreende: por que 
Paula Beer conquistou o prê-
mio de melhor atriz no Festi-
val de Berlim? (RD)

CRÍTICA // Matrix Resurrections  ****

Matrix é Matrix, 
e ponto

 O que esperar de um filme que não ti-
nha necessidade de ser produzido? A prin-
cípio as expectativas são sempre baixas, 
porém quando se trata de uma franquia 
do tamanho de Matrix, sempre há a von-
tade dos fãs de que seja lançado um novo 
filme grandioso, que mude o jogo, assim 
como foi o primeiro em 1999.

Quando o Matrix Resurrections foi 
anunciado, as reações do público foram 
contrastantes. Para muitos, não era neces-
sário, para outros era a chance da saga de 
resolver os furos deixados no caminho por 
Matrix Reloaded e Revolutions, os dois úl-
timos filmes que haviam sido lançados em 
2003. Contudo, o filme era uma grande in-
cógnita, porque iria, literalmente (e no tí-
tulo), ressuscitar uma série de longas que 
estava parada há quase 20 anos.

O filme realmente faz o que se propõe, 
ele entrega uma nova história, com a tra-
ma estruturada e com motivações, mesmo 
que, por vezes, um tanto forçadas, para o 
retorno de atores do porte Keanu Reeves, 
Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith.

Porém é na ressurreição que o filme 
acerta mais. O quarto Matrix é uma gran-
de homenagem a todos os filmes da fran-
quia que o precederam, chegando a reuti-
lizar e regravar cenas de seus antecessores. 
Ele pode até não agradar o fã com a nova 

trama, que por vez parece desnecessária, 
mas, com certeza, toca o coração de cada 
um que acompanhou toda a franquia, tan-
to no visual, quanto em um discurso, majo-
ritariamente sobre binarismo na socieda-
de atual, que só uma diretora e roteirista 
como Lana Wachowski consegue escrever.

O longa é metalinguístico, o público vi-
ve uma experiência como se fizesse parte da 
história, ou melhor, da Matrix. Lana Wa-
chowski faz uma grande celebração da sa-
ga que criou, com todos os elementos que 
conquistaram os fãs lá em 1999, mas ainda 
assim com uma história para contar e vá-
rias correções na trajetória da trilogia que 

veio anteriormente. A produção reacende 
não só o romance de Neo e Trinity, mas o 
amor do público por Matrix.

Matrix Resurrections pode até não ser 
necessário para dar continuidade à histó-
ria. Entretanto, ele está entre nós com toda 
a capacidade de deleitar o público com vi-
sual único, cenas de ação inconfundíveis e 
uma história de ficção científica como um 
cavalo de troia para questionamentos mais 
profundos de como a sociedade funciona. 
Era preciso uma nova produção? Não. Po-
rém Matrix é Matrix, e o longa entrega to-
da a magnitude que a franquia marcou no 
imaginário do público. (PI)
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1.1 Apart Hotel
1.2 Apartamentos
1.3 Casas
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e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

CULLINAN VISTA livre
andar alto mobiliado es-
crit preço ocasião ac car-
ro 985157777 c11447

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

gar..99551-6997 c8998
LETS HOTEL Flat ao la-
do BSB Shopp. 37m2

gar..99551-6997 c8998

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

QUITINETES

JRC VENDE!!!
QD 20/21 kit 31 m2 coz.
americana, varanda gar,
área de lazer menos pis-
cina. Alugada por R$
800,00. R$ 195mil.
Tr:98413-8080 c8081

3 QUARTOS

R 27 Norte - Square Gar-
den. Ágio R$280.000,00
Saldo devedor. R$
598.000,00, Lançamen-
to a ser entregue em
2022, 3qtos, 112m2, sen-
do 1 c/suíte e 2 semi-
suítes, sala ampla, ba-
nheiro social, cozinha
americana, 2 vagas. Pró-
ximo ao metrô, em fren-
te ao Madeiro, comérci-
os. Lazer completo. Ac
carro de menor valor.
Tr: 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

R ALECRIM Muito bom
Apartamentode3qtos,ex-
cepcionallocalização.Tra-
tar como proprietário. Ja-
ir 61 99986-0751

1.2 ÁGUAS CLARAS

4 OU MAIS QUARTOS

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

LINDO *** APARTAMENTO
QD 202 4 qtos 2 suítes,
2 garagens, 165m2 área
p r i v a t i v a . c 3 0 2 7
3225-5760/ 98123-9544

ASA NORTE

QUITINETES

KIT DESOCUPADA
114 NORTE dividida de
frente nascente, Só R$
155 mil 3042-9200 ou
99109-6160 Zap SR Imó-
veis c9417

KIT COM VARANDA
114KITdividida37m2sa-
la cozinha BH qts varan-
da nasc desocupada
99109-6160 Zap/ 3042-
9200 Sr Imóveis c9417

VARANDA, DE FRENTE
311 NORTE Kit dividida
35m2 varanda, desocup
3042-9200 99109-6160
SR Imóveis cj9417

KIT DESOCUPADA
914 SGAN Cond South
Beach Kit mobiliada c/
var 38mts, bem dividida
99109-6160 Zap, 3042-
9200 SR Imóveis c9417

1 QUARTO

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

1.2 ASA NORTE

2 QUARTOS

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

3 QUARTOS

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

ASA SUL

2 QUARTOS

JRC VENDE!!!
108 SUL 2qts DCE origi-
nal. Prédio reformado
Oportunidade R$ 950
mil 98413-8080 c8081
4022QTOSDCEdesocu-
pado 98401-3270 c472

3 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 416 SUL 3qts pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417
403 BLOCO O Apto
2qts, sendo 1 mini suíte
emini closet, cozinhaam-
pliada, armários planeja-
dos, vista livre. Tr: 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004
403 BLOCO O Apto
2qts, sendo 1 mini suíte
emini closet, cozinhaam-
pliada, armários planeja-
dos, vista livre. Tr: 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

4 OU MAIS QUARTOS

110 SQS Bloco I Vdo
apartamento 04 quartos,
(BC04), reformado,02va-
gas, elevador, armários,
ótima localização Tratar:
3225-5320 - Módulos
Consult. CJ5004

1.2 GUARÁ

GUARÁ

3 QUARTOS

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

NOROESTE

1 QUARTO

SQNW 307 35m2 1q, sa-
la, coz, banh, divisoria
arm.mobiliado, gar.Parti-
cular. Tr: 98139-1510

SQNW 307 35m2 1q, sa-
la, coz, banh, divisoria
arm.mobiliado, gar.Parti-
cular. Tr: 98139-1510

2 QUARTOS

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

SUDOESTE

QUITINETES

ED CARIBE CENTER
R$220.000,00

QMSW04 kit semimobili-
ada ar condicionado c/
gar 98532-3333 c23171

ED CARIBE CENTER
R$220.000,00

QMSW04 kit semimobili-
ada ar condicionado c/
gar 98532-3333 c23171

2 QUARTOS

R$ 565.000, REFORMADO
QRSW 02 Desocupado
2qts vazado 2ºandar
3042-9200 / 99109-
6160 SR Imóveis c8106

R$ 565.000, REFORMADO
QRSW 02 Desocupado
2qts vazado 2ºandar
3042-9200 / 99109-
6160 SR Imóveis c8106

4 OU MAIS QUARTOS

CCSW 01 Cobertura
245m2 4qts 3vgas, sau-
na 99551-6997 c8998

1.2 SUDOESTE

CCSW 01 Cobertura
245m2 4qts 3vgas, sau-
na 99551-6997 c8998

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.3 CASAS

ÁGUAS CLARAS

3 QUARTOS

CASA COM 225M2
QS 05 Vendo ótima ca-
sa construída em 3 anda-
res, cozinha ampla, sa-
lão, 3 suítes e muitas ou-
tras dependências. Li-
gue c3027 32255760
98199-0545/98123-9544

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

JRC VENDE!!!
709 SUL 4 qtos suíte,
DCE, gar. Lote 160m2 ori-
ginal. R$999.000. 98413-
8080 c8081

ANUNCIE AQUI !

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
61 3342-1000 - OPÇÃO 4

GOSTOU DESSE ESPAÇO?GOSTOU DESSE ESPAÇO?

DEIXE SUA EMPRESA OU
SERVIÇO MAIS VISÍVEL E
FÁCIL DE ENCONTRAR

1.3 CEILÂNDIA

CEILÂNDIA

2 QUARTOS

BOM PARA RENDA
QNM 07 Lote 250m2
com 06 kits. Bom p/ ren-
da. Aceito carro 99109-
6160 Zap, 3042-9200
SR Imóveis c9417

SHPS 501 Oportunida-
de! Cond. Por do Sol.
R$79.000,00 casa 2qts,
sala, cozinha america-
na, garagem, próx. a pa-
rada de ônibus, comérci-
os, lote 100m2. Ac. Car-
ro. 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

GUARÁ

3 QUARTOS

ACEITO FINANCIAMENTO
QE 17 Oportunidade
3qts + DCE, laje, lote
120m2, gar 99976-3789
Mário Soares c/4459

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

JRC R$2.380MILHÕES
QI 23 4qtos, sendo 2 sui-
tes e 2 semi suite. 2
DCE térrea piscina chur-
rasc. Aceito apto!
999037059 c8081

1.3 LAGO SUL

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

PARK WAY

2 QUARTOS

ARNIQUEIRAS CASA
R$235.000. Oportunida-
de! 2qtos, copa, cozi-
nha,Forrada,Arcondicio-
nado, portão eletrônico,
churrasqueira, Lote
250m2, Excelente Locali-
zação, próximo a EP-
NB, Aceita Carro. Tra-
tar: 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

4 OU MAIS QUARTOS

JRC IMÓVEIS
QD 23 4 suites 2 pav .
escritório, DCE, piscina,
churr. lote 3.000m2 escri-
turado + área verde. R$
1.6000,000. Ac. propos-
ta. 98413-8080 c8081

SAMAMBAIA

3 QUARTOS

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

1.3 TAGUATINGA

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

VENDO / TROCO
SMT CJ 10 excl sobra-
do lot 1.050m2 desocupa-
do 99624-8852 c13499

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA SUL

COMPRO PAGO À VISTA
102 A 316 Lojas aluga-
das ou desocupadas
3042-9200/99109-6160
Zap Sr. Imóveis CJ9417

ALUGADA POR R$3.800,00
SDS TÉRREO c/82m2
alugada. Só R$ 620 mil
3042-9200 99109-6160
Zap SR imóveis cj9417

SALAS

ASA NORTE

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

1.4 LOJAS E SALAS

SALAS

ASA NORTE

JRC VENDE!!!
STVN 701 ED. Brasília
Rádio Center sobreloja.
Ref. c/ Mezanino 38m2

gar. Div. c/ blindex R$
190 mil. Ac. proposta.
98413-8080 c8081

ASA SUL

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

SALAS 1111 E 1112
SCS QD 01 Salas refor-
madas, vazias e mobilia-
das,arcondicionado,divi-
sória cortinas c3027
3225-5760/ 98123-9544

1.4 SAAN/SIA/SIG/SOF

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

TAGUATINGA

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

1.5
LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

CEILÂNDIA

BOM PARA RENDA
QNM 07 Lote 250m2
com 06 kits. Bom p/ ren-
da. Aceito carro 99109-
6160 Zap, 3042-9200
SR Imóveis c9417

1.5 LAGO NORTE

LAGO NORTE

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

LAGO SUL

JRC VENDE!!!
COND ESTANCIA Quin-
tas da Alvaroda Qd 02
600m2 R$670mil próxi-
mo a guarita. Tr: 98413-
8080 c8081

COND MANSÕES Park
Brasília20.000m2escritu-
rado, R$250mil ac carro
985157777 c11447

SAMAMBAIA

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

1.5 OUTROS ESTADOS

OUTROS ESTADOS

ALEXÂNIA GO Corum-
bá 4 condomÝnio fecha-
dobeira lago1.000m2es-
criturado infra estrutura
preço de ocasião aceito
carro 61-98515-7777

1.6
SÍTIOS, CHÁCARAS

E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

VENDO FAZENDA
26 ALQUEIRES

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

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

EXCELENTE CHÁCARA
CORUMBA IV - GO

CHÁRARA DE 1.500
M2 Corumba IV - GO
VIA BR 060 ,lote arbori-
zado a 40 m da orla
do lago com entrada in-
dependente. Excelente
localização. Valor:
100.000,00 Contato:
(61)98334-8555 e (61)
993991712.
PLANALTINA DF - Ven-
do ótimo sítio, 24 hecta-
res todo plano, na cultu-
ra rêgo d água represas
córrego nos fundos com
vereda, 03 casas, po-
mar variado, 500 metros
doasfalto,aceitoapto,ca-
sa ou loja 99996-8527
Zap , tenho fotos c1909

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1 APARTHOTEL

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

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

QUITINETES

JRC VENDE!!!
QD 103 Kit dividida. R$
950,00. sala coz, wc
gar, 3ºand, nasc, vista li-
vre. 98413-8080 c8081

1 QUARTO

BLEND HPLUS
AV ARAUCÁRIAS Vis-
ta Maravilhosa! 16º an-
dar1qtototalmentemobili-
ado, garagem Mário Soa-
res 9.9976-3789 c4459

BLEND HPLUS
AV ARAUCÁRIAS Vis-
ta Maravilhosa! 16º an-
dar1qtototalmentemobili-
ado, garagem Mário Soa-
res 9.9976-3789 c4459

2.2 ASA NORTE

ASA NORTE

QUITINETES

ALUGA KIT NA
705 NORTE Sala, bahei-
ro e pequena copa.
98123-6045

GARDEN PARK
911 KIT Mobiliada deco-
rada BL A 203, BL E
121, BL H 208, BL J
210 com garagem Tr:
99109-6160 3042-9200
Sr. Imóveis cj9417

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

ELEVADOR/NASCENTE
408 NORTE 2qts sala
coz 2wc Mário Soares
9.9976-3789 c4459
708 W3 NORTE Alugo
Apartamento c/02 quar-
tos com armários, sala,
cozinha, área serviço, to-
dos cômodos separa-
dos 54m2, em cima do
comercio. Tratar: 98122-
9816 Jorge

3 QUARTOS

SÓ R$ 3.500,00
105 NORTE Espetacu-
lar 3qts nasc 126m2 útil
s/ gar 99976-3789 Má-
rio Soares c4459

5º ANDAR, DE CANTO
211 NORTE Bl D 3qts
sendo 01 suite dce gara-
gem, muito armários
99109-6160 Zap/ 3042-
9200 Sr Imóveis c9417

ASA SUL

1 QUARTO

212 SQS Bloco D Alugo
apartamento 01 quarto,
reformado, sala, em por-
celanato, armários, em
cozinha e quarto. Tr:
3225-5320 - Módulos
Consult. CJ5004

CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª REGIÃO - DF/GO - CREFITO 11
AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região
- DF/GO - CREFITO 11, comunica aos interessados que realizará, por
meio do Leiloeiro Público Oficial credenciado, JOSÉ LUIZ PEREIRA
VIZEU, matriculado na JUCIS-DF sob nº 037-2005, LEILÃO PÚBLICO, na
modalidade on-line, do tipo maior lance, para a alienação de veículos,
móveis, equipamentos e itens em geral de sua propriedade, no estado em
que se encontram, no dia 26 de janeiro de 2022 a partir das 10h00min,
exclusivamente no site www.flexleiloes.com.br, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 e do Decreto 21.981 de 19 de outubro de 1932 e suas
alterações posteriores, mediante as condições estabelecidas no edital e
seus anexos. Os lotes estarão disponíveis para visitação no STRC Sul
Trecho 02 Conjunto B Lotes 2/3, Brasília - DF nos dias 24 e 25 de janeiro
de 2022, no horário das 08h30 às 17h30. O edital completo estará
disponível para consulta no site www.flexleiloes.com.br. Informações pelos
telefones (61) 4063-8301 e (61) 99625-0219, e-mail
contato@flexleiloes.com.br.

SERGIO GOMES DE ANDRADE
Presidente do CREFITO-11

2.2 ASA SUL

3 QUARTOS

REFORMADÍSSIMO
103 SUL 3qts suite sala
cozinha andar alto
99109-6160 Zap, 3042-
9200 SR Imóveis c9417

4 OU MAIS QUARTOS

110 SQS Bloco I Alugo
apartamento 04 quar-
tos, (BC04), reformado,
02vagas,elevador,armá-
rios, ótima localização
Tratar: 3225-5320 - Mó-
dulos Consult. CJ5004
206 LUXO 5º 4q 2 sts
R$ 6.000 f/ 98363-8808

SOBRADINHO

3 QUARTOS

QD 02 3 qts, 2 wc, refor-
mado. 99958-3595.

2.3 CASAS

GUARÁ

3 QUARTOS

SR IMÓVEIS ALUGA
QE32Casa 3qts 1ste sa-
la cozinha e garagem +
uma casa de fundo 1qto
sala cozinha banh 3042-
9200 99109-6160 c9417

SR IMÓVEIS ALUGA
QE32Casa 3qts 1ste sa-
la cozinha e garagem +
uma casa de fundo 1qto
sala cozinha banh 3042-
9200 99109-6160 c9417

2.4 ASA NORTE

2.4 LOJAS E SALAS

SALAS

ASA NORTE

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

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

SCLN 109 Bl. C sala co-
mercial,mobiliada,arcon-
dicionado, varanda com
vista livre e ótima localiza-
ção. 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004

SCN QD 02 Bl. B Shop-
ping Libert Mall - sala
com dois ambientes sen-
do um recepção e outro
com banheiro e gara-
gem privativa. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

ASA SUL

SCS SÃO Paulo R$500
cada sala 98363-8808

SCS QD 02 Ed Ariston
sala c/85m2, 89m2,
110m2, 175m2 e 395m2,
c/opção de vaga de gara-
gem. Dir. c/proprietário.
3964-3144 Jorge
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2.4 ASA SUL

2.4 LOJAS E SALAS

SALAS

ASA SUL

ED. BRASIL 21 42m2

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

2.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

CIDADES SATÉLITES

SIA TR 02 Alugo lote
com2.000m2. Tratar dire-
to com o proprietário Fo-
ne: 3964-3144 Jorge
SIA TR 02 Prédio comer-
cial com 720m2, compos-
to por subsolo, térreo e
piso superior, com va-
gas cobertas de estacio-
namento privado. Tr:
3964-3144 Jorge

3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis

3.2 Caminhonetes e
Utilitários

3.3 Caminhões

3.4 Motos

3.5 Outros Veículos

3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

BMW

R$ 65.000,00
120IA/10 2.0 16v
156CV 5P 1.6 gasoli-
na, 43mkm autom hi-
draul. 43mkm só DF.
placa 7, IPVA 2021
quit.semmultas,manu-
tenção realizada há 1
mês. Tr. 9.9918-0308

3.1 CHEVROLET

CHEVROLET

MERIVA/05 Preta 1.8
completa bc couro nova
R$16.500 F:98318-9254
PRISMA/12 1.4 Azul
completo Ipva pg
R$23.950 F:98318-9254
ZAFIRA/05 prata 2.0
completa 7lugares nova
R$22.250 F:98318-9254

FIAT

DOBLO 09/09 Prata 1.8
ADV 6lug compl nova
R$32.500 F:98318-9254
IDEA/12 Essence bran-
ca 1.6 aut. compl. nova
R$25.500 F:98318-9254
PALIO/07motorFireintei-
ro R$12.500 troco
99969-9595/999097931
SIENA/14 EL prata com-
pleto - Ar R$25.700,00
F: 98318-9254
S IENA /14 B ranco
80mkm VE TE AL novo
R$25.500 F:98318-9254
SIENA/15 EL prata 1.4
completo ótimo R$
37.500 F: 98187-0454
UNO/10 Way prata 4pts
básico R$16.950,00
98318-9254

FORD

FIESTA SEDAN/14 1.6
preto 94mkm Ar compl.
R$31.950 F:98318-9254
KA / 0 9 R e v i s a d o
Vdo/Troco. R$ 12.500.
99909-7931/99969-9595

JAC MOTORS

J3/131.5Brancocomple-
to novo R$22.950,00 Fo-
ne: 98318-9254

RENAULT

LOGAN/12Begecomple-
to Ipva pg R$19.850,00
F: 98318-9254
SCENIC/06 Cinza com-
pleta nova R$13.950,00
F:98318-9254

VOLKS

GOL/05 G3 branco 4pts
8v VE TE R$11.250,00
F: 98318-9254

3.1 VOLKS

GOL/10 Branco 2pts 8v
inteiro R$13.950,00 F:
98318-9254
VOYAGE/09 preto 4pts
completo Ipva pg ótimo
R$22.950 F:98318-9254

OUTRAS MARCAS

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

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

CHEVROLET

PARTICULAR SÓ DF
S 10 12/13 Branca, revi-
sada 4x4. Ótima 2.8 Die-
sel 99975-9599

FORD

ECOSPORT/14 SE pre-
ta 1.6 110mkm compl.
R$49.500 F:99976-2957

JEEP

RENEGADE/19 novo
64.000km R$84.950 tro-
co (-) valor 98318-9254

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

CONSÓRCIO

CARTA CONTEMPLA-
DA Automóvel crédito
61-999639320
CARTA CONTEMPLA-
D A C a i x a 6 1 -
999639320

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma

4.2 Moda, Vestuário
e Beleza

4.3 Saúde

4.2 Comemorações,
e Eventos

4.5 Serviços Profissionais

4.6 Som e Imagem

4.7 Diversos

4.1 CONSTRUÇÃO E
REFORMA

PISCINA

OFURÔ DUPLO com hi-
dromassagem e aquece-
dor. Produto c/ 3 anos
de garantia Lucas 61-
995535119
SPA-PISCINA em fibra
de vidro somente R$
3.500 Oportunidade de
verãi61-993337191
SPA-PISCINA Vendo
Oportunidade de verão
só R$ 3.500. 61-
993337191
SPA-PISCINA VENDO
Oportunidade de verão.
Interessados ligar 61-
993337191

POÇOS ARTESIANOS

GEO NORDESTE
ABERTURA E LIMPE-
ZA de poços Perfura
em 7h. Barato! Melhor
preço!! 61 99125-3541

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

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

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ANTISTRESRELAXAN-
TEpeelingcorporal, depi-
lação. 99240-5039 A.N

ESPAÇO TERAPÊUTICO
MASSAGEM DEPILA-
ÇÃO masculina. L2 Nor-
te Tr: 61 99687-6579

T E R A P I A S ,
MASSAGENS e depila-
ção p/ Srs e Sras. Car-
tões e Pix 98401-0239

ESPAÇO TERAPÊUTICO
MASSAGEM DEPILA-
ÇÃO masculina. L2 Nor-
te Tr: 61 99687-6579

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 ENGENHARIA

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ENGENHARIA

ENGENHARIAECONS-
TRUÇÃO Telefone para
contato: 61-998633111

ENGENHARIAECONS-
TRUÇÃO 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

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária

5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais

5.3 Infomática

5.4 Oportunidades

5.5 Pontos Comerciais

5.6 Telecomunicações

5.7 Turismo e Lazer

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

CONVOCAÇÕES

ABANDONO DE
EMPREGO

A EMPRESA João Pau-
lo Henrique Araujo de
Medeiros Prates Cnpj
10.708.593/0001.07 soli-
cita o comparecimento
da Tainá Alves Furtado,
CTPS 2371 Sér ie
00033-DF para prestar
esclarecimentos sobre
sua ausência que ocor-
re desde o dia 17/11/
2021. O não compareci-
mento caracterizará a-
bandono de emprego,
conforme Artigo 482, Le-
tra "I" da CLT.

MÍSTICOS

CENTRO DE TERAPIA
E ASTROLOGIA

CONVIDO-LHE A FA-
ZER uma consulta atra-
vés de Búzios e Tarôt.
Faz e desfaz qualquer ti-
po de trabalho. Traba-
lhos honestos e garanti-
dos. Poderosa amarra-
ção definitiva. Ligue:
99526-4475

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

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

5.2 MÍSTICOS

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

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

ASSESSORIA
DE CRÉDITO

EMPRÉSTIMO COM
CARTÃO de crédito em
até 12X. Antecipação
do FGTS 98316-1073
ANTECIPAÇÃO DE FG-
TS Antecipe até 05 sa-
ques aniversários sem
comprometer sua renda
mensal. 61-983616692
EMPRÉSTIMOCOMGA-
RANTIA de veículo c/
osmenores juros domer-
cado. Até 90% do valor
do automóvel em crédi-
to .61 98525-5852
PAGUE PARCELADO
Fale conosco (61) 3037-
2977 ou 99876-5642

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRO NA HORA
para funcionário público
em geral, com cheque,
desconto em folha, débi-
to em conta, sem consul-
ta spc/serasa. Tel.:
4101-6727/ 98449-3461

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

SOCIO INVESTIDOR
LUCRO GARANTIDO
de 10% ao mês, forne-
ço garantia real não é
golpe 61 98668-2008

PROPAGANDA E
MARKETING

EMAGREÇA SEM SO-
FRIMENTOcomprofissio-
nais especializados Che-
ga de dietas que n dão
resultados 995930049
EMAGREÇA SEM SO-
FRIMENTOcomprofissio-
nais especializados Che-
ga de dietas que n dão
resultados 995930049

5.7 TURISMO E LAZER

NEGÓCIOS

CLUBE

DIÁRIAS BANCOR-
BRAS Vdo 7 diárias cat
executivo 98227-4865

5.7 TEMPORADA

SERVIÇOS

TEMPORADA

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

VIAGEM

VIAGEM DE REVEI-
LLON Guiaibim Morro
São Paulo/BA 28/12 a
03/01/22. F:984335069

OUTROS

ACOMPANHANTE

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

BIA NEGRA CARVÃO
SEIOS TURBINADOS

ANANZINHA SUPER
apert c/bjs boca. Adoro
coroas 61 99370-5610
CRIS CORPO lindo, sili-
cone no seios, cintura fi-
na, cabelos longos, bum-
bum GG e completinha.
61 98341-5849 A. Norte

61 98525-2760
CRIS COROA loira ati-
va e passiva 305 Norte

DANY SEIOS ENORMES
LOIRA MULHERÃO
115 de bumbum rosto ca-
pa de revista Tarada
por sexo 61 993034698
LARISSA MASSAGIS-
TA 20 aninhos peito e
bumbum grandes, faço
completo 61 992013510

LUANA MISS COROA
CATARINENSE LOIRA
exótica Seios lindos po-
de me ver antes vc vai
amar 61 994479584

NATÁLIA GOIANA Lin-
da corpo e rosto. Moro
só!308N. 6199880-4593

PAULINHA SAPECA
ADORO FAZER Beijo
grego 170 alt Boca de ve-
ludo pode me ver antes
61 99425-7965

BIA NEGRA CARVÃO
SEIOS TURBINADOS

ANANZINHA SUPER
apert c/bjs boca. Adoro
coroas 61 99370-5610

NATÁLIA GOIANA Lin-
da corpo e rosto. Moro
só!308N. 6199880-4593

5.7 ACOMPANHANTE

MASSAGEM NURU
RELAXANTE INVER-
SO tailandesa C/ nova
equipe (61) 3326-7752

RAINHA DO ORAL
VALESKA NEGRA car-
vao poposuda adoro
anal 61 991892514

305 NORTE Bl. B mas-
sagens sensuais rela-
xante e outras. Venha
conferir! 613257-6191

PROCURO MULHE-
RES Trabalhar na pista
ou vaga, local agradável
A.Norte. 61 99166-4169
WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736

MASSAGEM RELAX

ANDRESSA 100% SAFADA
COROA TOP s/frescura
c/acess 61 999066048

BIA COROA 100% SAFADA
TÁ C/ POUCO mass só
c/a boca 61 991921318

PRISCILA FEITA A PINCEL
NAMORADA LINDA
21ª capa revista totalm
d+ 406N 6199645-7413

102 NORTE Bl. A mas-
sagens sensuais rela-
xante e outras. Venha
conferir! 613254-0323

AS+TOPS DAS GALÁXIAS
BEMESTARMASSA-
GENS.COM .br as 20 to-
d a s l i n d a s 6 1
985621273/ 3340-8627

CLÍNICA DE MASSAGEM
COM LINDAS mulhe-
res. Vem conferir! 705
Norte Bloco E Loja 44
(61)99177-0820

6
TRABALHO
& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

6.1 Oferta de Emprego

6.2 Procura por Emprego

6.3 Ensino e Treinamento

6.1 OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

AÇOUGUEIRO CON-
TRATA-SEcomexperien-
cia. Enviar curriculo no
whatsapp 98266-2608
ARRUMADEIRA COM
EXPERIÊNCIAereferên-
cia p/ trabalhar no Lago
Sul.SegaSáb. Interessa-
das: 61-996737175
AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS Gerais com experi-
ência, Motorista e Agen-
te de Portaria. Interessa-
dos entrar em contato
através do número: 61
99925- 4212
AUXILIAR DE DEPÓSI-
T O E n v i a r
C V : a g r o c e n t e r d f
@hotmail.com
BARBEIROPROFISSIO-
NALcontrata-sec/experi-
ência p/ trabalhar embar-
bearia Asa Sul. Entrar
em contato 99912-6597
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FÁCIL DE ANUNCIAR

APONTE A CÂMERA DO
SEU CELULAR NO QR
CODE PARA ENTRAR EM
CONTATO CONOSCO!

PARA PUBLICAÇÕES, ALTERAÇÕES OU INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO

61 3342-1000OPÇÃO 04

TAGUATINGA CENTROC12 BL C LOJA 12

SETOR GRÁFICOQD 02, LT 340 BLOCO 2

ASA SULSCLS, 107 BL A LOJA 22

61 99463-2159

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
PRESENCIAL OU PELA CENTRAL

DE ANÚNCIOS SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA 9H ÀS 17H

E AOS SÁBADOS DE 8H ÀS 12H

6.1 NIVEL BÁSICO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

CASEIRO CONTRATA-
SE c/ exper. que saiba ti-
rar leite, trabalhar em fa-
zenda Alexânia-GO.(61)
99963-9021/ 3624-7258

RESTAURANTE
CONTRATA

CONFEITEIRO /AUXILI-
AR DE COZINHA e Ser-
viçosgeraiscomexperi-
ência. Enviar Curricu-
lo para: rhdondurica
@gmail.com

CONTRATA-SEUMAco-
zinheira e uma Auxiliar
de outros serviços do-
mésticos. Interessadas
entrar emcontato no tele-
fone: 61-33827455

COZINHEIRA FORNO
e fogão para trabalhar
em residência, no Lago
Sul. Salário a combinar
na entrevista. Interessa-
das ligar 99967-4565

CUIDADOR(A) DE IDO-
SO vaga e técnico por di-
ária ou por contrato ou
PJ. Trabalhar de 2º a
6º. Enviar CV pelo what-
sapp: 61 98683-0192

DANÇARINASEMODE-
LOS Seleciono p/
Show 99264-6935 Zap

DIARISTA FORNO e fo-
gão. Interessadas entrar
emcontatoatravésdonú-
mero: 61-98257- 3034

DOMÉSTICAPRECISA-
SE p/ todo serviço de ca-
sa. Carteira assinada.
Whatsapp 996880111

PROCURA-SE UMA
DOMÉSTICA QUE pos-
sa trabalhar (serviços
de casa), morar no local
e cuidar de idoso.
98123-6045

HOTEL FAZENDA
EM ALEXÂNIA
CONTRATA

GARÇOM E CHEFE de
cozinha com experiên-
cia. Precisa morar na Fa-
zenda. Enviar currículo
somente para o whatsa-
pp. (61) 98124-0059
Obs:não recebemos liga-
ções.

6.1 NIVEL BÁSICO

RESTAURANTE
CONTRATA

GARÇOM/BARISTACo-
peiro com experiência
Enviar Curriculo para
o e-mail: rhdondurica
@gmail.com

MANICURE VAGA pa-
ra Studio de Beleza no
Jardim Botânico! Ótima
oportunidade! Boa remu-
neração 61-984137048
MANICURE E PEDICU-
RE p/ Esmalteria no Su-
doeste. Entrar em conta-
to 61-3297-5943
MASSAGISTA PRECI-
SO c/ ou s/ experiência
61-993012221
MASSAGISTACONTRA-
TA-SE c/ ou s/ experiên-
cia. Excelentes ganhos,
ambiente confortável. Li-
gar 61-992558354

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE Interessados en-
trar em contato no telefo-
ne: 61-99629- 4412
MONTADOR(A)DEMÓ-
VEISPlanejados. Interes-
sados enviar curriculo p/
: gestaopessoaspec
@gmail.com
MOTORISTA CATEGO-
RIADexperiência emca-
minhõ c/ câmbio reduzi-
do. Enviar e-mail para:
acpapeisrh@gmail.com

MOTORISTA CONTRA-
TAComexperiência,"cate-
goria D" p/ trab. Valp
GO . (61) 3624-7258

PEDREIRO/ PINTOR c/
experiência Vaga. CV p/
: administrativo@jspar.
com.br
TRABALHADOR RU-
RAL p/ fazenda em Goi-
ás c/ experiência em ga-
do 61 3346-8265
VIDRACEIRO COM EX-
PERIÊNCIA eCNH. Inte-
r e s sados : v aga s .
taguabox@gmail.com

RESTAURANTE
CONTRATA

PORTADORES DE NE-
CESSIDADES Especi-
ais para diversas áre-
as. Enviar curriculo
comlaudomédicoatua-
lizado para o e-mail:
rhdondurica@gmail.
com

NÍVEL MÉDIO

ANALISTA E AUXILI-
ARDepartamentoPesso-
al, Construtora contrata.
CV c/ pretensão salarial
p/ o email: recrutamento
engenhariabrasi l ia@
gmail.com

ANALISTA DE LICITA-
ÇÃO Cv: rhtransportes
2022@gmail.com

ASSISTENTECOMERCI-
AL, Licitação e Recep-
ção. Interessados entrar
em contato através do te-
lefone : 61-98491- 9714

ATENDENTE / AUXILI-
AR Cozinha, Aux. Servi-
ço Gerais (Limpeza) p/
restaurante Marzuk. Inte-
ressados enviar CV p/:
adm.aux@marzuk.com.
br

ATENDENTE E AUXILI-
AR de cozinha para lan-
chonete.Interessadosen-
trar em contato no telefo-
ne: 61-985708434

A T E N D E N T E /
ORGANIZADORA Loja
de Roupas Femininas
p/ unidades de Taguatin-
ga e Asa Sul. Whatsapp
61 98152-6196

ATENDENTE PAPELA-
RIA c/ lan house informa-
ções 61-984620652

AUXILIARADMINISTRA-
TIVO c/ experiência p/ clí-
nica odontológica 61-
982064142

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

AUXILIAR DE ESCRI-
TA Fiscal c/ exper em tri-
butação e obrigações fis-
cais. Horário comercial
seg a sex. Cv: walace
@facilitaatacadista

AUXILIAR DE MONTA-
GEM e desmontagem c/
habilitação A/B p/ empre-
sa Foto Show. (Colocar
MONT 21 no título do e-
mai l ) : gerenciafoto
show@gmail.com

AUXILIAR DEPARTA-
MENTOFinanceiro c/ ex-
periência FotoShow con-
trata. Colocar FIN21 títu-
lo email p/: gerenciafoto
show@gmail.com

CHEFE DE COZINHA
c/ experiência p/ rest.
self service. CV: bomba
grillguara@outlook.com

AUXILIAR DE MONTA-
GEM e desmontagem c/
habilitação A/B p/ empre-
sa Foto Show. (Colocar
MONT 21 no título do e-
mai l ) : gerenciafoto
show@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

CONSULTOR (A) E SU-
PERVISOR(A) Contrata-
se para trabalhar naCon-
fiance Bank com Remu-
neração de R$ 2.000,00
a R$ 8.000,00. Interessa-
dos na vaga deverão
acessar o site através
do seguinte link https://
confiance.digital e clicar
nomenuProcessoSeleti-
vo para concorrerem a
vaga
CORRETOR DE IMÓ-
VEIS para atuar em Vi-
cente Pires e Arniquei-
ras. Interessados entrar
em con t a t o : 6 1 -
991510847
DEPILADORAPARAclí-
n i ca de es té t i ca .
Contrata-se. Interessa-
dos entrar em contato:
61-999028939
D I G I T A D O R /
DEGRAVADOR para a
atividade de transformar
áudio em texto. Requisi-
tos: Excelente portugu-
ês, conhecimentos inter-
mediários de informáti-
ca, preferência gradua-
ção em Letras. Local de
trabalho: Valparaíso, se-
gunda a sexta, 8h às
18h. Interessados envi-
ar currículo para: rhrdk
selecao2020@gmail.
com.
ENCANADOR, C/ VEÍ-
CULO próprio, com práti-
ca em instalação de lou-
ças e metais sanitários.
Cv para: acquapress
@outlook.com

EMPRESA CONTRATA
PARA INÍCIO IMEDIATO

ENCARREGADO DE
CONTRUÇÃOCivil - Ex-
periência em Instala-
ções e reformas. Envi-
ar currículo para o e-
m a i l : c o n t r a t o r h
beb@gmail.com

GERENTE. REQUISI-
TOS: Experiência como
Gerentenoramoalimentí-
cio; Interessados enviar
curriculo para o e-mail:
rh.meatzburger@gmail.
com ou entrar em conta-
to no nº: 61-981442344
MASSOTERAPEUTA
PRECISA-SEpara traba-
lhar em Clinica de estéti-
ca em Águas Claras 61-
993257489 whatsapp

PHD AUTOMÓVEIS
MECÂNICO de automó-
veisContrata-sec/experi-
ência Tr: 61 99981-
1757 / Paulo ou enviar
c u r r i c u l um p a r a :
vagas@phdautomoveis.
com.br SIA Trecho 01/
02 Lotes 1010/1040

6.1 NÍVEL MÉDIO

MODELOS PRECISA-
SE Interessadas entrar
em contato no whatsa-
pp 61-99301-2221
OPERADOR DE MÁ-
QU INA cop i ado ra
(xerox) e gráfica rápida.
Interessados entrar em
contatono telefone: 61-
98294-0014

PROMOTOR DE VENDAS
CONTRATA-SE

COM EXPERIÊNCIA
emtelemarketing,capta-
çãodeclientes.Currícu-
lo: talentoscaptacao
jk@gmail.com

RECEPCIONISTACON-
TRATA-SE p/ clínica
odontológica com experi-
ênciaemconvênios.Envi-
ar currículo por Whatsa-
pp. 61-994425212

RECEPCIONISTA PA-
RA CLÍNICA odontológi-
ca, com experiência em
CTPS para a Samam-
b a i a C V p a r a :
brasiliadentista@yahoo.
com.br

REPRESENTANTE CO-
MERCIAL /Vendedor p/
esquadrias obras alto pa-
drão.Cv: anuncio.innove
esquadrias@ gmail.com
SALGADEIRO (A)
COMEXPERIÊNCIACur-
ríulo p/: saboramillp@
gmail.com / 98570-8434
SECRETÁRIAPARALO-
JA de Veículos em Ta-
guatingaNorte.Interessa-
das enviar currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com
SECRETÁRIAVAGApa-
ra Loja deVeículosSemi-
novos em Taguatinga.
Enviar Currículo para:
r h . a t end imen t o l o j a
@gmail.com
TÉCNICO EM SEGU-
RANÇA e le t rôn ica
c o n t r a t a - s e . C v :
tulio@tsas.com.br ou
(61) 3344-7722
VENDEDOR INTERES-
SADOS entrar em conta-
to 61-35222560
VENDEDORES(AS) E
PROJETISTAS com ex-
periência em PROMOB
para trabalhar em loja
Asa Norte. Currículo pa-
ra: contato@espacosam
uma.com.br
COORDENADOR PE-
DAGÓGICO Interessa-
dos entar em contato:
61-91001213
CHEFE DE COZINHA
c/ experiência p/ rest.
self service. CV: bomba
grillguara@outlook.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE COZI-
NHA, Horário 15h as
23:20h; Interessados en-
viar currículo para o e-
mail : gestaodepessoas.
clima@gmail.comou en-
trar em contato através
do telefone: (61) 98144-
2344

ASSISTENTE DE LO-
GÍSTICA Aux. na roteiri-
zação de cargas, contro-
lededesp, rastream,con-
tato com cliente. Interes-
sadosenviarcurrículopa-
r a : r h t r a n spo r t e s
2022@gmail.com ou en-
trar em contato no tel:
61-983069424

SALGADEIRO (A)
COMexperiência.Interes-
sados entrar em conta-
to: 61-98570-8434

A EMPRESA BLES-
SEDbarber shopestáse-
lecionando barbeiros pa-
ra as suas duas unida-
des do Distrito Federal.
Os profissionais interes-
sados podem entrar em
contato diretamente
com a proprietária pelo
número (61)982928003
(whatsapp) ou 61-
982928003

GERENTECONTRATA-
SE Entrar em contato:
61 982064142

FAST NATURE CON-
TRATAatendentede lan-
chonete.Interessadosen-
trar em contato no
telefone:(61)99554-5318

NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA DE RH Con-
trata. Cv: rhtransportes
2022@gmail.com

ASSISTENTEEANALIS-
TASContábil/Fiscal/Pes-
soal. Cv: recrutamento
0600@gmail.com

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

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

6.1 NIVEL SUPERIOR

CONSTRUTETO
EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS
ENGENHEIRO CONS-
TRUÇÃOCIVILNívelSu-
perior Eng. Civil, GO-
Cidade Ocidental, 01 va-
ga. Salário a combinar.
Benefícios: VA - VT e
CF., Descrição: c/ am-
pla exper. comprovada
há mais de 10 anos na
área, em exec. de obras
e projetos, conh. no pro-
grama minha casa, mi-
nha vida, dentre outras
p/ execução do cargo.
rh.curriculosconstruteto
@gmail.com

ESTAGIÁRIO NÍVEL
sup. ou téc. Psic,mkt, pu-
bl, c.soc, g.comerc, jorn.
CV: rh@finase.com.br

CONTRATA-SE
GERENTE DE RH para
empresa de médio por-
te em Brasília-DF, com
experiência no ramo
da Construção Civil. In-
teressados que aten-
dem ao requisito envi-
ar currículo para: rh.
construcaodf@gmail.
com
PROFESSOR(A) DE BI-
OLOGIA , filosofia e soci-
ologia, para tutoria em
plataforma (EJA EaD).
Cv para: selecaotecnica
@terra.com.br
PROFESSOR (A) EDU-
CAÇÃO Imfamtil e Ensi-
noFundamentalparaEm-
presa Colégio Arvense.
Interessados encami-
nhar currículo para o e-
mail: selecaoarvense
@gmail.com
PROJETISTACONTRA-
TA-SE p/ desenvolver
projetos. Cv: anuncio.
i n n o v e e s q u a d r i a s
@gmail.com
RECEPCIONISTASEFI-
S I O TERAPEUTAS
contrata-se. Interessa-
das enviar currículo p/:
athosfisio@gmail.com
ASSISTENTECOMERCI-
ALContrata-se.Interessa-
dos entrar em contato:
61-983236292

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

DIARISTA OFEREÇO
meus serviços 2x sema-
na 99870-0063 Nayara

6.2 NÍVEL BÁSICO

DOMÉSTICA
OFEREÇO meus servi-
ços de doméstica. Te-
nho referências. Ligue
(61)98208-5997.

DOMÉSTICA
OFEREÇO meus servi-
ços de doméstica. Te-
nho referências. Ligue
(61)98208-5997.

NÍVEL MÉDIO

DIARISTA EM GERAL
ofereço meus serv, ca-
sa/apto 99845-2544 zap
SERVIÇOS GERAIS e
auxiliaradmnistrativo.Pro-
curo emprego urgente
nessas áreas moro no
Valparaíso 993319190
OFEREÇO MEUS SER-
VIÇOS na área da infor-
mática, preferencialmen-
te, em suporte/ assistên-
cia/ vendas. 61-99103-
9399
DIARISTA EM GERAL
ofereço meus serv, ca-
sa/apto 99845-2544 zap
SERVIÇOS GERAIS e
auxiliaradmnistrativo.Pro-
curo emprego urgente
nessas áreas moro no
Valparaíso 993319190
OFEREÇO MEUS SER-
VIÇOS na área da infor-
mática, preferencialmen-
te, em suporte/ assistên-
cia/ vendas. 61-99103-
9399

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

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

CURSOS

MAIS ENSINO 2021.
Médio,Técnico,Superior,
Pós Graduação, Mestr
Doutor 35-991484079
RENDA EXTRA curso
para aprender a traba-
lhar na internet 61-
995930049
MAIS ENSINO 2021.
Médio,Técnico,Superior,
Pós Graduação, Mestr
Doutor 35-991484079
RENDA EXTRA curso
para aprender a traba-
lhar na internet 61-
995930049
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