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Diversão&Arte

O 
enredo de Os caras malvados 

começa com uma cidade em 

polvorosa, por causa da que-

da de um meteorito na Terra. 

Não demora, e uma turma que segue 

um ditado controverso (“Seja mau, 

ou tchau tchau”) entra em cena pa-

ra impulsionar o entretenimento da 

animação criada pela DreamWorks. 

Chegam tirando onda de óculos es-

ecorrendo ao expediente que 
em 

versada em alta tecnologia e turbina-

da na velocidade (com o recurso das 

múltiplas patas, ao teclado); enquan-

to Tubarão tem exímia performance 

na habilidade com disfarces. Comple-

tam o time, o monstruoso Sr. Piranha 

e o altivo senhor Cobra, desesperado 

em aplacar a eterna fome com multi-

dões de porquinhos da índia.

Com o humor muito alterado, frente 

ao aniversário, Cobra se afunda na arro-

gância, a ponto de detonar os amigos e 

comparsas: “vocês são quem eu menos 

odeio no mundo”. É o jeito dele de de-

ar a consideração pelos colegas 

e gags visuais e

irradiam medo, por onde passam. No 

filme comandado pelo estreante Pierre 

Perifel (do departamento de animação 

de Kung Fu Panda), e que se baseia em 

livros de Aaron Blabey, uma chefe de 

polícia fará toda a diferença, ao reorde-

nar a vida dos contraventores.

Ícone de amor e de perdão, e pro-

motora de uma nova chance para o 

quinteto de criminosos, a celebridade 

do ano — o porquinho da índia bati-

zado de Professor Marmelada — es-

pera que “flores desabrochem” na vi-

da dos larápios que veem a importan-

te estatueta Golfinho Dourado como 

objeto de primeira necessidade, ao 

oubo para entrar 

à Madre Teresa de Calcutá), o rotei-

ro cresce, assinado por Etan Cohen 

(Madagascar 2: A grande escapada 

e de comédias com Ben Stiller e Will 

Ferrell). A entrada em cena de Dia-

ne Rapousino, uma raposa eleita go-

vernadora, fará toda a diferença. En-

quanto se prepara para enorme gol-

pe, a turma vive um clima à la Missão 

Impossível, sem as certezas da impu-

nidade. Uma dose de redenção des-

pontará, justo no Lobo — o de este-

reótipo mais assustador —, quando 

ele enxerga um iminente acidente 

que envolve uma vovó prestes a des-

pencar das escadarias. É a senha para 

uma troca de personalidade de Lobo.

ma guinada de lema (“Ser legal é 

ocê é legal, você

em raro momento, sente a felicidade de 

ser chamado de “rapaz legal”. Com a cau-

da abanando, pode estar prestes a deixar o 

crime. Quem se entusiasma em repassar 

os ensinamentos positivos é Marmelada, 

que se arvora em criar um retiro voltado à 

prática do bem. Ações singelas trazem o 

friozinho na barriga, a partir das bonda-

des: compartilhar comida, salvar um ga-

tinho e auxiliar uma senhora na travessia 

de uma faixa de pedestres.

 Para quem curte mais ação e uma 

carga forte de aventura, a trama dos 

malfeitores traz situações de contro-

le da mente, abraça uma misteriosa 

personagem acrobata chamada de Pa-

ta Escarlate (que é infiltrada na ala dos 

vilões), e ainda brinca com artifícios do 

calibre de Batman, por incorporar gran-

o de bugigangas

 » RICARDO DAEHN

 Os caras malvados: uma transformação radical 
promete afetar cin

co protagonis
tas da animação    
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Mudanças demoradas, ou mesmo abruptas, se instalam entre os protagonistas dos filmes em cartaz a partir de hoje: a animação Os caras malvados e o dramático Drive my car, indicado ao Oscar     Entre dois 
humores

Ataque até à fila do pão
Enquanto negociadores russos e ucranianos traçavam as linhas de um acordo, com 15 pontos, que pode 
encerrar o conflito, um mercado foi bombardeado em Kharkiv, em nova ofensiva do Exército do Kremlin. Em 
Chernigov, militares fuzilaram civis na fila de uma padaria. Dez morreram. Em Mariupol, um teatro foi destruído.

As propostas apresentadas à Lei de Uso e 

Ocupação do Solo do DF serão avaliadas 

por uma força-tarefa de deputados 

distritais e assessores. A votação final 

está marcada para terça-feira, ainda 

cercada por polêmicas. A autorização 

de comércio em áreas residenciais dos 

lagos Sul e Norte é uma delas. PÁGINA 13

Rubro-negro sai na frente na semi do Carioca contra o 
Vasco e está perto da final contra Botafogo ou Fluminense, 

que ontem caiu na Libertadores. PÁGINAS 19 E 20 

Gabriel Gomes Barbosa foi vítima de tentativa de assalto após sair do 

CED 7 e pedalar rumo à casa da mãe, também em Ceilândia Norte. O 

ataque aconteceu na rua, por volta das 13h, na QNN 37. O jovem, ferido, 

ainda percorreu mais 100 metros antes de cair da bicicleta. Câmeras 

de vídeo gravaram parte do crime. Quando os bombeiros chegaram, 

Gabriel estava morto. O suspeito não levou nenhum objeto da vítima 

e fugiu a pé. Moradores da região reclamam da insegurança. PÁGINA 15

Ex-secretário da Receita Federal afirma, no 

CB.Poder, que a culpa de a gasolina estar 

tão cara não é dos impostos. Mas dos preços 

atrelados ao mercado internacional. “O país 

não tem um plano. Enfrenta dificuldades, numa 

absoluta improvisação”, diz Everardo Maciel. 

Brasil e EUA aumentam juros 
para tentar segurar inflação 

Maciel critica falta de 
planejamento do país 

Estudante de 24 anos é 
assassinado a facadas após  
sair da escola, em Ceilândia

MP e Polícia Civil 
miram denúncia de 
superfaturamento 

Presos suspeitos 
de aplicar golpes 

pelo WhatsApp

PÁGINA 14

PÁGINA 16

Iges

Fim da linha

A disparada de preços nos Estados Unidos levou o Fed, o Banco Central americano, a subir a 

taxa básica da economia no país de 0,25% para 0,50% ao ano, no primeiro aumento desde 2018. 

No dia batizado de “superquarta” pelo mercado financeiro, o BC brasileiro também elevou os 

juros oficiais, que passaram de 10,75% para 11,75% ao ano, e sinalizou nova alta de um ponto 

percentual na reunião de maio. Foi a nona alta consecutiva. Na avaliação de analistas, a luta 

da autoridade monetária contra o dragão da carestia pode frear a retomada econômica.

PÁGINAS 2 E 6

Cinema para 
todos os gostos
A animação Os caras 

malvados e o drama Drive 
my car são as estreias de 
hoje nas telonas. PÁGINA 22 

AFP

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Denise Rothenburg
PT bate cabeça em 4 dos 6 maiores 

colégios eleitorais. PÁGINA 4 

Jéssica Eufrásio
Passe livre no DF a pacientes de 

8 doenças crônicas. PÁGINA 14 

Luiz Carlos Azedo
O atropelo para fazer de Leite 

o nome da terceira via. PÁGINA 2 

Samanta Sallum
Estados e o DF irão ao STF 

contra ICMS único. PÁGINA 16 

Flamengo tem a força

Projeto da 
Luos recebe 

120 emendas

Personal acusado de agredir 
morador de rua defende esposa

 Flagrado por câmeras batendo em um 

homem, em Planaltina, educador físico afirma 

que a esposa foi estuprada. Ele encontrou 

a companheira com um desconhecido no 

carro. A mulher está internada. No Instagram, 

o personal trainer reclamou da exposição do 

caso nas redes sociais. “Estão gerando conteúdo 

ofensivo contra a honra da minha esposa, que 

sofreu violência sexual”, disse.  PÁGINA 15

Bolsonaro soube antes do reajuste nos combustíveis e pediu para 
que fosse adiado: “Por um dia, a Petrobras cometeu esse crime”

PCDF/Divulgação

Marcelo Cortes/Flamengo

PÁGINAS 8 E 9
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COMBUSTÍVEIS

Bolsonaro soube antes de 
reajuste e quis interferir

Presidente diz ter sido informado com antecedência do aumento de preços e tentou adiá-lo. Ele não descarta demissão de general

O 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) admitiu que foi 
avisado com antecedên-
cia sobre os reajustes nos 

preços dos combustíveis e que 
tentou interferir para adiá-los. 
O chefe do Executivo voltou aos 
ataques à Petrobras, acusando a 
estatal de “crime” contra a popu-
lação, e ameaçou de demissão o 
presidente da empresa, o general 
Joaquim Silva e Luna.

Bolsonaro relatou ter envia-
do um pedido informal a Silva e 
Luna para que o aumento fosse 
atrasado em um dia, tempo su-
ficiente para aprovar os proje-
tos do governo sobre o tema no 
Congresso. E completou que “se 
pudesse interferir, as decisões 
seriam outras”.

“Chegou para nós que eles iam 
ajustar na quinta-feira da sema-
na passada. Foi feito pedido para 
que deixasse para o dia seguinte, 
atrasasse um dia. Não nos atende-
ram”, reclamou Bolsonaro, em en-
trevista à TV Ponta Negra, afiliada 
do SBT no Rio Grande do Norte. 
“Por um dia, a Petrobras cometeu 
esse crime contra a população, 
desse aumento absurdo no pre-
ço dos combustíveis. Isso não é 
interferir na Petrobras na ação go-
vernamental. É apenas bom sen-
so, poderiam esperar.”

A intenção de Bolsonaro era 
de que a elevação só ocorres-
se após a aprovação, pelo Con-
gresso, do Projeto de Lei Com-
plementar 11/2020, que altera a 
cobrança do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) incidentes nos com-
bustíveis. Assim, o impacto seria 
menor no bolso dos brasileiros. 
O texto recebeu o aval de Sena-
do e Câmara na quinta-feira, ho-
ras depois de a estatal anunciar 
aumento de 18,7% na gasolina; 

 » INGRID SOARES
 » CRISTIANE NOBERTO
 » MICHELLE PORTELA

Ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel criticou a falta de planejamento do país

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Conspiração e desespero na terceira via 

Por Luiz Carlos Azedo

luizazedo.df@dabr.com.br

Uma operação de cerco e aniquila-
mento da pré-candidatura do governa-
dor de São Paulo, João Doria, como ha-
víamos antecipado, está em pleno curso. 
Praticamente todas as lideranças da cha-
mada terceira via se articulam para subs-
tituí-lo pelo governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, como o candidato 
unificado da terceira via. As conversas de 
bastidores no Congresso incluem, tam-
bém, os deputados da bancada paulista 
aliados do vice Rodrigo Garcia.

Derrotado por Doria nas prévias do 
PSDB, Eduardo Leite acredita que o ca-
valo está passando arreado para sua 
candidatura à Presidência, desta vez, 
para valer. Na primeira oportunidade, 
quem montou foi o governador paulis-
ta, que não está conseguindo bom de-
sempenho na corrida presidencial. Do-
ria empacou nas pesquisas. No levanta-
mento do instituto Quaest/Genial, di-
vulgado, ontem, pela CNN, Doria apare-
ce empatado com o deputado André Ja-
nones (Avante), ambos em quinto lugar, 
com 2% de intenções de votos.

A pesquisa traduziu as dificuldades 

enfrentadas pelos partidos de centro pa-
ra construir uma candidatura de tercei-
ra via, em razão da polarização entre o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), que aparece com 44% das inten-
ções de voto, e o presidente Jair Bolso-
naro (PL), com 26%. Empatados em ter-
ceiro lugar, com 7%, estão os pré-candi-
datos Sergio Moro (Podemos) e Ciro Go-
mes (PDT). Outra postulante do apoio 
da terceira via, a senadora Simone Te-
bet (MDB) aparece com 1%.

Eduardo Leite está de malas pron-
tas para o PSD, de Gilberto Kassab, com 
quem discutiu, inclusive, o apoio finan-
ceiro da legenda à candidatura presi-
dencial. O ex-prefeito de São Paulo ga-
rantiu ao governador gaúcho que as re-
sistências existentes na sigla estão sendo 
superadas. Para o PSD, uma candidatura 
própria é vital para o partido, que hoje 
tem 11 senadores e pode chegar a 50 de-
putados. Se for bem-sucedida, a legenda 
estará entre as cinco maiores do país, ao 
lado de PT, União Brasil, PP e PL. A can-
didatura própria, ainda mais com um 
político jovem, de perfil liberal e ideais 

novas, daria mais identidade ao PSD. 
Sem uma candidatura com esse perfil, 
a divisão da sigla será inevitável, com 
uma ala derivando para o apoio à ree-
leição de Bolsonaro e outra, capitanea-
da pelo próprio Kassab, apoiando Lula.

A conversa de Leite com Kassab provo-
cou um corre-corre na terceira via, com o 
deputado Aécio Neves (PSDB-MG), desa-
feto figadal de Doria, mobilizando alia-
dos para segurar o governador gaúcho 
no PSDB, no pressuposto de que, na sua 
legenda de origem, teria mais possibili-
dades de receber apoio de União Brasil, 
MDB e Cidadania. Dirigentes das três 
legendas fizeram coro com Aécio, por-
que todos têm conhecimento de que as 
bancadas federais dessas siglas em São 
Paulo começam a entrar em desespero 
com o fraco desempenho de Doria nas 
pesquisas. Prometem remover Doria, ca-
so Leite permaneça no PSDB.

Maratona

O cenário eleitoral estimula a conspi-
ração, porque a polarização entre Lula e 

Bolsonaro em São Paulo está cristaliza-
da e começa a se refletir na disputa pelo 
Palácio dos Bandeirantes, com o alinha-
mento de seus eleitores com os candi-
datos que apoiam o ex-prefeito Fernan-
do Haddad (PT) e o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas. O vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato 
de Doria, que também não decola, corre 
risco de virar marisco.

No último levantamento do Ipespe, 
nos dois cenários principais, a posição 
de Garcia não era boa. Na disputa com 
Haddad (PT), 28%; Márcio França (PSB), 
18%; Guilherme Boulos (PSol), 11%; e 
Tarcísio de Freitas (sem partido), 10%, o 
vice-governador tem apenas 5%. Bran-
cos e nulos somam 24%, e não sabe/não 
respondeu, 4%. No cenário mais prová-
vel — Haddad, apoiado por Lula e Alck-
min, com 38%; Tarcísio de Freitas, apoia-
do por Bolsonaro, com 25% —, Garcia, 
com apoio de Doria, teria apenas 10%. 
Brancos e nulos somariam 23%; não sa-
be/não respondeu, 4%.

Apesar das adversidades eleitorais 
e da conspiração dos aliados, Doria 

não dá, até agora, nenhum sinal de 
que pretende desistir. Pelo contrá-
rio, aposta na saída de Eduardo Leite 
do PSDB, que não aceita o resultado 
das prévias, e considera as articula-
ções de Aécio Neves um gesto de de-
sespero. Também não acredita que a 
bancada paulista desista, após sua 
desincompatibilização, quando Ro-
drigo Garcia assumirá o Palácio dos 
Bandeirantes, pois o acordo entre 
ambos já foi selado, na medida em 
que Doria não pretende, de forma al-
guma, concorrer à reeleição.

A agenda do governador paulista 
está focada na maratona de inaugu-
rações que programou para seus úl-
timos dias no cargo. Somente depois 
começará a pré-campanha para a Pre-
sidência, articulando seus palanques 
regionais. Doria tem muitos proble-
mas a resolver fora de São Paulo para 
consolidar a federação com o Cidada-
nia e articular seus palanques majo-
ritários. Em muitos estados, o PSDB 
está mais para Bolsonaro do que pa-
ra Eduardo Leite.

NAS ENTRELINHAS

Petróleo fecha em baixa novamente

O petróleo tem se acomodado, desde terça-feira, abaixo 
de US$ 100 por barril. Ontem, na New York Mercantile 
Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI, com entrega 
prevista para abril, recuou 1,45% (US$ 1,40), a US$ 95,04, 
enquanto o do Brent, para maio, baixou 1,89% (US$ 1,89) 
na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 98,02.

24,9%, no diesel; e 16%, no gás 
de cozinha nas refinarias. O pre-
sidente sancionou o projeto no 
dia seguinte.

O chefe do Executivo enfati-
zou que, por ele, a estatal “po-
deria ser privatizada hoje” para 
“ficar livre do problema”. Tam-
bém cobrou da empresa a re-
dução dos preços, já que vem 
caindo a cotação do petróleo no 
mercado internacional. “Quan-
do eles deram o aumento, o pre-
ço do petróleo, lá fora, estava em 
US$ 130. Hoje, está em US$ 100. 
Agora, eu pergunto à Petrobras 
— porque eu não tenho ascen-
dência sobre ela, eu não mando 
na Petrobras: vão reduzir o au-
mento absurdo concedido na 
semana passada ou está muito 
bom para todos vocês da Petro-
bras?”, disparou.

De acordo com Bolsonaro, “a 
Petrobras se transformou em Pe-
trobras Futebol Clube, clubinho 
que só pensa neles, jamais no 
Brasil”. “Até mesmo repasse para 
o gás de cozinha, impensável, fi-
zeram também”, reprovou.

Demissão

Questionado sobre uma even-
tual substituição de Silva e Luna, 
o presidente voltou a dizer que 
“existe a possibilidade” e que to-
do mundo no governo pode ser 
trocado “se não estiver fazendo 
trabalho a contento”. 

Integrantes da base de apoio 

do governo também pressionam 
a Petrobras. O presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), en-
dossou, mais uma vez, os pro-
testos de Bolsonaro contra a es-
tatal. “Não tenho a visão inter-
na da empresa, a única crítica 
que fiz é de que não precisava 
ter dado o aumento que deu, do 
tamanho que deu, de uma vez 
só. O barril sobe, a gente au-
menta; e o barril baixa, a gen-
te mantém? É preciso que a Pe-
trobras recue do preço e do au-
mento que deu, porque o dólar 
está caindo e o barril está cain-
do, são os dois componentes 
que fazem a política de preços 
da Petrobras”, sustentou.

Em meio às críticas, o vice- 
presidente Hamilton Mourão 
(PRTB) voltou a defender a es-
tatal. Ele frisou que o preço do 
litro da gasolina não deverá vol-
tar a R$ 4, mas disse ser possí-
vel ficar em R$ 6. “O mercado 
começa a se reequilibrar. Bateu 
nos US$ 139 (o barril de petró-
leo), já está em US$ 99, US$ 98. 
É óbvia essa flutuação. Acredito 
que a Petrobras vai encaixar isso 
aí e haverá uma redução”, des-
tacou. “Uma realidade a gen-
te tem de entender: o preço do 
combustível, fruto até da ques-
tão da transição energética que 
nós temos de viver, não vai vol-
tar aos patamares que a gente 
gostaria. Não vamos mais, na 
minha visão, pagar R$ 4 por li-
tro de gasolina.”

O ex-secretário da Receita 
Federal Everardo Maciel refutou 
que os impostos sejam os res-
ponsáveis diretos pelos elevados 
preços da gasolina. Ele destacou 
que tributos representam apenas 
uma parte, e não necessariamen-
te a maior. “Na verdade, o pre-
ço da gasolina está subindo pela 
instabilidade do valor do petró-
leo no mercado internacional e 
da política que adotamos de de-
finição dos preços no mercado 
interno em função dos pratica-
dos no mercado internacional”, 
afirmou, em entrevista ao pro-
grama CB.Poder, parceria entre 
o Correio e a TV Brasília. 

Maciel lembrou que o Brasil 
exporta petróleo. “Se é exporta-
dor, por que temos problemas? 
Porque a nossa capacidade de 
refino é inferior à demanda na-
cional, um ponto antigo e não re-
solvido”, disse. Ele criticou a fal-
ta de planejamento do Brasil. “O 
país não tem um plano, enfrenta 
dificuldades, numa absoluta im-
provisação.”

O especialista é contrário à 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 110, da reforma tribu-
tária. O texto estava previsto para 
ser votado ontem, na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado, mas acabou adiado 

para a próxima semana, diante 
da resistência de parlamentares 
à matéria. “Acho uma propos-
ta mal elaborada, mal discutida. 
Uma proposta que produz um 
enorme deslocamento de car-
ga tributária de uns setores para 
outros sem nenhum propósito”, 
frisou. Na avaliação de Maciel, a 
unificação de impostos como PIS 
e Cofins não faz sentido, pois os 
dois tributos têm a mesma fina-
lidade. “São iguais. Então, na ver-
dade, o objetivo não é fazer uma 
fusão, é aumentar a carga tribu-
tária sobre pequenos e médios 
contribuintes e determinados se-
tores”, ressaltou. 

Impostos não são os vilões
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Brasília-DF               DENISE ROTHENBURG
deniserothenburg.df@dabr.com.br

PT tropeça nas 
próprias pernas

A liderança do 
ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da 
Silva nas pesquisas 
não é sinal de que 
está tudo às mil 
maravilhas no PT. 
Dos seis maiores 
colégios eleitorais 
do país, em quatro 
o partido enfrenta 
dificuldades em 
organizar a vida. 
Corre o risco 
de perder, ou já 
perdeu, aliados no 
plano estadual — 
em alguns locais, 
perde até mesmo 
no plano nacional. 
São Paulo, Rio de 
Janeiro, Bahia estão 
nessa conta. Quem 
acompanha de perto, 
Pernambuco está na 
mesma situação.

Na Bahia, por exemplo, onde o PT comanda há 
16 anos, o lançamento de uma candidatura própria 
tirou o PP da aliança e — como o leitor da coluna 
já sabe — fez jus à fama de que os petistas não são 
generosos na relação. Em São Paulo, o PSB não vai 
apoiar Fernando Haddad. No Rio de Janeiro, há 
dificuldades em fechar a chapa entre PT e PSB. Para 
completar, em Pernambuco, embora Humberto 
Costa tenha desistido da candidatura ao governo, 
ainda não está tudo resolvido.

O vice-governador da Bahia, João Leão, fechou 
o apoio a ACM Neto (União Brasil) ao governo 

estadual, e promete continuar apoiando Lula 
ao Planalto. Na prática, porém, muita gente 
duvida que esse apoio se mantenha ao longo 
da campanha, caso Lula sofra alguma queda 
nas pesquisas. Afinal, faltam sete meses para a 
eleição e muita gente lembra que, na campanha 
de 1994, por essa época do ano, Lula era favorito 
e os ventos mudaram. Mas nada garante que não 
possam mudar novamente este ano.

Não por acaso, Jair Bolsonaro estava ontem 
na Bahia. Sabe como é: onde o PT apresentar 
problemas, os adversários de Lula vão investir 
ainda mais pesado.

CURTIDAS

P
ré-candidato à Presidência 
pelo Podemos, o ex-minis-
tro Sergio Moro resolveu 
atacar o Supremo Tribu-

nal Federal (STF) por ter anula-
do condenações do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
na Lava-Jato. As decisões da Cor-
te abriram caminho para o petis-
ta concorrer ao Planalto nas elei-
ções deste ano — ele é líder das 
pesquisas de intenção de voto. 

“O recado que o Supremo es-
tá mandando é que o crime com-
pensa. O erro não está no juiz, no 
Ministério Público, não está em 
Curitiba. Você tem de olhar pa-
ra Brasília, olhar para o Supre-
mo”, disse, em entrevista à Rádio 
96FM, de Natal. “Não teve perse-
guição coisa nenhuma”, acres-
centou, numa referência ao fa-
to de ter sido considerado, pela 
Corte, suspeito na condução dos 
processos contra Lula. 

Moro enfatizou que a anula-
ção das condenações do petis-
ta, do ex-presidente da Câmara 
Eduardo Cunha e do ex-governa-
dor do Rio de Janeiro Sérgio Ca-
bral não prova que eles são ino-
centes. “Todas as violações de 
leis feitas pelos governos ante-
riores, e pelo atual, não levaram 
o país muito longe. Então, se para 
governar você tem de violar a éti-
ca, a lei, no mínimo, o Brasil tem 
de crescer muito, e as pessoas 
têm de estar muito bem. Mas (o 
país) está estagnado”, afirmou.

O posicionamento de Moro, 
porém, é alvo de críticas no mun-
do jurídico. “Quem tem a respon-
sabilidade de provar a culpa, de 
maneira honesta, é o órgão acu-
sador”, destacou Antonio Carlos 
de Freitas Júnior, especialista em 
direito constitucional. 

Para Freitas Júnior, a insistên-
cia de Moro reforça sua parciali-
dade. “Outra fala crítica (do ex-
juiz) foi dizer que Lula deveria 

estar na cadeia. Isso demonstra 
que ele é parcial e que estava de-
sejoso por um resultado. O juiz 
não pode ter esse desejo. A fa-
la dele só confirma a decisão do 
STF. Estava na cara que ele que-
ria condenar”, ressaltou. 

Dificuldades

Com desempenho contestado 
e em crise com o Movimento Bra-
sil Livre (MBL), Moro tenta en-
contrar um jeito de sobreviver na 
disputa. Em busca de uma iden-
tidade, tem apelado para apa-
rições em programas e conver-
sa com influenciadores digitais 
que abandonaram o presidente 
Jair Bolsonaro (PL). 

Desde que vieram à tona os 
comentários de cunho sexista 
do deputado Arthur do Val so-
bre mulheres ucranianas, a ex-
pectativa é de que houve pre-
juízo à campanha de Moro, 
que não decolou. Foi o segun-
do desgaste, em menos de um 
mês, provocado por aliados do 
ex-juiz. O primeiro havia sido 
uma declaração crítica à cri-
minalização do partido nazis-
ta, feita pelo deputado Kim Ka-
taguiri (SP).

Embora o ex-ministro susten-
te que está tudo em paz na sua 
relação com o MBL, na prática 
não é bem assim. Ele não quis ri-
far o apoio do grupo por comple-
to, mas começou a isolar os cabe-
ças do movimento de discussões 
da campanha, numa tentativa de 
conter danos.

O pré-candidato está montan-
do um grupo paralelo para refle-
tir melhor seu real conselho po-
lítico, com nomes como os se-
nadores Álvaro Dias (PR) e Orio-
visto Guimarães (PR); a deputa-
da Renata Abreu (SP), presidente 
nacional do partido; e o general 
Carlos Alberto dos Santos Cruz, 
ex-ministro da Secretaria de Go-
verno. (Com Agência Estado)

PODER

Moro dispara contra o Supremo
O ex-ministro, pré-candidato ao Planalto, ataca Corte por ter anulado condenações de Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto

 » VICTOR CORREIA
Sergio Dutti

Moro: “O recado que o Supremo está mandando é que o crime compensa”

O casal norte-americano Jo-
nathan e Diana Toebbe foi pre-
so, ontem, sob a acusação de 
tentar vender para o Brasil se-
gredos militares sobre a tec-
nologia dos reatores nucleares 
usados em submarinos. O en-
genheiro naval da Marinha dos 
Estados Unidos e a esposa de-
le ofereceram as informações 
a autoridades militares brasi-
leiras, que denunciaram o caso 
de espionagem ao adido legal 
do FBI no país. 

Toebbe se propôs a fornecer 

milhares de páginas de documen-
tos confidenciais de Washington 
aos militares. De acordo com a 
reportagem do The New York Ti-

mes, que revelou o caso na terça-
feira, o casal cogitou vender os 
segredos para Rússia ou China, 
mas escolheu o Brasil por não se 
tratar de um país hostil aos Esta-
dos Unidos. 

Conforme a reportagem, o ca-
sal sabia que o Brasil desenvolve 
tecnologia de submarinos nu-
cleares desde 1978, sendo assim, 
especularam que o país teria re-
servas financeiras para aplicar 
na compra do material sigiloso.

Segundo o NYT, quando Jo-
nathan Toebbe enviou uma car-
ta, em 2020, oferecendo os segre-
dos à agência de inteligência mi-
litar brasileira, os militares entra-
ram em contato com o governo 
americano.

Disfarçado

A partir de dezembro daquele 
ano, um agente do FBI passou a 
conversar com o espião, se fazen-
do passar por oficial brasileiro 
para conduzir uma falsa negocia-
ção com Toebbe. Nesse período, 
o militar concordou em fornecer 

assistência técnica ao programa 
de submarinos nucleares do Bra-
sil, repassando dados confiden-
ciais que ele havia aprendido du-
rante anos trabalhando para a 
Marinha americana.

O casal foi preso em outubro 
e, no mês passado, se declarou 
culpado das acusações de espio-
nagem. Jonathan pode pegar até 
17 anos de prisão; Diana, três.

Procurados pela reporta-
gem, o Ministérios da Defe-
sa  e o Itamaraty não comen-
taram o assunto. O Ministério 
da Justiça informou que des-
conhecia o assunto. 

Presos por tentar vender segredos dos EUA
 » MICHELLE PORTELA

Morreu, na noite de terça-
feira, em São Paulo, José 
Anselmo dos Santos, o cabo 
Anselmo, ex-agente duplo 
que atuou durante o regime 
militar. Ele estava com 80 anos 
e faleceu em decorrência de 
complicações causadas por 
cálculo renal. O militar ficou 
conhecido nacionalmente após 
se tonar um agente infiltrado 
da ditadura em grupos 
guerrilheiros. A trajetória 
— principal colaborador 
dos órgãos de repressão do 
regime militar — é contada no 
livro O Massacre da Granja 
de São Bento, do jornalista 
pernambucano Luiz Felipe 
Campos. A operação resultou 
na morte de seis militantes 
da Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR), em 
janeiro de 1973, no Grande 
Recife, e teve participação 
decisiva do agente duplo. 

 » Morre cabo Anselmo, 
ex-agente infiltrado 
da ditadura militar

Nem vem

No Palácio do Planalto, 
a avaliação é de que a 
defasagem do preço do 
combustível está zerada, 
uma vez que houve redução 
do preço do barril e o 
valor dos combustíveis foi 
reajustado. Logo, para o 
curto prazo, o governo 
não quer saber de novos 
aumentos.

Missão difícil

As conversas do PSDB 
— leia-se a ala de Aécio 
Neves — com o governador 
do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, para que 
ele permaneça no partido, 
são vistas pelos gaúchos 
como o oferecimento 
de “terreno no céu”. Isso 
porque o governador de 
São Paulo, João Doria, com 
a responsabilidade de gerir 
um estado grande, ainda 
não conseguiu colocar os 
dois pés na pré-candidatura 
presidencial que conquistou 
nas prévias do partido.

Se for viável, 
ganhará o apoio

O presidente do PSD, 
Gilberto Kassab, que 
já abriu a porta para o 
ingresso de Eduardo Leite 
no papel de candidato a 
presidente da República — 
e ontem reforçou o convite 
—, tem apostado entre 
amigos que se o governador 
gaúcho emplacar, a turma 
do PSDB o apoiará. Assim 
como o MDB.

Sempre dividido I/ O MDB, todas as vezes 
que lançou candidato a presidente e não 
subiu nas pesquisas, largou-o no meio do 
caminho. De Ulysses Guimarães, em 1989, 
a Henrique Meirelles, na última eleição, 
o MDB jamais foi totalmente fiel a seus 
presidenciáveis.

Sempre dividido II/ O deputado Aécio 
Neves (MG) lembrou, esses dias, a vários 
políticos, que abriu mão da candidatura 
presidencial em 2010 para unir o partido em 
torno de José Serra. Ele não conta, porém, 
que o PSDB não se uniu. Em alguns estados, 
a campanha presidencial tucana só aparecia 
nas ruas quando o candidato tucano  
visitava o estado.

O teste de Mourão/ Pré-candidato 
ao Senado pelo Republicanos, o vice-
presidente Hamilton Mourão (foto) se filiou 
ao Republicanos sem a presença do ministro 
da Cidadania, João Roma, que estava na 
Bahia com Bolsonaro. O ministro Onyx 
Lorenzoni, pré-candidato ao governo do Rio 
Grande do Sul, também não compareceu.

Ônibus lotado/ Presidente do PL do 
Distrito Federal, a ministra da Secretaria 
de Governo, Flávia Arruda, está com 
dificuldades de atender aos pedidos de 
filiação de deputados distritais. A nominata 
já está praticamente fechada.

EVARISTO SA
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MÉRITO INDÍGENA

Medalha da 

discórdia
Entrega de honraria do Ministério da Justiça surpreende 
pelos ataques de Bolsonaro aos direitos dos povos nativos

O 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) foi condecorado, on-
tem, com a Medalha do 
Mérito Indigenista, hon-

raria concedida pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública. A 
honraria é um “reconhecimento 
pelos serviços relevantes” relacio-
nados à defesa das comunidades 
indígenas. A condecoração, cuja 
portaria foi assinada pelo minis-
tro Anderson Torres, recebeu du-
ras críticas, pois Bolsonaro ataca 
frequentemente questões rela-
cionadas à causa indígena — co-
mo o marco temporal das demar-
cações das terras das comunida-
des nativas, que está sendo deba-
tida no Supremo Tribunal Federal 
(STF) — ou defende a exploração 
mineral dentro das reservas.

A homenagem foi duramen-
te criticada no Congresso e nas 
redes sociais. A única deputada 
indígena na Câmara dos Depu-
tados, Joênia Walpichana (Re-
de-RR), lembrou que Bolsonaro 
sempre deu declarações contra os 
direitos dos povos nativos e atuou 
pelo desmonte das comunidades.

“Na semana passada na Câma-
ra, por ordem dele, era prioridade 
a liberação do garimpo e minera-
ção em terras indígenas. Já assi-
nei pedidos de impeachment por 
violar os direitos dos povos indí-
genas. É o contrário do que essa 
medalha significa”, criticou.

Já o deputado Alessandro 

Molon (PSB-RJ) protocolou um 
projeto de decreto legislativo pa-
ra sustar os efeitos da portaria 
que concede a medalha. Para o 
parlamentar, a honraria é uma 
agressão aos povos indígenas.

“O governo que mais afrontou 
os direitos indígenas tem o des-
plante do mérito indígena. O Con-
gresso precisa votar o projeto para 
deixar claro que não compactua 
com essa afronta”, indignou-se.

A deputada federal Marília Ar-
raes (PT-PE) publicou no Twitter: 
“Deboche! Bolsonaro, já denun-
ciado por promover genocídio 
indígena por entidades ligadas 
aos direitos dos povos, receberá 
a Medalha do Mérito Indigenis-
ta. É inacreditável”.

O ex-ministro do Meio Am-
biente Carlos Minc também rea-
giu: “Só se for mérito por destruir 
nações indígenas, autorizar ocu-
pação de terras e intoxicação por 
mercúrio. Vamos caçar essa ver-
gonha!”, publicou.

A ativista Sonia Guajajara dis-
se que “se já não bastasse todos 
os retrocessos que estamos en-
frentando, uma medalha para 
Bolsonaro e aliados por seus ‘re-
levantes’ serviços aos povos indí-
genas. Absurdo!”

Em nota, a Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil 
(Apib) repudiou a nomeação e 
classificou como deboche. “Es-
ta manifestação repudia a por-
taria do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.”

 » DEBORAH HANA CARDOSO

Bolsonaro é 
contra o marco 
temporal 
das terras 
indígenas 
e defende a 
mineração 
dentro das 
reservas

Isac Nóbrega/PR

O que ele disse

“Pena que a cavalaria 
brasileira não tenha sido tão 
eficiente quanto a americana, 
que exterminou os índios” 
12 de abril de 1998

“Com toda a certeza, o 
índio mudou. Está evoluído. 
Cada vez mais o índio é um 
ser humano igual a nós” 
23 de janeiro de 2020

“Não tem terra indígena 
onde não têm minerais. Ouro, 
estanho e magnésio estão 
nessas terras, especialmente na 
Amazônia, a área mais rica do 
mundo. Não entro nessa balela 
de defender terra pra índio” 
Abril de 2015

“Em 2019, vamos desmarcar 
(a reserva indígena) 
Raposa Serra do Sol. 
Vamos dar fuzil e armas 
a todos os fazendeiros” 
21 de janeiro de 2016

“(reservas indígenas) 
sufocam o agronegócio. 
No Brasil não se consegue 
diminuir um metro  
quadrado de terra indígena” 
22 abril 2015

“Se eleito, vou dar uma 
foiçada na Funai, mas 
uma foiçada no pescoço. 
Não tem outro caminho. 
Não serve mais” 
21 janeiro 2016

Os municípios que votaram 
em Jair Bolsonaro nas eleições de 
2018 registraram mais óbitos pela 
covid-19, em 2021, do que aque-
les nos quais os eleitores escolhe-
ram Fernando Haddad (PT). Os 
dados são de uma pesquisa rea-
lizada por um grupo de pesquisa-
dores da Universidade de Brasília 
(UnB), da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Fio-
cruz, e publicada na edição pa-
ra as Américas da revista Lancet.

Nesses municípios cuja es-
colha foi Bolsonaro, o risco de 
morte foi 44% superior do que 
nos demais. No Nordeste, a ta-
xa de mortalidade foi muito in-
ferior quando comparada à taxa 

de municípios bolsonaristas das 
regiões Sul e Sudeste.

Foram analisadas 5.570 cida-
des. Os municípios estudados 
têm estruturas sanitárias seme-
lhantes a fim de impedir que va-
riáveis, como a subnotificação 
de casos, possam interferir nos 
resultados obtidos.

Um caso curioso do estudo é 
o de Chapecó (SC), que, no iní-
cio da pandemia, em 2020, tinha 
uma taxa de óbitos muito menor 
do que a média nacional. A partir 
de 2021, quando o prefeito João 
Rodrigues tomou posse, o índice 
de mortes acumuladas se tornou 
o maior do país: 75%. O prefeito é 
aliado de Bolsonaro e defendeu a 
utilização do kit covid como tra-
tamento contra a covid-19.

 » GABRIELA CHABALGOITY*

Cidade bolsonarista 
teve mais mortes

covid-19

ACESSE E

SAIBA MAISC
J
17
0
0

www. p a u l o o c t a v i o . c om . b r

NOROESTE SQNW 307
RESIDENCIAL NÍV IO GONÇALVES

QUALIDADES
2 salões de festa
Piscina com raia de 12 m
Academia
Brinquedoteca

VANTAGENS
Plantas flexíveis
Lazer na cobertura
e no pilotis
Facilidade de negociação

2 QUARTOS
73 a 84 m²
1 suíte
Até 2 vagas
de garagem

3 QUARTOS
115 m²
1 suíte
Até 2 vagas
de garagem

COBERTURAS
DUPLEX
148 a 170 m²
1 suíte
2 vagas de garagem

2
º

O
f
íc

io
R

5
M

.1
6

1
.4

1
7

ARQUITETA MARIANA BRANDÃO

É UMA OPÇÃO
INTERESSANTE
PARA CASAIS JOVENS.
ELE TEM FLEXIBILIDADE
PARA A PESSOA DEIXAR
O APARTAMENTO COM
A CARA DELA.”

“

PO
LTR

ON
AB

EG
–S

ER
GIO

RO
DR

IGU
ES

/H
ILL

HO
US

E

VISITE NOSSAS
CENTRAIS DE VENDAS

208/209 NORTE
(Eixinho, ao lado do McDonald’s)

NOROESTE
(CLNW 2/3)

GUARÁ II
(QI 33 Lote 2)



6 • Correio Braziliense — Brasília, quinta-feira, 17 de março de 2022

Economia
Editor: Carlos Alexandre de Souza  
carlosalexandre.df@dabr.com.br
3214-1292 / 1104 (Brasil/Política)

Euro

R$ 5,625

Comercial, venda 
na quarta-feira

CDB

11,67%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Setembro/2021 1,16          
Outubro/2021                 1,25
Novembro/2021            0,95
Dezembro/2021             0,73
Janeiro/2022                  0,54

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

R$ 5,093
(-1,27%)

10/março 5,016

11/março 5,054

14/março 5,120

15/março 5,159

Na quarta-feira

Capital de giro

6,76%
1,55%
Nova York

Bolsas
Na quarta-feira

1,98%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

11/3 14/3 15/3 16/3

111.112111.713 

CONJUNTURA

Selic vai a 11,75% com 
expectativa de alta

N
a segunda reunião do ano 
do Comitê de Política Mo-
netária (Copom), o Banco 
Central decidiu, ontem, 

elevar a taxa básica da economia 
(Selic) de 10,75% para 11,75% ao 
ano, em linha com as expectati-
vas do mercado. O BC ainda sina-
lizou nova alta “da mesma magni-
tude” para o próximo encontro do 
colegiado, nos dias 3 e 4 de maio, 
quando os juros básicos devem 
subir para 12,75% anuais. 

A decisão foi unânime. Passa-
do um ano desde o início do ci-
clo de aperto monetário, com no-
ve altas consecutivas da Selic, os 
juros básicos voltaram ao pata-
mar mais elevado desde abril de 
2017. E, com base em um levan-
tamento feito pela Infinity Asset 
Managment com as projeções pa-
ra os juros reais (descontada a in-
flação) para os próximos 12 me-
ses, o Brasil tem a segunda maior 
taxa do mundo, de 7,10% ao ano, 
patamar acima do registrado du-
rante o governo da ex-presidente 
Dilma Rousseff, de 4,82%. No ran-
king de 40 países, 
o juro real brasi-
leiro só fica atrás 
do da Rússia, de 
30,07% anuais.

De acordo 
com analistas, a 
tendência é de 
que a Selic conti-
nue subindo, pe-
lo menos até ju-
nho. Nesse mês, 
o BC deverá ava-
liar novamen-
te se interrom-
pe ou dá conti-
nuidade ao ciclo, 
deixando a Selic 
em torno de 13% 
a 13,25% ao ano. 

No comuni-
cado de ontem, 
o Banco Cen-
tral demons-
trou preocupa-
ção com a dispa-
rada da inflação 
por conta dos efeitos da guerra 
na Ucrânia, que se ancoraram 
nas expectativas do mercado. “O 
Copom considera que, diante de 
suas projeções e do risco de de-
sancoragem das expectativas pa-
ra prazos mais longos, é apropria-
do que o ciclo de aperto monetá-
rio continue avançando signifi-
cativamente em território ainda 
mais contracionista”, informou a 
nota do colegiado. O comitê ten-
tou sinalizar o compromisso de 
cumprimento das metas de in-
flação, mas preocupação com o 
aumento do desequilíbrio fiscal. 

“O Copom anunciou uma res-
posta a esse novo choque inflacio-
nário de duas formas. Na primei-
ra, preferiu aumentar a Selic em 
dois pontos percentuais em duas 
etapas, ontem e em maio. E, na 
segunda, sinalizou que fará o que 
for necessário para desinflacio-
nar a economia e reancorar as ex-
pectativas de inflação, para con-
vergirem para a meta”, afirmou 
Roberto Padovani, economista-
chefe do Banco BV. Ele prevê a 
Selic em 13,25% em junho, pata-
mar que deve permanecer até o 
fim do ano. “O BC mostrou que 

está comprometido com o sis-
tema de metas e deu um recado 
duro e consistente com essa visão 
de que a inflação vai ser mais alta 
em 2022 e em 2023”, acrescentou.

No comunicado, o Copom ad-
mitiu o aumento de incertezas em 
relação ao compromisso de cum-
primento das regras fiscais. Isso se 
deve, em grande parte, às medi-
das cogitadas pelo governo e pelo 
Congresso para conter o aumento 
dos combustíveis. Há um risco de 
medidas populistas, a fim de ga-
rantir a reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), serem ado-
tadas, aumentando ainda mais 
o rombo das contas públicas. “O 
Comitê avalia que a incerteza em 
relação ao arcabouço fiscal man-
tém elevado o risco de desancora-
gem das expectativas de inflação, 
mas considera que esse risco está 
sendo parcialmente incorporado 
nas expectativas de inflação e pre-
ços de ativos utilizados em seus 
modelos”, alertou a nota. 

Para o economista Gustavo 
Arruda, chefe de pesquisa eco-
nômica para América Latina do 
BNP Paribas, esse ponto é im-

portante por-
que é o que vai 
pressionar a in-
flação nos pró-
ximos meses e 
manter a taxa 
Selic acima “em 
dois dígitos até 
o fim de 2023”. 
“A decisão do 
Copom era es-
perada, mas um 
dos pontos im-
portantes do 
comunicado é 
que o BC sina-
lizou que, se for 
necessário e as 
expectativas de 
inflação indica-
rem a necessi-
dade de mais al-
tas dos juros, ele 
não vai ter res-
trições em efe-
tuá-las”, disse. 

Pós-pandemia

Os analistas, contudo, reco-
nhecem que a decisão não vai 
ajudar na retomada da economia 
pós-pandemia, podendo atrapa-
lhar os planos de reeleição de 
Bolsonaro. Com juros cada vez 
mais elevados, o Produto Interno 
Bruto (PIB) dificilmente vai deco-
lar como prometeu o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. O custo 
para os empréstimos deve subir 
para as famílias, que já estão com 
níveis recordes de endividamen-
to, travam um dos motores do 
crescimento: o consumo. E, para 
as empresas, os financiamentos 
devem ficar mais caros, ajudan-
do a travar qualquer processo de 
investimentos do setor produti-
vo, e, consequentemente, de ge-
ração de empregos.

Apesar de atender às expectati-
vas do mercado financeiro, o Co-
pom desagradou o empresariado. 
“O BC cumpriu o que prometeu. 
Mas acho que o BC, dessa vez, vai 
se arrepender de dizer que a pró-
xima alta será de 1%. É impossível 
adivinhar amanhã, ainda mais em 
maio deste ano. É uma péssima 

expectativa”, afirmou Carlos Tha-
deu de Freitas Gomes, ex-diretor 
do Banco Central e economista-
chefe da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). 

O presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 

de São Paulo (Faesp), Fábio de 
Salles Meirelles, disse, em no-
ta, que a manutenção da Selic 
em patamares elevados será uma 
“bomba de fragmentação” sobre 
os custos de produção do setor, 
“com reflexos inevitáveis nos pre-
ços de alimentos, commodities, 

insumos e biocombustíveis”. 
A Federação das Indústrias do 

Rio de Janeiro (Firjan), por sua 
vez, afirmou, em nota, que “a al-
ta da Selic já compromete a recu-
peração econômica consistente 
em 2022, porque a atividade ain-
da segue fragilizada”. 

 » ROSANA HESSEL
Em dia de decisão de política 

monetária no Brasil e nos Esta-
dos Unidos, a chamada “super-
quarta” do mercado financeiro, 
o Federal Reserve (Fed, o banco 
central norte-americano), anun-
ciou aumento na taxa básica de 
juros norte-americana. É a pri-
meira vez que o Fed adota tal me-
dida desde 2018. 

O Fomc, comitê de política 
monetária do Fed, elevou os ju-
ros básicos em 0,25 ponto per-
centual, fazendo o intervalo da 
taxa ficar entre 0,25% e 0,5% ao 
ano. A decisão ocorreu em linha 
com as expectativas do mercado, 
mas não foi consensual. 

Analistas reconhecem que, 
quando os juros na maior eco-
nomia do planeta sobem, o flu-
xo de capital estrangeiro muda 
de direção. O resultado esperado 
daqui para frente é conhecido: os 
países emergentes deixam de ser 
o destino de investidores de cur-
to prazo, e suas moedas passam 
a se desvalorizar. 

No comunicado, o Fomc si-
nalizou preocupação com a dis-
parada da inflação nos Estados 
Unidos. Em fevereiro, ela atingiu 
7,9% no acumulado em 12 meses 
— o maior patamar desde janei-
ro de 1982 —, antes mesmo das 
pressões inflacionárias decorren-
tes da guerra na Ucrânia. Com 
esse cenário, Felipe Rodrigo de 
Oliveira, economista da MAG In-
vestimentos, prevê os juros ame-
ricanos chegando a 2% ao ano 
entre setembro e outubro.

“Na estratégia de ‘não fazer 
marola’, o comunicado pós-reu-
nião do Fomc foi o mais sucinto 
possível”, avaliou o economista-
chefe do Banco Alfa, Luis Otávio 
de Souza Leal. “Pouco ou nada foi 
dito a respeito dos próximos pas-
sos da política monetária do Fed. 
Apenas indicou que serão neces-
sárias novas altas e que a decisão 
a respeito da redução do balanço 
de ativos será tomada nas próxi-
mas reuniões”, acrescentou.

Na avaliação de Leal, o co-
municado do Fomc foi hawkish 
(mais agressivo na condução da 
política monetária), mas não pe-
lo que disse, “mas pelo que mos-
trou que vai fazer”. “Isso reforça a 
nossa projeção de juros ao final 
do ano em 2% e de final de ciclo 
em 3%”, concluiu. Ele aposta-
va alta de 0,25 ponto percentual 
na decisão do Fomc e alta de 1,0 
ponto percentual na taxa básica 
da economia (Selic). “Os bancos 
centrais querem evitar mais agi-
tação no mercado. Há muita vo-
latilidade no mercado por conta 
da guerra e das incertezas”, disse.

André Perfeito, economista-
chefe da Necton Investimen-
tos, também aposta em novas 
altas de juros nos EUA. “O Fed 
citou o conflito da Ucrânia co-
mo um motivo adicional de 
incerteza e a inflação corrente 
em alta”, destacou.

Segundo ele, falta sinalização 
sobre o programa de redução 
de ativos, o tapering, o que po-
de deixar esse assunto “soando 
frouxo”, fazendo os juros mais 
curtos dispararem. Com isso, a 
decisão do Fed, na avaliação de-
le, não agradou aos investidores 
e deve reforçar o sentimento de 
que será necessário mais altas 
de juros. (RH)

Fed também 
sob pressão

Comitê de Política Monetária confirma a previsão do 
mercado, eleva a taxa básica de juros em um ponto 
percentual e sinaliza que vai repetir o ajuste em maio   

O Copom considera 
que, diante de suas 
projeções e do risco 
de desancoragem das 
expectativas para 
prazos mais longos, é 
apropriado que o ciclo 
de aperto monetário 
continue avançando 
significativamente em 
território ainda mais 
contracionista”

Comunicado do BC
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Montadora chinesa GWM oficializa
investimento de R$ 10 bilhões

Agora é para valer. Depois de muita especulação, a montadora 
chinesa Great Wall Motor (GWM) confirmou que irá investir R$ 10 
bilhões no Brasil até 2032, sendo R$ 4 bilhões até 2025. A fábrica da 
empresa no país pertencia à Mercedes-Benz e está localizada em 

Iracemápolis, no 
interior paulista. 
Segundo a GWM, 
a prioridade será a 
produção de SUVs 
e picapes elétricas 
e a expectativa é 
fabricar 100 mil 
veículos por ano. 
No curto prazo, a 
unidade deverá gerar 
2 mil empregos.

CONJUNTURA

Passagem 
cara é culpa 
da guerra

Apesar de o Congresso ter aprovado PL que isenta querosene de aviação de 
impostos, aéreas atribuem ao preço do petróleo impossibilidade de reduzir tarifas

A 
vontade de viajar impul-
sionada pela flexibiliza-
ção das restrições sanitá-
rias terá de esperar. Ape-

sar da isenção de impostos sobre 
o querosene de aviação, aprova-
da pelo Congresso pelo Proje-
to de Lei Complementar (PLP) 
11/20, na última semana, os pre-
ços das passagens aéreas conti-
nuarão caras. Para piorar, as em-
presas do setor devem diminuir a 
quantidade de voos disponíveis.

Segundo as principais com-
panhias, tudo é efeito da inva-
são russa da Ucrânia. Segundo 
as empresas, o impacto do con-
flito sobre o preço do petróleo — 
e, por consequência, dos com-
bustíveis — não permitiu a re-
dução nas tarifas.

Segundo a Latam, o reajuste 
estimado no preço das passagens 

é de até 30%. A companhia re-
conhece que “diante da imposi-
ção desse novo cenário de crise 
sem precedência e previsibilida-
de, afetará o aumento no preço 
das passagens”.

Sobre a redução do número de 
decolagens, a Latam salienta que a 
operação de voos para novos des-
tinos, previstos para os primeiros 
seis meses de 2022, tiveram seu 
lançamento postergado em razão 
da alta dos combustíveis.

Já a Azul explicou que o con-
flito no Leste Europeu resultou 
em “um aumento exponencial 
do valor de várias commodi-
ties, em especial do barril de 
petróleo, que já vinha sofren-
do consecutivas altas em fun-
ção da pandemia da covid-19, 
pressionando muito o valor 
do QAV (querosene de avia-
ção)”. Sobre a redução de voos, 
a empresa admite que a conti-
nuidade da guerra pode adiar 

 » DEBORAH HANA CARDOSO
 » MARIA EDUARDA ANGELI*

Empresas aéreas estudam, ainda, a diminuição das rotas

Minervino J?nior/CB/D.A Press

RAPIDINHAS

»  O setor de serviços perdeu fôlego, 
a exemplo de quase todas as 
atividades econômicas. De acordo 
com dados do IBGE, em janeiro 
o segmento encolheu 0,1% em 
relação a dezembro, após crescer 
4,7% nos dois últimos meses de 
2021. O indicador ainda está 5,2% 
abaixo do pico da série histórica, 
registrado em novembro de 2014.

»  A varejista de decoração Westwing 
inaugurou, nesta semana, em São 
Paulo, a sua sexta loja física no 
país. Até o final do ano, outras 
unidades serão abertas em Belo 
Horizonte, Brasília e Rio de 
Janeiro. A empresa tem planos 
para chegar ao Norte e Nordeste, 
mas apenas a partir de 2023.

»  A Inditex, maior varejista de 
roupas do mundo, rendeu-se à 
era digital. O grupo espanhol, 
dono de marcas como Zara e 
Massimo Dutti, sempre priorizou 
as unidades físicas e demorou para 
investir no mundo on-line. Com 
as mudanças na sociedade, foi 
preciso agir. O grupo espera que 
as vendas digitais respondam por 
30% das receitas totais até 2024.

»  A produção física de embalagens, 
um termômetro importante 
para a economia brasileira, 
recuou 3% em 2021, segundo 
estudo realizado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) a pedido 
da Abre, associação que 
representa as empresas do 
setor. Para 2022, o cenário 
também continuará desafiador: 
a previsão é de novo recuo, 
embora menos intenso — 0,5%.

Mercado S/A AMAURI SEGALLA

amaurisegalla@diariosassociados.com.br

A Truth, que pretende cativar o público da 
extrema-direita, enfrenta uma acusação de 

violação de direitos autorais

uma retomada mais vigorosa 
da oferta.

A Gol, por sua vez, também 
atribuiu as passagens caras ao 
conflito russo-ucraniano, que 
elevou o preço internacional do 
petróleo. “As cotações atuais, as 
maiores desde 2008, impactam 
os custos das operações de to-
das as companhias aéreas, que 
têm justamente no preço do QAV 
(querosene de aviação), a variá-
vel que mais interfere nos preços 

de passagens”.
Segundo a aérea, o “QAV vem 

sofrendo constantes altas nos úl-
timos três anos e, neste momen-
to, representa cerca de 50% dos 
custos de um voo, percentual 
bem acima da média histórica”. 
E alertou: “Diante desde cenário, 
é inevitável o aumento dos valo-
res das passagens”.

*Estagiária sob a supervisão 
de Fabio Grecchi

A Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN) anunciou, ontem, 
que fará dois aumentos nos pre-
ços do aço em abril. Os reajustes 
afetarão os laminados a quente, 
as bobinas a frio e zincadas, e os 
aços pré-pintados e longo (ver-
galhão), além do galvalume.

Representa que, no curto 

prazo, haverá aumentos de cus-
tos nas indústrias automobi-
lística e de eletrodomésticos, 
além da construção civil — on-
de essas matérias-primas são 
largamente utilizadas. O preço 
da folha metálica, que é usada 
nas embalagens de alimentos, 
não será aumentado — o que 
poderia empurrar a inflação 
mais para cima.

De acordo com o diretor-execu-
tivo da CSN, Luís Fernando Marti-
nez, serão dois reajustes: o primei-
ro de 12,5%, a partir de 1º de abril, 
e o segundo no dia 15, de 7,5%. A 
siderúrgica está repassando o au-
mento de custos com o carvão, 
que nos últimos meses disparou 
no mercado internacional.

Em dezembro, o carvão esta-
va cotado a US$ 320 a tonelada 

e, atualmente, está entre US$ 650 
a US$ 700 a tonelada por causa, 
também, da pressão nos preços 
exercida pela invasão da Ucrânia 
pela Rússia. “Nosso plano é de ze-
rar os descontos que foram dados 
em momentos de acomodação 
do mercado, e até subir um pou-
co”, afirmou Martinez. No ano 
passado, a CSN aumentou os pre-
ços dos seus produtos em 85%.

Aço sobe e impacta veículos e imóveis
 » MICHELLE PORTELA

54%
dos jovens brasileiros entre 

18 e 35 anos preferem bancos 
digitais, segundo pesquisa feita 

pela fintech alemã Mambu

O Brasil é uma ilha de 
ações baratas e de valor”

Felipe Miranda, fundador da 

Empiricus Investimentos

Rede social de Trump enfrenta problemas 
técnicos e acusações de plágio

Donald Trump está colocando a sua reputação 
de empresário em risco. Recém-lançada por ele, a 
rede social Truth, que pretende cativar o público da 
extrema-direita, continua trazendo dor de cabeça 
para o ex-presidente — e, claro, para os usuários. 
Além de problemas técnicos aparentemente 
incontornáveis, a plataforma enfrenta uma 
acusação de violação de direitos autorais. Segundo 
a empresa americana Mastodon, Trump teria se 
apropriado de um software indevidamente. Outra 
companhia, uma vendedora britânica de painéis 
solares para caminhões, afirma que o magnata 
roubou seu logotipo, baseado em uma letra “T” 
maiúscula com um ponto final. Os problemas são 
tão graves que a Truth mal nasceu e já começa 
a cair no ostracismo. Nos primeiros dias após 
o lançamento, chegou a ser o aplicativo mais 
baixado na App Store. Agora, não está sequer 
entre os 100 primeiros. Ao que parece, os radicais 
já estão satisfeitos com outros duas redes sociais 
em que tudo é permitido, a Gettr e a Parler.

Chip Somodevilla/AFP

Sergei Supinsky/AFP
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Por que a Ucrânia atrai 
jogadores brasileiros?

A debandada de jogadores brasileiros de 
futebol da Ucrânia exige uma reflexão que 
é anterior à guerra. Como um país pobre 
— é apenas o 58º PIB do mundo, segundo 
ranking de 2020 feito pelo Fundo Monetário 
Mundial —, sem tradição no esporte e com 
tremenda instabilidade política pode atrair 
atletas do Brasil? A resposta é óbvia: isso só 
ocorre, ou ocorria, graças à incompetência 
dos dirigentes. Eles destruíram as 
finanças dos clubes e tornaram um 
produto nobre um grande fiasco.

Corretora Avenue lança 
plataforma com fundos 
internacionais

O mercado de investimentos está cada 
vez mais sofisticado. Corretora sediada 
nos Estados Unidos com foco no público 
brasileiro, a Avenue Securities abriu uma 
plataforma de fundos internacionais. 
São 40 produtos de gigantes como 
BlackRock, maior gestora de ativos 
do mundo, e Pimco, responsável pela 
administração de US$ 2 trilhões, incluindo 
recursos de bancos centrais. No Brasil, 
essa indústria está em alta. Em 2019, o 
patrimônio líquido dos fundos somou 
R$ 7 trilhões, o maior valor da história.
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Eu acho... 

A paz em rascunho 
Negociadores ucranianos e russos trabalham em um documento de 15 pontos que prevê renúncia de Kiev à Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan), redução do contingente militar e neutralidade da Ucrânia. Biden e Putin trocam farpas

D
epois de 22 dias de guer-
ra, a paz começa a ser 
vislumbrada no fim do 
túnel. O jornal Finan-

cial Times divulgou que dele-
gações de negociadores russos 
e ucranianos fizeram progres-
so significativo e redigiram o 
rascunho de um plano de paz 
de 15 pontos. Segundo o do-
cumento, a Rússia aceita-
ria um cessar-fogo e retira-
ria suas tropas da ex-repú-
blica soviética, enquanto a 
Ucrânia ganharia a condi-
ção de Estado neutro, desis-
tiria da adesão à Organiza-
ção do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan) e manteria 
suas Forças Armadas, desde 
que o presidente Volodymyr 
Zelensky aceite encolher o 
contingente militar. 

Ontem, em entrevista à emis-
sora canadense RBC News, o mi-
nistro das Relações Exteriores da 
Rússia, Serguei Lavrov, confirmou 
que Moscou e Kiev estão “perto 
de concordar” com a neutralida-
de da Ucrânia. “As negociações 
não são fáceis por motivos ób-
vios. Há alguma esperança de 
chegar a um compromisso. O 
status neutro agora está sendo 
seriamente discutido com se-
riedade, é claro, com garantias 
de segurança”, admitiu. Mais ce-
do, Zelensky avaliou as propos-
tas russas como “mais realistas”. 
“Qualquer guerra termina com 
um acordo”, declarou. 

Em meio aos avanços diplomáti-
cos, farpas trocadas pelos presiden-
tes Vladimir Putin e Joe Biden eleva-
ram a tensão entre as duas maiores 
potências do planeta. “Eu penso 
que ele (Putin) é um criminoso de 
guerra”, declarou ontem o líder nor-
te-americano. A porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki, reforçou que Bi-
den falava “com o coração”, depois 
de tomar conhecimento de “ações 
bárbaras de um ditador brutal em 
sua invasão de um país estrangeiro”.

A resposta do Kremlin foi quase 
imediata. “Consideramos inaceitá-
vel e imperdoável semelhante re-
tórica por parte de um chefe de Es-
tado, cujas bombas mataram cen-
tenas de milhares de pessoas em 
todo o mundo”, reagiu o porta-voz 
do governo russo, Dmitri Peskov. 
Na Ucrânia, os ataques seguem vi-
timando os civis. Ontem, um bom-
bardeio atribuído a Moscou des-
truiu um teatro, em Mariupol (sul), 
onde centenas de moradores se 
abrigavam (leia na página 9).  

A proposta de paz que ganha 
contornos na mesa de negociações 
parece longe de agradar a analis-
tas políticos da Ucrânia. “Este é o 

 » RODRIGO CRAVEIRO 
Yuriy Diachyshyn/AFP

Palavra de especialista

Em pronunciamento virtual 
dirigido aos congressistas dos Es-
tados Unidos, o presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zolonsky, 
invocou dois eventos traumáti-
cos dos americanos para clamar 
por ajuda do governo do demo-
crata Joe Biden. “Senhoras e se-
nhores, amigos americanos. Em 
nossa grande história, vocês têm 
páginas que os permitiram en-
tender os ucranianos. Nós precisa-
mos de vocês agora. Lembrem-se de 
Pearl Harbor, da terrível manhã de 7 
de dezembro de 1941, quando seu 
céu foi obscurecido pelos aviões 
que os atacaram”, declarou. “Lem-
brem-se do 11 de setembro, um 

dia terrível em 2001, quando o mal 
tentou transformar seus territó-
rios independentes em campos 
de batalha. Inocentes foram ata-
cados pelo ar, quando ninguém 
esperava. Nosso país experimen-
ta o mesmo todos os dias, todas 
as noites, desde três semanas 
atrás. A Europa não experimen-
ta esse terror há 80 anos”, frisou.

Zelensky proferiu uma parte 
de seu discurso em inglês. “Ser 
o líder do mundo é ser o líder da 
paz”, disse, ao falar diretamente 
a Biden e ao apelar por uma zona 
de exclusão aérea sobre a Ucrâ-
nia. “Você é o líder de uma nação, 
da sua grande nação. Espero que 

você seja o líder do mundo. Ser 
o líder do mundo é ser o líder da 
paz”, acrescentou.  

O ucraniano retomou o famo-
so discurso I have a dream (Eu 
tenho um sonho, em tradução li-
vre), de Martin Luther King, di-
zendo: “Eu tenho um sonho, es-
sas palavras são conhecidas por 
todos vocês. Hoje, posso dizer, 
tenho uma necessidade, a neces-
sidade de proteger nossos céus. 
Eu preciso da decisão de vocês, 
da ajuda de vocês”. “É pedir de-
mais criar uma zona de exclu-
são aérea sobre a Ucrânia, pa-
ra salvar as pessoas? É pedir de-
mais uma zona de exclusão aérea 

humanitária?”, perguntou, antes 
de projetar um vídeo de seu país 
sob as bombas. Ao fim, a frase: 
“Fechem o céu sobre a Ucrânia”.

Apesar de recusar a imposição 
de uma zona de exclusão aérea, Bi-
den parece ter escutado parte dos 
apelos de Zelensky. À noite, o demo-
crata confirmou uma ajuda militar 
adicional de US$ 800 milhões (ou 
R$ 4 bilhões) à Ucrânia, compon-
do um pacote “sem precedentes” 
de US$ 1 bilhão em uma semana 
para auxiliar o Exército ucraniano 
a se defender. “A pedido, estamos 
ajudando a Ucrânia a adquirir siste-
mas de defesa antiaérea adicionais 
e de longo alcance”, afirmou Biden. 

Zelensky compara invasão aos ataques de 11/9

Líder ucraniano fala a congressistas dos EUA: apelo direto a Biden

J. Scott Applewhite/AFP

Militares cobrem caixão com 
a bandeira ucraniana durante 

enterro de três colegas, mortos 
durante combates com os russos, 

em Lviv (oeste)      

Fruto do sucesso militar
Artem Oliinyk

“Considero positivas as notícias 
sobre o curso das negociações. Elas são 
o resultado de ações militares bem-su-
cedidas das Forças Armadas da Ucrâ-
nia, com o apoio de toda a comuni-
dade. Indícios de preparativos para 
um encontro entre o presidente Volo-
dymyr Zelensky e um enviado de Vla-
dimir Putin indicam a fase final das 
negociações. Neste provável encontro, 

os detalhes finais serão acertados e o 
documento, assinado.

Embora a recusa em firmar o 
acordo não seja descartada, espe-
ramos que o documento reflita a si-
tuação atual na Ucrânia — com a 
posterior restauração de nossas ci-
dades, terrivelmente destruídas, e a 
punição dos criminosos que aterro-
rizaram civis —, mas também apre-
sente decisões verdadeiramente fa-
tídicas. A Ucrânia não reconhece 

nenhuma fronteira a partir de 24 
de fevereiro de 2022 (o começo da 
guerra), assim como as questões de 
Donass, Crimeia e Sevastopol não 
estão fechadas.”

Cientista político, presidente da 
Associação Internacional para 
Estudantes de Ciência Política 
e membro da Academia de 
Ciências Políticas da  
Ucrânia (em Kiev)

"Putin quer a restauração 
da União Soviética. Isso 
não vai acontecer. Eu 
diria que o mundo precisa 
ser mais direto sobre o 
que fazer com
Putin. Não acredito em 
paz, mas na vitória da 
Ucrânia. Mas não consigo 
dizer o quanto terei que 
lutar para chegar a esse 
ponto. Esse é o meu único 
meio de sobreviver."

Olena Zenchenko, 26 
anos, designer gráfica, 
moradora de Kiev

Consideramos 
inaceitável e 
imperdoável 

semelhante retórica"

Dmitry Peskov, 
porta-voz do Kremlin 

Eu penso que 
ele (Putin) é um 

criminoso de 
guerra"

Joe Biden,  
presidente dos 

Estados Unidos

Arquivo pessoal 

Ceticismo

Moradora de Kiev, a designer 
gráfica Olena Zenchenko, 26 anos, 
não acredita em neutralidade da 
Ucrânia. “O meu país tem sido neu-
tro nos últimos 30 anos, mas não é 
o bastante para Putin. Ele perdeu 
muitos soldados e equipamentos 
militares em nossa terra. Por isso, 
tenta forjar algum tipo de vitória 
perante os cidadãos russos”, co-
mentou. Com a voz cansada, ela 
sublinhou que o acordo de 15 pon-
tos, caso consolidado, será insu-
ficiente para os eleitores de Ze-
lensky. “Nós precisamos de nossa 
nação de volta. Tenho certeza de 
que os soldados russos sairão de 
nossas fronteiras muito em breve. 
Se tivermos que colocar em nos-
sa Constituição a condição de país 
neutro, creio que será algo tempo-
rário, pois Moscou tornará a nos 
atacar”, prevê Zenchenko. 

O Conselho de Segurança da 
ONU deve se reunir, hoje, em ca-
ráter de emergência. O encontro, 
a pedido de Reino Unido, EUA, Al-
bânia, França, Noruega e Irlanda, 
terá o objetivo de debater a dete-
rioração da situação humanitária 
na Ucrânia. Os países da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) descartaram a possibilida-
de de enviar uma missão de paz 
à Ucrânia, como solicitou o vice
-primeiro-ministro da Polônia, Ja-
roslaw Kaczynski, em visita a Kiev. 

Arquivo pessoal 

rascunho russo que nós, ucrania-
nos, não aceitamos. Nós sugeri-
mos uma nova aliança ou trata-
do que nos forneça fortes garan-
tias de segurança”, disse ao Correio 

Olexiy Haran, professor de política 
comparativa da Universidade Na-
cional de Kiev-Mohyla (Ucrânia). 
Pós-doutor em ciência política e 
professor da Universidade Estadual 

de Sumy (nordeste), Mykola Na-
zarov afirmou que o plano se foca 
nas condições impostas pela Rús-
sia. “Há vários problemas no docu-
mento. Não se sabe se a sociedade 
ucraniana aceitará a assinatura des-
se acordo. Se houver recusa do go-
verno Zelensky em firmar o pacto, 
provavelmente a guerra continua-
rá até a costura de um novo plano”, 
avaliou à reportagem. 

Para Nazarov, o grande entrave 
será os ucranianos se envolverem 
emocionalmente em compromis-
sos com os russos. “A Ucrânia não 
está pronta para desistir da Otan 
ou para aceitar a Península da Cri-
meia como território russo. Ze-
lensky encontra-se em um dile-
ma: se colocar fim à guerra, te-
rá problemas com a sociedade.” 

Membro da Academia de Ciên-
cias Políticas da Ucrânia (em 
Kiev), Artem Oliinyk explicou ao 
Correio que a Rússia perdeu mais 
de 13 mil soldados, 100 helicópte-
ros e 80 aeronaves no campo de 
batalha — a inteligência dos EUA 
reconhece 7 mil baixas. “É algo 
sem precedentes para o Exército 
de Putin. Então, o melhor a fazer 
é firmar a paz. Kiev estará pronta 
para desistir da adesão à Otan, 
mas construirá acordos de de-
fesa efetivos com países nuclea-
res, talvez de natureza coleti-
va”, disse. “Devemos interrom-
per as hostilidades o quanto an-
tes. Quando a Rússia depuser as 
armas, a guerra acabará; quan-
do a Ucrânia depuser as armas, 
não haverá mais Ucrânia.”
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Civis na linha de fogo

Bombardeio atribuído à Rússia destrói teatro que abrigava centenas de pessoas de Mariupol, no sul da Ucrânia. Ao norte, 
10 moradores de Chernigov foram executados por soldados de Moscou. Autoridades acusam “ataque premeditado”

O 
próximo evento estava 
agendado para 13 de ju-
nho: uma apresentação 
do trio indie Odin v Ka-

noe, uma das bandas mais fa-
mosas da Ucrânia. Uma das can-
ções, intitulada Nebo (Céu, em 
ucraniano), falava sobre a pri-
meira busca espiritural de Deus, 
uma percepção infantil do mun-
do repleta de fé no divino. Foi do 
céu que vieram, ontem, a des-
truição e a morte. O Teatro Re-
gional de Drama de Donetsk, 
na cidade portuária de Mariu-
pol (sul), foi alvo de um bom-
bardeio atribuído às forças da 
Rússia. Centenas de civis abri-
gavam-se no prédio, no mo-
mento do ataque. Até o fecha-
mento desta edição, não havia 
informações detalhadas sobre o 
número de mortos e de feridos.  

“O avião jogou uma bomba 
no prédio onde centenas de ci-
vis estão abrigados. É impossível 
estabelecer o balanço de vítimas 
neste momento, porque os bom-
bardeios continuam”, escreveu a 
prefeitura de Mariupol no Tele-
gram. “A entrada do refúgio está 
bloqueada pelos escombros. Es-
tamos verificando informações 
sobre as vítimas”, acrescentou. 
Por sua vez, Dmytri Kuleba, mi-
nistro das Relações Exteriores da 
Ucrânia, classificou o ataque co-
mo “outro crime de guerra hor-
rendo”. “O prédio está total-
mente em ruínas. (...) Salvem 
Mariupol! Detenham os crimi-
nosos de guerra russos!”, escre-
veu o chanceler em sua página 
no Twitter. Moscou descartou 
ter bombardeado o teatro e cul-
pou o Regimento Azov, um ba-
talhão nacionalista ucraniano. 

Refugiada na cidade de Dnipro, 
a professora Olena Zolotariova, 44 
anos, não consegue falar com os 
pais, em Mariupol, desde o último 
domingo. “Não sei se estão vivos”, 
disse ao Correio. Ela afirmou que 
milhares de civis buscavam abrigo 
no teatro e refutou a versão rus-
sa. “A propaganda de Moscou 
tenta transferir a responsabi-
lidade do bombardeio ao Regi-
mento Azov. Isso é uma menti-
ra por duas razões. Em primei-
ro lugar, os familiares dos sol-
dados de Azov estão em Mariu-
pol. Eles não poderiam destruir 
um abrigo da população civil. Em 
segundo lugar, foi um ataque aé-
reo. Apenas aviões russos podem 
sobrevoar Mariupol”, explicou. 

Olena contou que os pais vi-
vem em uma região distante 
do Teatro Regional de Drama. 
“Espero que eles não estejam lá. 
Mas eles moram em uma área 
onde há intensos combates ur-
banos, e os tanques russos sem-
pre aparecem”, acrescentou. De 
acordo com ela, devido aos cons-
tantes bombardeios que alvejam 
socorristas, o trabalho de limpe-
za de escombros e de resgate é 
extremamente complicado. 

Também natural de Mariupol, 
a ativista Diana Berg, 42 anos, de-
monstrava revolta pouco depois 

 » RODRIGO CRAVEIRO 
Pavlov Kurylenko/Divulgação

Depoimento

Quem encontrar o ator uzbe-
que Umid Isabaev, 41 anos, cami-
nhando pelas ruas de Wroclaw, na 
Polônia, provavelmente vai acre-
ditar que o presidente da Ucrânia 
fugiu de seu país. Sósia de Volo-
dymyr Zelensky, Umir conseguiu 
deixar Kiev no último sábado. Para 
fugir, contou com a ajuda de Sawo-
mir — sósia de ninguém menos do 
que Vladimir Putin — e de Howard 
X (nome artístico), imitador do di-
tador norte-coreano, Kim Jong-un. 
Por telefone, Umid ironizou: “Não 
fugi da Ucrânia, saí do tiroteio a 

convite”. “Na Ucrânia, eu vivia em 
um local seguro. As pessoas cos-
tumavam me pedir autógrafos e 
queriam tirar fotos comigo”, disse. 

Howard relatou à reporta-
gem que, em 2 de março, ele e 
Sawomir souberam que Umid 
estava impossibilitado de 
abandonar Kiev. “Bombas ex-
plodiam ao seu redor, assim 
como tiros eram disparados. 
Então, não era nem um pouco 
seguro ele ficar lá. Além disso, 
se fosse capturado pelos rus-
sos, acabaria forçado a fazer 

propaganda”, comentou. Com 
o transporte público de Kiev 
suspenso, Umid não conseguiu 
alcançar a estação ferroviária, a 
15km de sua casa. Chegou a re-
ceber o convite de um produtor 
russo para que fosse escoltado 
por soldados até Moscou, onde 
receberia um salário para fazer 
propaganda para Kiev. Umid 
recusou a proposta. 

Sawomir acionou um mem-
bro da resistência ucraniana, res-
ponsável por retirar Umid de seu 
apartamento e levá-lo a um abrigo 

seguro, situado a 100km de Kiev, 
em 8 de março. Na noite de 11 de 
março, o sósia de Zelensky seguiu 
viagem de carro até cruzar a fron-
teira, em Shehyni. Apesar de nun-
ca ter encontrado o sósia Umid, 
Howard sente gratidão por tê-lo 
ajudado. “Eu amaria matar pes-
soalmente Putin. Como não pos-
so fazê-lo, dei uma pequena con-
tribuição para o esforço de guerra  
contra a ditadura. Estou feliz com 
o fato de Umid não ter sido pego 
pelos russos”, afirmou o falso Kim 
Jong-un. (RC)

“Zelensky” deixa Kiev com a ajuda de “Putin”

Umid Isabaev, imitador do 
líder ucraniano, conseguiu 
chegar a Wroclaw, na Polônia 

Arquivo pessoal 

"Há muitos 

mortos lá"

Igor Marunich

"Estou em um abrigo antiaé-
reo da cidade de Kropyvnytskyi, 
acompanhado de minha espo-
sa, Zoya, e de minha filha, Mar-
garita, de 15 anos. Nós fugimos 
de Mariupol ontem (terça-feira), 
em uma viagem de 300km, que 
fizemos em dois dias. Decidimos 
partir depois que um bombardeio 
russo atingiu uma casa vizinha. 
Durante o caminho, os soldados 
russos não dispararam contra 
nós. No entanto, na estrada, en-
contramos vários veículos civis e 

militares incendiados, tanques e 
corpos abandonados. 

Há muitos mortos em Mariu-
pol. Não existe mais eletricidade, 
aquecimento, água potável, co-
mida e medicamentos. Combates 
ocorrem nas ruas. A cidade está 
sendo alvo de morteiros, de siste-
mas de múltiplos lançamentos 
de foguetes e de bombardeios. 
Pessoalmente, vi três cadáveres 
em Mariupol. Em uma área de 
100 metros quadrados, presenciei 
casas e prédios queimados. Nosso 
apartamento foi incendiado nos 
ataques. Minha tarefa é tirar a 
minha família daqui. Não sabe-
mos o nosso destino."

Pescador, 48 anos,  
natural de Mariupol 

Papa e patriarca ortodoxo discutem o conflito
O papa Francisco e o chefe da Igreja Ortodoxa russa, patriarca Kirill, 

conversaram, ontem, por vídeo, sobre o conflito na Ucrânia. “As 
partes destacaram a importância crucial do processo de negociação 

em curso, expressando sua esperança de que uma paz justa seja 
alcançada rapidamente”, assinalou um comunicado emitido pelo 
patriarcado de Moscou. A declaração indica que ambos também 

discutiram como aliviar a atual crise humanitária na Ucrânia. O líder 
da igreja ortodoxa russa, de 75 anos, é um dos pilares do poder do 
presidente Vladimir Putin, apoiando suas políticas e denunciando 

manifestações da oposição. Na conversa com Kirill, o pontífice 
destacou que “a Igreja deve evitar a linguagem política”.

Família de Igor Marunich fugiu de 
Mariupol: refúgio em abrigo antiaéreo  

Arquivo pessoal 

O pescador, de 
48 anos: “Não 
sabemos o nosso 
destino”

Arquivo pessoal 

Howard X, que performa Kim 
Jong-un, auxiliou o colega  
a escapar do conflito

Anthony Wallace/Divulgação

Vaticano/AFP
O Teatro Regional 

de Drama, em 
Mariupol, em 

ruínas: pessoas 
sob os escombros

de tomar conhecimento do bom-
bardeio ao teatro que fica próxi-
mo de sua casa. “Estou me sen-
tindo f... Odeio os russos cada 
vez mais. Ainda não temos ideia 
do número de vítimas”, afirmou 
à reportagem. “A cada manhã, eu 

via o nascer do sol sobre o teatro. 
Amava aquilo! Adorava a beleza 
do prédio e os milhares de pom-
bos que ficavam ali.” Na semana 
passada, o ataque aéreo contra 
uma maternidade e um hospi-
tal pediátrico havia deixado três 

mortos, incluindo uma criança, 
e 17 feridos. Sem negar a ofensi-
va, Moscou anunciou que solda-
dos do Regimento Azov tinham 
transformado o complexo de 
saúde em uma praça de tiro. 

Fuzilamento 

Por volta das 15h30 (10h30 em 
Brasília) de ontem, um comboio 
de civis que fugia de Mariupol 
rumo a Zaporizhzhia foi alvo de 
vários foguetes Grad, informou o 
Exército no Telegram. O ataque 
deixou mortos e feridos, inclusi-
ve crianças. A estação ferroviária 
de Zaporizhzhia tinha sido bom-
bardeada horas antes.  “Foguetes 
caíram na área da estação Zapo-
rozhye-2 e, segundo as primeiras 
informações, ninguém morreu”, 
acrescentou o governador. Outro 
foguete caiu no jardim botânico.

Outro ataque a civis, em Cher-
nigov (norte), chocou o mundo. 
Pelo menos 10 civis aguardavam 
na fila, para comprar o pão, quan-
do foram fuzilados. A Promotoria 
ucraniana informou que o Exérci-
to russo atirou de “maneira pre-
meditada”. À noite, as autorida-
des tinham resgatado cinco ca-
dáveres, entre eles, os de três 
crianças, sob os escombros de um 
bombardeio na mesma cidade.  
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C
omo esperado por todo o mer-
cado financeiro, o Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
do Banco Central, aumentou 
em um ponto percentual a ta-

xa básica de juros (Selic), para 11,75% 
ao ano. Foi a nona alta consecutiva, e 
o BC já avisou que o arrocho ainda está 
longe do fim. Não por acaso, há quem 
se arrisque a dizer que a Selic baterá 
nos 14%, um choque monumental para 
a atividade econômica, que anda bas-
tante fragilizada. Esse é o preço a pagar 
pela disparada da inflação, agora pres-
sionada pelos impactos da guerra entre 
a Rússia e a Ucrânia.

Mais juros significam menos produ-
ção e consumo. Portanto, aumentou 
consideravelmente o risco de a econo-
mia brasileira mergulhar em uma nova 
recessão. Os juros reais, que descontam 
a inflação, são o principal termômetro 
para as decisões de negócios. Quanto 
mais elevados, piores as condições fi-
nanceiras para que empresários se sin-
tam motivados a ampliar fábricas e lo-
jas e a contratar mão de obra. Esse in-
dicador saltou para 7,1% anuais, supe-
rando de longe o observado no segundo 
mandato de Dilma Rousseff (4,8%). Ho-
je, os juros reais no Brasil só são meno-
res do que os 30% registrados na Rússia, 
que enfrenta sanções econômicas sem 
precedentes por ter invadido a Ucrânia.

O Banco Central afirma que o quadro 
econômico atual é desafiador, sobretu-
do por causa do ambiente externo, que 
se deteriorou substancialmente. Ressal-
ta, ainda, que a inflação ao consumi-
dor, que passa dos 10% ao ano, segue 
surpreendendo negativamente e ten-
de a ficar ainda mais pesada por causa 
da disparada dos preços dos combus-
tíveis. Tais constatações enterram de 
vez as perspectivas de recuo do custo 
de vida a partir de abril, como havia 
previsto a autoridade monetária. Tam-
bém afastam as chances de a economia 
respirar, como deseja a população, que 
sofre com o desemprego e com as difi-
culdades para pôr comida na mesa — 
quase 120 milhões de brasileiros vivem 
em insegurança alimentar.

É louvável que o BC esteja cumprin-
do exatamente a sua missão, que é a de 
levar a inflação para as metas definidas 
em lei — neste ano, está em 3,5%, po-
dendo chegar a 5%. Mas se deve ressaltar 
que exageros na dose de medicação po-
dem matar o paciente. Há exato um ano, 
a taxa Selic estava em 2%. Ou seja, nesse 
período, subiu 9,25 pontos percentuais. 
Nunca se viu, desde a adoção do regime 
de metas de inflação, em 1999, um aper-
to monetário tão forte em ciclos de au-
mento de juros. Daqui por diante, a ins-
tituição terá de ser ainda mais cautelosa 
para não passar dos limites.

O Brasil precisa voltar a crescer 
com segurança. E, independente, o 
Banco Central está dando a sua con-
tribuição. Porém, é importante que 
o governo como um todo aja no sen-
tido de criar um ambiente favorável 
aos investimentos produtivos, que 
pedem previsibilidade, tudo que falta 
no quadro atual. De olho da reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro, o Palá-
cio do Planalto insiste em tumultuar o 
ambiente com a proposição de medi-
das populistas, que podem prejudicar 
o frágil regime fiscal. O próprio che-
fe do Executivo mantém o ambiente 
político tensionado, agora, ameaçan-
do intervir na Petrobras por causa do 
mega-aumento dos preços da gasoli-
na, do diesel e do gás de cozinha. Os 
outros pré-candidatos também não 
contribuem para amenizar a tensão, 
indicando posições equivocadas na 
seara econômica, como o petista Lu-
la, líder das pesquisas.

Passou da hora de o país entrar nos 
eixos. Não é mais possível que os go-
vernantes de plantão se contentem 
com resultados medíocres na econo-
mia. Na última década, o avanço mé-
dio do Produto Interno Bruto (PIB) foi 
de mirrado 0,3% ao ano. Daí a razão 
de um dos maiores produtores de ali-
mentos do mundo ter voltado ao ma-
pa da fome. É um retrocesso inacei-
tável. O Brasil necessita de inflação e 
juros civilizados e crescimento con-
sistente por um longo período. Outu-
bro é logo ali.

Juros nas alturas
sufocam economia

Um perigo à espreita

CIDA BARBOSA

cidabarbosa.df@dabr.com.br

O Brasil está abrindo a porta para que 
uma doença devastadora volte a vitimar 
crianças por aqui. A poliomielite é cruel. 
Além do potencial para deixar meninas e 
meninos paralíticos, pode causar a mor-
te, pois, em sua forma ainda mais grave, 
paralisa os músculos da respiração. É um 
mal que não tem cura, mas há como pre-
veni-lo: com vacinação.

E o Brasil era um exemplo mundial de 
imunização. Era. O país que recebeu, em 
1994, o certificado de eliminação da pólio, 
hoje está entre os seis das Américas com 
alto risco de reintrodução da doença. O 
motivo? A baixa cobertura vacinal. É es-
tarrecedor como deixamos o posto de uma 
das referências globais de imunização.

A taxa de vacinação está ladeira abaixo 
por aqui desde 2013. Em 2012, a cobertu-
ra foi de 96,55%, ou seja, acima dos 95% 
estabelecidos pela Organização Mundial 
da Saúde para proteger contra a doença. 
De lá para cá, porém, a queda tem sido 
vertiginosa. Em 2021, ficou em 67,71% — 
considerando as três primeiras doses da 
vacina, que devem ser aplicadas no pri-
meiro ano de vida da criança.

Um dos motivos para termos baixa-
do a guarda é a percepção de parte da 

população de que a paralisia infantil virou 
coisa do passado. Grave erro. O vírus cau-
sador da enfermidade segue em circulação 
no mundo. Em fevereiro, um caso de pólio 
foi registrado no Malaui — uma criança de 
5 anos. Em Israel,  foi detectado no início 
deste mês, em um paciente de quatro anos.

Também joga a favor da doença a atua-
ção de criminosos que espalham notícias 
falsas sobre vacinas. Esses sabotadores 
acabam incutindo dúvidas em pais ou 
responsáveis a respeito da segurança e da 
eficácia dos imunizantes. E cadê o gover-
no para combatê-los?

Por falar em gestão pública, temos ou-
tro fator a explicar a baixa adesão às vaci-
nas. Não existem mais campanhas mas-
sivas, daquelas que ficavam martelan-
do sobre a necessidade de aplicar as do-
ses nas crianças. O Brasil era um país em 
que, quando havia campanha nacional 
de imunização, todos ficavam sabendo.

Os novos casos de pólio pelo mun-
do alertam para a urgência do enfren-
tamento à baixa cobertura vacinal. Não 
podemos permitir tamanha ameaça às 
crianças. A imunização é a arma para 
protegê-las. Uma prevenção simples e 
de fácil alcance. 

» 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

Reconhecimento

O Ministério da Justiça deci-
diu conceder a Medalha do Mé-
rito Indigenista ao presiden-
te Jair Bolsonaro. Não foi só um 
ato de puxa-saquismo do titular 
da pasta, que, com certeza, tem 
pouco ou nada a fazer à frente 
do cargo que ocupa. O ato foi 
entendido como deboche e um 
escárnio. A sociedade brasileira 
e o planeta sabem que Bolsona-
ro nutre profundo ódio em re-
lação aos povos originários. No 
passado, ele chegou a elogiar a 
política norte-americana de di-
zimação dos indígenas naque-
le país e lamentou que o mesmo 
não tenha ocorrido no Brasil. Na 
campanha eleitoral de 2018, foi 
explícito ao avisar que não de-
marcaria um centímetro de ter-
ra dos territórios indígenas. Elei-
to, deu a espantosa declaração 
de que os indígenas estão cada 
vez mais “parecidos” com os se-
res humanos. Ele não reconhe-
ce os povos originários, os po-
vos tradicionais, os negros, as 
mulheres, e os pobres, os LGBT-
QIA+. As morte de crianças pela 
covid-19, para ele, foram “insig-
nificantes”. Assim, como ele, há 
um elevado percentual da popu-
lação brasileira que o reconhece 
como tragédia, genocida, homo-
fóbico, misógino, racista, oparo-
fóbico, necropolítico, entre ou-
tros títulos que bem lhe pode-
riam ser concedidos pelo seu 
exímio desempenho, na condu-
ção de políticas públicas retró-
gradas e que lhe asseguram o tí-
tulo de “pior” presidente da Re-
pública desde a redemocratiza-
ção do país. 

 » Giovanna Gouveia,

Águas Claras

Combustível

Uma das consequências do conflito russo-ucra-
niano é a elevação dos preços do petróleo, implican-
do no encarecimento da gasolina. Entretanto, não 
consta que há conflito no Brasil, em especial nas re-
giões produtoras de cana-de-açúcar e milho, maté-
rias primas do etanol. Um dia desses um amigo co-
mentava sobre a malandragem e má-fé dos postos de 
combustíveis que, sorrateiramente, vem elevando os 
preços do etanol. De fato, o preço do álcool explodiu 
(sem qualquer razão, pois não há nexo causal entre a 
guerra e esse aumento) e ninguém reclamou. Penso 
ser necessária a urgente interferência do governo e 
do Ministério Público no assunto. E se possível, co-
locar gente na cadeia.

 » Milton Córdova Junior,

Vicente Pires

Afeto

O afeto é um conceito que, 
na filosofia, foi concebido ini-
cialmente por Baruch Spinoza 
(1632-1677) e posteriormente 
reinterpretado pelos franceses 
Gilles Deleuze (1925-1995) e Fé-
lix Guattari (1930-1992). Spinoza 
definia o afeto como um estado 
da alma. Um sentimento. E divi-
dia os afetos em três categorias: 
o desejo, o prazer e a dor. Para 
tais filósofos, em síntese, o afe-
to corresponde a uma mudança 
que ocorre simultaneamente no 
corpo e na mente, transforman-
do-nos. O afeto nos mobiliza e 
nos faz diferentes do que éra-
mos antes de senti-lo. Não so-
mos os mesmos depois dele. Ele 
nos impacta e aumenta ou dimi-
nui nossa vontade de agir. O afe-
to nos muda, nos move. O afeto 
é um sentimento que transcen-
de a individualidade. Ninguém 
o sente isolado, sozinho. O afe-
to implica afetar ou ser afeta-
do. Nasce quando há encontro, 
diálogo. E é impreterivelmen-
te transformador. Mas atenção: 
o afeto não nos faz obrigatoria-
mente melhores. Ele nos deslo-
ca, apenas. As colocações aci-
ma mencionadas, nos leva a de-
duzir, que a nossa sociedade es-
tá doente, e a enfermidade é da 
ordem dos afetos. Falta saber se 
nosso estado é terminal ou se há 
antídoto para esse mal. Sejamos 
afetuosos!

 » Renato Mendes Prestes,

Águas Claras

Consumidor

Estamos comemorando a Se-
mana do Consumidor mas, infe-
lizmente, a Lei do SAC, e muitas 
outras,  não vem sendo respeita-
da. É preciso uma ação urgente 

do MP, da Senacon, do Procon e de tantos órgãos que deve-
riam proteger o consumidor. Com a desculpa da pandemia, 
algumas empresas (aéreas, seguradoras, bancos etc.) demo-
ram mais de 1 hora para atender o consumidor. Aproveitam 
da pandemia para diminuir 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. A 
Senacon, o Prodecon e o MP deveriam fiscalizar o cumpri-
mento da legislação e serem bem rigorosos com essas em-
presas que não respeitam os consumidores. E divulgar seus 
nomes. Empresa que não respeita o consumidor tem de ser 
denunciada e de amplo conhecimento dos futuros consu-
midores! Vamos agir? Cumprir a lei.

 » Erica  Maria Holanda

SQN 315 

O ministro da Justiça 
vai processar, cancelar 

e censurar  o Lobo 
Mau por que ele 

gosta de comer os 
Três Porquinhos.

Ludovico Ribondi — Noroeste

Rússia e Ucrânia 
não conseguem 
fechar acordo de 

paz. Contradições 
profundas de uma 

guerra insana. 
José Matias-Pereira — Lago Sul 

Não é deboche 
nem escárnio. O 
capitão merece a 

medalha Mérito (anti)
Indigenista pelo 

seu empenho para 
agradar a elite com 

a eliminação dos 
povos indígenas.
Joaquim Honório — Asa Sul
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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Doutor Ataulpa, há a informação de que a TCB vai 
suspender os ônibus do Gaminha, por falta de estrada. 
A conservação das molas está cara, e a companhia está 
estudando uma maneira de suprimir a linha, se não 
houver melhora da pavimentação.
(Publicada em 20/2/1962)

V
ocê se recorda de 
quem teve a hon-
ra de receber o seu 
voto nas últimas 

eleições? Provavelmente, 
o candidato a presiden-
te você se lembra. Esse, a 
gente nunca se esquece. 
Os outros, deixamos sem-
pre para lá. Mas, se você 
é daqueles cidadãos com 
“C” maiúsculo há de sa-
ber. Parabéns! Entretanto, 
você acompanha a traje-
tória do seu representan-
te? Sabe quantos e quais 
os projetos que ele elabo-
rou ou defendeu? 

Quando se trata de car-
gos para o Executivo tor-
na-se mais fácil essa ava-
liação. A imprensa, mes-
mo que algumas vezes es-
teja enviesada, ajuda nes-
sa tarefa. Destaca os pon-
tos, critica, ilumina os de-
safios, aponta soluções. 
Você também pode sentir 
no dia a dia os benefícios 
ou prejuízos da gestão de 
seu prefeito, governador 
ou mesmo presidente. Um 
esgoto a céu aberto que é 
fechado ou se mantém va-
zando, uma estrada que 
encurta o seu trajeto pa-
ra o trabalho ou se man-
tém esburacada, inflação 
que foi bem administra-
da e lhe poupa salário ou 
a que corrói seus parcos 
recursos.

No Brasil, a memória 
do eleitor é curta. Retorna, 
quando muito, até o início 
do ano eleitoral. Os candi-
datos e seus marqueteiros 
sabem disso. A propaganda eleitoral, com lin-
das imagens e propostas maravilhosas, tam-
bém faz a sua parte. O instrumento da reelei-
ção é pernicioso também por isso. 

O sujeito passa três anos sem dizer a que 
veio, despreocupado de aprofundar os proble-
mas e encontrar as saídas e, no último ano, dis-
para a gastar dinheiro público irresponsavel-
mente que os cofres não possuem, viajar para 
inaugurar pinguela inaugurada e propor no-
vos e maravilhosos projetos caso seja reeleito.

Talvez a nossa Constituição devesse ser mu-
dada. Uma proposta de emenda que definisse o 
mandato em apenas dois anos, sem reeleição: 
o primeiro ano para o eleito passear (de moto, 

jet-ski, avião, bicicleta, cavalo, seja lá o que lhe 
aprouver), fazer churrasco, jogar uma pelada. 
Não precisava apresentar nenhum projeto, pro-
posta, nada. Deixava uma pessoa de sua con-
fiança cuidando dos afazeres nos palácios e pa-
gando o cartão corporativo com a seguinte or-
dem: não mexa em nada de importante.

O segundo ano, aí ele ia trabalhar. Conce-
der os auxílios sociais que entendesse neces-
sários, privatizar ou nacionalizar as empresas 
da infraestrutura crítica segundo sua crença 
econômica, construir uma diplomacia equi-
librada, reequipar Forças Armadas, estimu-
lar a educação, aumentar o número de hos-
pitais, criar empregos, incentivar a ciência & 

tecnologia, dialogar com 
os outros Poderes etc. Se-
ria uma economia colos-
sal do dinheiro público, 
nos pouparia desgastar 
as estruturas de poder, 
preservaria a nossa pa-
ciência cidadã e abriria 
a possibilidade de final-
mente sermos o país do 
presente.

Caros leitores, perdão 
se o texto lhes soe como 
chacota, é mesmo. Mas 
não resisti a escrevê-lo, 
estimulado pelo que vejo 
nas propagandas de par-
tidos políticos divulgadas 
nos meios de comunica-
ção. Nas rodas de bar. No 
trabalho. Nas reuniões fa-
miliares de final de sema-
na. Nos embates em gru-
pos de WhatsApp — esses 
um caso a ser estudado 
pela moderna psicologia.

Bilhões de reais foram 
desviados dos cofres pú-
blicos e das estatais a eles 
vinculados e ninguém se 
recorda, ou se recorda e 
não considera importante. 

Mais de meio milhão de 
pessoas morreram em face 
da covid-19, outros tantos 
ainda permanecem seque-
lados e o assunto já passa 
ao largo, como pesadelo a 
ser esquecido, em justifi-
cativa à má gestão.

Corrupção é palavra 
deletada do dicionário, já 
que o acusado, mesmo pe-
go com dinheiro escondi-
do em lugares íntimos, po-
de alegar desconhecer a 
sua origem. Mentira é só 

uma questão de ponto de vista e sempre há a 
possibilidade de desdizer o que disse para di-
zê-lo novamente amanhã sem ruborizar. Fan-
farronice como estilo de vida é utilizada para 
transformar o candidato em “povo”. Jânio Qua-
dros era petiz (expressão para iniciantes em de-
terminados esportes) quando tomou a vassou-
ra como símbolo político. De chapéu de coro 
e cachaça à farofa com galinha, hoje tudo vale.

Fosfosol era um remédio que minha avó nos 
obrigava a tomar para melhorar a memória e ir-
mos bem na escola. Não sei se funcionou, mas 
fui aluno razoável e me lembro bem em quem 
votei nas últimas eleições. Neles não voto mais.

Paz e bem!

 » OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS 
General de Divisão da Reserva 

Fosfosol é bom
para a memória

É 
preciso falar sobre autonomia corporal 
das mulheres. Apesar do avanço na lu-
ta por espaços na sociedade e da ocu-
pação de posições cada vez mais rele-

vantes, ainda há muito o que caminhar. Por 
exemplo, nos cuidados com a saúde. Uma 
sociedade estruturada em pilares machis-
tas e patriarcais induz a mulher a colocar os 
cuidados pessoais em segundo plano, seja 
na atenção à saúde, seja mesmo no planeja-
mento reprodutivo. Essencialmente, ela per-
de o direito a fazer suas escolhas.

Não é possível naturalizar um cenário como 
esse. Mulheres saudáveis são a espinha dorsal 
de uma sociedade próspera, estável e resiliente. 
No entanto, não é de hoje que elas são levadas a 
negligenciar cuidados com a saúde e o bem-es-
tar por causa de uma estrutura social que de-
limitou funções de acordo com o gênero, ca-
bendo à mulher os cuidados com casa e filhos.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), re-
ferentes a 2019, mostram que, mesmo traba-
lhando fora de casa, as mulheres dedicam oito 
horas a mais do que os homens a atividades 
domésticas, principalmente no cuidado com 
os filhos. O mesmo ocorre nos afazeres do lar, 
que também consomem oito horas a mais do 
público feminino: mais tarefas, menos tempo 
para cuidar da saúde.

Com a pandemia, a situação se agravou. Au-
mentou a sobrecarga nas funções domésticas 
e no cuidado com os familiares, enquanto o 
trabalho remoto ampliou o tempo consumido 
pela vida profissional. De acordo com um re-
latório publicado pela Organização das Nações 
Unidas Mulheres, em 2021, 92% das mulheres 

consultadas consideraram que o tempo dedi-
cado aos filhos aumentou muito e 85% delas ti-
veram a mesma percepção em relação às tare-
fas rotineiras do lar. Além de um esgotamento 
emocional, essa situação também provocou um 
abandono nos cuidados de saúde. Na mesma 
pesquisa, 64% das mães admitem que o tem-
po dedicado ao autocuidado diminuiu muito.

O descuido de si em prol dos outros vem co-
brando um preço alto. No último ano, o número 
de mamografias realizadas no Brasil caiu 26% 
em relação a 2019, ano pré-pandemia. Apesar 
de o cenário de 2020 ter sido pior, não há mo-
tivos para comemorar. O exame é essencial pa-
ra detecção e prevenção do câncer de mama, 
que é o tipo de câncer que causa mais mortes 
na população feminina brasileira.

Além dos prejuízos à saúde física e mental, 
a pandemia também evidenciou que os movi-
mentos pela autonomia e empoderamento fe-
minino ainda não foram suficientes para dimi-
nuir a exposição das mulheres ao assédio sexual 
e à violência doméstica. Ter protagonismo em 
relação ao próprio corpo é para poucas.

No mundo, de acordo com o documento 
Meu Corpo Me Pertence, do Fundo de Popu-
lação das Nações Unidas (Unfpa), quase me-
tade das mulheres (45%) não tem autonomia 
sobre o corpo. Isso significa dizer que elas não 
têm o poder de decidir quando procurar aten-
dimento de saúde, mesmo os serviços de saú-
de sexual e reprodutiva, para receber orienta-
ção sobre o uso de métodos contraceptivos. 
Tampouco são ouvidas pelos maridos e par-
ceiros quando dizem não às relações sexuais.

O resultado não poderia ser diferente. Um 
dos maiores problemas enfrentados pelas 

mulheres é a gravidez não planejada. Para fi-
car no exemplo do Brasil, pesquisas indicam 
que mais de 55% das gestações não são pla-
nejadas. A estatística inclui casos de mulheres 
que não queriam engravidar ou que gostariam 
de ter esperado por mais tempo para isso. Fal-
ta-lhes muitas vezes conhecimento e acesso a 
métodos contraceptivos, principalmente en-
tre as brasileiras com mais dificuldades eco-
nômicas. Entre as adolescentes, esse número 
é ainda maior: 66% das que engravidam não 
tiveram a intenção.

As brasileiras têm, em grande medida, a 
compreensão de que a gravidez não planejada 
representa um obstáculo para seu crescimento 
pessoal. Um levantamento da B2Mamy, a pe-
dido da Organon, mostra que as mulheres das 
classes C e D entendem que a gravidez não pla-
nejada cria dificuldades para que elas rompam 
o ciclo da pobreza. Ter um filho sem o devido 
planejamento compromete, em muitos casos, 
a possibilidade de ela continuar os estudos e 
conseguir melhores trabalhos.

O empoderamento feminino só se fará 
completo quando a mulher puder tomar, de 
fato, todas as decisões relativas ao seu cor-
po: dos cuidados com saúde ao planejamen-
to reprodutivo, ainda tão pouco difundido 
e adotado no Brasil. Permitir que a mulher 
possa conduzir a vida de forma mais inde-
pendente e próspera depende do acesso à 
informação, a tratamentos e a orientações 
médicas, ou mesmo a métodos contracep-
tivos. Mas também do apoio da família, do 
parceiro ou da parceira, assim como das ins-
tituições públicas e privadas. É uma tarefa 
coletiva e urgente.

 » ANDREA CIOLETTE
Diretora de Saúde Feminina da Organon

Empoderamento feminino
e autonomia corporal

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

Tão perigoso quanto os estrondos provocados pelas 
bombas que não param de cair sobre as cidades na Ucrâ-
nia é o silêncio com que são desenvolvidas as tratativas 
para uma possível arregimentação de tropas do Ociden-
te, liderados pela Organização do Tratatado do Atlântico 
Norte (Otan), para fazer frente ao exército de Putin. Pe-
rigoso também é observar a entrada sorrateira da China 
nesse conflito, por meio de fornecimento, por debaixo 
dos panos, de suplementos bélicos para os russos. Há no 
ar, apesar da guerra declarada e ao vivo da Rússia con-
tra a Ucrânia, toda uma movimentação de bastidores, ou 
rearrumação do tabuleiro estratégico, para o início de um 
grande conflito, capaz de envolver outros protagonistas, 
o que pode, facilmente, levar a todos para o ambiente de 
areia movediça impensável. 

E o que esse conflito tem haver conosco? É uma ques-
tão que, pelas proporções que o evento pode adquirir e já 
provoca, no caso dos fertilizantes e no aumento nos pre-
ços do petróleo falam por si. No caso de um conflito gene-
ralizado, acreditem, não existirá lugar seguro para se pro-
teger de seus efeitos. Sabe-se que o Brasil, além de não ter 
um poderio armado necessário para suprir as exigências 
de um país continental como o nosso, não conta também 
com abrigos subterrâneos em concreto armado, neces-
sários para uma eventual guerra dessa magnitude. Esta-
mos a pé e descalços nessa tempestade que se anuncia.

Das milhares de análises feitas por especialistas que 
realmente têm a dizer sobre o conflito na Ucrânia, pou-
cos, ou quase nenhum, trouxeram uma clareza luminar 
e realista como a professor John Maersheimer, da Uni-
versidade de Chicago, disponível nas mídias mundiais. 
Em sua avaliação, a Ucrânia perdeu, definitivamente, 
a Crimeia e o Donbass. A questão que importa é saber 
se aquele país vai perder ainda mais território para a 
Rússia, principalmente as terras ao Leste do país. Por 
outro lado, todos sabem que a economia ucraniana es-
tá destruída, com suas principais cidades em processo 
de se tornarem ruínas. 

Com isso, a economia mundial será também afetada, 
o que trará consequências para todas as democracias do 
globo. Esses eventos ainda diminuirão a influência ame-
ricana tanto na Europa quanto na China, onde, segundo 
o professor Maersheimer, deveriam se concentrar todas 
as atenções do governo dos Estados Unidos. Além desse 
cenário de crise, as movimentações políticas do Ocidente 
empurram a Rússia diretamente para o colo dos chineses. 
Como se não bastasse, a Otan, com os Estados Unidos e 
a Europa Ocidental, está, sem perceber, transformando 
o leste do continente europeu numa região de instabili-
dades perigosas, o que força a presença do Ocidente nes-
sas áreas, antes sob influência da Rússia. 

Trata-se, como afirma o professor, de uma situação de-
sastrosa para todos. Aqui, entra a questão básica: quem 
provocou toda essa instabilidade, desde o início. Ao con-
trário da voz corrente no Ocidente, que debita toda a res-
ponsabilidade por essa guerra aos russos e diretamente 
a Putin, o professor da Universidade de Chicago ressalta 
que a principal responsabilidade por toda essa crise ar-
mada cabe, principalmente, ao Ocidente e ao seu mode-
lo de política internacional. 

A crise, acrescenta ele, teria começado em abril de 2006, 
com a perspectiva de fazer a Ucrânia e a Geórgia membros 
efetivos da Otan “a todo o custo”. Na ocasião, os russos aler-
taram o mundo que essa seria uma situação inaceitável e 
que esses países não seriam, jamais, parte da Otan. Outra 
análise a ser considerada é a do linguista e filósofo ameri-
cano Noam Chomsky. Para ele, os acontecimentos na Ucrâ-
nia se devem à expansão da Otan sobre áreas que seriam 
de influência da Rússia. 

Segundo ele, mesmo que Putin fosse uma espécie de 
Ghandi russo, a situação de guerra seria a mesma. Para 
Chomsky, a Otan não deveria continuar a existir depois 
de 1990, quando o império soviético deixou de existir. A 
Guerra Fria estava sepultada e a Otan havia perdido seu 
sentido estratégico. Contrariando o bom senso, a Otan 
não só continuou a existir, como se expandiu para pró-
ximo a Moscou, mudando seu objetivo de defesa para o 
de controle da energia do mundo, por meio do monitora-
mento das rotas e dutos de óleo e gás marítimas. 

Nesse sentido, a Otan passou a ser uma espécie de for-
ça interventora americana. Diante de visões realistas co-
mo estas, é preciso focar a atenção na movimentação fei-
ta pela Otan, com os EUA torcendo para que o Ocidente 
siga os caminhos da razão e do bom senso, pois não há, 
nessa contenda, um lado a quem se possa debitar o pa-
pel de mocinho da história.

Otan e o protagonismo da guerra

“Nunca houve uma guerra  
boa nem uma paz ruim.”
Benjamin Franklin

Descaso
 » Com a alta da gasolina, os pagadores de 

impostos esperam que o governo do DF invista 
em transporte público. É difícil para o 
contribuinte ver parte do metrô na Asa Sul 
apresentar sinais de decadência por descaso dos 
responsáveis pela manutenção. Ontem pela 
manhã, na estação em frente ao Cine Brasília, 
apenas a escada rolante para descida estava 
funcionando. Na estação seguinte, em frente ao 
Clube Unidade de Vizinhança, nenhuma escada 
rolante do acesso funcionava. 

Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br
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Mais uma variante no ar

Israel anuncia descoberta de nova cepa, resultante da combinação de duas subvariantes da ômicron. Escritório da 
OMS nas Américas afirma que aumento de casos em várias partes do mundo é um importante alerta para a região

E
m meio ao aumento de ca-
sos e mortes por covid-19 na 
Europa e na Ásia — em Hong 
Kong, necrotérios estão lota-

dos e faltam caixões nas funerárias 
(leia mais abaixo) —, o Ministério 
da Saúde de Israel anunciou uma 
nova variante do Sars-CoV-2, com 
dois casos confirmados no país. A 
cepa, uma combinação de subva-
riantes da ômicron, a BA.1 e a BA.2, 
causou sintomas leves nestes pa-
cientes, incluindo febre baixa, do-
res musculares e de cabeça, infor-
mou o governante.

Ainda não se sabe, porém, so-
bre a virulência da cepa. Em uma 
entrevista, ontem, a uma emisso-
ra local, o diretor-geral da pasta, 
Nachman Ash, disse que é muito 
provável que a variante tenha se 
originado em Israel. Segundo Ash, 
os dois pacientes testaram posi-
tivo ao chegar do exterior, mas o 
genoma do vírus não foi detecta-
do em nenhuma outra parte do 
mundo, sugerindo a origem lo-
cal. Salman Zarka, que coordena 
a resposta à pandemia no país, 
afirmou à rádio do Exército que 
não há motivos de preocupação. 
“O fenômeno de variantes com-
binadas é muito bem conhecido 
e não estamos preocupados que 
(a nova) leve a casos sérios.”

“A razão pela qual as varian-
tes surgem é porque elas se en-
caixam melhor em seu ambien-
te do que a anterior, que é supe-
rada”, explica Jasmine Plummer, 
professora de Ciências Biomé-
dicas do Centro Cedars-Sinai 
de Bioinformática e Genômica 
Funcional, nos EUA. Ela desta-
ca que, no geral, novas cepas 
são mais virulentas. “Como vo-
cê supera outra variante? Você 
transmite para mais pessoas. E, 
para transmitir para mais pes-
soas, você se torna mais conta-
gioso. Todas as variantes domi-
nantes que surgiram foram ca-
da vez mais infecciosas. É qua-
se certo que a próxima que sur-
gir será mais infecciosa”, afirma.

Plummer ressalta que não se 
pode afirmar quando uma no-
va cepa se tornará pandêmica, 
mas ela diz que, ao vacinar a 
população, é possível manter 
variantes futuras menos conta-
giosas. “Mesmo que sejam mais 
contagiosas, temos as vacinas 
para ajudar. É como aconteceu 
com a gripe. Entramos em uma 
situação em que temos novos 

 » PALOMA OLIVETO

STR / AFP

Exames de imagem mostram alterações pela infecção
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Funcionários desinfectam shopping na província chinesa de Shaanxi: 30 milhões de pessoas estão confinadas no país

Geraldo Magela/ agência Senado

A transmissão ainda 
não está sob controle”

Jarbas Barbosa,

vice-diretor da Opas

reforços e novas vacinas com 
antecedência, antecipando-nos 
às novas variantes.”

Infecções 

Ontem, a Organização Pan-A-
mericana da Saúde (Opas), es-
critório regional da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), alertou 
que o aumento de infecções por 
covid em várias partes do mundo 
é um aviso para as Américas de 
que o vírus não está sob contro-
le, apesar da diminuição de casos 
na região. O vice-diretor da Opas, 
o brasileiro Jarbas Barbosa, des-
tacou que os casos aumentaram 
28,9%, na semana passada, no Pa-
cífico Ocidental (que inclui a Chi-
na); 12,3% na África e 2% na Euro-
pa, comparado à semana anterior.

“As infecções e mortes por 
covid-19 estão diminuindo na 
maior parte de nossa região, 
mas ainda há muitos casos e 
mortes sendo relatados todos 
os dias — uma indicação cla-
ra de que a transmissão ain-
da não está sob controle”, res-
saltou Barbosa, em uma cole-
tiva de imprensa. “Desde que 
o vírus chegou às Américas, há 
dois anos, 149 milhões de casos 
foram relatados e 2,6 milhões 

falou, ontem, sobre a pandemia. 
“Não acabou. Os países preci-
sam continuar vigilantes”, disse. 

Na Europa, metade dos países 
também teve aumento no núme-
ro de infectados na semana pas-
sada, segundo dados do Centro 
de Recursos sobre o Coronavírus 
Johns Hopkins, nos EUA. Na Fin-
lândia, o crescimento foi de 84%, 
com 62,5 mil novos casos regis-
trados no período. Na Suíça e no 
Reino Unido a elevação também 
foi expressiva: 45% (182.190) e 
31% (414.480), respectivamen-
te. Na França, em 15 de março, a 
média diária de novas infecções 
pulou para 66.460, comparado a 
50.215 dos sete dias anteriores. 
Áustria, Bélgica, Alemanha e Itá-
lia também apresentam percen-
tuais crescentes. No continente, 
a subvariante BA.2 está se disse-
minando rapidamente.

A situação na Ásia é considera-
da preocupante por autoridades 
de saúde. Na quarta-feira, a Coreia 
do Sul registrou 400.741 novos ca-
sos, o maior número no país des-
de o início da pandemia, há dois 
anos. A maior parte da população 
foi vacinada e já recebeu a dose de 
reforço. O número de mortes pro-
vocadas pelo coronavírus, por sua 
vez, permanece baixo.

Em Hong Kong, porém, a 
mortalidade aumentou 5,78% 
na última semana, e o reflexo 
disso é sentido pela popula-
ção. Segundo a agência de no-
tícias France Presse, profissio-
nais de saúde do território au-
tônomo começaram, ontem, a 
armazenar corpos de vítimas 
da covid em contêineres refri-
gerados, devido à falta de espa-
ço nos necrotérios. Nos últimos 
três meses, desde o surgimento 
da ômicron, foram registrados 
quase 1 milhão de infecções e 
4,6 mil óbitos. Na China conti-
nental, 30 milhões estão confi-
nadas, depois do registro de 3 
mil novos casos diários.

Adam Lauring, microbiólo-
go e imunologista da Universi-
dade de Michigan, destaca que, 
apesar de, no geral, o número 
de casos no mundo ter redu-
zido, e de 63,8% da população 
ter recebido ao menos uma do-
se de vacina, ainda não se po-
de pensar em imunidade de re-
banho. “Essa situação acontece 
quando há imunidade suficien-
te, seja por vacinação ou infec-
ção anterior, de forma que o ví-
rus não pode causar uma epi-
demia ou surto. Acho que não 
chegamos a essa fase”, diz. 

de pessoas morreram.” O re-
presentante da Opas também 
destacou que, na contramão do 
restante da região, o Caribe e 
as ilhas do Atlântico registra-
ram um aumento de casos em 
56,6%. O diretor-geral da OMS, 
Tedros Ghebreyesus, também 

Uma nova pesquisa publi-
cada na revista Diabetologia, o 
jornal da Associação Europeia 
para o Estudo do Diabetes, su-
gere uma possível associação 
entre casos leves de covid-19 
e o diagnóstico subsequente 
de diabetes tipo 2. A análise de 
registros de saúde de 1.171 pa-
cientes na Alemanha, desco-
briu que os adultos que se re-
cuperam, principalmente, da 
forma branda da infecção pa-
recem ter um risco significati-
vamente maior de desenvolver 
a condição metabólica tipo 2 
do que um grupo de controle, 
teve outros tipos de infecções 
respiratórias virais. 

Se confirmados, esses re-
sultados indicam que a tria-
gem de diabetes em indi-
víduos após a recuperação 
de formas leves de covid-19 
deve ser recomendada, di-
zem os pesquisadores. Es-
sa potencial ligação entre a 
doença infecciosa e a meta-
bólica está sendo investiga-
da por vários grupos de pes-
quisa que analisam os sinto-
mas da covid longa. 

Estudos anteriores obser-
varam que a inflamação cau-
sada pelo Sars-CoV-2 pode 
danificar as células beta pro-
dutoras de insulina, fazen-
do com que morram ou mu-
dem a forma como funcio-
nam, resultando em hiper-
glicemia aguda (glicose alta 
no sangue). Acredita-se que 
uma possível causa é o fato de 
os tecidos se tornarem menos 
reativos à substância devido 
à inflamação. Estilos de vida 
sedentários também podem 
desempenhar um papel. Se-
gundo os autores, isso pode 
explicar por que a hiperglice-
mia de início recente e a re-
sistência à insulina foram re-
latadas em sobreviventes da 
infecção, sem histórico pré-
vio de diabetes.

No entanto, não está claro 
se essas alterações metabólicas 
são temporárias ou se pessoas 
com covid podem ter maior 
risco de desenvolver diabe-
tes crônica. Além disso, fal-
tam estudos que investiguem 
a incidência da doença após 
a recuperação da infecção por 
Sars-CoV-2 em casos leves.

Acompanhamento

Agora, os pesquisadores 
alemães, da Universidade 
Heinrich Heine, descobriram 
que novos casos de diabetes 
tipo 2 eram mais comuns em 
pacientes que testaram po-
sitivo para covid-19 do que 
aqueles com outras infecções 
virais  (15,8 vs 12,3 por 1 mil, 
anualmente). Isso significa 
que o risco relativo de desen-
volver o distúrbio metabóli-
co no grupo do Sars-CoV-2 
foi 28% maior.

“Como os pacientes foram 
acompanhados apenas por 
cerca de três meses, é neces-
sário um acompanhamento 
adicional para entender se 
o diabetes tipo 2 após a co-
vid leve é apenas temporário 
e pode ser revertido após a re-
cuperação total, ou se isso le-
va a uma condição crônica”, 
destaca um dos autores, Wol-
fgang Rathmann. Os respon-
sáveis pelo estudo recomen-
dam que qualquer pessoa 
que se recupere da infecção 
esteja ciente dos sinais e sin-
tomas de alerta, como fadi-
ga, micção frequente e au-
mento da sede, e procure tra-
tamento imediatamente.

Diabetes 
pode ser 
sequela 

Cerca de 70% dos pacientes 
de covid longa apresentam difi-
culdades de concentração e pro-
blemas de memória vários me-
ses depois da infecção por 
Sars-CoV-2, segundo um es-
tudo da Universidade de Cam-
bridge, no Reino Unido. As pes-
soas que levaram mais tempo para 
curar da infecção apresentaram o 
pior desempenho em testes cogni-
tivos e 75% daquelas com sintomas 
contínuos graves da doença relata-
ram que não conseguiram traba-
lhar por um período prolongado.

O estudo foi realizado com 
181 pacientes de covid longa e 
foi publicado, ontem, na revista 
Frontiers in Aging Neuroscience. 
Entre os participantes, 78% re-
lataram dificuldade de concen-
tração; 69%, confusão mental; 
68%, esquecimento; e 60%, pro-
blemas para encontrar a palavra 
certa na fala. Esses sintomas au-
torrelatados foram refletidos no 
resultado dos testes cognitivos, 

onde os pacientes apresentaram 
uma capacidade significativa-
mente menor de lembrar vocá-
bulos e imagens.

Para ajudar a entender a causa 
dos problemas cognitivos, os pes-
quisadores analisaram outros sin-
tomas que podem estar associa-
dos. Eles descobriram que as pes-
soas que sofreram de fadiga e sin-
tomas neurológicos, como tontura 
e dor de cabeça, durante a doen-
ça inicial, eram mais propensas a 
apresentar problemas cognitivos 
mais tarde. Os cientistas também 
constataram que aqueles com se-
quelas no sistema nervoso central 
se saíam particularmente mal nos 
testes cognitivos.

Preocupante

“Essa é uma evidência impor-
tante de que, quando as pessoas 
dizem que estão tendo dificulda-
des cognitivas pós-covid, elas não 
são necessariamente o resultado 

de ansiedade ou depressão”, dis-
se, em nota, Muzaffer Kaser, pes-
quisador do Departamento de 
Psiquiatria da Universidade de 
Cambridge. “Os efeitos são men-
suráveis — algo preocupante está 
acontecendo”, alertou o psiquia-
tra. “Dificuldades de memória po-
dem afetar significativamente a 
vida diária das pessoas, incluindo 
a capacidade de executar seu tra-
balho adequadamente.”

Entre as descobertas, está a de 
que, mesmo entre aqueles que 
não foram hospitalizados, os so-
breviventes que apresentaram 
sintomas iniciais mais severos da 
doença infecciosa eram mais pro-
pensos a ter uma variedade de 
sinais da covid longa, incluindo 
náusea, dor abdominal, aperto 
no peito e problemas respirató-
rios, semanas ou meses depois. 
Essas condições foram mais bran-
das em jovens com menos de 30 
anos e pacientes cuja enfermida-
de inicial foi leve. (PO)

Sintomas cognitivos persistentes
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LEGISLATIVO / 

CLDF tem 
força-tarefa 
para votar  
a Luos

Casa busca analisar as mais de 100 emendas propostas ao texto original até terça-feira, quando projeto 

P
restes a ser votada na Câ-
mara Legislativa, a revi-
são da Lei de Uso e Ocu-
pação do Solo do Distri-

to Federal (Luos) está longe de 
ser unanimidade entre os gru-
pos interessados. Prova disso é 
a quantidade de emendas que 
o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) nº 69/20 recebeu: até 
ontem, eram 120, das quais 10 
foram anuladas e três, retira-
das. Relator do projeto, Cláu-
dio Abrantes (PDT) adianta ao 
Correio que os deputados vão 
trabalhar durante o fim de se-
mana e realizar reunião extraor-
dinária na segunda-feira, a fim 
de concluir a apreciação das 
emendas propostas.

Um acordo entre os líderes 
da Casa havia marcado a vota-
ção para a última terça-feira. No 
Plenário, porém, os deputados 
concordaram em adiar a apre-
ciação para a próxima terça — 
justamente pela extensa lista 
de emendas adicionadas. Para 
justificar a solicitação, os parla-
mentares argumentaram que a 
maior parte dos acréscimos su-
geridos não foi analisada por to-
das as comissões as quais o tex-
to deveria ter passado. 

A proposta foi apreciada ape-
nas pelas comissões de Assuntos 
Fundiários (CAF) e de Desenvol-
vimento Econômico Sustentável, 
Ciência, Tecnologia, Meio Am-
biente e Turismo (CDESCTMAT), 
que analisaram o mérito do pro-
jeto. As comissões de Economia, 
Orçamento e Finanças (Ceof) e 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
deveriam revisar os critérios de 
admissibilidade. Quando passou 
pela CDESCTMAT, a revisão da 
Luos tinha 46 emendas. Menos 
de duas semanas depois, com 72 
emendas, a atualização da Luos 
foi apreciada pela CAF.

O relator Cláudio Abrantes 
afirma que a grande quantida-
de de emendas extras é normal, 
porque, após a análise nas duas 
comissões, novas reivindica-
ções passaram a ser discutidas. 
“A maioria foi proposta antes da 
apreciação das comissões. A so-
ciedade civil organizada seguiu 
apresentando demandas, como 
os moradores do Lago Sul, do La-
go Norte e do Park Way, em fun-
ção da avaliação de inclusão de 
novos serviços”, explica o rela-
tor e presidente da CAF.

Críticas

As questões tocantes ao La-
go Sul, ao Lago Norte e ao Park 
Way são algumas das mais discu-
tidas na revisão da Luos. A pro-
posta aumenta os usos comer-
ciais permitidos nas áreas resi-
denciais dessas regiões admi-
nistravas. Hoje, apenas escritó-
rios de advocacia são autoriza-
dos. Arquiteto e doutor em so-
ciologia urbana, o professor da 
Universidade de Brasília (UnB) 
Benny Schvarsberg discorda da 
forma restritiva de como a revi-
são vem sendo feita.

 » ANA ISABEL MANSUR

A Luos é a norma que define as 
regras para ocupação das unida-
des imobiliárias na parte urba-
na das cidades do DF, exceto os 
locais tombados. A lei fixa, por 
exemplo, área e altura máximas 
que edificações podem ter, além 
de delimitar o uso para elas — 
comércio, habitação, serviços. A 
Luos é um instrumento comple-
mentar do Plano Diretor de Or-
denamento Territorial (Pdot) e 
deve estar compatível com ele. O 
texto em debate na CLDF, de au-
toria do Poder Executivo, foi en-
viado à câmara em 2 de dezem-
bro de 2020 e lido seis dias de-
pois. O tema, porém, é debatido 
entre Legislativo, especialistas, 
gestores públicos, sociedade civil 
e empresários desde 2019. A edi-
ção em vigor é de 2018.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento  
Urbano e Habitação do DF

Ocupação

Para saber mais

acontece com igrejas que ocu-
pam, há tempos, uma área teo-
ricamente não permitida, então, 
não conseguem o alvará de fun-
cionamento”, cita o parlamentar.

Um dos interessados na 
aprovação das mudanças na 
lei é o setor da construção ci-
vil. João Gilberto Accioly, vice
-presidente do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do 
DF (Sinduscon), explica que a 

Luos é a legislação que rege as 
atividades do segmento. Para 
Accioly, as emendas, embora 
cabíveis, não são urgentes. “São 
demandas que propõem parâ-
metros e usos fora do que foi es-
tudado e que, portanto, preci-
sam de avaliações técnicas bem 
mais profundas”, considera.

João Gilberto Accioly avalia 
que há propostas que não deve-
riam ser priorizadas.  “Alterar usos 

Minervino Júnior/CB/D.A Press

deve ser apreciado em Plenário. Distritais vão trabalhar no fim de semana e haverá reunião extraordinária na segunda-feira

o professor. “Por outro lado, mi-
lhares de salas comerciais e es-
critórios estão vazios e subutili-
zados no centro do Plano Piloto e 
nas demais regiões administrati-
vas do DF”, pondera o urbanista.

O deputado Agaciel Maia (PL) 
observa que o objetivo da celeri-
dade dos trabalhos é levar o pro-
jeto para análise, na terça-feira 
de manhã — antes da votação 
no Plenário — na Ceof, de onde é 
presidente, e na CCJ. “As equipes 
técnicas estão debruçadas sobre 
o assunto. Tem um grupo de de-
putados favorável à votação, e 
outro, não. Os que são contra, 
porém, não são maioria, tanto 
que a reunião de líderes decidiu 
pela votação na terça-feira (pas-
sada)”, destaca o distrital.

Agaciel Maia acrescenta que 
a apreciação da proposta de-
pende da análise das duas co-
missões e salienta que um dos 
tópicos que tem gerado discor-
dância é a retirada de clínicas e 
hospitais em áreas residenciais 
de Ceilândia. “O projeto tem de 
ir ao Plenário razoavelmente pa-
cificado. Os parlamentares têm 
direito a propor emendas, mas 
pedimos aos colegas que não as 
apresentassem no Plenário du-
rante a votação, porque invia-
biliza a análise de assuntos que 
são complexos”, argumenta.

Expectativas

Líder da maioria, o deputado 
Rodrigo Delmasso (Republica-
nos) acredita que o projeto está 
pronto para ser votado. “A maior 
parte das emendas é de adequa-
ção de localidades. Alguns ca-
tadores, por exemplo, me pe-
diram que incluísse a área on-
de estão na lei, porque têm di-
ficuldades para tirar licença de 
funcionamento. Isso também 

O especialista em planeja-
mento de cidades opina que a 
alteração é um “mundo de miu-
dezas”, cujas mudanças foram 
analisadas pela “turma do mer-
cado imobiliário do DF”, e as re-
sistências ficaram por conta das 
“comunidades privilegiadas e 
conservadoras de ‘bairros resi-
denciais’ nobres.” “Na verdade, é 
uma farsa, pois, lá, também fun-
cionam inúmeros escritórios de 
arquitetura e engenharia, con-
sultórios de psicologia e ativida-
des de saúde, além de lobby em-
presarial, político e financeiro. A 
pandemia generalizou o home 
office e essas atividades”, elenca 

e gabaritos — como alturas, taxa de 
ocupação, permeabilidade do solo 
e potencial construtivo — é polêmi-
co. Mexer nisso, agora, é prematuro 
e não é o mais urgente. Precisamos 
resolver pontos que dificultam, por 
exemplo, a obtenção de alvarás de 
funcionamento e licenciamentos. 
São falhas na lei que precisam ser 
resolvidas para a atividade do nos-
so setor melhorar”, defende o vice
-presidente do Sinduscon.

São 107 emendas a 
serem apreciadas 
pelas comissões
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Mudança em lei distrital 
amplia acesso a passe livre para 
pessoas com doenças crônicas

Uma atualização no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei Distrital 
nº 6.637/2020) publicada, ontem, 
no Diário Oficial do Distrito Federal 
(DODF) incluiu oito grupos na lista 
do público autorizado a requerer 
o passe livre. Agora, a norma prevê 
acesso ao transporte público 
gratuito para pessoas com doenças 
crônicas, desde que em tratamento 
continuado. A alteração foi 
promulgada pela Câmara Legislativa 
após a derrubada de diversos vetos 
do Executivo local. Além dessa 
novidade, o texto passa a estabelecer 
penalidades por descumprimento.

SÓ PAPOS

“Fico feliz com 
o trabalho do Ministério 

Público. Acho que é obrigação 
das entidades, como é o caso do 

MPDFT, de fazer esse trabalho de 
fiscalização. E nós, do governo, vamos 
colaborar com tudo. Esperamos que o 

MP chegue ao fim dessas investigações 
e, depois, se for o caso, (que) faça as 

denúncias. Não compactuo com 
corrupção e, se comprovado, espero 

que todos sejam punidos”

Ibaneis Rocha (MDB), 
governador do DF

“Desta vez 
foram os contratos de 

informática! No governo 
Ibaneis, o Iges (Instituto de 

Gestão Estratégica de Saúde 
do DF) é foco de denúncias 

de falcatruas. Foi assim na 
pandemia e volta agora para 
as páginas policiais. Não há 

controle. A mamata 
corre solta”

Izalci Lucas (PSDB), 
senador pelo DF

INVESTIGAÇÃO / 

Contratos suspeitos no Iges

Quatorze mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Prosus, Gaeco e Decor 

I
nvestigados por crimes de pe-
culato e organização crimino-
sa, além de um contrato que 
teria sido superfaturado em R$ 

33 milhões para serviços de in-
formática do Instituto de Gestão 
Estratégica em Saúde (Iges), ser-
vidores, ex-diretores do órgão e 
funcionários de empresas con-
tratadas foram alvos da operação 
Malware, deflagrada ontem. Entre 
os supostos envolvidos no esque-
ma está o ex-secretário da Secre-
taria de Saúde Francisco Araújo.

Quatorze mandados de bus-
ca e apreensão foram cumpridos 
nas casas dos investigados e em 
endereços comerciais. De acor-
do com o Ministério Público do 
Distrito Federal (MPDFT), estão 
sob suspeita as contratações na 
área de tecnologia da informa-
ção firmadas pelo Iges-DF entre 
2018 e 2020. A Promotoria de Jus-
tiça de Defesa da Saúde (Prosus) 
e o Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) tiveram apoio do Depar-
tamento de Combate à Corrupção 
e ao Crime Organizado da Polícia 
Civil (Decor) na operação.

O Correio apurou que, em 
2019, o órgão abriu processo para 
a realização da reestruturação da 
rede lógica do Hospital de Base, 
abrangendo itens como serviços 

 Valor de contratos foi ampliado de R$ 13 milhões para R$ 33 milhões, sem justificativa aparente

 Ed Alves/CB
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de instalação e manutenção cor-
retiva. Após um comparativo de 
preços, apenas quatro fornece-
dores indicaram orçamentos, in-
clusive, empresas inaptas (que ti-
nham alguma omissão de decla-
ração fiscal por dois anos segui-
dos). Segundo a apuração, havia 
relação entre os sócios da ven-
cedora e as outras candidatas. 
A análise revelou, ainda, a au-
sência de capacidade financeira 
e técnica de uma das ganhadoras 

para assumir contrato considera-
do tão “complexo”.

Superfaturamento

A empresa vencedora apresen-
tou preço global de mais de R$ 13 
milhões para executar o serviço pe-
lo prazo de 12 meses. No entanto, es-
se valor foi ampliado para R$ 33 mi-
lhões, sem justificativa aparente. Ain-
da de acordo com as investigações, 
os contratos tinham preço 800% 

superior ao encontrado no mercado.
Além de Francisco Araújo, ex-

diretor-presidente do Iges-DF, fo-
ram alvos da operação: Paulo Ro-
berto Santos de Melo, Renato Ri-
cardo Alves, Marcelo Araújo Me-
neses, Pedro Igor Fernandes, Rena-
to de Souza Santos, Vinicius Mota 
do Nascimento, Marcos Flávio de 
Souza, Edilmara Albino Dato. E as 
empresas: Wake Up Informática, 
Patrimonial Serviços Especializa-
dos, M&M Projetos e Tecnologia  e 

Infinite Bank, Patrimonial Seguran-
ça Eletrônica , NB Comércio e Ser-
viços e Construções.

Questionado sobre a operação 
MPDFT e as supostas irregulari-
dades nos contratos de serviços 
do Iges-DF, o governador Ibaneis 
Rocha (MDB) avaliou de forma 
positiva a ação da promotoria e 
afirmou que, em caso de com-
provação de crime de corrupção, 
espera que haja punição.

“Fico feliz com o trabalho do 
Ministério Público. É obrigação 
das entidades, como é o caso do 
MPDFT, fazerem esse trabalho 
de fiscalização e nós, do gover-
no, vamos colaborar com tudo”, 
destacou o chefe do Executivo 
local sobre o cumprimento dos 
mandados de busca e apreensão.

Ibaneis afirmou que não acei-
ta corrupção e disse que aguarda 
o fim das investigações. “Nós es-
peramos que o Ministério Públi-
co chegue ao final dessas inves-
tigações e, se for o caso, faça as 
denúncias. Não compactuo com 
corrupção e, se for comprovado, 
espero que todos sejam puni-
dos”, sustentou.

Outro lado

Em nota, o Iges-DF infor-
mou que “vem realizando audi-
toria em contratos das gestões 

anteriores, inclusive do contra-
to objeto da operação deflagrada 
hoje pelo Ministério Público, que 
foi realizado em 2019”. O último 
pagamento referente ao contra-
to mencionado foi realizado em 
fevereiro de 2021. Estão bloquea-
dos R$ 8.016.985,58, para garan-
tir a lisura do negócio e prevenir 
prejuízos até que toda a apuração 
seja devidamente concluída. O 
contrato com a empresa foi res-
cindido em 14/7/2020.

O Iges-DF acrescentou que não 
houve busca na manhã de ontem 
em suas unidades na Asa Norte 
(Edifício PO 700), Sia e Hospital de 
Base. O Instituto reforçou que é o 
maior interessado em esclarecer 
todas as dúvidas e apresentar to-
das as informações para que tudo 
seja devidamente apurado.

A Secretaria de Saúde infor-
mou, por meio de nota, que 
“aguarda a conclusão das inves-
tigações para prestar todos os es-
clarecimentos ao órgão fiscaliza-
dor dentro do prazo estabeleci-
do por eles. Quaisquer prejuízos 
públicos serão objeto de proces-
so de apuração. A equipe do Cor-

reio também tentou contato com 
a defesa do ex-secretário de Saú-
de Francisco Araújo, mas não ob-
teve resposta até o fechamento da 
edição. O espaço segue aberto pa-
ra manifestações.

em endereços comerciais e nas casas dos investigados, incluindo a do ex-secretário de Saúde Francisco Araújo
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Só beneficiários
em tratamento

Com a mudança, a 
permissão para usufruir 
do benefício se estendeu 
para cidadãos que fazem 
acompanhamento médico 
dos seguintes quadros: 
insuficiência renal crônica, 
doença de Crohn, câncer, 
transtornos mentais graves, 
aids, mucoviscosidade, 
hemofilia e esclerose 
múltipla. Para ter direito às 
viagens gratuitas, porém, 
é necessário apresentar 
a carteira especial do 
passe livre, obtida após 
apresentação de documentos 
junto à secretaria distrital 
responsável pelas políticas 
públicas para pessoas 
com deficiência — 
atualmente, a Sepd-DF.

Justiça exige abertura de novo prazo
para inscrições em concurso da FUB

Uma decisão da Justiça Federal determinou que o Cebraspe reabra por 10 dias o prazo 
de inscrições no concurso da Fundação Universidade de Brasília (FUB) para pessoas com 
deficiência. No pedido de liminar, o Ministério Público Federal alegou que houve exigência 
desproporcional e discriminatória quanto à comprovação médica para registro no certame. 
O edital, publicado em janeiro, previa a apresentação de laudo com assinatura de três 
profissionais que atestassem a deficiência do participante. Para o juiz federal substituto Marcos 
José Brito Ribeiro, da 13ª Vara Federal Cível, o requisito “transfere o ônus legalmente atribuído 
à Administração (Pública) para o candidato” e “afronta o princípio da isonomia” por impor 
obstáculos a quem não dispõe de recursos financeiros. As partes podem recorrer.
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Primeira instância absolve
réu da Caixa de Pandora

Ex-secretário da Ordem Pública e 
Social e ex-corregedor-geral do DF, 
Roberto Eduardo Giffoni foi absolvido 
de acusações no âmbito da Operação 
Caixa de Pandora. Em decisão 
da 2ª Vara de Fazenda Pública do 
Distrito Federal, a Justiça considerou 
improcedente a atribuição de crime 
de improbidade administrativa 
associada ao procurador federal. 
A decisão se deu pela falta de provas, 
segundo o juiz que analisou o caso.
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Apuração

Deflagrada em 2009, no governo 
de José Roberto Arruda, a operação 
apurou a suposta distribuição de 
recursos à base aliada do então 
chefe do Palácio do Buriti. Giffoni foi 
denunciado pelo Ministério Público 
do DF e Territórios porque teria 
apresentado patrimônio incompatível 
com a remuneração que recebia à 
época. O delator Durval Barbosa 
havia afirmado que Roberto Eduardo 
era responsável por conseguir 
reconhecimentos de dívidas por 
serviços prestados ao GDF, 
mas sem amparo contratual 
nem abertura de licitação.

Entendimento

O ex-secretário negou que 
teria cometido qualquer ato de 
improbidade administrativa. E, 
para o magistrado que avaliou o 
processo, não existem provas de 
recebimento dos valores informados 
pela acusação, tampouco de que o 
presumido envolvimento no esquema 
teria levado ao aumento patrimonial 
descoberto pelos investigadores. 
Cabe recurso da decisão.

Decreto estabelece regras para 
plano de saúde dos policiais civis

Depois de anunciar a inclusão de policiais civis no 
programa distrital de assistência integral à saúde, o decreto 
que dispõe sobre o assunto detalhou as condições para 
adesão dos integrantes da força de segurança. Como 
antecipado pela coluna, o benefício valerá para servidores 
ativos, inativos, além dos respectivos dependentes legais. A 
categoria poderá usufruir do plano GDF Saúde pelo modelo 
de coparticipação, mediante repasse de 3% do rendimento 

bruto mensal registrado em contracheque ao Instituto de 
Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas). 

Para dependentes, a porcentagem é de 0,5% por pessoa. Vale 
lembrar que a participação está sujeita a prazo de carência.

Reforço na Defensoria Pública

Uma parceria firmada ontem pretende acelerar o andamento 
de processos na Defensoria Pública do Distrito Federal. O órgão e a 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília assinaram termo de 
cooperação para que estudantes de direito da instituição de ensino 
atuem gratuitamente no atendimento à população. O acordo prevê 
assistência jurídica à comunidade, bem como análises de soluções 
para processos, sob acompanhamento dos servidores da DPDF.
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Crônica da Cidade

A Torre
de TV

Sempre gostei do clima de bagunça 
organizada das feiras populares. Fui 
um frequentador assíduo da Torre de 
TV até ela ser reformada. As atrações 
eram múltiplas. Aos fins de semana, 
ia lá para soltar pipa com o meu filho. 
Bastava estar ali para espairecer com 
a contemplação da paisagem, com as 
comidas regionais e com a mistura de 
gente brasiliense.

Lá, é possível encontrar as garrafi-
nhas de areia coloridas, trazidas por 
Ferreira Gullar, de São Luís do Mara-
nhão, nos tempos em que o poeta ocu-
pou o cargo de primeiro diretor da Fun-
dação Cultural do DF. Comprei na feira 
um dedobol artesanal, aquele joguinho 
em que os jogadores são representados 
por pregos, com uma moedinha funcio-
nando como bola. O presente era para as 
crianças, mas fez o maior sucesso tam-
bém com os adultos, provocou dispu-
tas acirradas, acusações de roubo, go-
zações, comemorações espalhafatosas 
e rivalidades eternas.

Certa vez, usei um sapato que me 
apertava um pouco e, de repente, me 

dei conta de que tinha se formado um 
tremendo calo no dedo mínimo do pé. 
Não conseguia mais calçar sapato sem 
sentir uma dor terrível.

Na época, havia me mudado para um 
condomínio horizontal, construía a ca-
sa, vendi o carro para comprar o telha-
do e, todos os dias, tomava um ônibus 
e caminhava cerca de três quilômetros 
no trajeto de volta. Procurei, em vão, nas 
lojas de calçados, uma alpercata serta-
neja, robusta, mas que deixasse, a um só 
tempo, protegido e livre o dedo mínimo.

No entanto, recorri à Feira da Torre e 
encontrei na banca de um artesão nor-
destino de couro uma alpercata talhada 
precisamente para a minha situação. Era 

muito resistente, tinha solado de pneu, 
aguentou o tranco firme e funcionou 
plenamente. Ao fim de uns seis meses, 
protegido pela alpercata, o meu calo 
caiu e pude retomar os sapatos. Vale di-
zer que a alpercata ainda durou depois 
de várias décadas de uso.

Bem antes da pandemia, deixei de 
frequentar a Torre. Acho que aquela re-
forma que fizeram, desfazendo a antiga 
estrutura informal, com a mudança pa-
ra bancas internas, empobreceu muito 
o fervilhar urbano e humano dos fins 
de semana. Perdeu o ar de bagunça or-
ganizada e de surpresa, que eram a al-
ma da feira.

A alegação foi a de que a antiga feira 

prejudicava a fruição estética da Torre 
de TV, um dos dois projetos arquitetô-
nicos de Lucio Costa em Brasília; o ou-
tro é a Rodoviária. Ambos são maltrata-
dos. Não se justifica o argumento de que 
o burburinho da feira atrapalhava a per-
cepção do monumento. Pelo contrário: 
humanizava aquele espaço.

O arquiteto Frederico Holanda acom-
panhou e documentou as mudanças na 
Torre de TV ao longo de muitos anos. Ela 
continua a ser um lugar muito frequen-
tado. Mas, depois da intervenção desra-
zoada, para mim, perdeu muito o char-
me e o espírito de festa semanal dos es-
tados, onde muitas coisas imprevisíveis 
poderiam acontecer.

VIOLÊNCIA / 

Estudante morre esfaqueado

Suspeito tentou assaltar a vítima, Gabriel Gomes Barbosa, 24 anos, ontem, em Ceilândia. Jovem havia saído da 

O 
estudante Gabriel 
Gomes Barbosa, 24 
anos, foi assassinado 
ontem, por volta das 

13h, após uma tentativa de 
assalto na QNN 37, em Cei-
lândia Norte. O suspeito não 
conseguiu levar nada. O jo-
vem estudava no Centro de 
Ensino Médio 7 (CED 07). Ele 
saiu de uma aula pela manhã 
e estava a caminho da casa 
da mãe de bicicleta, levan-
do uma mochila, com ma-
terial escolar, carteira e di-
nheiro, quando foi atacado 
pelo criminoso. Vídeos de câ-
meras de segurança registra-
ram o momento em que o 
suspeito tenta assaltar a víti-
ma, que conseguiu fugir, mas, 
após cerca de 100 metros, cai 

na bicicleta. O Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Fe-
deral (CBMDF) confirmou a 
morte no local.

Um morador da QNN 13 tes-
temunhou parte do crime e rela-
ta que um motoboy de aplicativo 
de entrega foi a primeira pessoa 
a prestar socorro à vítima. “Ele 
achou o rapaz caído e chamou a 
polícia”, recorda-se. “Depois do 
crime, o criminoso desceu a rua e 
fugiu”, conclui.

Na avaliação do delegado-ad-
junto da 19ª DP (Ceilândia Nor-
te), Thiago Peralva, o fato de Ga-
briel estar com fone de ouvido de-
monstrou desatenção da vítima. 
“Provavelmente, ele estava ou-
vindo música e distraído”, anali-
sa. O investigador esclarece que 
assaltos são comuns na região. 
“Nesse tipo de crime, o suspei-
to sai andando em via pública e 

espera uma oportunidade em que 
vê a chance de subtrair um bem 
patrimonial”, detalha o delegado.

Insegurança

Moradora da QNN 37, a do-
na de casa Edna Silva, 53, conta 
que há muitos pedestres no lo-
cal. Para ela, falta policiamento, 
principalmente entre 13h e 15h, 
quando a pista fica pouco movi-
mentada. “Acho que nesses horá-
rios poderia ter a polícia passan-
do aqui de vez em quando, por-
que foi a oportunidade que esse 
cara teve”, finaliza.

O suspeito está foragido da Po-
lícia Civil do DF (PCDF). Para de-
núncias anônimas, a corporação 
disponibiliza o telefone 197 opção 
0 (zero), o e-mail denuncia197@
pcdf.df.gov.br e o WhatsApp (61) 
9 8626-1197. Polícia busca identificar o suspeito do assassinato, que está foragido

Minervino Júnior/CB/D.A Press / PCDF/Divulgação

 » PeDrO MArrA

Obituário

 » Campo da Esperança

Neusa Alencar Gomes da 
Silva, 92 anos
Iracema Mendes Coelho, 
67 anos
José Carlos da Silva Machado, 
78 anos
roseli Fagundes Pereira 
Campos, 53 anos
Yan da rocha Pinto Alves, 
menos de 1 ano

 » Taguatinga

Danilo Soares ribeiro, 
20 anos
Élson de Araújo Costa, 
80 anos
Fábio Luís da Silva, 44 anos
Felipe eduardo Ferreira da 
Silva, 22 anos
Flávio rocha, 20 anos
Florinda de Souza, 71 anos
Francisca Feitosa de Sousa, 
69 anos
Juacema Teles da Silva, 
45 anos

Maria do rosário de 
Assunção, 63 anos
Messias Magno rodrigues de 
Souza, 46 anos
Nelsan Maria da Silva, 
91 anos
Oripa Monteiro Pena da Silva, 
69 anos
rubens Silva, 52 anos
Terezinha Maria de Jesus 
Fernandes, 84 anos

 » Gama

Gilmar Pereira ribeiro, 
51 anos
José Barbosa Araújo, 
54 anos
José Silva do Nascimento, 
86 anos
Wellington Ferreira de Souza, 
61 anos

 » Brazlândia

Breno Viana Gomes, 69 anos
Júlia Francisco de Andrade, 
93 anos

 » Sobradinho

Ada Pessoa Santos, 63 anos
edimar Fernandes rodrigues, 
57 anos
Jesse Amaro Nascimento, 
88 anos
Leovaldo Campelo, 91 anos
Maria eliza Santos de 
Santana, menos de 1 ano
Andreia Maria da Silva, 
menos de 1 ano
Jhenyfer Josefa da Silva 
Nunes, menos de 1 ano
Micieli Silva da Silva Santo, 
menos de 1 ano
raquel Alves Gomes, 
menos de 1 ano
Pedro Henrique da Silva de 
Sousa, menos de 1 ano

 » Jardim Metropolitano

Maria rocha Lima, 90 anos
João Francisco Lima, 
75 anos (cremação)
Shirley Barroso, 
85 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 16 de março de 2022

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

escola e andava de bicicleta, quando foi atacado, mas conseguiu se desvencilhar. Após alguns metros, ele caiu no chão sem vida

Em vídeo publicado nas re-
des sociais, o personal trai-
ner Eduardo Alves, acusado de 
agredir uma pessoa em situa-
ção de rua, afirmou que a mu-
lher dele sofria um estupro e 
está internada em um hospital. 
Segundo Eduardo, ele flagrou 
o homem e a companheira, no 
carro dela, fazendo sexo.

No entanto, a Polícia Civil 
não confirmou se houve ou não 
crime de cunho sexual. As in-
vestigações seguem em sigilo e 
a cargo da 16ª Delegacia de Po-
lícia. O caso aconteceu na últi-
ma terça-feira, em Planaltina.

Câmeras de segurança regis-
traram o momento que o marido 
está na janela do passageiro do 
carro da mulher em uma prová-
vel conversa com ela. Em segui-
da, o homem em situação de rua 

Agressor se defende na internet

Investigação está em sigilo. 
Polícia não confirmou estupro

redes sociais/reprodução
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sai do veículo pela porta do mo-
torista com um pedaço de roupa 
na mão e descalço. Ele é derruba-
do com um soco por Eduardo, que 
desfere tapas e chutes. As imagens 

viralizaram nas redes sociais.
No entanto, Eduardo saiu em 

defesa da mulher e desabafou 
no Instagram. “Venho informar 
que estão gerando conteúdo 
ofensivo contra a honra da mi-
nha esposa, que sofreu violên-
cia sexual, aqui, em planaltina 
por um morador de rua. Dian-
te disso, vejo que os fatos estão 
sendo transmitidos de maneira 
errônea”, publicou o personal.

O educador físico acrescen-
tou que, depois da situação, a 
mulher foi encaminhada para 
uma unidade de saúde e afirmou 
que ela encontra-se internada. 
“O que deveria estar preocupan-
do (os internautas) é a saúde de-
la. Por isso, venho pedir que pa-
rem com essa questão de divul-
gação, ainda mais da maneira 
errada, porque está prejudican-
do toda a família, enquanto os 
cuidados deveriam estar volta-
dos a melhora dela”, disse.
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Não haverá borboletas se a vida não passar 
por longas e silenciosas metamorfoses.

Rubem Alves

Estados e DF irão ao Supremo contra 
ICMS único para combustíveis

O Comitê de 
Secretários de 
Fazenda (Consefaz) 
se reúne hoje às 
14h30 para votar 
uma medida 
em reação à Lei 
Complementar 192, 
que institui alíquota 
única de ICMS para 
os combustíveis. A 
tendência é que os 
estados assinem ação 
para julgamento no 
STF. Será apontada a 
inconstitucionalidade 
do texto, 
sancionado há 
uma semana. 
Representantes do 
Distrito Federal 
participam da 
decisão hoje. Se 
aprovada, será 
oficializada em 
seguida no 
Confaz. 

CRIME / 

Quadrilhas digitais presas

Em duas operações, os agentes prenderam oito suspeitos acusados de praticarem golpes pelo 
WhatsApp. As vítimas preferenciais eram idosos com alto poder aquisitivo. Investigações continuam

P
or pelo menos três anos, 
uma quadrilha  aplica-
va golpes pelo WhatsA-
pp. Três suspeitos foram 

presos, ontem, durante a Opera-
ção Pinpoint, da Polícia Civil do 
Distrito Federal (PCDF). Eles são 
acusados de participar de uma 
organização criminosa que tem 
como foco principal os idosos.

As investigações apontam que o 
grupo tinha acesso a um banco de 
dados das vítimas, comprados na 
internet de maneira ilegal, com da-
dos de pessoas residentes em vá-
rios estados. Ao Correio, o delega-
do Erick Sallum, da 9ª Delegacia de 
Polícia (Lago Norte), detalhou que, 
preferencialmente, os criminosos 
abordavam idosos com alta renda.

“Eles filtram pessoas que mo-
ram nesses locais, além de visar 
pessoas mais velhas, que, segun-
do os presos, eram mais fáceis de 
enganar. A partir dessas informa-
ções, eles iam nas redes sociais, 
conseguiam a foto de algum pa-
rente próximo e chamavam as ví-
timas pelo WhatsApp, se passan-
do por algum familiar, sempre 
com a justificativa de que tinham 
uma conta a pagar, pedindo para 
que a vítima fizesse uma transfe-
rência via Pix”, conta.

De acordo com o delegado, res-
ponsável pela apuração do caso, o 
grupo trabalha com números e es-
tatísticas, tentando dar o golpe em 
várias possíveis vítimas ao mesmo 
tempo e, a partir das tentativas, 
buscar algum lucro caso engane 
uma delas. Ainda de acordo com a 
investigação, quem ocupa a parte 
mais frágil da pirâmide são os “con-
teiros”, que fazem parte do esque-
ma de convencimento das vítimas 
a depositar valores em determina-
das contas bancárias.

Os bandidos conseguiam dados do alvo e agiam se passando por parentes das vítimas

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Falso sequestro

A Polícia Civil também desar-
ticulou outra quadrilha, desta vez 
durante a Operação Fraus. Foram 
cumpridos 16 mandados no total, 
sendo sete de prisão temporária e 
nove de busca e apreensão con-
tra uma organização criminosa 
responsável por golpes de falsos 
sequestros. Cinco pessoas foram 
presas por estelionato.

O modus operandi dos crimi-
nosos era ligar para as vítimas, 

em sua maioria idosos, afirman-
do que teriam sequestrado al-
gum familiar e exigiam uma 
quantia financeira pelo supos-
to resgate. As ligações eram fei-
tas durante a madrugada para 
causar mais temor nas vítimas e 
dificultar que elas entrassem em 
contato com a pessoa que teria 
sido sequestrada.

O grupo também enviava 
um motoboy para recolher o 
valor do resgate diretamente 
na residência de quem sofreu 

o golpe, o que gerava ainda 
mais receio nas vítimas pelo 
medo dos bandidos saberem 
seus endereços.

Os motoqueiros ajudavam no 
processo de fazer a transferên-
cia por aplicativo ou via Pix, exi-
gir quantias em dinheiro, pegar 
jóias e objetos de valor na ca-
sa das pessoas ou até mesmo 
acompanhar as vítimas até uma 
agência bancária para que fizes-
sem saques do dinheiro que se-
ria entregue pelo resgate.

A polícia investiga o caso 
desde outubro de 2021, quan-
do houve prestação de queixa 
sobre o acontecimento. No to-
tal, foram 20 ocorrências apu-
radas, a maioria na Asa Sul e 
outras na Asa Norte, Ceilân-
dia e Taguatinga. Cinco de-
legados, 36 agentes e três es-
crivães participaram da ope-
ração. Os autores, presos no 
Pistão Sul, Pôr do Sol e Para-
noá, irão responder por 20 ex-
torsões, com penas de quatro 

a 10 anos de prisão para cada 
uma, e pelo crime de organi-
zação criminosa, com reclu-
são de três a oito anos.

Segundo a PCDF, os alvos 
têm conexões com integran-
tes de uma facção criminosa 
no Rio de Janeiro e as investi-
gações irão continuar para que 
outros membros da organiza-
ção sejam identificados.

 
*Estagiário sob a supervisão 
de José Carlos Vieira

OPERAÇÃO 
FRAUS

OPERAÇÃO 
PINPOINT

9

3 

7 
de prisão temporária

de busca e apreensão

16
mandados 

cumpridos no total

prisões temporárias

 » PABLO GIOVANNI*

Invasão de 
competência

As procuradorias 
dos estados terão a 
missão de formalizar 
a ação judicial. Entre 
as alegações, a de 
crime eleitoral é 
estudada. E, segundo os 
procuradores, deveria ter 
sido por PEC, e não PLC, 
a proposição legislativa 
da medida. Também 
será apontada a invasão 
de competência da área 
federal sobre os estados.

Disparidade 
de alíquotas

A variação de alíquotas 
de ICMS entre os estados, no 
caso da gasolina, é de 23% 
(SP) a 35% (RJ). O DF aplica 
27%. Mas, até a decisão de 
qual será a alíquota única, 
deve ser aplicada a média 
dos últimos cinco anos. Pelo 
que está em vigor, haverá 
queda de arrecadação em 
muitos estados, incluindo 
na capital federal. O 
prejuízo total estimado 
chega a R$ 17 bilhões.

Redução 
escalonada 

 No ano passado, o 
GDF, numa tentativa 
de contribuir para 
baixar os preços, 
aprovou a redução 
escalonada de ICMS 
nos próximos três 
anos. Até 2024, cairia 
para 25% sobre a 
gasolina. No caso do 
óleo diesel, de 15% 
para 12%. Mas a lei 
local perde efeito com 
a federal em vigor.

Curso Imersão Eleições 2022
Segundo Marcelo Vitorino, professor de marketing político com 

mais de 20 anos de experiência, o fracasso de muitos políticos na 
eleição passada se deve a três fatores: transformação do interesse 
do eleitor, mudança na forma tradicional de se fazer comunicação 
política e o amadorismo na comunicação nas campanhas eleitorais. 
Ele estará à frente do curso Imersão Eleições 2022, em Brasília, 
entre os dias 25 e 28 de março. O evento será no Royal Tulip.

Minervino Junior/CB/D.A Press

Capacitação profissional
"Os eleitores, hoje, exigem uma comunicação mais direcionada e formatada de acordo com 

seus interesses. E um dos maiores problemas para as campanhas é encontrar profissionais 
qualificados para esse novo modelo, explica Vitorino. Serão quatro dias de aulas focadas 
em planejamento de conteúdo, planejamento de campanha, mobilização e combate a 
fake news e impulsionamento eleitoral. O curso estará disponível em duas modalidades: 
presencial e à distância. Informações e inscrições pelo site imersaoeleicoes2022.com.br. 

Projeto Olhos 
D'água para 
conservar o cerrado

Lançado pelo Instituto Cerrados, com 
apoio da Coca-Cola Brasil, o projeto 
Olhos D’Água promove uma série de 
iniciativas para conscientizar 
proprietários de terras, na região da Bacia 
do Rio Paraná, sobre conservação 
ambiental. Desde 18 de março, estão 
abertas as inscrições para o edital de 
Criação de Reservas Privadas de Patrimônio 
Natural (RPPN*). Para a seleção das 
propostas, foram identificados municípios 
de Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis, 
Corumbá de Goiás, entre outros.

Compromisso global
O objetivo do projeto é proteger 500 hectares 

de cerrado e monitorar áreas de queimadas e de 
desmatamento por meio do Suindara Sistema 
de Alertas, desenvolvido pelo Instituto Cerrados. 
A ação da Coca-Cola faz parte do compromisso 
global com o uso sustentável da água.

CNC apoia adiamento
da PEC 110 no Senado

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, reforçou o 
posicionamento da entidade a respeito da PEC 110/2019 e apoiou o 
adiamento da votação no Senado. Segundo ele, caso a proposta do 
relator seja aprovada na CCJ, haverá aumento de tributos ao setor 
de serviços, prejudicando milhares de empresas e de trabalhadores. 
"O Brasil precisa de uma reforma tributária. Mas, do jeito que está a 
proposta, há segmentos que terão tributação elevada em até 200%. O 
adiamento mostra que os parlamentares estão sensíveis ao tema."

 Divulgação

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press
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EXECUTIVO /

Estrutural terá 
primeira creche 

Novo Conselho Tutelar também será construído na região. 

A 
Ordem de Serviço (OS) 
para a construção do 
primeiro Centro de 
Educação da Primeira 

Infância (Cepi) da Estrutural 
foi assinada ontem. Com in-
vestimentos de R$ 3,3 milhões 
e capacidade para atender 100 
crianças, a autorização foi da-
da pelo governador Ibaneis Ro-
cha (MDB), em agenda na re-
gião administrativa. Além do 
Cepi, uma nova estrutura pa-
ra o Conselho Tutelar será fei-
ta para atender 15 mil pessoas. 

O chefe do Executivo aprovei-
tou para anunciar que estão pre-
vistos outros equipamentos pú-
blicos, como uma unidade Casa 
da Mulher Brasileira — cuja lici-
tação termina no próximo mês —, 
além de mais Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) no DF, sendo 
que Estrutural e Guará estão no 
itinerário de entregas. “Nós sabe-
mos que isso impacta nas famílias 
e serviços públicos trazem digni-
dade. Queremos muito mais para 
cá”, garantiu o governador.

Ele destacou que, com as no-
vas unidades de saúde, o gover-
no totaliza nove postos em sua 
gestão que atenderão 50 mil fa-
mílias a mais no DF, desafogan-
do, assim, os hospitais regio-
nais. Ibaneis também falou do 
projeto de regularizar toda a ci-
dade da Estrutural.

“Eu mandei fazer um levanta-
mento de todos os equipamentos 
que faltavam aqui na Estrutural. 

Regularizamos os terrenos e es-
tamos lançando as obras para 
que essa população seja atendida 
com tudo”, afirmou o governador. 

A Estrutural também recebe 
obras de drenagem pluvial e pavi-
mentação do anel viário, que teve 
a ordem de serviço assinada em 
maio do ano passado. Os serviços 
são feitos pela Companhia Urba-
nizadora da Nova Capital (Nova-
cap). O asfalto será reconstruído 
no local. Com a construção do 
Cepi, do Conselho Tutelar e do 
anel viário, o investimento esti-
mado é de R$ 5,4 milhões.

A administradora da Estrutu-
ral, Vânia Gurgel, ressaltou a im-
portância do Cepi para a comuni-
dade. “São 18 anos que a comuni-
dade espera por uma creche”, dis-
se. A estimativa é que a obra seja 
entregue em nove meses, a contar 
da assinatura da ordem de servi-
ço. O centro será construído em 

uma área de 388m², contará com 
cinco salas para atendimento à 
faixa etária de zero a seis anos. 
Além disso, terá salas multiuso, 
fraldário, playground, entre ou-
tros equipamentos.

A secretária de Justiça e Cida-
dania do DF, Marcela Passamani, 
comemorou o investimento no 
Conselho Tutelar para a região. 
“Uma nova sede já totalmente 
modernizada de modo que os 
conselheiros tutelares possam 
atuar de forma integral e plena 
aqui no território de Santa Luzia 
e da Estrutural, lembrando que 
eles são a porta de entrada para 
outros serviços do governo para 
as famílias”, comentou.

Mais investimentos

Outros integrantes do gover-
no destacaram futuras obras 
para a região da Estrutural. O 

diretor presidente da Compa-
nhia Urbanizadora da Nova Ca-
pital (Novacap), Fernando Lei-
te, afirmou que, até o fim do 
mês, será homologada e ini-
ciada a obra do campo de gra-
ma sintética. Enquanto a se-
cretária de Educação do DF, 
Hélvia Paranaguá, frisou que 
serão feitas mais duas escolas 
na Quadra 4, para atender cer-
ca de 2,4 mil crianças.

O presidente da Câmara Le-
gislativa do DF, Rafael Pru-
dente, compareceu à cerimô-
nia de assinatura e ressaltou 
o início das obras da nova se-
de do 15º Batalhão da Polí-
cia Militar, em abril. O orça-
mento para a construção está 
avaliado em R$ 6,3 milhões. 
Prudente comentou que tam-
bém existe disposição para a 
construção de um batalhão do 
Corpo de Bombeiros.

Governador assinou OS para a construção do Cepi e Conselho Tutelar na Estrutural

Renato Alves/Agência Brasília

 » JÚLIA ELEUTÉRIO

Obras e investimentos em drenagem e pavimentação somam R$ 5,4 milhões 

Apesar dos poucos registros 
de infecções por deltacon, va-
riante da covid-19, autoridades 
e especialistas seguem atentos 
às descobertas da mutação. No 
Distrito Federal, a preocupa-
ção é quanto a um novo sur-
to num momento em que as 
medidas de contenção sani-
tárias são reduzidas. De acor-
do com a médica infectologis-
ta Ana Helena Germoglio, até o 
momento, a cepa não se mos-
tra mais transmissível e letal 
quando comparada às outras 
variantes. “Ainda existem pou-
cos casos confirma-
dos no mundo, então 
não sabemos qual é o 
real potencial de im-
pacto, e nem o poder 
de proteção das vaci-
nas contra ela. Apa-
rentemente, ela carre-
ga uma estrutura se-
melhante a ômicron, 
o que nos dá maior 
tranquilidade”, explica.

A especialista afirma que é 
pouco provável que novas me-
didas restritivas entrem em vi-
gor no estado. “Por hora, nada 
muda. As medidas de proteção 
continuam as mesmas e a imu-
nização ainda é a melhor estra-
tégia de prevenção contra o ví-
rus. Só que agora, onde mui-
tos lugares liberaram o uso de 
máscaras, cada vez mais a pes-
soa deve fazer sua gestão indivi-
dual de risco e ver se realmente 
compensa retirar o equipamen-
to de proteção”, ressaltou a es-
pecialista.

Boletim

Os efeitos da vacinação con-
tra a covid-19 continuam apre-
sentando recorde positivo no 
Distrito Federal. De acordo com 
informações do Boletim Epi-
demiológico, divulgado pela 

Secretaria de Saúde, o índice 
de transmissão viral se estabi-
lizou em 0,55. Esse número é o 
menor desde o começo da pan-
demia. Desta forma, a taxa con-
firma que um grupo de 100 pes-
soas podem infectar outras 55.

Quando ela está abaixo de 
1, a pandemia está controlada, 
segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). No bole-
tim mais recente, publicado às 
17h de ontem, a pasta respon-
sável notificou 7 mortes em de-
corrência da covid-19. Destas, 5 
vítimas eram do sexo masculino 
e 2 do sexo feminino. Ao todo, 
11.352 mil vítimas morreram na 

capital do país desde 
o início da pandemia.

Em relação aos in-
fectados, 342 novos 
casos positivos foram 
registrados. O total de 
contaminados na ca-
pital federal chegou a 
689.224. A média mó-
vel de infecções está 
em 442, o que repre-

senta uma queda de 73% em 
relação a 14 dias atrás. Já a mé-
dia móvel de óbitos está em 8 
— isso representa uma queda 
de 26%, indicando estabilida-
de na comparação com o cál-
culo de 14 dias atrás.

 » RAFAELA MARTINS

PANDEMIA

Falta de informações  
da deltacron preocupa 

Vacinômetro

Percentual total da população 

com a primeira dose 

2.486.798 — 89,42%
Percentual da população total 

com ciclo vacinal completo

2.301.953 — 80,86%
Terceira dose reforço 

e adicional 

1.031.942 — 36,25%
Crianças de 5 a 11 anos 

com a primeira dose
150.563

Agenda ESG:
uma revolução nos
negócios e na sociedade

A construção de um mundo mais inclusivo e sustentável

depende da habilidade das empresas em aplicar princípios

ambientais, sociais e de governança corporativa. Para

ampliarmos o conhecimento sobre as recentes ações

ligadas à Agenda ESG e o papel do Brasil nesse cenário,

conversaremos com a sócia-líder da KPMG, Nelmara Arbex.

Acompanhe!

TRANSMISSÃO AO VIVO

Mediador

Carlos Alexandre

Editor de Política e Economia

no Correio Braziliense

Convidada

Nelmara Arbex

Sócia-líder de ESG Advisory

da KPMG no Brasil e líder da

KPMG IMPACT

Patrocínio

23 de março
correiobraziliense.com.br

/eventoscbàs 11h30

Realização
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CURSOS

Oficina de língua portuguesa
A Fundação Bradesco oferece uma 
oficina virtual e gratuita de língua 
portuguesa focada em gramática. O 
curso tem uma duração de 16h no 
total, tendo o prazo máximo de 60 
dias para concluí-lo. Para se matri-
cular, você deve acessar o site da 
Fundação Bradesco e ir até a página 
do curso para se inscrever gratuita-
mente. https://www.ev.org.br/areas-
de-interesse/educacao 

Educação ambiental
O Senai oferece o curso Educação 
Ambiental para quem busca apren-
der sobre primavera silenciosa, 
agenda ambiental na administra-
ção pública, coleta seletiva de lixo, 
entre outros. A carga horária é de 
14h, o curso é gratuito e totalmente 
on-line. O material didático produ-
zido pelo Senai será disponibilizado 
para os inscritos. O curso fica dis-
ponível por tempo indeterminado, 
e é preciso ter no mínimo 12 anos 
para participar. Ao final, um certi-
ficado será emitido. Mais informa-
ções: https://bit.ly/32pbvv6.

Audiovisual
A TV Cultura disponibiliza pelo You-
Tube uma série de palestras com 
grandes nomes do audiovisual. 
Especialistas em áreas relaciona-
das ao universo da comunicação, 
do jornalismo e da produção cine-
matográfica dividem com alunos 
e com o público em geral expe-
riências profissionais e questões 
de interesse dos jovens. Todos os 
vídeos contam com tradução em 
Libras e uma versão com audiodes-
crição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM .

Workshop de enfermagem
O 1º Workshop IMM de Enfermagem 
2022 será realizado hoje, das 8h30 
às 17h30, no SebraeLAB, dentro 
do Parque Tecnológico de Brasília. 
Esse será o primeiro evento no DF 
completamente focado no treina-
mento e aperfeiçoamento das prá-
ticas de enfermagem com simula-
ção dos procedimentos de rotina. 
As vagas são limitadas e a entrada 
é paga, custando entre R$ 120 e  
R$ 200. Para mais informações, 
acesse: https://www.eventbrite.com.
br/e/1o-workshop-imm-de-enfer-
magem-tickets-268511333627 

Cursos superiores
A Universidade Corporativa da 
Associação Brasileira de Advogados 
(Uniaba) abriu inscrições para três 
cursos superiores: gestão públi-
ca, gestão de recursos humanos 
e recuperação judicial. A institui-
ção de ensino, em Águas Claras, 

também disponibiliza opções de 
extensão em diferentes áreas do 
direito. É possível se inscrever para 
o vestibular agendado pelo site 
www.fac-ed.com. Informações: 61 
3328-2898, 61 9 9635-3595 ou pelo 
e-mail contato@aba.adv.br .

Língua inglesa
Com experiência no exterior, o 
professor Francisco H. de Paula 
ensina inglês para alunos inician-
tes e avançados. As aulas incluem 
apostilas e saem por R$ 50 a 
hora, para um estudante, ou por 
R$ 80, para duas pessoas. Infor-
mações: fpaula2@hotmail.com ou 
61 9 9934- 0926.

Curso para YouTube
A escola de tecnologia codeBuddy 
disponibiliza o curso rápido You-
Tube, Câmera e Ação, para aju-
dar crianças e jovens a conhecer 
melhor a plataforma, bem como 
os recursos que ela oferece. As 
aulas ensinam sobre captação 
de imagem e som, iluminação, 
truques de edição de vídeo, entre 
outras técnicas. Além da produção 
de conteúdo, os alunos aprendem 
sobre navegação virtual consciente 
e dicas de segurança na internet. 
Inscrições: codebuddy.com.br/cur-
sos/cursos-rapidos.

OUTROS

Mobiliário
O Museu de Arte de Brasília (MAB) 
é palco da mostra "Sergio Rodrigues 
e o Mobiliário Moderno da Univer-
sidade de Brasília". Os amantes da 
arquitetura de mobiliário moderno 
podem conferir até 31 de março a 
exposição que conta com um dos 
acervos de um profissional que 
ganhou notoriedade mundial ao 
acreditar que os móveis deveriam 
refletir a cultura de sua origem, 
além de proporcionar o conforto 
adequado ao clima e ao jeito mais 

descontraído de viver. A entrada é 
franca e a mostra fica em exposi-
ção até 31 de março. O endereço do 
MAB é no Setor de Hotéis e Turismo 
Norte, entre a Concha Acústica e o 
Palácio da Alvorada. 

Viva Mulher
Durante todo o mês de março, as 
mulheres do Distrito Federal podem 
participar da ação e campanha Viva 
Mulher, promovida pelo JK Sho-
pping em parceria com a Secreta-
ria da Mulher. A atividade conjunta 
contará com um espaço simulado 
da Casa da Mulher Brasileira (CBM), 
que tem como intuito dar visibilida-
de ao projeto que é de suma impor-
tância para a sociedade. O públi-
co assistirá talk shows nos dias 23 
e 30, às 19h, sobre temas voltados 
para o universo feminino. Além dis-
so, uma ação promocional de com-
pre e ganhe estará ocorrendo neste 
mesmo período.

Voo de balão
Entre os vários atrativos turísti-
cos de Pirenópolis, a cidade passa 
a oferecer voos de balão ao nas-
cer do sol. A novidade conta com 
diferentes pacotes e serviços, que 
incluem passeios  com duração 
de  45 minutos  até uma hora,  a 
altitudes de até 1 mil metros. Os 
preços vão de R$ 690 a R$ 980 por 
pessoa. Além do voo no segundo 
maior balão do Brasil, vindo de 
Boituva (SP), alguns dos tíquetes 
incluem taça de espumante, café da 
manhã na Pousada Villa do Comen-
dador e fotos ou vídeos registra-
dos por um drone. Informações e 
reservas: @voedebalaoempiri.

Solidariedade
O espaço Tapume do Bem, no 
Piso L2 do JK Shopping, está 
arrecadando donativos para ins-
tituições sociais do DF e Entorno, 
que atendem pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social. O 
centro de compras convida os 
clientes para participarem da ini-
ciativa doando roupas, brinque-
dos e alimentos não perecíveis. 
As doações podem ser feitas por 
tempo indeterminado.

Atendimento Psicológico
O Centro Universitário Iesb oferece 
atendimento psicológico gratuito 
para a comunidade. As consultas 
ocorrem de maneira remota, con-
duzidas por alunos do curso de 
psicologia supervisionados por pro-
fessores especializados dos campi 
Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e 
Sul (SGAS, Quadra 613/614, L2 Sul). 
Informações: 3962-4802 (Asa Sul), 
3962-4748 (Ceilândia) ou pelo site 
iesb.br/servicodepsicologia.

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)

PLANALTINA ÁGUAS CLARAS

PAPA-ENTULHO DISTANTE ATRASO NO PARQUE SUL

O servidor público Timóteo dos Santos Lemos, 47 anos, morador de 
Planaltina, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar 
da distância em que está localizado o papa-entulho no setor Buritis 
IV, em Planaltina . “Não há acesso para a maior parte da população, 
muito menos em uma cidade com 200 mil habitantes, como a nossa. 
Deveria haver mais papa-entulhos no bairro Arapoanga, aqui, e no setor 
tradicional. Creio que resolveria bem a demanda da cidade”, sugere.

 » O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informa que o Papa-
Entulho é um equipamento público para atender toda a Região 
Administrativa onde está instalado. Em Planaltina, o papa-entulho 
está localizado no Núcleo de Limpeza de Planaltina do SLU, na Área 
Especial, Lote 2, Setor Norte. O SLU acrescenta que está construindo 
mais 11 novos papa-entulhos no Gama, Santa Maria, Samambaia, 
Recanto das Emas, Guará, Sobradinho II, Paranoá, duas unidades 
em Sobradinho I em São Sebastião. Finalmente, ressalta que a 
instalação do equipamento depende de cessão de área pública. 

A bancária Lilian Silva de Almeida, 36 anos, moradora de Águas 
Claras, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar 
o atraso na entrega do Parque Sul. “A obra está do mesmo jeito, 
não se entende esse cronograma. As etapas de conclusão vão ficar 
largadas? A empresa responsável está de brincadeira”, relata.  
O Parque Sul é uma obra iniciada em setembro de 2021.

» A Terracap informa que as obras contratadas - pavimentação, 
calçadas e estacionamento - estão praticamente finalizadas. 
As obras complementares para implantação do paisagismo, 
equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia e 
quadras de tênis, estão sendo contratadas pela Terracap, com 
previsão de publicação do edital da concorrência ainda no 
primeiro semestre deste ano. Também fará parte desta licitação 
a execução dos serviços de limpeza do terreno, retirada de 
entulho, terraplenagem, movimentação de terra, corte e  
aterro, instalação do canteiro de obras e limpeza final.

Desligamentos 
programados 
de energia

 » PARANOÁ
Horário: 9h às 16h30
Local: Quadra 16, Conjuntos A ao 
I; Quadra 20, Conjuntos A ao G.

 » CEILÂNDIA
Horário: 9h às 16h30
Local: EQNP 07/11, Blocos E ao 
H; QNN 11, Conjuntos B ao H; 
EQNP 07/11, Blocos E ao D.

Na beira do Lago

Isto é Brasília 

Em abril, o Museu de Arte de Brasília (MAB) completa 62 anos. Às margens do Lago Paranoá,  
o MAB está situado ao lado da Concha Acústica. O acervo do museu inclui obras de arte moderna 
e contemporânea — produzidas entre 1950 e 2001. O visitante notará a diversidade de técnicas 
e materiais presentes nas pinturas, gravuras, desenhos, fotografias, esculturas, objetos e 
instalações. Aberto de 10h até as 19h, o museu fecha às terças-feiras para manutenção.

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

» Destaques

Campus Party 
» A Campus Party Brasil acontecerá 

entre 23 e 27 de março, no 
estádio Mané Garrincha, em 
formato híbrido e trará ao público 
palestras sobre a internet das 
coisas, blockchain, cultura maker, 
empreendedorismo, além de 
inúmeras novidades. Será possível 
participar de partidas de hóquei de 
robôs e ou entrar em uma arena 
de drones, com corridas e aulas 
para quem quiser experimentar. 
Na abertura do evento, a CPBSB 
contará com um show gratuito do 
DJ Bashkar, além da Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional 
Claudio Santoro (OSTNCS) .  
O espaço para assistir será 
gratuito, porém com limitação 
de pessoas na área interna do 
estádio. Para saber mais, acesse: 
https://brasil.campus-party.org/ 

Lançamento de livro
» A pedagoga, mestre em 

musicalização e doutoranda 
em educação, Sara do Vale, 
lançará seu primeiro livro “As 
aventuras das gotinhas de Chuva 
“, no sábado (19/3), às 17h, no 
DF Plaza Shopping. A autora 
fará brincadeiras musicais para 
falar um pouquinho sobre sua 
história e também da sua nova 
obra. A tarde será recheada de 
canções e onomatopeias, que 
farão a meninada refletir e curtir 
para valer. Ainda no mesmo 
dia, ocorrerá uma sessão de 
autógrafos para quem quiser levar 
um exemplar para casa, por R$ 35. 
A obra trata de aventuras vividas 
por gotinhas de chuva, após 
caírem pela goteira de uma casa.

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

Encoberto, com chuvisco.

Máxima 100% Mínima 60%
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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.

A temperatura

Ed Alves/CB/D.A Press                      

(Temperatura de 3 de março: máxima 28°C e mínima 18°C)
(Temperatura de 10 de março: máxima 29°C e mínima 17°C)

Minervino Junior/CB/D.A Press
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S
e o Clássico dos Milhões 
de ontem, no Maracanã, 
fosse comparado a um 
desses reality shows de 

música, diríamos que um desa-
finado Flamengo fez o suficiente 
para convencer apenas um jura-
do a apertar o botão, virar a ca-
deira e se convencer a aprovar 
uma apresentação fora do com-
passo. O vocalista Gabriel Bar-
bosa tentou tirar onda depois de 
mais uma cobrança de pênalti 
perfeita — mas contestada pelo 
Vasco. Levou as mãos ao ouvido 
em tom de provocação à torcida 
adversária, mas o som da banda 
de Paulo Sousa frustrou os fãs.  

Se ao menos um jurado apro-
vou o Flamengo na primeira noi-
te de audições da semifinal do 
Carioca, ninguém virou a cadeira 
para o Vasco. Principalmente no 
primeiro tempo. Medroso, com-
plexado e extremamente respei-
toso, o coral de Zé Ricardo se en-
colheu. Historicamente gigan-
te, comportou-se como um time 
pequeno na etapa inicial. Corria 
atrás da bola enquanto o arquir-
rival circulava a pelota com ca-
rinho em busca de espaço para 
abrir o marcador.  

Como o Vasco se recusava a 
atacar, uma cena curiosa do ou-
tro lado do campo sintetizava o 
abismo técnico e financeiro en-
tre os times. O goleiro Hugo Sou-
za ficava se aquecendo no treino 
de luxo de ataque contra defesa.

Como a posse de bola esté-
ril no primeiro tempo não se 
traduzia em gol com bola ro-
lando, a oportunidade clareou 
graças a um pênalti. O árbitro 
interpretou com o auxílio do 
VAR que a bola tocou no braço 
do zagueiro Anderson Concei-
ção depois de uma cobrança de 
escanteio de Arrascaeta. Houve 
muita reclamação, mas Gabigol 
pegou a bola e deslocou o golei-
ro Thiago Rodrigues para fazer 
o gol da vitória. 

Covarde no primeiro tempo, o 
Vasco mudou de postura na eta-
pa final e passou a causar ruídos 
na defesa rubro-negra. Displi-
cente, o Flamengo viu o goleiro 
Souza começar a trabalhar — e 
cometer velhos erros com os pés.

O volume de jogo do Vasco 
aumentou, porém esbarrava na 
limitação técnica. As melhores 
oportunidades paravam na de-
fesa ou no goleiro rubro-negro. 
Enquanto o Vasco tentava jogar 
no limite, Paulo Sousa poupava 

peças para o segundo jogo, no 
domingo, às 16h, novamente no 
Maracanã. Como tem a vanta-
gem de dois resultados iguais, 
o time da Gávea pode até per-
der por 1 x 0 para avançar à final 
contra Botafogo ou Fluminense.

Filipe Luís comentou o que 
faltou ao Flamengo para resol-
ver a semifinal. “Estamos bus-
cando a concentração. Acho que 
faltou isso na temporada passa-
da. Estamos focados em manter 
isso. A mentalidade do clube é 

ser sempre ofensivo”, declarou o 
lateral-esquerdo cada vez mais 
adaptado ao papel de zagueiro. 

O goleiro vascaíno Thiago Ro-
drigues elogiou a postura do ti-
me. “Fizemos um jogo equilibra-
do. Temos que elogiar também 
nossa torcida, que cantou o tem-
po inteiro e nos ajudou nessa ba-
talha. Agora, vamos para o próxi-
mo jogo. Clássico é detalhe, te-
mos que entrar mais concentra-
dos, trabalhar nesses próximos 
dias”, comentou. 

CARIOCA Pênalti perfeito de Gabriel Barbosa solta grito de gol e amplia vantagem do Flamengo contra o Vasco. Acomodado, 
time rubro-negro se satisfaz com placar e pode perder por 1 x 0 no domingo para buscar tetra contra Botafogo ou Fluminense

 Noite de audições
MARCOS PAULO LIMA

 Gabigol provocou a torcida do Vasco na comemoração e irritou os rivais, que foram tomar satisfação depois de o camisa 9 balançar a rede

 Marcelo Cortes/Flamengo

SANTOS

O Santos continua sem vencer sob o comando de Fábian Bustos. 
Ontem, empatou em cima da hora por 3 x 3 com Ferroviária, em 
Araraquara, e fi cou um pouco mais longe da vaga às quartas de 
fi nal do Paulistão. Com 11 pontos no Grupo D, está em terceiro e 
decide sua sorte no fi m de semana contra o Água Santa. O jogo, 
válido pela 10ª rodada e que havia sido adiado em 5 de março 
por causa de um forte temporal em Araraquara, começou com 
10 minutos de atraso, novamente por causa da chuva.

PAULISTA

O clássico entre Palmeiras e 
Corinthians, hoje, às 20h30, no 
Allianz Parque, pode ser consi-
derado uma volta ao passado 
ou um ensaio do futuro. É a pri-
meira vez, em 92 anos, que os 
arquirrivais se encontram sob a 
batuta de treinadores europeus, 
além de ser a primeira com sota-
que 100% lusitano à beira do 
gramado, tendência crescente 
no futebol brasileiro.

O primeiro dérbi sob a batu-
ta de treinadores importados do 
Velho Continente aconteceu em 
1º de dezembro de 1929, justa-
mente pelo Campeonato Pau-
lista. Anfitrião, o então Palestra 
Itália, comandado pelo húngaro 
Emeric Hirschel, foi goleado por 
4 x 1. O comandante alvinegro 
era o italiano Virgilio Montarini.

No ano seguinte, Timão e 
Verdão voltaram a se encontrar 
sob orientações gringas. Os alvi-
negros apostaram na manuten-
ção de Montarini. Os alviverdes 
optaram por outro húngaro: 
Eugenio Medgyessy, o Marinet-
ti. A mudança surtiu efeito no 
clássico e o Palmeiras fez 1 x 0.

Portanto, o encontro de hoje 
na casa verde será o primeiro 
com a predominância do sota-
que português. O clássico é um 
tira-teima entre os lusitanos.

Embora sejam compatrio-
tas, Abel Ferreira e Vitor Pereira 
jamais duelaram como treina-
dores. O embate mais recente 
entre os gajos aconteceu em 
17 de abril de 2011, no clássico 
encerrado a vitória do Porto por 
3 x 2 sobre o Sporting. À época, 
o corintiano era assistente de 
André Villas-Boas nos Dragões, 
enquanto Abel Ferreira ocupava 
a lateral direita do time lisboeta.

Portanto, quis o destino que 
os caminhos portugueses se 
cruzassem em São Paulo. Embo-
ra tenham a grife europeia, os 
dois treinadores estão em pra-
teleiras diferentes. Abel Ferreira 
quebra recordes e empilha taças 
no Palmeiras. Vitor Pereira chega 
sob grandes expectativas, mas 
precisará mostrar serviço para 
igualar os feitos do rival. 

Mesmo que não sejam gran-
des amigos, ambos demonstram 
extremo respeito um pelo outro. 
“Vitor Pereira é um treinador 
com um currículo impressio-

nante, jogadores internacionais 
brasileiros ao seu dispor, joga-
dores que atuaram nas melhores 
equipes da Europa, como Barce-
lona e Chelsea, tem um grande 
elenco”, elogiou Abel Ferreira. 

A recíproca é verdadeira. “O 
Abel Ferreira é um treinador 
espetacular, o Paulo Sousa tam-
bém. Mas eu sou eu, não vou me 

comparar a ninguém. Cada um 
com as suas características. Eu 
gosto de dar alegria aos meus 
torcedores”, ressaltou o sincerão 
Vítor Pereira.

Em caso de empate, o Verdão 
confirmará a melhor campanha 
no Paulistão e o direito de deci-
dir o mata-mata em casa. Para 
continuar pensando no primei-

ro lugar geral, o Timão precisa 
vencer os seus dois compromis-
sos e torcer para que o arquirri-
val não some pontos.

Apesar dos vários sotaques, o 
idioma oficial do dérbi continua 
sendo a rivalidade. Com nomes 
estrelados nos elencos, Pal-
meiras e Corinthians apenas se 
aquecem para o primeiro clás-

sico em 2022. Nos bastidores, 
o Palmeiras anunciou, ontem, 
a contratação do centroavante 
Júnior Moraes. O jogador de 34 
anos estava no Shakhtar Donet-
sk e retornou ao Brasil devido à 
invasão russa à Ucrânia.  

*  Estagiário sob a supervisão 
de Marcos Paulo Lima

Escola portuguesa 
comanda o clássico
VICTOR PARRINI*

Cesar Greco/Palmeiras e Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

PALMEIRAS

CORINTHIANS

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, 

Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Danilo, 

Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony

Técnico: Abel Ferreira

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e 

Lucas Piton; Du Queiroz (Cantillo), 

Paulinho e Renato Augusto; Willian, 

Gustavo Mosquito e Roger Guedes

Técnico: Vítor Pereira

20h30
Estádio: Allianz Parque

São Paulo
Transmissão: YouTube e Première

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

“Estamos buscando 
a concentração. 
Faltou isso na 

temporada passada. 
Estamos focados 
em manter isso. 

A mentalidade do 
clube é ser sempre 

ofensivo”

Filipe Luís, 
lateral-esquerdo do Flamengo

“Fizemos um 
jogo equilibrado. 

Temos que elogiar 
também nossa 

torcida, que cantou 
o tempo inteiro e 
nos ajudou para 
caramba nessa 

batalha”

Thiago Rodrigues, 
goleiro do Vasco

“Vitor Pereira é um 
treinador com um currículo 

impressionante. Ele tem 
um grande elenco”

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

“O Abel Ferreira é um 
treinador espetacular, 

mas eu sou eu, não vou me 
comparar a ninguém”

Vítor Pereira, técnico do Corinthians

 »Arturo Vidal

As recentes declarações do volante chileno Arturo Vidal sobre 
seu interesse de jogar no Flamengo pesaram no bolso do jogador. 
Segundo a Sky Sports, da Itália, o jogador foi multado pela 
Internazionale, com quem tem contrato até o fim da atual temporada 
europeia. O episódio teria desagradado o clube italiano, que tem a 
opção de renovar o vínculo com o atleta por mais uma temporada, 
mas não deve exercer o direito. A tevê italiana informou, ainda, que o 
técnico Simone Inzaghi não terá pretensão de permanecer contando 
com o jogador bicampeão da Copa América em 2015 e 2016 pela 
seileção chilena. O treinador também teria se aborrecido. 
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Fluminense cai no Paraguai
LIBERTADORES Tricolor não conseguiu segurar vantagem construída no Rio e foi eliminado pelo Olimpia nos pênaltis

A 
confiança durante toda a 
semana virou tristeza no 
Fluminense. Ontem, o tri-
color carioca se limitou a 

defender, não conseguiu segurar a 
vantagem construída no Rio de Ja-
neiro, perdeu para o Olimpia (PAR) 
no tempo normal, por 2 x 0, e de-
pois nos pênaltis, por 4 x 1, no está-
dio Defensores Del Chaco, em As-
sunção, no Paraguai, e foi elimina-
do na terceira fase da Libertadores, 
frustrando o objetivo de chegar na 
fase de grupos da principal obses-
são da temporada. A equipe recla-
mou bastante de um gol anulado.

O time brasileiro entrou em 
campo com ótima vantagem 
após ter vencido o confronto de 
ida, por 3 x 1, no Nilton Santos. 
Contudo, jogando fora de casa, 
os brasileiros não foram bem, 
sentiram a pressão do estádio 
lotado e acabaram não conse-
guindo a vaga na fase de grupos 
do campeonato. O Fluminense 
não fez um bom primeiro tem-
po, mas, ainda assim começou 
o jogo assustando o Olimpia. 
Aos sete minutos, Arias cobrou 
falta na área e a bola sobrou 
para o zagueiro David Braz, que 
completou para as redes. Ape-
sar da comemoração, o árbitro 
viu toque no braço do jogador e 
anulou o gol.

A partir disso o Olimpia ficou 
com a posse de bola e encurra-
lou o Fluminense pelo primeiro 
gol. Aos 18 minutos, Gamarra 
ficou com a bola dentro da área 
e finalizou para ótima defesa de 
Fábio, que espalmou pela linha 

errou feio na saída de bola e fez 
falta em Paiva antes do adver-
sário entrar livre na área para 
marcar o gol, recebendo o car-
tão vermelho direto do árbitro.

Com um homem a mais, 
o Olimpia teve mais espaço e 
encontrou o segundo gol aos 43 
minutos. Após ótima defesa de 
Fábio, Derlis González chutou 
cruzado e Paiva completou para 
as redes, levando assim o confron-
to para os pênaltis. Nas cobranças 
de pênalti, o Fluminense foi muito 
mal e desperdiçou as duas primei-
ras com Willian Bigode e Felipe 
Melo, contratados para o torneio. 
Enquanto o Olimpia conver-
teu todas as cobranças e deixou 
o campo classificado. “Estamos 
desolados. Não sou de ficar criti-
cando a arbitragem. Nino sofreu 
uma falta antes e o gol anulado é 
lamentável. Ia nos dar uma van-
tagem muito grande”, reclamou o 
técnico Abel Braga.

de fundo. Depois, aos 29, Salce-
do também chutou e o goleiro 
defendeu. Melhor em campo, o 
time paraguaio abriu o placar 
aos 35 minutos, quando Recal-
de desviou de cabeça e levou os 
torcedores a loucura nas arqui-
bancadas. Vantagem merecida 

para o time que mais procurou o 
ataque no primeiro tempo.

Antes do intervalo, enfim o 
Fluminense chegou com perigo 
em chute de Germán Cano, aos 
41, mas que foi nas mãos do golei-
ro Olveira. Na etapa final, o Olim-
pia insistiu ainda mais no ataque 

e o Fluminense passou maus 
bocados. Aos 11, Gamarra chutou 
cruzado e David Braz afastou o 
perigo. Aos 13 foi a vez de Salcedo 
pegar sobra na entrada da área e 
obrigar Fábio a fazer defesa.

Tímido no ataque, o Flu-
minense teve chance clara de 

empatar o jogo aos 20 minutos. 
Willian Bigode puxou contra-a-
taque e serviu Gabriel Teixeira. 
O meia ficou cara a cara com o 
goleiro e finalizou nos pés do 
camisa 1. Se a situação já estava 
difícil em campo, aos 34 minu-
tos ficou ainda pior, já que Nino 

Tricolor priorizaram se defender e acabou castigado. Cariocas, porém, deixaram o campo reclamando de um gol anulado

Nathalia Aguilar/AFP

CRUZEIRO SÃO PAULO ATLÉTICO-MG FÓRMULA 1 PELÉ LIVERPOOL

Sem sustos, o Cruzeiro 
venceu o modesto Tuntum-
MA, por 3 x 0, na noite de 
ontem, no Estádio Rafael 
Seabra, pela Copa do 
Brasil. O centroavante Edu 
foi o destaque da partida 
com dois dos três gols. O 
outro foi marcado por Vitor 
Roque. A Raposa ainda teve 
o zagueiro Eduardo Brock 
expulso, mas o resultado 
não foi comprometido.

Sem fazer muito esforço, 
o São Paulo avançou para 
a terceira fase da Copa 
do Brasil. Ontem, o time 
venceu o Manaus por  
2 a 0 e agora aguarda o 
sorteio do seu confronto, 
marcado para o próximo 
dia 28, na sede da CBF, no 
Rio. Além da classificação, 
o time de Rogério Ceni 
embolsou R$ 1,9 milhão 
pela classificação.

Perto de completar 114 
anos de fundação, o 
Atlético-MG antecipou o 
presente para a torcida. 
Ontem, clube mineiro 
anunciou a renovação do 
contrato do atacante Hulk 
até dezembro de 2024. Um 
dos melhores jogadores 
do futebol brasileiro na 
atualidade, ele tinha 
vínculo com o Galo até 
dezembro deste ano.

Prestes a iniciar sua 
16ª temporada na elite 
da Fórmula 1, Lewis 
Hamilton tenta mostrar 
que o frustrante fim de 
campeonato em 2021 não 
abalou sua confiança. 
O piloto inglês afirmou, 
ontem, a quatro dias 
da primeira corrida do 
ano, que se sente “mais 
perigoso” e “no topo” para 
brigar pelo título deste ano.

Uma polêmica envolvendo 
Pelé virou assunto do 
noticiário esportivo 
britânico. O ex-jogador 
e ídolo do Liverpool 
Jamie Carragher, que 
trabalha atualmente como 
comentarista, afirma 
não acreditar que o Rei 
do Futebol alcançou a 
marca de mil gols, façanha 
noticiada em 1969, em jogo 
contra o Vasco, pelo Santos.

O Liverpool aumentou 
a pressão na briga pelo 
Campeonato Inglês e ficou 
apenas a um ponto do 
líder Manchester City após 
vencer o Arsenal, por  
2 x 0, ontem. Os jogadores 
comandados pelo técnico 
alemão Jurgen Klopp 
não falharam na visita ao 
Emirates Stadium e, com 
gols de Diogo Jota e de 
Roberto Firmino, venceram. 

LIGA DOS CAMPEÕES

MARCOS PAULO LIMA

Há quem procure conexões en-
tre o sucesso de clubes e seleções 
do mesmo país. Esses elos nem 
sempre existem. França e Itália 
acabam de mostrar isso. Os atuais 
campeões da Copa do Mundo e 
da Eurocopa não terão times nas 
quartas de final da Liga dos Cam-
peões. As últimas duas esperanças 
se despediram, ontem, da compe-
tição: o Chelsea tirou o Lille e o Vil-
larreal, a Juventus.

Favorita ao bi na Copa do 
Catar, a França amarga jejum. 
Apenas um time do país ganhou 
o título. O Olympique de Marse-
lha na temporada de 1992/1993. 

O Paris Saint-Germain bateu 
na trave em 2020. Campeã da 
Eurocopa há oito meses, a Itália 
havia testemunhado o adeus da 
Internazionale diante do Liver-
pool e hoje ficou boquiaberta 
com a derrota da toda-podero-
sa Juventus para o modesto Vil-
larreal, por 3 x 0. A Itália não é 
campeã da Champions League 
desde 2010, quando a Interna-
zionale desbancou o Bayern de 
Munique. Há quem conside-
re zebra, mas o time espanhol 
esteve nas semifinais da Liga 
dos Campeões em 2006. Naque-
la época, o submarino amarelo 
foi afundado pelo Arsenal. 

Sem franceses e italianos, o 

sorteio de amanhã, às 8h, em 
Nyon, na Suiça, contará com 
três clubes ingleses (o atual 
campeão Chelsea, o vice Man-
chester City e o Liverpool); três 
espanhóis (Real Madrid, Atlético 
de Madrid e Villarreal); um por-
tuguês (Benfica) e um alemão 
(Bayern de Munique). 

Curiosamente, a Itália está 
fora das quartas de final no 
momento em que seu campeo-
nato nacional, a Serie A, emen-
da pelo menos três temporadas 
consecutivas de altíssimo nível. 
Foi o mais ofensivo na compara-
ção entre as sete mais badaladas 
do Velho Continente: registrou 
3,06 gols por partida.

Potências sem times nas quartas

Juventus caiu para o Villareal e deixou Itália sem representantes

Marco Bertorello/AFP

O Brasiliense repetiu o enredo 
na Copa do Brasil. Ontem, o Jaca-
ré foi até o Estádio Barrettão, em 
Ceará-Mirim (RN), e sofreu mais 
do que o esperado diante do Glo-
bo pela segunda fase da compe-
tição nacional. O clube amarelo 
até saiu na frente, mas tomou o 
empate na bola aérea e terminou 
o tempo normal no 1 x 1. Nas co-
branças de pênalti, o goleiro Ed-
mar Sucuri voltou a se destacar. 
O camisa um pegou duas co-
branças e colocou os candangos 
na terceira fase do torneio.

O jogo, em si, foi morno e de 
poucas grandes chances para os 
dois lados no primeiro tempo. 
O Brasiliense criou alguns bons 
momentos, mas pecou nas defi-
nições. O Globo, por sua vez, 
parou na trave do Jacaré. Mais 
ligado, o time amarelo marcou 
no início da segunda etapa com 
Tobinha chutando entre as per-
nas do goleiro. Em vacilo aéreo, 
Eduardo empatou para o time 
potiguar e forçou a definição em 
cobranças de pênalti.

Nas batidas da marca da cal, 
o Jacaré não chegou a sofrer em 
nenhum momento. O time saiu 

na frente com Aloísio e conver-
teu todas as demais cobranças 
com Erick Daltro e Aldo. Notório 
pegador de pênaltis, o goleiro 
Edmar Sucuri segurou as duas 
primeiras batidas do Globo e 
encaminhou a classificação, 
sacramentada por Marcão. 

Com a classificação, o Jaca-
ré volta ao Distrito Federal 
com uma premiação de R$ 1,9 
milhão. Os confrontos da ter-
ceira fase, que também terá a 
presença do Ceilândia como 
representante candango, serão 
sorteados pela CBF em 28 de 
março, uma segunda-feira.

COPA DO BRASIL

Sucuri brilha nos pênaltis e Brasiliense avança
DANILO QUEIROZ

TÊNIS

Nadal vence e 
se classifica
em Indian Wells

Rafael Nadal venceu o ameri-
cano Reilly Opelka em dois sets, 
ontem, nas oitavas de final do 
Masters 1000 de Indian Wells, 
garantindo, assim, sua décima 
oitava vitória consecutiva no 
início da temporada. Grande 
favorito ao título no deserto cali-
forniano, o espanhol precisou 
de dois tiebreaks para quebrar 
a resistência do gigante Opelka 
(de 2,11m de altura) por um pla-
car de 7-6 (7/3) e 7/6 (7/5). 

Com seu triunfo, o espanhol se 
tornou o segundo tenista da his-
tória da ATP (desde 1990) a iniciar 
uma temporada com 18 vitórias 
consecutivas, apenas superado 
por duas sequências de Novak 
Djokovic, em 2011 (41-0) e 2020 
(26-0). “Ele é um jogador muito 
difícil de enfrentar. Tem um tre-
mendo saque e voleio, mas acho 
que joguei minha melhor partida 
neste torneio”, avaliou.

O adversário de Nadal nas 
quartas de final será o polêmi-
co Nick Kyrgios, com quem teve 
vários duelos nos últimos anos. 
Kyrgios, que atualmente está em 
132º no ranking da ATP, avançou 
para as quartas de final devido 
ao abandono da promessa ita-
liana Jannik Sinner. 

Nadal, de 35 anos, continua 
sendo o favorito para somar um 
quarto título em Indian Wells na 
ausência de Djokovic e na elimi-
nação de grandes nomes como 
Daniil Medvedev (1º do ranking 
da ATP), Alexander Zverev (3º) e 
Stefanos Tsitsipas (5º).Goleiro do Jacaré pegou duas cobranças e garantiu a vaga

Jessika Lineker

“Estamos 
desolados. Não sou 
de ficar criticando 

a arbitragem. 
Nino sofreu uma 

falta antes e o 
gol anulado é 
lamentável”

Abel Braga, técnico
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Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua quase 
cheia em Virgem. ignorar 
o princípio de que tudo 
e todos existimos em 
comunhão é o fundamento 
de toda a brutalidade que 
nos atormenta e empobrece. 
toda a miséria do mundo 
que nossa humanidade 
inventou tem sua fonte 
nessa ignorância, que serve 
para estabelecer diferenças 
de classe e todas as outras 
distinções que demonstram 
a brutalidade do humano 
contra o humano. o planeta 
terra é belo, rico e cheio de 
potencialidades e, por isso, 
a miséria não tem outra 
razão de existir que a de ser 
um invento útil a todas as 
ideologias, que buscam e 
preservam o domínio e a 
opressão. ignorar que o que 
é feito a um ser humano é 
feito a toda a humanidade 
perpetua o estado de miséria 
na civilização, totalmente 
incompatível com o avanço 
industrial, tecnológico e 
espiritual. Que a Vida de 
nossas vidas nos conduza 
da ignorância à iluminação.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Evite se esforçar para se sentir 
completamente bem, porque o 
ambiente está mais denso que 
de costume, o mundo está de 
ponta-cabeça e, ainda por cima, 
a iminência da Lua cheia detona 
alarmes interiores desnecessários.

a medida de segurança que deixaria 
sua alma confortável é bastante 
ampla, e por isso não há como 
garantir que ela esteja ao seu 
alcance. ainda assim, é possível 
ter uma margem de conforto e 
segurança, mesmo que pequena.

Ficar na retranca ou avançar e 
se expor? não há como saber 
antecipadamente qual seria a 
melhor atitude para este momento, 
você terá de ir testando aos 
poucos, observando resultados e 
tomando suas decisões. É assim.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

Entre fazer o que você quer e o 
que precisaria ser feito, sem que 
necessariamente você o queira 
fazer, neste momento não há de 
haver lugar para dúvida, cumpra 
a sua vontade, mas, se lembre, 
tudo tem um preço a pagar.

nem sempre há de haver harmonia, 
porque em determinados 
momentos, como agora, as coisas 
saem do controle mesmo, e as 
pessoas envolvidas perdem a cabeça. 
depois, tudo retornará ao normal, 
sem deixar vestígios. É assim.

os desdobramentos das decisões 
que você andou tomando 
aumentam em progressão 
geométrica. isso é bom, porque 
provoca entusiasmo, mas é preciso 
tomar cuidado para não tomar uma 
promessa por um fato consumado.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

sem você se importar com o estado 
atual de seus projetos, siga em frente 
e tome todas as medidas práticas 
que estiverem ao seu alcance, 
porque mesmo que o avanço seja 
pequeno, é de pouco em pouco 
que se faz o grande caminho.

mesmo havendo mil e uma coisas 
para fazer, e que requerem atenção 
importante, ainda assim será 
melhor você encarar tudo com 
desapego e muito bom humor, 
se preparando para a experiência 
de não ter controle sobre nada.

não se esqueça nunca de que, 
apesar de a alma buscar segurança, 
essa costuma ser uma armadilha 
que resulta em inércia. todo 
avanço e conquista não dependem 
de conforto e segurança, mas 
de atrevimento e aventura.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

agora, sua alma encontra a 
oportunidade de ampliar o ponto 
de vista e compreender a situação 
toda de um ponto de vista mais 
abrangente. isso vai resolver, em 
grande parte, o estado de discórdia 
que nem deveria ter acontecido.

Busque pessoas que estejam 
sintonizadas com seu momento, 
para compartilhar com elas 
os avanços. a companhia 
nutrirá você emocionalmente, e 
condicionará a realidade a um 
estado muito bem-humorado.

Favoráveis ou adversas, as pessoas 
jogam um papel importante em 
sua vida, e não seria interessante 
você se distanciar de todas, só 
porque elas lhe dão trabalho. 
Em frente, porque a vida é 
assim, complicada para todos.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TANTAS Palavras
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MULHER — EXPRESSÃO 
MÁXIMA DA VIDA
 
Não suporto ficar sem teu abraço
nessas noites de frio, mal dormidas.
Quero estar ao teu lado, passo a passo,
e sentir teu calor por toda vida.
 
Essa luz, que supera meu cansaço,
vem do Deus Criador, minha querida,
e o calor que domina teu regaço
vai curar nossas dores e feridas
  
Eu preciso rever o teu semblante,
sem máscaras no rosto, como antes,
transmitindo beleza e poesia.
 
 E no vigor do teu abraço amante
reviver nosso amor a todo instante
contra os vírus mortais da pandemia.

Souza Prudente

F
oi na sala de aula que Luiz Oli-
vieri começou a perceber o po-
tencial sonoro das informações 
relacionadas à educação. Em 

2016, o artista começou a dar au-
las no ensino básico e médio da re-
de pública do Distrito Federal e, lo-
go depois, ingressou no doutorado 
em artes visuais. “No doutorado, eu 
queria falar sobre a escuta, sobre a 
percepção corporal e inventiva que 
a gente realiza quando escuta e a 
importância de ter uma escuta li-
vre”, conta. “Quando me vi dentro da 
escola, percebi que meu campo de 
pesquisa era esse, porque é muito ri-
co. Comecei a anotar os sons que ou-
via e a me ver nessa espiral sonora.”

O resultado está na exposição Ex-
traclasse, em cartaz no Centro Cultu-
ral Banco do Brasil (CCBB), um con-
junto de instalações sonoras que re-
fletem sobre o universo da educação 
e da escuta. Cinco trabalhos realiza-
dos ao longo dos últimos cinco anos 
ocupam a galeria. No díptico Cacofo-
nias, duas carteiras trazem gravações 
feitas a laser de um desenho realiza-
do a partir da frequência sonora de 
vozes de pessoas lendo textos sobre a 
multiplicidade de sons que fazem par-
te dos ambientes escolares. As cartei-
ras giram e uma agulha lê os sulcos da 

madeira. “Você pode escutar como se 
fosse um disco de vinil na própria car-
teira”, avisa Olivieri.

A segunda parte do díptico é uma 
lousa de sala de aula com impres-
são em tinta de frases repetidas. “Es-
sa impressão feita inúmeras vezes vai 
criando manchas que induzem a gen-
te a imaginar uma paisagem desses 
sons. Tem tantas camadas de texto 
que lembra até uma obra impressio-
nista”, conta o artista, que concebeu 
a obra após trabalhar em uma escola 
na qual a lousa estava tão desgastada 
que era impossível apagar a escrita 
dos professores.

A série Extraclasse foi uma colabo-
ração com os próprios alunos do artis-
ta, que sugeriu aos estudantes trans-
formar os sons em algum tipo de es-
crita. “Não é uma coisa meramente 
física de falar que é uma frequência 
aguda ou grave, tem a ver com relatos 
de viagem de narrar uma experiência 
corporal e colocar no papel”, explica.  

EXPOSIÇÃO 
DE LUIZ OLIVIERI
curadoria: renata azambuja. Visitação 
até 17 de abril, de terça a domingo, das 
9h às 20h30, na galeria 4 do centro 
cultural Banco do Brasil (ccBB-
Brasília, scEs, trecho 2, Lote 22,)

 » nahima maciEL

Sonoridades para ver

ARTES VISUAIS

Exposição Extraclasse, de Luiz Olivieri, no CCBB

Joana França
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O 
enredo de Os caras malvados 
começa com uma cidade em 
polvorosa, por causa da que-
da de um meteorito na Terra. 

Não demora, e uma turma que segue 
um ditado controverso (“Seja mau, 
ou tchau tchau”) entra em cena pa-
ra impulsionar o entretenimento da 
animação criada pela DreamWorks. 
Chegam tirando onda de óculos es-
curos e recorrendo ao expediente que 
embala a fama de todos: promovem 
assaltos e, sem nada de popularida-
de, tocam o terror, no pacato lugarejo 
em que agem destemidamente. Nu-
ma apresentação sumária, trata-se de 
um quinteto: Sr. Lobo é o tipo galã e 
algo fanfarrão; e Redinha é a tarântula 

versada em alta tecnologia e turbina-
da na velocidade (com o recurso das 
múltiplas patas, ao teclado); enquan-
to Tubarão tem exímia performance 
na habilidade com disfarces. Comple-
tam o time, o monstruoso Sr. Piranha 
e o altivo senhor Cobra, desesperado 
em aplacar a eterna fome com multi-
dões de porquinhos da índia.

Com o humor muito alterado, frente 
ao aniversário, Cobra se afunda na arro-
gância, a ponto de detonar os amigos e 
comparsas: “vocês são quem eu menos 
odeio no mundo”. É o jeito dele de de-
monstrar a consideração pelos colegas 
que se esparramam entre gags visuais e 
crises de vazio emocional. O ponto em 
comum é que os malvados solidificam e 
sabem valorizar a amizade. O problema 
é que, de modo indiscriminado, todos 

irradiam medo, por onde passam. No 
filme comandado pelo estreante Pierre 
Perifel (do departamento de animação 
de Kung Fu Panda), e que se baseia em 
livros de Aaron Blabey, uma chefe de 
polícia fará toda a diferença, ao reorde-
nar a vida dos contraventores.

Ícone de amor e de perdão, e pro-
motora de uma nova chance para o 
quinteto de criminosos, a celebridade 
do ano — o porquinho da índia bati-
zado de Professor Marmelada — es-
pera que “flores desabrochem” na vi-
da dos larápios que veem a importan-
te estatueta Golfinho Dourado como 
objeto de primeira necessidade, ao 
arquitetarem um roubo para entrar 
na história. Num salão de festas, du-
rante a solenidade reservada ao “bom 
samaritano” Marmelada (equiparado 

à Madre Teresa de Calcutá), o rotei-
ro cresce, assinado por Etan Cohen 
(Madagascar 2: A grande escapada 
e de comédias com Ben Stiller e Will 
Ferrell). A entrada em cena de Dia-
ne Rapousino, uma raposa eleita go-
vernadora, fará toda a diferença. En-
quanto se prepara para enorme gol-
pe, a turma vive um clima à la Missão 
Impossível, sem as certezas da impu-
nidade. Uma dose de redenção des-
pontará, justo no Lobo — o de este-
reótipo mais assustador —, quando 
ele enxerga um iminente acidente 
que envolve uma vovó prestes a des-
pencar das escadarias. É a senha para 
uma troca de personalidade de Lobo.

Uma guinada de lema (“Ser legal é 
muito bom, e quando você é legal, você 
é amado”) se configura, quando o Lobo, 

em raro momento, sente a felicidade de 
ser chamado de “rapaz legal”. Com a cau-
da abanando, pode estar prestes a deixar o 
crime. Quem se entusiasma em repassar 
os ensinamentos positivos é Marmelada, 
que se arvora em criar um retiro voltado à 
prática do bem. Ações singelas trazem o 
friozinho na barriga, a partir das bonda-
des: compartilhar comida, salvar um ga-
tinho e auxiliar uma senhora na travessia 
de uma faixa de pedestres.

 Para quem curte mais ação e uma 
carga forte de aventura, a trama dos 
malfeitores traz situações de contro-
le da mente, abraça uma misteriosa 
personagem acrobata chamada de Pa-
ta Escarlate (que é infiltrada na ala dos 
vilões), e ainda brinca com artifícios do 
calibre de Batman, por incorporar gran-
de número de bugigangas.

 » RICARDO DAEHN

 Os caras malvados: uma transformação radical promete afetar cinco protagonistas da animação    
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Repleto de piadas infames, o manual 
embalado como comédia em longa-me-
tragem Como se tornar o pior aluno da es-
cola levou a produção a se tornar caso de 
secretaria. A obra encabeçada por Danilo 
Gentili e Fabrício Bittar, e que traz Fábio 
Porchat em cenas controversas, foi 
parar na Secretaria Nacional de Jus-
tiça (a Senajus, integrada ao Minis-
tério da Justiça e Segurança Pública). 
Depois de barulho em torno de censura 
(por parte do governo), uma definição 
publicada no Diário Oficial da União 

(e assinada por José Vicente Santini) 
elevou em quatro anos a classificação 
indicativa. Passou de 14 anos para 18.

“Conteúdo com tendências de coa-
ção sexual ou estupro” está entre as ex-
pressões associadas ao filme estrelado 
por Carlos Villagrán e Bruno Munhoz e 
que sofreu reajuste na classificação etá-
ria. A decisão publicada no Diário Ofi-
cial também cita “ato de pedofilia” e 
“situação sexual complexa”, na revisão 
da faixa etária do filme disponibiliza-
do por plataformas de streaming como 
Netflix, Apple, GloboPlay, Telecine, You-
Tube e Amazon.

Com trama de desacato de regras 
instituídas por uma escola, os alu-
nos Bernardo e Pedro tocam o terror e 

investem no que seja caótico, durante 
a duração da fita. Assédio, consumação 
sexual e prática de favores sexuais foram 
elementos causadores de desacordo (na 
visão de alguns espectadores) do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente. Daí, 
afora o cenário da exibição do filme (de 
2017) no streaming, o longa só poderá 
ser exibido (na tevê aberta), após as 23 
horas. Cinco dias é o prazo de cumpri-
mento das medidas determinadas pe-
lo Ministério da Justiça. Remover o tí-
tulo das plataformas ainda é algo que 
possa ser descartado, uma vez que a 
Senacon (Secretaria Nacional do Con-
sumidor) instaurou processo adminis-
trativo cautelar, com vistas à suspensão 
da veiculação da obra.

Edu Moraes/Record

 
CRÍTICA / DRIVE MY CAR 

Oração 
ao tempo

Ressignificar: é com esta tão surrada 
expressão da atualidade que o diretor de 
Drive my car, Ryusuke Hamaguchi, tece 
toda a trama que rendeu a ele não ape-
nas o prêmio de roteiro no Festival de 
Cannes, mas ainda quatro indicações 
ao Oscar. Em evidência nos cinemas, e 
na lista do Oscar (concorrente a melhor 

filme, melhor filme internacional, me-
lhor diretor e melhor roteiro adaptado, 
na parceria entre Hamaguchi e Takama-
sa Oe), Drive my car, uma produção ja-
ponesa, chegará à plataforma Mubi, a 
partir de 1º de abril.

Conceitos de que a arte recupera 
e revigora impulsionam o filme que 
em muito se ampara numa obra do 
celebrado russo Anton Tchékhov. 
Numa desgastante (mas positiva) 
jornada para o protagonista, o ator 
e diretor de teatro Y. Kafuku (Hide-
toshi Nishijima) parece reassumir 

a persona de Tio Vânia, a obra de 
Tchékhov que ele encenou nos pal-
cos (e que, novamente, atravessa a 
vida dele). Casado com Oto (Reika 
Kirishima), Kafuku viverá muitas 
dores, para além do adultério.

Destacado para um evento em 
Hiroshima, o diretor viverá o dilema 
de “a arte imitar a vida”, numa tan-
gência de mundos que ele mesmo 
trata de estimular. Ao lado da jovem 
motorista profissional Misaki (Toko 
Miura), o artista verá, de certo mo-
do, a vida pelo retrovisor.

Tal qual Tio Vânia, Kafuku se 
renovará, pela aproximação com 
um inexperiente colega de palco. 
Entre tantas camadas artísticas 
dispostas no filme, que versa so-
bre renovação de sentimentos e 
a expansão de experiências sen-
soriais, Drive my car ainda acei-
ta um belo paralelo com o excep-
cional clássico de Alain Resnais 
Hiroshima, mon amour  (1959), 
estrelado por Emmanuelle Riva 
e que tratava da reconstituição 
de tempos e amores. (RD) 

 Mubi/Divulgação

O premiado Drive my car  traz 
referências de teatro e cinema  

Castigo 
reavaliado

Mudanças demoradas, ou 
mesmo abruptas, se instalam 
entre os protagonistas dos 

filmes em cartaz a partir de 
hoje: a animação Os caras 
malvados e o dramático 
Drive my car, indicado ao Oscar  

Chegadas 
e saídas

A apresentadora e ex-BBB 
Sabrina Sato anunciou demis-
são da Record, após oito anos. 
Ela assina contrato com a Glo-
bo, onde assumirá o reality 
Desapegue se for capaz, 
um programa semanal 
em que ela vai a casas de 
pessoas e as ajuda reor-
ganizar as residências 
com auxílio da personal 
organizer Micaela Góes 
e da arquiteta Gabriela 
de Matos. O foco é fazer 

as pessoas se desapegarem de coisas 
que não têm mais utilidade.

Sato também assume uma cadeira no 
programa Saia justa, assim como as 

atrizes e apresentadoras Larissa 
Luz e Luana Xavier. Em compen-
sação Gaby Amarantos, Pitty e 

Mônica Martelli saem da atra-
ção.  Astrid Fontenelle perma-

nece no sofá do im-
portante progra-
ma da televisão a 
cabo brasileira.

Sabrina Sato: 
dança de 
cadeiras

   Entre dois humores
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Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

VISTA ESPETACULAR
MELIÁ BL D Flat 01 sui-
te sala varanda 10º an-
dar de canto decorada
3042-9200/ 99109-6160
Zap.Sr Imóveis c9417

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

2 QUARTOS

R 37 Sul R$480.000,00
Oportunidade! Requinte
e Sofisticação! Apt 2qts
cozinha planejada suíte
lazer completo. Ac. car-
ro 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

E V N D A

RUA 12 SUL. Novo e
Pronto p/morar 2 qts. La-
zer Completo 62 a
68m2. Ligue: 3326-2222

1.2 ÁGUAS CLARAS

3 QUARTOS

R BABAÇU Art Life De-
sign. R$ 728.000,00.
Oportunidade! Vendo Ex-
celente Apartamento de-
socupado de 92m2,
3qtos c/ guarda-roupas,
sendo 1 como suíte, Ba-
nheiro social, DCE estilo
suíte, varanda gourmet,
cozinha planejada. 2 va-
gas de garagem soltas.
Aceito Financiamento /
Casa na Vicente Pires
Tr 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

R IPÊ AMARELO R$
725mil 3qts suite closet
DCE gar v. livre MAPI
98522-4444 CJ27154

4 OU MAIS QUARTOS

PENÍNSULA PRONTO
P/MORAR, 4 Qts
203m2. Clube de Lazer.
Grg. T: 3326-2222 CJ
1700

OPORTUNIDADE!!
RUA31NORTECober-
tura Linear, 4suítes,
265m2,3vagas,desocu-
pada, localizaçãoexce-
lente, próximo ao par-
que. Ac imóvel de me-
n o r v a l o r .
R$1.870.000. Tr :
98585-9000 c13429

PENÍNSULA PRONTO
P/MORAR, 4 Qts
203m2. Clube de Lazer.
Grg. T: 3326-2222 CJ
1700

1.2 ASA NORTE

ASA NORTE

1 QUARTO

210Nnascentegarvistali-
vre 98153-6678 c6147

2 QUARTOS

OPORTUNIDADE!!
209 NORTE Alugado
por R$2.900 2 qtos, 2º
andar, var, reform, mob.
nasc. porcel. R$ 780 mil
Tr: 98413-8080 c8081

OPORTUNIDADE
705 NORTE 2 quartos
+ DCE, 72m2, desocu-
pado,sobreloja,aceitafi-
nanciamento, somen-
te um lance de esca-
da (não tem elevador)
R$ 440.000,00. 98585-
9000 c13429

710/711 PAULO ALEN-
CAR vde apto 2qtos +
DCE com elevador va-
zio Tr: 3361-6464/
99618-1744 cj6131

3 QUARTOS

JRC VENDE!!!
415 3 QTOSApto emÓti-
mo estado, vista livre,
nasc. DCE 1ºandar.
98413-8080 c8081

JRC VENDE!!!
415 3 QTOSApto emÓti-
mo estado, vista livre,
nasc. DCE 1ºandar.
98413-8080 c8081

4 OU MAIS QUARTOS

208 Sqn Pronto P/ Mo-
rar 4 Qts, Novo, 127 M2,
2 Vg Grg. T: 3326-2222
Cj 1700

1.2 ASA SUL

ASA SUL

QUITINETES

713/913 PAULO ALEN-
CAR Vde kit mobiliada
vazia c/02 vagas gar.
Tr: 3361-6464 99618-
1744 cj6131

2 QUARTOS

LEILÃO
106 SQS bl.A, apt 202,
Leilão dia 23/03/2022,
às 15h. Inf. (61) 3465-
2203/2542.editalcomple-
to, fotos e leilão on-line
www.multleiloes.com

OPORTUNIDADE!!
108 SUL 2 qtos, DCE,
andar alto, vista livre,
100m2. Excelente Apto!!
Tr: 98413-8080 c8081
4022QTOSDCEdesocu-
pado 98401-3270 c472
415 SQS PAULO ALEN-
CAR Vde apto 2qtos
2ºandar 2banhs arms
R$470.000 3361-6464
99618-1744 cj6131
103 SQS Bloco A Apto
duplex de 02 qtos, 02 ba-
nheiros, 01 vaga cober-
ta, 98 m2, elevadores e
ótima localização. Tra-
tar: 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004

203 SQS vendo apto
2qtos Asa Sul 5º andar
1 vaga de garagem. Tr:
98311-2527 c28115

3 QUARTOS

MELHOR QD ASA SUL
102 3qts suite dce vaza-
do gar nascente, no me-
lhor Bloco da Quadra
99109-6160 Zap, 3042-
9200 SR Imóveis c9417

107 SQS R$ 1.100mil
3qts DCE vista livre Acei-
to financiamento. MAPI
98522-4444 CJ27154

RARIDADE!!
202 SQS 3 Quartos +
DCE 142m2 andar al-
to, vista livre de am-
bos os lados, prédio
meio de quadra, nas-
c e n t e . V a l o r
R$1.750.000,00 - acei-
to financiamento. Tr:
98585-9000 c13429

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

1.2 ASA SUL

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 416 SUL 3qts pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417

106 SQS Paulo Alencar
Vd ap 3 qts vazio
130m2 útil 3361-6464/
99618-1744 cj6131

402 SQS elev 3qts ste
DCE vazado 103m2

úteis Ac financ. MAPI
98522-4444 CJ27154

411 SQS 3qts ste DCE
elevador garagem vaza-
do Ótimo preço MAPI
98522-4444 CJ27154

4 OU MAIS QUARTOS

309 BLOCO K p/ morar
ou reformar, 171m2 inter-
no + 92m2 área comum
+ 72m2 duas garagens,
5qts 1 suíte (de canto
6ºandar),vazado.Particu-
lar! Só interessados R$
1.890.000, Cel. (61)
98126-0009 (zap)

CEILÂNDIA

3 QUARTOS

ÓTIMA RENDA !!!
QNO 01 Prédio Via Oes-
te com 10 Apartamen-
tos + loja escriturado
98585-2830 cj21492

CRUZEIRO

3 QUARTOS

VENDE-SE
QD 605 Bl.D 3q R$380
mil 986214352 c21756

GUARÁ

3 QUARTOS

E V N D A

QI 33 Novo e Pronto p/
morar 3 qts. Lazer Com-
pleto 114m2. Ligue:
3326-2222

NOROESTE

4 OU MAIS QUARTOS

SQNW 103 4suites
4vagas gar 460m2 úteis
cobertura alto padrão
pronta. Ac imóvel MAPI
98522-4444 CJ27154

1.2 OCTOGONAL

OCTOGONAL

3 QUARTOS

AOS 04 PAULO ALEN-
CAR Vde ótimo apto
3qtos ste armários nasc
vista livre 3361-6464/
99618-1744 cj6131

AOS 08 PAULO ALEN-
CAR Vde Excel apto
3qtos DCE c/ arms va-
zio nasc R$ 1.050.000
Tr: 3361-6464/ 99618-
1744 cj6131

SUDOESTE

2 QUARTOS

QRSW 07 2º andar bara-
to 2qts, bloco partilhado,
AC. Financ. MAPI
98522-4444 CJ27154

3 QUARTOS

303 SQSW PAULO
ALENCAR ótimo apto
3qtos vazado 149,33m2

útil Tr: 3361-6464/
99618-1744 cj6131

OPORTUNIDADE 1.150.000
SQSW 105 3qtos 1ste
armºs DCE 4ºand vista li-
vre nascente, desocupa-
do 1 garagem ac financ/
Fgts 98466-1844 c7432

SQSW 105 3qts ste
DCE gar alto nascente,
Ótimo preço! MAPI
98522-4444 CJ27154

4 OU MAIS QUARTOS

LEILÃO
SQSW 101 bl.C, apt
304, área privativa
378,80m2, Leilão dia
23/03/2022, às 15h. Inf.
(61)3465-2203/2542.edi-
tal completo, fotos e lei-
l ão on - l i ne www.
multleiloes.com

TAGUATINGA

2 QUARTOS

QNJ 58 Bloco E Excelen-
te Apartamento 1º andar
desocupado 2qtos DCE
sala cozinha banheiro
área de serviço, reforma-
do. Aceito Financiamen-
to. Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

1.2 TAGUATINGA

TELBRAS VENDE
C 02 apto 2qts c/gar
98595-9554 c5865

TELBRAS VENDE
CSB 07 2qts andar alto
98595-9554 c5865

RESERVA TAGUATINGA
ST SAGOCA 2qt lazer
compl Ac fin ótimo pre-
ço 3355-5223 cj21492

3 QUARTOS

C 07 Tag. Centro próx.
ao metrô, Ed Viviane, Ex-
celente apto 3qts 1ste sa-
la c/ varanda cozinha c/
armários quartos c/ armá-
rios, frente p/ nascente,
andar alto, vista livre,
89m2, garagem. Quitado
e escriturado. Ac financ.
Plantão. 3352-0064
99974-5385 c7097 www.
geraldovieira.com.br

1.3 CASAS

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

JRC VENDE!!!
709 SUL 4 qtos suíte,
DCE, gar. Lote 160m2 ori-
ginal. R$ 999.000.
98413-8080 c8081q

CEILÂNDIA

2 QUARTOS

LEONARDO VIEIRA
QNO 05 2qts frente ao
nascente + casa de fds
3355-5223 cj21492

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

3 QUARTOS

QNO 13 loja + apto + ca-
sa 2 pavimento alto pa-
drão Ac. financiamento
MAPI 985224444 c8247

1.3 CEILÂNDIA

BESSA IMÓVEIS
QNM 04 3qts suite laje
garagem lote comercial
R$285 mil 98577-7773
99983-0761 c4189

QNN 18 Ceilândia Cen-
tro. Excelente casa 3qts
suíte sala copa cozinha
wc social laje Quitada e
Escriturada.AceitoAparta-
mento. Plantão. Faça ho-
je esse grande investi-
men to . 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

QL 10 Térrea 4qtos sui-
te escritório lazer Aceito
imóvel (-) valor MAPI
98522-4444 CJ27154

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

QI 09
LINDA VISTA 4 suítes,
Elevador. Ac Apto
98199-6100 c12388
QI 05 lt 1.320m2 5stes
800m2 á.constr. 98401-
3270/ 3327-0621 c472

QI 09
LINDA VISTA 4 suítes,
Elevador. Ac Apto
98199-6100 c12388

LUZIÂNIA

3 QUARTOS

CIDADEOSFAYA/Luziâ-
nia Vd exc cs 3qts 1st,
1banh social, cozinha e
sala, lt 360m2 R$80mil
Ac carro(61)99901-0712

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

JRC IMÓVEIS
QD 23 4 suites 2 pav .
escritório, DCE, piscina,
churr. lote 3.000m2 escri-
turado + área verde. R$
1.590.000. Ac. proposta.
98413-8080 c8081
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1.3 RECANTO DAS EMAS

1.3 CASAS

RECANTO DAS EMAS

2 QUARTOS

QD 110 2qts sala cozi-
nha, banheiro área servi-
ço, nascente quitada es-
criturada,terrenomistore-
sidencial / comercial
R$170mil. Faça hoje es-
se grande investimento.
Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

RIACHO FUNDO

1 QUARTO

QN 15C $220mil 3cs no
mesmo lt 99370-5571/
99269-0200 cj20220

2 QUARTOS

QN 12C R$ 150mil 2qts
sl coz banh 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 14E 280mil 3cs no lt
lje 233m2 99370-5571
99269-0200 cj20220
QN 14 D R$ 350.000, es-
crit, laje. 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 18 R$180.000, lage
2qt sla coz 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 30 R$210 mil quitda
lage, td cer. 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 12C R$ 150mil 2qts
sl coz banh 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 14 D R$ 350.000, es-
crit, laje. 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 18 R$180.000, lage
2qt sla coz 99370-5571/
99269-0200 cj20220

3 QUARTOS

QN 07A $330.000 3qts
suite escrit 99370-5571/
99269-0200 cj20220

SAMAMBAIA

3 QUARTOS

QR 316 Desocupada ex-
celente imóvel, 3qtos, sa-
la, cozinha, banheiro, for-
rada, quitada, escritura-
da, excelente localiza-
ção. Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

TELBRÁS VENDE
QR 512 3q 230 mil ac
car 98439-3334 c5865

SANTA MARIA

2 QUARTOS

QR 204 R$170.000, 2q
sl coz wc 99370-5571
99269-0200 cj20220

1.3 TAGUATINGA

TAGUATINGA

2 QUARTOS

QNC01Excelenteinvesti-
mento. ImóvelmistoResi-
dencial / Comercial com
pequenaconstrução.Qui-
tado e escriturado. Ac. Fi-
nanciamento. Faça hoje
esse grande investimen-
to. Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

3 QUARTOS

TELBRÁS VENDE
QNA 08 4q gar 10 car-
ros 98439-3334 c5865

LEONARDO VIEIRA
QNG 24 3qt laje + 3 ca-
sas fds escritur R$430
mil 98585-2830 cj21492

TELBRÁS VENDE
QNJ 33 2qts Via co-
merc 98439-3334 c5865

BESSA IMÓVEIS
QNL 02 3qts 2wc gar
de conjunto. Ac financ
R$ 375 mil 98577-7773
99235-7773 c4189

QNL 02 Conjunto 3qtos
sala cozinha 2 banhei-
ros laje + forro cerâmica
blindex, excelente imó-
vel, próx. Super Adega.
Ac. financiam. Plantão.
Façaessegrande investi-
men to . 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QNL 08 Conjunto 3qtos
sala, cozinha, banheiro
+ 1qtos sala cozinha ba-
nheiro nos fundos. Faça
esse grande investimen-
to. Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

LEONARDO VIEIRA
QNL 12 3qts 1ste laje lo-
te vazado de conj. finan-
cia 3355-5223 cj21492

1.3 TAGUATINGA

QNL 10 Excelente casa
colonial toda na laje suí-
te sala copa conjunto.
Terreno de 200m2 vaza-
do. Excelente ponto co-
mercial. Aceito financ ou
troco por Apto na QNL.
Façahojeessegrande in-
vestimento. Plantão!
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

QNM 38 vendo p/ investi-
dor prédio c/ 6 aparta-
mentos de 1 quarto sala,
cozinha banheiro, àr. de
serviço, todos alugados.
Renda mensal R$5.000.
Ac troca. Faça hoje es-
se grande investimento.
Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

4 OU MAIS QUARTOS

QNA06Sobradoconstru-
ção nova. 4qts 3stes sa-
la copa cozinha lavabo
áreade lazer compl. chur-
rasq. piscina ár de servi-
ço coberta nascente ga-
rag c/6 vagas Quitada e
Escriturada.Façahojees-
se grande investimento.
Plantão! Tr: 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QNA40Excelente sobra-
do colonial nascente
4qts 3stes Dce 2salas co-
zinha planej. armários
nosquartos, cerâmica, tá-
bua de correr cerâmica,
coz. goumert churrasq,
garag6vgs.quitadaescri-
turada, Ac financiamen-
to Plantão. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QND 32 Excelente casa
baixa colonial, 4qts 3 sui-
tes laje sala copa cozi-
nha armários, área c/
churrasq. quitada escritu-
rada. Ac. troca menor va-
lor. Faça esse grande in-
vestimento. Plantão!
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

VICENTE PIRES

3 QUARTOS

TELBRAS COMPRA
VICENTE PIRES p/ com-
pra imediata, pagto a vis-
ta. 98439-3334 c5885

1.3 VICENTE PIRES

TELBRAS VENDE
R 02 cs 3qts suite escrit
98595-9554 c5865

4 OU MAIS QUARTOS

R 04 Oportunidade! Ca-
sa único dono em cond.
residencial de 2 ruas
(entrada e saída por am-
bas, portão eletrônico),
porteiro e guarita. Lote
de 1.200m2 (48 x 25),
muito arborizado, com
(acerola, pitanga, caram-
bola, seriguela, jaca du-
ra, côco, jabuticaba, jam-
bo vermelho, manga e
laranjas). Visão bela e re-
laxante da reserva ambi-
ental, proporcionando ar
puro, silêncio e privacida-
de. São 260 m2 de àrea
construída em dois pavi-
mentos.Projetopersonali-
zado, funcional para seu
Lazer, piscina aquecida,
ducha, churrasqueira e
umailuminaçãonatural in-
crível. Varanda em "L"
com bela visão, Sala am-
pla com bancada em gra-
nito entre sala/cozinha,
Banheiro Social, 3qtos
(1 c/ suíte) + 1qto na par-
te inferior da casa, Cozi-
nha12m2,armáriosplane-
jados pia/ bancada em
granito. garagem, área
de serviço e Dce+ suíte.
Tr: 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com

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

SUDOESTE

CLSW 300 Ed Leonar-
do Center Loja 38,19m2

de frente térrea TR:
99176-4558

TAGUATINGA

ATENÇÃO INVESTIDOR!!!
CNG 01 2 lojas juntas
no mercado norte já alu-
gadas, Excelente negó-
cio escriturada. Fone:
98585-2830 cj21492

VALPARAÍSO

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
QD 01 prédio frente BR
Shopping Valparaíso
1.500 m2 área construí-
da. Alugado por R$
29.500,00. 98466-1844/
981751911 c7432

SALAS

SAAN/SIA/SIG/SOF

C.E.PARQUE BSB . Sl
C/ Grg Excel. Local. Tele-
fone: 3326-2222 Cj
1700

1.5 CEILÂNDIA

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

LAGO NORTE

LEILÃO LOTE
QL 02 Conj.01, Lote 12,
com 540,00m2, Leilão
dia 28/03/2022, às 15h.
Inf. (61) 3465-2203/
2542. Edital completo, fo-
tos e leilão on-line www.
multleiloes.com

PARK WAY

MELHOR LOCALIZAÇÃO
QD 14 MSPW conj 01
Lote de 3.337m2 + área
verde. 99109-6160 Zap.
Sr Imóveis c9417

TAGUATINGA

CNB 07 Urgente ! ( ra-
ras e preciosas ) ! Para
empreiteiros : ( duas )
projeções (600 m2, ca-
da ). Constroem até 7x
cada. Por motivo excep-
cional, preço ‘‘muito
abaixo‘‘ da referência ló-
gica de mercado. (61)
9.8160-0202 Aragão
c2072

QNG 05 Esquinão
340m2quitadoeescritura-
do. Só R$ 430.000,00.
Façahojeessegrande in-
vestimento. Plantão!
3352-0064 / 99974-
5385 cj7097 www.
geraldovieira.com.br

VICENTE PIRES

OPORTUNIDADE ÚNICA
R 06 Vendo Excelente lo-
te. Frente p/ avenida
99624-8852 c13499

OPORTUNIDADE ÚNICA
R 06 Vendo Excelente lo-
te. Frente p/ avenida
99624-8852 c13499

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

OUTROS ESTADOS

ALEXÂNIA - GO 02 hec-
tares c/córrego, plano,
energia, internet,próx.as-
falto. R$110.000,00 à vis-
ta. Tr c/ proprietário: (62)
99806-3490/ (62) 98406-
5441/ (62) 98233-1836

AMS VENDE
UNAI - MG fazenda 780
hec. Na beira do rio pre-
to,3represas,poçoartesi-
ano, ótima topografia la-
voura e pecuária, 18km
do centro.6199338-2014/
98575-0042 c10881

1.6 OUTROS ESTADOS

SERRA BONITA-MG
Vdo Área 10 hect, c/
casa 2qtos cercada bas-
tanteáguacriaçãodepor-
cos tanque p/ peixes
(61) 99646-1315 whats

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

CARTA CONTEMPLADA
TEMOS BASTANTE
opções, comptramos
e vendemos, faça sua
cotação!! End: SBN
QD 02 Bl J salas
1112/1115. 61-3326-
1280/61-98406-1067/
6199982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

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

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

RUA 37 SUL Alugo vizi-
nho ao metrô, Ed. Sun-
set: Duplex novo, fino
acab. Salão, 1 qto., 2
wc, coz., americana, mui-
tos arms. + garagem.
completa estrutura de la-
zer. vista panorâmica.
R$ 2.300,00. Saback -
F/3445.1105 CJ 3506.

2 QUARTOS

RUA 37 Sul - Ed. Sun-
set - Duplex novo, fino
acab. Salão, 2 qtos., 2
wc, coz., americana, mui-
tos arms. garagem, com-
pleta estrutura de lazer.
prox. metrô. R$2.700,00
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506.

TELBRÁS PRECISA
APTOS/CASAS p/ loca-
ção imediata. Alug garan-
tido 98439-3334 c5865

TELBRÁS PRECISA
APTOS/CASAS p/ loca-
ção imediata. Alug garan-
tido 98439-3334 c5865

3 QUARTOS

RUA 26 NORTE Apto 3
qts, 1 suíte, closet,
104m2, and alto, vista li-
vre, lazer, 1 vg. R$3mil
61 98127-0376 c26501

2.2 ASA NORTE

ASA NORTE

QUITINETES

GARDEN PARK
911KITMobiliadadecora-
da BL A 203, BL E 121,
BL J 210 com garagem
99109-6160 3042-9200
Sr. Imóveis cj9417

ED PARK NORTE
915 NORTE 2 kits lin-
das semi mobiliadas c/
garagem Mário Soares
9.9976-3789 c4459
SGAN 911 - Alugo Bl.H/
apt.19. Ed. Gardem Pa-
rk. Sala, qto, copa, wc e
garagem. R$ 1.100,00
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506

1 QUARTO

SHCGN 703 - Alugo
Bl.J/ apt. 318. Sala, qto
c/ armários., wc, coz. c/
armários. R$ 1.200,00.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105. C/3506.

2 QUARTOS

402- ALUGO Bl.E/107.
Sala/var., 2/4 c/arms.
wc, coz. á. serv. R$
1.900. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506
SCLRN 703 -Bl.F/201.
Duplex c/ sala, 2/4 (1 c/
arm.,), 2 wc (suíte), coz.
á.serv.R$2.000. Saback
F/3445.1105. C/3506.

3 QUARTOS

ALUGA-SE
105 SQN Bl B Apto 402
elevador garagem Tr:
3274-0175/991593043
whatsapp Escritório Imo-
biliário Furquim c5576

MARAVILHOSO !!!
105 NORTE 3qts 2wc
dce, sem garagem
99976-3789 Mário Soa-
res c4459
312- ALUGO Bl.H/106.
Sala, 3/4 c/arms., wc,
coz., DCE. R$ 2.200,00
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 C/3506

REFORMADO ! LINDO!
315 SQN salão 3qts sui-
te dce vazado 137m2 ga-
ragem 99976-3789 Má-
rio Soares c/4459

4 OU MAIS QUARTOS

202 - ALUGO Bl. F/201.
(Plantão hoje das 13:30
ás 17:00 hr). 4/4 c/arms.
(2 suítes). Reformado, fi-
noacabamento,excepcio-
nal. Sala, wc,coz/arms.,
área e wc serv. Gara-
g e m c / a r m s . ,
R$4.500,00. Saback F/
3445.1105 C/3506.

ASA SUL

1 QUARTO

516 SUL 01 quarto,
42m2, reformadíssimo,
comarcondicionado.Tra-
tar: 98157-9961

2 QUARTOS

116 J/103. Reform. Sa-
la, 2/4 c/arm., wc, coz. c/
arm., fogão/coifa, á.
serv., DCE e gar. R$
2.900. Saback Imóveis
F/3445.1105 CJ 3506.

2.2 ASA SUL

210- ALUGO bl. B/512,
nascente. Sala, 2/4 (1 c/
arm.), wc reformado,
coz., á.serv., DCE e
gar.R$2.500,00. Saback
F/3445.1105 CJ 3506.
203 - BL "J"/408. Refor-
mado, nascente. Sala, 2/
4 c/arms., wc, coz. c/
arms., área e wc serv.
R$ 2.400. Saback. F/
3445.1105 C/3506.
405 - BL.E/204. Sala,
2/4/arms., wc, coz, R$
1.800. Saback Imóveis
F/3445.1105 CJ 3506.

3 QUARTOS

202 - BL. B/305. Refor-
mado. nasc., Salão, 3/4
c/arms, 2wc (suíte c/ clo-
set) copa/coz,. c/arms, á.
se rv . , DCE , ga r .
R$4.600,00. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.
215 - ALUGO Bl. A - Ap-
to. de luxo e decorado, fi-
no acab. Todo mobilia-
do. Reformadissimo de
3 qtos p/2/4 c/escritório.
Salão, 2/4 (suíte c/hidro)
2 wc copa/coz., c/arms.,
área serv., garagem. Pré-
dio c/salão festas.
R$10.000,00.SabackImó-
veis F/3445.1105 CJ
3506.
204 - ALUGO Bl.I/206.
Sala, 3/4 c/arms., 2 wc,
copa/coz., á.serv., DCE,
garagem. R$ 3.000,00.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.
402- BL.L /203. Prédio
c/ elevador. Amplo apto.
vazado. Salão, 3/4 c/
arms., 2 wc (suíte), coz/
arm., á. serv., DCE, óti-
mo estado. R$3.300,00.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.

4 OU MAIS QUARTOS

106 - ALUGO Bl. K/303
- Reformado, fino acab.
Salão, sala TV, lavabo,
4/4 (suíte c/closet) 2 wc
sociais,copa/coz.,c/arms.
despensa,á.serv., DCE.
R$5.500,00. Saback F/
3445.1105 CJ 3506
207 AMPLO reformado
4qts ste DCE Tr: 3328-
5757 www.phimoveis.
com.br cj6210
314 SQS Bloco A Apto
BC 04, vazado com 04
qtos, 01 suíte com clo-
set, armários em todos
os cômodos, 02 vagas
garagem, 02 DCEs. Tra-
tar: 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004
207 AMPLO reformado
4qts ste DCE Tr: 3328-
5757 www.phimoveis.
com.br cj6210

CRUZEIRO

3 QUARTOS

QD 707 (SHCES) Bl D
Apt 3qts 1ºandar nascen-
te vista livre R$ 2.000, +
cond R$335, incluso
água. (61) 99839-3338

SOBRADINHO

3 QUARTOS

PERFEITO PARA ALUGAR
QD 02 AP c/ reforma bá-
sicaboa,bancadadegra-
nito de 200 x 70, armºs
de formica e guarda rou-
pa de compensado de
madeira.99958-3595.
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2.2 TAGUATINGA

2.2 APARTAMENTOS

TAGUATINGA

2 QUARTOS

C 02 alugo Apto no Cen-
tro de Taguatinga 2qtos.
Banheiro e cozinha c/ ar-
mários, DCE, garagem
n o s u b s o l o . R $
1.400,00. Tratar com Au-
reliano ou Rainer 3967-
6068 / 98120-1844

TELBRÁS PRECISA
APTOS/CASAS p/ loca-
ção imediata. Aluggaran-
tido 98439-3334 c5865

TELBRÁS PRECISA
APTOS/CASAS p/ loca-
ção imediata. Aluggaran-
tido 98439-3334 c5865

3 QUARTOS

TELBRÁS PRECISA
APTO/CASAS p/ loca-
ção imediata. Aluggaran-
tido 98439-3334 c5865

2.3 CASAS

JARDIM BOTÂNICO

1 QUARTO

COND. QUINTAS Da Al-
vorada- Qd. 05 Conj.08,
Cs. 21. 1ª locação. Ca-
sa térrea. Sala conjuga-
da c/cozinha., quarto/
arm., wc, á.de serviço e
garagem. R$ 2.800,00.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

QNL 15 Alugo sobrado
4 qtos 2 suítes sala cozi-
nha banheiro áreade ser-
viço garagem 3 carros,
R$2.600,00. Plantão!
3352-0064 / 99974-
5385 cj7097 www.
geraldovieira.com.br

2.4 LOJAS E SALAS

SALAS

ASA NORTE

QD01AmericaOfficeTo-
wer 2 salas juntas + 2 ga-
ragem 4ºandar frente ,
v i s t a l i v r e 68m2 .
Tr:99985-7091 Libaino

SCLN 109 Bl. C sala co-
mercial,mobiliada,arcon-
dicionado, varanda com
vista livreeótima 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

2.4 ASA SUL

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.

SGAS 910 / Via Brasil -
A l ugo B l . "D " / 446 ,
c / 4 0 m 2 . S a l a
c/recepção, 2wc (ar
cond.)R$1.100,00.Saba-
ck - F/3445.1105 CJ
3506

JRC ALUGA!!!
SRTVS 701 Centro Em-
presarial Brasília 38m2

8º andar de canto.
98413-8080 c8081

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$ 68.000,00
120/10 IA 2.0 16v
156CV 5P 1.6 gasoli-
na, 42mkm autom hi-
draul. só DF. placa 7,
impostos 2022 todos
pg. Revisão há 4ms.
Tr. 9.9918-0308

MERCEDES

C 180 19/20 faturada
em fev/21 único dono
9.500Km preto na garan-
tia Tr: 99275-8882

3.5 OUTROS VEÍCULOS

TIPOS

BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS

BICICLETA MONARK
10 Positron 1984 Nova
61-984087516

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

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

CONSÓRCIO

CARTA CONTEMPLADA
TEMOS BASTANTE
opções, compramos e
vendemos, faça sua
cotação!! End: SBN
QD 02 Bl J salas
1112/1115. 61-3326-
1280/61-98406-1067/
61 99982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma

4.2 Moda, Vestuário
e Beleza

4.3 Saúde

4.2 Comemorações,
e Eventos

4.5 Serviços Profissionais

4.6 Som e Imagem

4.7 Diversos

4.1 CONSTRUÇÃO E
REFORMA

CONSTRUÇÃO

MATERIAIS

CALHAS, RUFOS , Pin-
gadeiras 06 mts qquer qt-
de e bitola. 61 99623-
5265

GRANITOS:SOLEIRAS
pretas/verdes R$35, Ni-
chos R$350 982630629

PISCINA

BANHEIRA DUPLA
com hidro e aquecimen-
to . Lucas 995535119

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

DIVERSOS

ALONGAMENTO DE
UNHAS (61) 98674-
9398 @biaferreirastudio

4.3 SAÚDE

PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

CÂMARAFRIABiotécni-
co 560L nova. 10x no
cartão. Tr: 99973-3773

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO,REFOR-
MAS e Projetos. Cobri-
mos orçamentos. Agen-
da aberta 99831-5874
CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamen-
to/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Inte-
ressadosentraremconta-
to 61-996247880
CENTROSUL ENGE-
NHARIA reformas c/
ART. Realizamos todos
diversos serviços. Oorça-
mento 61 9.9447-0999

OUTROS PROFISSIONAIS

DIAGRAMAÇÃO DE LI-
VROS Procuro escrito-
res que precisem forma-
tar livro. 61-998410469
INSTALACAO E MANU-
TENÇÃO de Ar condicio-
nado 61-999746854

4.5 OUTROS PROFISSIONAIS

LADRILHEIROCONTRA-
TO com experiência. Tra-
balhar em Águas Cla-
ras. 99606-0530
L A V A - S E C A I X A
D’água, pisos, vazamen-
tos, etc 61-995521988

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE VIVIANE
ABORDAGEM ADUL-
TERIO Casos conju-
gais,localizaçãodepes-
soas, rastreamento c/
GPS. Monitoramento
cel espião. Whats
24hs (61) 98284-5869

4.7 DIVERSOS

ANIMAIS
DOMÉSTICOS

CÃES

PASTOR ALEMÃO - fi-
lhote 2 meses, c/ pedi-
gree 61-981151109

MÓVEIS
E ESTOFADOS

ELEGANCES MÓVEIS
Fabricaçãoprópriaerefor-
mas 61-996946959

OUTROS

LEILÃO DE ARTE, Reló-
gios e Joias. Casa Ama-
rela 61-999053050

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

A EMPRESA
DISK GAS da Ana Eire-
le-ME CNPJ 27.189.412/
0001-78 Convoca o Sr
Ivanildo Farias Veras,
CTPS: 97678 Série :
00031/DF a comparecer
no local de trabalho, no
prazo de 48 horas. O
não comparecimento ca-
racterizará abandono de
emprego, conforme Art.
482 da Letra I da CLT

SRA MARIA Mikaely Di-
n i z Sa l e s CTPS
1821155/0060 - GO com-
parer a Paris Crepes.

5.2 MÍSTICOS

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
nãocorrespondido,Inve-
ja,Depressão,Vício, In-
triga, Insônia, Falta de
paz, União de casal.
Endereço: QSA 07 ca-
sa 14 Tag.Sul Rua do
Colégio Guiness. Site:
w w w .
donaperciliamentoraespi-
ritual.com F: 3561-
1336 / 99666-0730 /
98363-5506 (Zap)

TERAPEUTA
HOLÍSTICA EM CONS-
TELAÇÃO Familiar Tra-
balhamos passo a pas-
so para te auxiliar na ra-
iz a causa real de proble-
mas e fatos inexplicá-
veis de qualquer ordem
em sua vida. Faça uma
prévia gratuita e compro-
ve 100% seu retorno.
Atendimento 100% onli-
ne Whats: (34) 98807-
0518 Andréa Viana.

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRONAHORApa-
ra func. público em ge-
ral, sem consuta spc/
serasa. Tel: 4101-6727

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

PETSHOPS OPERAN-
DO 2 matriz e filial no La-
go Sul 999066253

5.4 FRANQUIAS E
SOCIEDADES

EMPRESA DE CONTA-
BILIDADE vendo Ativa
desde 2016 com 9 clien-
tesmensalistas.Interessa-
dos: 61-991097494

PROCURO
INVESTIDOR PARA re-
compra imóveis Caixa lu-
cro 10% ao mês c/ garan-
tia real 61 98668-2008

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

GAMA 45M2 nova, CL
Medica compl.10x no
cartão. Tr:99973-3773

PLANO PILOTO

ÓTIMA OPORTUNIDADE
DE NEGÓCIO

LOJA DE ARTIGOS reli-
giosos com mais de 44
anos de história no DF.
A primeira loja do ramo
na Asa Norte, nossos cli-
entes são fiéis ao tipo
de comércio. Ligue pa-
r a : 9 8 2 4 1 - 6 1 5 7 /
992699316 Walmir

5.7 TURISMO E LAZER

NEGÓCIOS

CLUBE

ITIQUIRA PARK Titulo
sóc io remido 61-
981525063
TÍTULOVENDOsóciore-
mido, park aquático, cha-
lés, camping Itiquira Pa-
rk ac prop 981525063

Informações: (61) 4063-8301 (61) 99625-0219 contato@flexleiloes.com.br

JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU Leiloeiro Oficial JUCIS-DF 037-05

LEILÃO DE BENS

SOMENTE ON-LINE

WWW.FLEXLEILOES.COM.BR

DATA: 07/04/2022

quinta-feira

a partir das 10h00

VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX 2010/2010 - 6,5 TONELADAS DE FIOS E CABOS

TRANSFORMADORESSECOS - GERADOR TRIFÁSICO 33 KVA - DISJUNTORESMÉDIA TENSÃO

CHAVES SECCIONADORAS - ISOLADORES - E OUTROS ITENS DIVERSOS

5.7 CLUBE

VENDO7diáriasBancor-
bras. Valor : R$2.100,00
Interessados ligar: (61)
98227-4865

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

COMPRO TÍTULOS Só-
cio fundador ou vitalicio
da Pousada Rio Quente
64-992364389

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 24/22

OBJETO: Aquisição e instalação de câmeras, incluindo treinamento
técnico-operacional e garantia de funcionamento pelo prazo mínimo
de 36 (trinta e seis) meses, e aquisição de equipamentos para
infraestrutura de circuito fechado de televisão, tais como conversores
de mídia, distribuidores ópticos, cordões de manobra, cabos de fibra
ótica, terminadores óptico e monitores de vídeo.
DATA DAABERTURA: 30/03/2022, às 10h.
EDITAL E INFORMAÇÕES: 14º andar do Edifício Anexo I - fone (61)
3216-4906; bem como nos endereços eletrônicos: www.camara.leg.br
e www.comprasnet.gov.br.

DANIEL DE SOUZAANDRADE
Pregoeiro

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.7 HOSPEDAGEM

COMPRO TÍTULO pou-
sadaRioQuenteLigarpa-
ra: (64)99236-4389

TEMPORADA

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

5.7 TURISMO E LAZER

VIAGEM

CALDAS NOVAS-GO
Passagem + Hosp + ca-
fé 99342-3380 Luna Tur

OUTROS

ACOMPANHANTE

COROA EXUBERANTE 24H
JOANASAFADApacien-
te liberal p/ coroas. 61
98462-9852 305 Norte

IMASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 61 98474-3116

ORAL ATÉ O FIM
FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreen-
da-se!! 61 98112-7253
AMANDAGOSTOSATa-
rada oral guloso 2 relax
61 99339-3141 Cei.

MASSAGEM NURU
RELAXANTE INVER-
SO tailandesa (61)
3326-7752/99866-8761

MASSAGEM RELAX

ANE COROA TOP
P/SRS massg oral até o
fim 61 991921318 406N

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
CAMILA LINDA loira
mass+2 relax a sua esco-
lha 1h 61986721088 cei
MASSAGISTA procuro
c/ou s/exp meio período
A. Norte 61 99907-8898

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

AJUDANTE DE ENTRE-
GA Enviar curriculum p/
vendaslucebrasil ia@
gmail.com

RESTAURANTE
CONTRATA

ATENDENTE, CAIXA e
Garçom com experiên-
cia. Enviar curriculo pa-
r a : r h d o n d u r i c a
@gmail.com

RESTAURANTE
CONTRATA

COZINHEIRO, AUXILI-
AR DE COZINHA e Ser-
viçosgeraiscomexperi-
ência. Enviar curriculo
para: rhdondurica
@gmail.com

6.1 NIVEL BÁSICO

DOMESTICA
COZINHARBEMtdservi-
ço, dormir. 98344-0040
MASSAGISTA PROCU-
RO c/ ou s/exp meio perí-
odo até 1.500 semanal
A. Norte 99907-8898

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116

MOTORISTA COM EX-
PERIÊNCIA sal. mínimo
p/ Paranoá 99563-3017

A T E N D E N T E /
AUXILIAR Cozinha,
Aux.Serviços Gerais
(Limpeza) e atendente lo-
ja p/ empresa Marzuk.
Vagas p/ Águas Claras
e Asa Norte. Cv p/: adm.
aux@marzuk.com.br

ATENDENTE DE ME-
SA Contrata-se p/ Rest.
Self service Lago Sul
C v : d u t r a v a l d e m i r
@hotmail.com

AUXILIAR SAÚDE bu-
cal c/ exper. llodontoasb
auxiliar@gmail.com
CANTEIRISTADEMAR-
MORARIA Cv p/: vagas
sahara@gmail.com
CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA em trator. Ran-
choSobradinho.Sówhat-
sapp 61 99861-8777
CASEIROPARASERVI-
ÇOS gerais, para mo-
rar. Tr.: 98405-3767
CHURRASQUE IRO
COM Experiência p/
Rest SIA 99909-9896

EMPRESA CONTRATA
COZINHEIRA SEGUN-
DA a Sexta, horário co-
mercial. Tr: 98172-222
DOMÉSTICAQUEDUR-
MA comexperiência e re-
ferência p/ trabalhar de
Segunda à sábado para
Asa Sul R$ 1.412,00. In-
teressadas contato:
98203-0265.
D O M É S T I C A c /
experiência em serv. ru-
rais, que saiba tirar leite
de vaca. Queira morar
na roça, sálário R$
1.350,00 + desp básica
(61) 99254-7516 Zap
MANICURE PEDICURE
p/ salão no Núcleo Ban-
deirante 61-99528-7019

LAVANDERIA
BONASECCO CONTRATA

PASSADEIRA c/ experi-
ência, para o horário
das 10:50h às 19:10hs.,
Interessados entrar em
contato pelo telefone
(61) 3224-0844 ou entre-
gar currículos no ende-
reço CLS 112, Bloco B,
Loja 15 Asa Sul. Brasí-
lia - DF.

PEDREIRO/LADRILHEI-
RO p/ Águas Claras salá-
rioacombinar.Enviarcur-
rículo: gestaopessoas
pec@gmail.com
PEDREIRO COM exper
p/ morar Tr: 99976-4334
VIDRACEIRO,INSTALA-
DOR de vidros tempera-
dos com experiência e
CNH para início Imedia-
to CLT fixo + produtivida-
de + VA + VT. CV p/:
vagas.taguabox@gmail.
com ou p/ whatsapp:
99133-5195

6.1 NÍVEL MÉDIO

NÍVEL MÉDIO

MASSAGISTA PRECI-
SA-SE dou treinamento,
3 dias p/ semana. Asa
Norte. Tr. 98214-4880
ASSISTENTEADMINIS-
TRATIVO ASWN Enge-
nharia contrata, desejá-
vel, excek, word, e roti-
nasadministrativas.Intres-
sados entrar em conta-
to: 61 3037-3997 ou 61
99205-7520
ASSISTENTE DE CON-
TABILIDADE Experiên-
cia em DP e eSocial $
1.429+VT+VA Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
ATENDENTE / CAIXA
p/ Cafeteria Lago Sul.
CV p/: lagosulcontrata
2022@gmail.com
ATENDENTE CONTRA-
TAMOS c/ perfil dinâmi-
co. CV p/: tudoticadp
@gmail.com
ATENDENTE CONTRA-
TA-SE c/ experiência
em Ifood escala 12x36.
Cv p/. crdutraalimentos
@gmail.com
ATENDENTE CONSUL-
TÓRIO p/ Clínica no La-
go Sul. Enviar Cv: vaga
atendenteconsultorio
@gmail.com
ATENDENTE LANCHO-
NETE Cv: consultoriarte
aga@gmail.com

ATENDENTE DE LOTÉ-
RICA Interessados so-
mente entregar currículo
no endereço: SCS Qd
05 Bloco B loja 13.

AUXILIARADMNISTRA-
TIVO e de cobrança. Cv
p/: gerenciafotoshow
@gmail.com
AUXILIAR DE COM-
PRAS CV: contato@
patrimonialse.com.br
AUXILIARDECONTABI-
LIDADE Experiência
em DP E-Social $
1.430+VT+VA . Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
AUXILIAR DE LOGÍSTI-
CA habilitado. Cv para:
transporte.logistica2022
@outlook.com

SOLTEC ENGENHARIA
SELECIONA PARA

CONTRATAÇÃO IMEDIATA
BOMBEIRO HIDRÁULI-
CO ,EletricistaeEncarre-
gado de Eletricista com
experiência. Interessa-
doscompareceremnoen-
dereço:SQNW303Proje-
ção H Noroeste
BOMB HIDRÁULICO
Currículo: recrutamento
controlar@gmail.com.Ta-
guatinga-DF
CORRETOR(A) DEIMÓ-
VEIS CV p/: contato
@planoimoveis.com.br

CONTRATA-SE
COZINHEIRO (A) COM
exper. e Atendente de
salão. CV p: selecao
639@gmail.com

CUIDADORA(O) IDO-
SO c/exper. preferência
aposentada 99979-0809

CUIDADOR(A),ATENDI-
MENTO e Serviços Ge-
rais. para trabalhar em
Instituição de Idosos em
Sobradinho. CV p/: inst
contrata@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

DEPARTAMENTOADMI-
NISTRATIVO/ Recep-
ção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com
D I G I T A D O R /
DEGRAVADOR para a
atividade de transformar/
digitar áudio para texto.
Requisitos:Excelentepor-
tuguês,conhecimentosin-
termediários de informáti-
ca, preferência gradua-
ção em Letras. Local de
trabalho: Valparaíso, se-
gunda a sábado. Interes-
sadosenviarcurrículopa-
ra: rhrdkselecao2020
@gmail.com
DOMESTICA/ARRUMA-
DEIRAp/ trabalharnoLa-
go Sul, p/ casa de ca-
sal. De 2ª a 6ªfeira
999671737 / 3364-1737
DOMÉSTICA QUE CUI-
DE de criança, da casa
e cozinhe p/ Lago Norte
61 99864-5490
DOMÉSTICA PARA
T RABALHAR e m
Águas Claras 61-
982108292
GERENTE DE MONTA-
GEM de Eventos Exter-
nos. Flexib. de horário,
disponib. viagens. hab.
B e D. Cv: r8m5svagas
@gmail.com
MOTORISTA VAGA
cat. D. Currículo p/:
98151-0001 só whats

RESTAURANTE
MARIETTA CONTRATA

OPERADOR DE CAI-
XA Interessados enviar
CV para: mariettarh@
gmail.com

PROFISSIOANIS VA-
GAS p/ Brasília e todo
DF-DiversasOportunida-
des 61 99985-7224
CONTRATA-SE PRO-
FISSIONAL Comissão
de até 50% na venda e
mensal noaluguel. Imobi-
liária de alto padrão na
Asa Sul. Exigimos CRE-
C I e ca r r o . 61 -
981307920
PROFISSIONALDEPAR-
TAMENTO Fiscal Siste-
ma Alterdata contrata-
se. Interessados enviar
Currículo para o email :
jnildo .imperio@hotmail.
com
PROJETISTA DE MÓ-
VEIS e estud. de Desig-
nerdeInteriores.Whatsa-
pp 99265-8742 ñ ligar
REPRESENTANTE CO-
MERCIAL c/ experiên-
cia. CV p/: gerenciafoto
show@gmail.com
SECRETARIACONTRA-
TA-SE com experiência
em vidraçaria. Trabalhar
n o L a g o S u l .
(61)9.9658-7445
SECRETÁRIA COM ex-
periência e referência
Disk Caçamba SAAN
Qd 02 lt 05 3361-8000
TECNICO ELETRONI-
CA e ou auxiliar com ex-
periencia em conserto
de equip. em bancada
99396-5121
TÉCNICOCOMEXPERI-
ÊNCIA em instalação
de sistemas de telefo-
nia, antena coletiva e re-
de. Enviar currículo p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
TÉCNICO T.I PJ -
R$1.600,00 + VT. CV:
rh.rmctec@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO CONTÁBIL
eSocial. Vaga p/ Supor-
tenautilizaçãodosoftwa-
re contábil. Experiência
em DP, eSocial, EF e
CT $1.430+VR+VT. Inte-
ressados enviar Currícu-
lo: dptoderecrutamento
@gmail.com
TÉCNICO DE AR Condi-
cionado e Refrigeração
c/ experiência comprova-
da. Enviar CV p/: vagas.
tecnico01@gmail.com
TÉCNICO ELETRONI-
CA e ou auxiliar c/ experi-
encia. Favor em conser-
to de equip bancada, no-
break. Tr: 99396-5121
TÉCNICO EM SEGU-
RANÇA eletrônica c/ ex-
periência.Salário +bene-
fícios. CV no e-mail:
tulio@tsas.com.br
VENDEDOR(A) DE MÓ-
VEIS e Colchões c/ expe-
riência.Interessadosenvi-
ar currículo p/ o e-mail:
rh.newonline@gmail.
com
VENDEDOR(A) VAGA
vendas de empréstimo
consignado. Enviar CV
p/: selecaorwpromotora
@gmail.com
VENDEDOR(A) PRECI-
SO p/ marmoraria . Cv
p/: vagassahara@gmail.
com
VENDEDOR(A)C/EXPE-
RIÊNCIA em vidros tem-
perados c/ CNH e veícu-
lo próprio. CLT Fixo + co-
missão + VA + aux com-
bustível. Cv p/: vagas.
taguabox@gmail.com /
whatsapp 99133-5195
VENDEDOR(A) CON-
TRATA-SE p/ Empresa
de Material de Constru-
ção Bona Casa - Av 26
de Setembro (61)
99973-0698
VENDEDOR(A) MEI
Cv: admin is t ra t i vo
@ d e s c o m p l i c a
recuperadora.com.br
VENDEDOR (A) INTER-
NO - Oportunidade de
ganhos de até R$ 6 mil
reais mensais em home-
office,Flexibilidadedeho-
rário, Regime MEI, Aju-
da de custo. Enviar cur-
ríulo p/: administrativo
@ descomplicarecupera
dora. com.br
ASSISTENTE COMER-
CIALContrata-se.Interes-
sados entrar em conta-
to: 61-983236292

EDITAL Nº 013/2022
ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
BRA/IICA/13/001

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO
Código:TR/PF/IICA-15582
consultoria individual para o levantamento e análise
de políticas de infraestrutura, logística, transportes,
energia e recursos hídricos para o ordenamento
territorial - a partir de análise da sustentabilidade na
cadeia produtiva têxtil e de moda.

Formação: profissional de nível superior em
qualquer área de formação correlata ao TdR:
humanas, exatas e biológicas em gestão e indústria
têxtil. Experiência Professional: 5 anos. Vigência
Contratual: 8 meses. Número de Vagas: 1.

Outras Informações: Para participar do edital de
seleção os candidatos deverão se cadastrar no
processo, impreterivelmente até o dia 23/03/2022 às
23h59min00seg. A responsabilidade pelo processo
seletivo de serviços técnicos de consultoria é de
competência da entidade executora nacional,
conforme legislação vigente. A íntegra do edital e
o resultado da seleção (após processo seletivo)
poderão ser visualizados na página do IICA https://
www.iica.org.br/pt/node/75

Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/04,
Portaria MRE Nº 08 de 04/01/2017.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

6.1 NÍVEL MÉDIO

EMPRESA EM EXPAN-
SÃO Contrata. Maiores
informações entrar em
contato no telefone 61-
982081888

VENDEDOR COM expe-
riência, contrata-se. Inte-
ressadosentraremconta-
to através do número:
(61)98129-4307

CONSULTOR DE VEN-
D A S : E x t e r n o .
Contrata-se. Interessa-
dos entrar em contato
61-982958028

GERENTE COMERCI-
ALparaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142

TECNICOEMCONTABI-
LIDADE - Vaga para tra-
balhar em escritório de
contabilidade no Lago
Norte, que tenha experi-
enc ia no s is tema
COM21.Interessadosen-
viar Currículo para:
warley@wguerra.com.br

TECNICOEMCONTABI-
LIDADE - Vaga para tra-
balhar em escritório de
contabilidade no Lago
Norte, que tenha experi-
enc ia no s is tema
COM21.Interessadosen-
viar Currículo para:
warley@wguerra.com.br

NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA DE MÍDIAS
Sociais de 2ª a 6ª 8h às
18h e sab de 8h às 12h
CV p/: recrutamento
clinica2020@gmail.com

ASSISTENTES E ANA-
LISTAS Contábil / Fis-
c a l / Pessoa l -
Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com

AUXILIAR DE DEPAR-
TAMENTO Fiscal c/ ex-
per. e CRC. CV p/:
josimalbs@bol.com.br

BIOMEDICA ESTETA
Registrada no CRBM.
CV para: recrutamento
clinica2020@gmail.com

DENTISTACLINICOGe-
ral que realizeprótesepa-
ra Samambaia. CV:
brasiliadentista@yahoo.
com.br

6.1 NIVEL SUPERIOR

FARMACÊUTICO(A)
01 VAGA

OBRIGATÓRIO: GRA-
DUAÇÃO em Farmácia
e Pós-Graduação; Im-
prescindível: Análise
deprescrição, fraciona-
mento,distribuição,dis-
pensação e controle
de medicamentos; ges-
tão de estoque; assis-
tência farmacêutica,
buscando a padroniza-
ção,programação,sele-
ção e aquisição de me-
dicamentos; gerencia-
mento de resíduos, ex-
periência em farmácia
de Home Care será
um diferencial. Carga
Horária: 40 horas/
semana; 2ª a 6ª feira.
Salário: praticado na
instituição. Admissão:
imediata.Enviarcurrícu-
lo para: fabio@2p.med.
br

GERENTE DE MARKE-
TING Currículo: novab.
curriculos@gmail.com
PROFESSOR(A) DE
FRANCÊS c/ experiên-
cia. Interessados enviar
Cv: professordefrances
2022@gmail.com
PROFESSOR(A) DE IN-
GLÊS p/ Asa Norte. Envi-
ar CV: selecaoarvense
@gmail.com

COLÉGIO NA CEILÂNDIA
CONTRATA

PROFESSOR(A) DE
QUÍMICA. Disponibilida-
de Quarta e Quinta-feira
pela manhã. Enviar currí-
culo para: colegiomapa.
edu@gmail.com

SUPERVISOR(A) DE
COBRANÇA c/ exper.
Cv: renatarosa.sec
@gmail.com

EDITAL Nº 024/2022
ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
BRA/IICA/14/002

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO
Código:TR/PF/IICA-15594
TR CONS GAB/DATER 001/22: Realizar levantamentos,
estudos e análises de atos normativos,
procedimentos, instrumentos e ferramentas, com
vistas a subsidiar tecnicamente a Secretaria de
Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF/MAPA
na proposição de aprimoramentos dos mecanismos
de gestão, bem como na qualificação das ações de
acompanhamento, monitoramento e fiscalização
da execução do Contrato de Gestão firmado entre a
ANATER e MAPA, especialmente quanto aos aspectos
relacionados à Governança Fundiária e ao Programa
Nacional de Crédito Fundiário – Terra Brasil.
Formação: Nível superior na área de Ciências Sociais
Aplicadas. Experiência Professional: Experiência
profissional comprovada de no mínimo 08 (oito) anos
em análise e elaboração de textos normativos, contratos
e documentos congêneres no âmbito da Administração
Pública. Experiência Desejável: 1) Levantamento
e sistematização de dados, e; 2) Conhecimento em
processo de contratação, aquisição e licitação no âmbito
da Administração Pública. Vigência Contratual: 12
meses. Número de Vagas: 01.

Outras Informações: Para participar do edital de
seleção os candidatos deverão se cadastrar no
processo, impreterivelmente do dia 22/03/2022 até o dia
28/03/2022 às 23h59min00seg. A responsabilidade pelo
processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de
competência da entidade executora nacional, conforme
legislação vigente. A íntegra do edital e o resultado da
seleção (após processo seletivo) poderão ser visualizados
na página do IICA https://www.iica.org.br/pt/node/75

Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/04,
Portaria MRE Nº 08 de 04/01/2017.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

6.1 NIVEL SUPERIOR

FISIOTERAPEUTAS
RPGContrata-se.Interes-
sados entrar em contato
no telefone: (61) 99651-
8115

PROFESSOR DE IN-
GLÊS Curso de inglês
de alto padrão contrata
com experiência Interes-
sados entrar em contato
no telefone: (61)98178-
4426

FISIOTERAPEUTAS
RPGContrata-se.Interes-
sados entrar em contato
no telefone: (61) 99651-
8115

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL MÉDIO

FAXINEIRAPASSADEI-
RA ou Babá Ofereço
meus serviços R$ 160.
Tratar: 61 993293208

MOTORISTA PARTICU-
LAR arrumadeira, cuida-
doraofereçoosmeusser-
viços. 99191-8299

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

AULA PARTICULAR
de Redação e gramáti-
ca,paraconcursos,ves-
tibulares e recupera-
ção escolar. (61)
99363.6790 Whats

CURSOS

DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superi-
or (35) 99185-9507


