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Dos 31 integrantes do primeiro escalão, ao menos cinco secretários devem entregar o cargo até 
amanhã para disputar uma vaga de deputado federal ou distrital. Outros dois ainda analisam 
a decisão. Entre os que já se definiram estão Severino Cajazeiras (Atendimento à Comunida-
de), Gilvan Máximo (Ciência, Tecnologia e Inovação), Ericka Filippelli (Defesa dos Direitos das 
Mulheres) e Vanessa Mendonça (Turismo). Entre os administradores regionais, ao menos 10 
vão entrar na corrida eleitoral: Fernando Fernandes, de Ceilândia; Gustavo Aires, de Samam-
baia; Alan Valim, de São Sebastião; Daniel de Castro, de Vicente Pires; Vânia Gurgel, do Scia e 
Estrutural; Marcelo Ferreira, do Lago Norte; Carlos Dalvan Soares, do Recanto das Emas; Sér-
gio Damasceno, do Paranoá; Renato Andrade, de Taguatinga; e Telma Rufino, de Arniqueiras.  

Kassab pede PO na 
disputa do Senado

Ana Maria Campos

PDt quer leila Barros na disputa 
do Palácio do Buriti. Página 18

Denise Rothenburg

Caso Daniel silveira gera tensão 
no 31 de março. Página 4

Luiz Carlos Azedo

atitude de silveira é golpista e 
uma provocação ao stF. Página 3

Severino Francisco

o tapa de Will em Chris rock 
roubou a cena. Página 19

Noite tricolor
Fluminense e são Paulo derrotam 
os ricaços Flamengo e Palmeiras, 
respectivamente, e começam as 

decisões dos campeonatos Carioca e 
Paulista em vantagem. 

Chute certeiro    
Copa do Catar já tem bola: a al rhihla 

(a jornada) foi apresentada ontem. 

mais atenção 

à saúde
Pré-candidato à reeleição, o 
distrital Jorge Vianna se filiou ao 
PsD. ao CB.Poder, ele destacou 
sua atuação voltada à área e 
avalia que na nova legenda terá 
mais autonomia. Página 18

A galope e 
de olho na 
reeleição

A galope e 
de olho na 
reeleição

Em evento no Rio Grande do Norte, Bolsonaro volta a defender o voto impresso, a criticar o TSE e a pregar o armamento da população. 
Ontem, a PF descartou suposta interferência do presidente na corporação e encerrou inquérito aberto após denúncia de Moro. Páginas 2 e 3 

Daniel Silveira (sem partido) aceitou, 
ontem à noite, colocar o aparelho que 
monitora sua localização, por ordem 

do ministro Alexandre de Moraes. 
O parlamentar passou a quarta-feira 

protestando contra a decisão e  
tentou angariar apoios. Atendeu a 

determinação depois de o Supremo 
definir multa e sequestro de bens por 

desobediência. Página 2

Pesquisadores desenvolvem tratamento 
para doenças como asma em pessoas 

acima do peso. Terapia “emagrece” 
moléculas e reduz inflação. Página 16

TJDFT faz 1ª audiência sobre o caso do 
advogado que atingiu propositalmente 
uma mulher de 41 anos. Com a saúde 

debilitada, vítima não pôde depor. Página 21 

Na filiação de 102 pessoas ao PSD em 
Brasília, presidente da legenda lançou a 

pré-candidatura de Paulo Octávio. Partido 
ainda procura candidato à Presidência. 
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Da rebeldia à 
tornozeleira: 
deputado se 
rende ao STF 

Alergias

Atropelamento

ONU vai investigar 
se Rússia cometeu 
crimes de guerra

Obesidade afeta imunidade

Crime do Lago Sul na Justiça

Sem escalas! 
PAS leva 1,8 mil 
calouros à UnB
Confira a lista dos aprovados 
apontando o celular para o qr 
Code. entre os novos alunos da 

universidade estão 
as gêmeas sofia e 
Débora, de 17 anos, 
que passaram para 
medicina. Página 23 

Eleição faz administradores 
e secretários deixar cargos
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rich Fury

Willis se afasta
das telas 
 Ícone dos filmes de ação 
em Hollywood, Bruce Willis, 
de 67 anos, vai deixar de 
atuar. Segundo a família 
do ator, ele sofre de afasia, 
distúrbio que afeta a 
capacidade de falar, ler e 
escrever. Página 30 
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Acuado, Silveira se dobra 
às ordens de Moraes

Deputado diz que colocará tornozeleira após ministro determinar aplicação de multa e bloqueio das contas dele por desobediência 

D
epois de passar a noite 
na Câmara para não co-
locar tornozeleira eletrô-
nica, o deputado Daniel 

Silveira (sem partido) afirmou 
que obedecerá à ordem do mi-
nistro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
e usará o aparelho. “Vou colocar 
por imposição de sequestro de 
bens”, protestou, ontem à noite, 
ao finalmente deixar a Casa le-
gislativa. Ele disse que caberia à 
Polícia Federal procurá-lo para 
cumprir a determinação judicial. 
“Eu não tenho de ir à PF. Não te-
nho de me apresentar a lugar ne-
nhum”, enfatizou. 

O recuo de Silveira ocorreu 
horas depois de Moraes fixar 
multa diária de R$ 15 mil por dia 
de descumprimento e ordenar 
que o Banco Central bloqueie as 
contas bancárias do parlamen-
tar para garantir o pagamento. 
O magistrado determinou, tam-
bém, que o presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), indi-
casse dia, horário e local para 
a efetivação do monitoramento 
eletrônico. Ele ainda ordenou a 
abertura de inquérito, vincula-
do ao já existente e sob relatoria 
dele mesmo, para apurar a de-
sobediência de Silveira à deci-
são judicial. 

“Além de incorrer em condu-
tas que podem configurar o crime 
do art. 359 do Código Penal (“de-
sobediência a decisão judicial so-
bre perda ou suspensão de direi-
to”), tenta se valer das depen-
dências da Câmara dos Deputa-
dos como forma de indenidade 
penal, em completa deturpação 
da natureza do cargo de depu-
tado federal”, escreveu Moraes. 
“Estranha e esdrúxula situação, 
onde o réu utiliza-se da Câmara 
dos Deputados para esconder-se 
da polícia e da Justiça, ofenden-
do a própria dignidade do Parla-
mento, ao tratá-lo como covil de 
réus foragidos da Justiça.”

Moraes também chamou de 
“duvidosa inteligência a opção 
do réu, pois o mesmo terminou 
por cercear sua liberdade aos li-
mites arquitetônicos da Câmara 
dos Deputados, situação muito 
mais drástica do que aquela pre-
vista em decisão judicial”.

O dia de ontem foi conturba-
do na Câmara diante da postura 
de Silveira de desafiar o ministro 
do STF. Logo de manhã, integran-
tes da bancada evangélica foram 

ao gabinete do parlamentar para 
orar por ele. Estiveram no local 
os deputados Pastor Eurico (Pa-
triota-PE), Greyce Elias (Avante
-MG) e Helio Lopes (União-RJ). 
Logo depois, Filipe Barros (União-PR) 
chegou com sacolas cheias do 
que pareceu serem itens de ca-
fé da manhã, como leite e pães.

A Polícia Federal também es-
teve na Casa para cumprir a or-
dem de Moraes, mas o depu-
tado se refugiou no plenário, 
local considerado “inviolável”. 
Em nota, a corporação infor-
mou que notificou o parlamen-
tar sobre a decisão judicial, mas 
que ele se negou a colocar a tor-
nozeleira.  

No discurso em plenário, Sil-
veira sustentou que não se recu-
sa a cumprir ordens da Justiça, 
mas que a determinação de Mo-
raes “descumpre as prerrogati-
vas legais”. “Aceito a imposição, 
desde que os parlamentares de-
cidam se será ou não aplicada. 
O Parlamento é solo sagrado, e o 
mandato parlamentar é inviolá-
vel”, destacou.

“Uso midiático”

Arthur Lira, em nota, criti-
cou Silveira pelo “uso midiáti-
co” da Câmara, mas repetiu o 
discurso do colega sobre a in-
violabilidade da Casa. “Não va-
mos cair na armadilha de ten-
sionar o debate para dar palan-
que aos que buscam holofote. 
Seria desejável que o plenário 
do STF examinasse esses pe-
didos o mais rápido possível, e 
que a Justiça siga a partir dessa 
decisão final da nossa Corte Su-
prema”, frisou, numa referência 
às solicitações feitas por Silvei-
ra no tribunal.

O senador Flávio Bolsonaro, 
filho 01 do presidente da Repú-
blica, prestou solidariedade a Sil-
veira. Após reunião no gabinete 
do PTB na Câmara, ele apelou a 
Moraes que recuasse da decisão. 
“Não é possível que um parla-
mentar, usando suas prerrogati-
vas, expresse sua opinião e seja 
tratado como marginal. Queria 
chamar ao bom senso (do mi-
nistro Moraes). (…) A impressão 
que passa para a população é de 
que ele age de forma açodada, 
por vingança”, comentou. (Lua-
na Patriolino, Raphael Felice, 
Deborah Hana Cardoso e Cris-
tiane Noberto)  

Daniel Silveira (D) passou a noite na Câmara e se refugiou no plenário quando a PF chegou para colocar a tornozeleira

 Ed Alves/CB

Em nova investida contra a 
Justiça Eleitoral, o presidente 
Jair Bolsonaro voltou a defen-
der o voto impresso e a fazer crí-
ticas veladas aos presidente e vi-
ce do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), respectivamente, Edson 
Fachin e Alexandre de Moraes, e 
ao ex-chefe da Corte Luís Rober-
to Barroso. 

“Pode ter certeza de que, por 
ocasião das eleições, os votos se-
rão contados no Brasil. Não serão 
dois ou três que decidirão como 
serão contados esses votos. Nós 
defendemos a democracia. Nós 
defendemos a liberdade”, discur-
sou, durante evento em Cajupi-
ranga (RN). “Nós faremos tudo, 
até com o sacrifício da própria vi-
da, para que esses direitos sejam, 
de fato, relevantes e cumpridos 

em nosso país.” Momentos an-
tes, o chefe do Executivo partici-
pou de uma motociata e chegou 
a cavalo a uma solenidade.

Em tom de campanha, Bol-
sonaro se autointitulou “um dos 
presidentes mais democratas da 
história do Brasil” e defendeu, 
mais uma vez, o armamento da 
população. “Chega de ser gover-
nado por pessoas que não acre-
ditam no seu povo, que querem o 
poder pelo poder. Temos um dos 
presidentes mais democratas da 
história do Brasil, um presiden-
te que, inclusive, deu direito ao 
seu povo a ter a posse de uma ar-
ma de fogo. Chega de só bandi-
do estar armado e defendido por 
governos”, destacou. “Quem tem 
de estar armado são os homens e 
mulheres da segurança pública e 
os homens e mulheres de bem do 
nosso Brasil. Povo armado jamais 

será escravizado.”
Também participaram do 

evento os ministros Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Re-
gional), Fábio Faria (Comunica-
ções), João Roma (Cidadania) e 
Ciro Nogueira (Casa Civil).

À tarde, Bolsonaro participou 
da inauguração de sistema 5G 
Agro na Baixa Grande do Ribei-
ro (PI). Ele voltou às críticas ao 
TSE e repetiu o que disse no do-
mingo, de que as eleições de ou-
tubro não serão uma luta da es-
querda contra a direita, mas do 
bem contra o mal. 

Ciro Nogueira também dis-
cursou, atacando o PT. “O Nor-
deste é dono do seu destino. Es-
sa é a diferença entre nós e eles. 
Vocês vão querer alguém que se 
diz pai dos pobres, mas que, na 
verdade, é pai das empreiteiras?”, 
questionou.

Bolsonaro volta a desafiar o TSE
 » INGRID SOARES

Bolsonaro disse que “dois ou três” não decidirão sobre contagem

Clauber Cleber Caetano/PR

A ministra Rosa Weber, 
do STF, negou o pedido 
do procurador-geral 
da República, Augusto 
Aras, para arquivar a 
investigação contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
por suposta prevaricação no 
caso Covaxin. A magistrada 
rechaçou a alegação de 
que “não seria possível 
identificar a atribuição 
ao chefe de Estado do 
dever de ofício de reportar 
irregularidades de que teve 
ciência”. Segundo Rosa 
Weber, “ao ser diretamente 
notificado sobre a prática 
de crimes funcionais (...), 
ao presidente da República 
não assiste a prerrogativa 
da inércia nem o direito à 
letargia”. Ela mandou os 
autos de volta à PGR “para 
as providências que  
reputar cabíveis”.

 » Ministra nega 
arquivar inquérito

Entenda o caso

O deputado Daniel Silveira 
foi detido em fevereiro do ano 
passado após divulgar um ví-
deo com ameaças a integrantes 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Entre as indas e vindas 
da prisão, em razão de episó-
dios de descumprimento de me-
didas cautelares, o parlamentar 
chegou a pular o muro de casa 
quando foi cercado por agentes 
da Polícia Federal, em junho. 
Ele foi solto definitivamente em 
novembro, mas ficou submetido 
a uma série de determinações, 
incluindo a proibição de acesso 

a redes sociais e de contato com 
outros investigados nos inqué-
ritos das fake news e das milí-
cias digitais. Na semana pas-
sada, porém, voltou a atacar o 
Supremo. Na última sexta-feira, 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) defendeu que o par-
lamentar voltasse a ser monito-
rado por tornozeleira eletrôni-
ca, sob o argumento de que ele 
vem agindo contra a democra-
cia e aproveitado aparições pú-
blicas para atacar a Corte. O pe-
dido foi atendido pelo ministro 
Alexandre de Moraes.

Ataques e prisão Em meio à confusão protago-
nizada pelo deputado Daniel Sil-
veira para não colocar tornoze-
leira eletrônica, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, pautou para o próximo 
dia 20 o julgamento em plenário 
da ação penal a que o parlamen-
tar responde por divulgar um ví-
deo com apologia ao Ato Insti-
tucional Número 5 (AI-5) e dis-
curso de ódio contra integrantes 
da Corte. Os ministros vão ana-
lisar denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) e decidir pela condenação 
ou absolvição do parlamentar 
enquadrado por grave ameaça e 
por incitar a animosidade entre 

o tribunal e as Forças Armadas.
A decisão sobre a recolocação 

da tornozeleira eletrônica em 
Silveira também deve ser anali-
sada pelo plenário, consideran-
do que foi proferida no âmbito 
da ação penal contra o deputa-
do bolsonarista. Há a expecta-
tiva de que as medidas cautela-
res contra o parlamentar sejam 
definidas novamente durante o 
julgamento.

Interlocutores do presidente 
do Supremo afirmam que o cal-
deirão em torno das declarações 
de Silveira contra o ministro Ale-
xandre de Moraes foi levado em 
conta na hora de decidir levar o 
caso a plenário neste momento. 

Julgamento no dia 20
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Atitude de Silveira  
é uma provocação  
ao Supremo

Ao se recusar a usar tornozeleira eletrônica, desafiando 
o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), e buscar refúgio nas dependências da Câmara, 
exigindo solidariedade do presidente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL), o deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ) escala 
uma provocação política, cujo objetivo é criar um ambiente 
de radicalização contra a Corte, com propósitos eleitorais e 
um viés golpista.

Pressionado, Lira foi condescendente: distribuiu nota na 
qual afirma que o plenário da Câmara é inviolável e defendeu 
que o plenário do Supremo analise o pedido de revogação da 
decisão de Moraes feito pela defesa de Silveira. Réu no STF 
por estimular atos antidemocráticos e ameaçar as institui-
ções, o parlamentar passou a madrugada de terça para quar-
ta-feira em seu gabinete, depois de anunciar que não coloca-
ria a tornozeleira; diante da decisão de Moraes e da nota do 
presidente da Câmara, se refugiou no plenário. O julgamento 
da ação penal contra Silveira está marcado para 20 de abril.

Aliado dos bolsonaristas da Câmara, que tiveram um papel 
importante na sua eleição, Lira assumiu uma posição ambí-
gua em relação a Silveira: “Decisões judiciais devem ser cum-
pridas, assim como a inviolabilidade da Casa do Povo deve ser 
preservada. Sagrada durante as sessões, ela tem, também, di-
mensão simbólica na ordem democrática”, argumentou. Mo-
raes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), que solicitou a aplicação de medidas restritivas 
ao deputado.

A atitude de Sil-
veira mira os eleito-
res bolsonaristas, mas 
cria uma situação de 
choque entre os Pode-
res, porque desobede-
ce a uma decisão do 
Supremo e transfor-
ma o plenário da Câ-
mara num refúgio se-
guro contra uma de-
cisão judicial que não 
interfere na sua ativi-
dade parlamentar. Às 
vésperas das eleições, 
é um péssimo exem-
plo; há outros parla-
mentares que endos-
sam suas atitudes.

Congressistas so-
mente podem ser pre-
sos em flagrante, por 
crime inafiançável. 
Mesmo assim, a Câ-
mara e o Senado po-
dem revogar a prisão. 
No caso de medidas 
cautelares, o STF já 
decidiu que, caso elas influenciem no exercício do mandato 
do parlamentar, o plenário da Câmara precisa se manifestar 
dentro de 24 horas para manter ou relaxar a medida. Em sua 
decisão, porém, Moraes afirma que a tornozeleira não impe-
de o exercício do mandato de Silveira.

O deputado sinaliza uma linha de recrudescimento dos 
ataques e desafios ao STF por parte dos grupos bolsonaristas 
radicais. Aposta num ambiente de confrontação entre os Po-
deres, no qual a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro projeta um cenário 
de radicalização política esquerda x direita.

O gesto de Silveira foi estrategicamente pensado, pois coin-
cidiu com o recurso encaminhado, ontem, ao Supremo por sua 
defesa, no qual pede a suspensão das medidas cautelares de-
cretadas por Moraes. Também desgasta a Polícia Federal como 
polícia judiciária. Câmara e Senado têm sua própria polícia. Sua 
atitude incendeia as redes sociais bolsonaristas, pavimentando 
caminho para sua reeleição, ao mesmo tempo em que incenti-
va ataques ao Supremo, os mesmos que já o levaram à prisão.

Urna eletrônica

O superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, 
delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos, foi à Câmara para 
notificar o deputado, mas não cumpriu a decisão, porque não 
foi autorizado por Lira. É uma situação desmoralizante, mas 
tem tudo a ver com a atual situação da corporação, cada vez 
mais subordinada a Bolsonaro.

Ontem, em Parnamirim (RN), durante evento em clima de 
campanha eleitoral antecipada, o presidente voltou a questio-
nar as urnas eletrônicas, ao afirmar que os votos “serão conta-
dos” e que “não serão dois ou três que decidirão como serão 
contados esses votos”, numa alusão aos ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), entre os quais Alexandre de Moraes, 
que presidirá a Corte durante as eleições.

É o tipo de comentário que sinaliza aos grupos bolsonaris-
tas que chegou a hora de uma nova temporada de ataques à 
Justiça Eleitoral. Os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas 
são constantes e fazem parte de uma estratégia para questio-
nar o resultado das urnas caso perca as eleições. Segue a car-
tilha adotada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald 
Trump, que não aceitou a eleição de Joe Biden. O presidente 
brasileiro foi um dos últimos chefes de Estado a reconhecer a 
vitória do democrata.

NAS ENTRELINHAS
Por Luiz Carlos Azedo 

A 
Polícia Federal concluiu 
que o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) não come-
teu crime no caso das 

supostas interferências na cor-
poração. Para a instituição, falta 
“prova consistente” contra o che-
fe do Executivo. O relatório, en-
viado ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), faz parte do inquérito 
aberto em 2020 pela Corte, que 
atendeu a um pedido da Procura-
doria-Geral da República (PGR). 
A apuração teve início após acu-
sações feitas pelo ex-ministro da 

Justiça Sergio Moro. A PF diz no 
documento, também, que não 
houve delito do ex-juiz ao lançar 
as suspeitas.

“Concluímos que, dentro dos 
limites da investigação traçados 
pelos exmos. ministros relato-
res, no âmbito da esfera penal, 
não há nos autos elementos indi-
ciários mínimos de existência de 
materialidade delitiva imputada 
ao senhor presidente da Repúbli-
ca Jair Messias Bolsonaro, assim 
como também ao senhor Sergio 
Fernando Moro”, afirma trecho 
do relatório.

Ao se demitir, Moro acusou 

Bolsonaro de pressioná-lo pa-
ra trocar o chefe da PF no Rio 
de Janeiro e o então diretor-ge-
ral da corporação, Mauricio Va-
leixo, com o intuito de proteger 
filhos e aliados.

“No decorrer dos quase dois 
anos de investigação, 18 pes-
soas foram ouvidas, perícias fo-
ram realizadas, análises de da-
dos e afastamentos de sigilos te-
lemáticos implementados. Ne-
nhuma prova consistente para 
a subsunção penal foi encon-
trada”, acrescenta o documen-
to. “Muito pelo contrário, todas 
as testemunhas ouvidas foram 

assertivas em dizer que não re-
ceberam orientação ou qualquer 
pedido, mesmo que velado, para 
interferir ou influenciar investi-
gações conduzidas na Polícia Fe-
deral.” O relatório foi finalizado 
sem a oitiva de Bolsonaro, que se 
recusou a depor.

Nas redes sociais, Moro criti-
cou o desfecho. “A Policia Federal 
produziu um documento de 150 
páginas para dizer que não hou-
ve interferência do presidente 
na PF. Mas, certamente, as qua-
tro trocas de diretores da PF fa-
lam mais alto do que as 150 pági-
nas desse documento”, escreveu.

INVESTIGAÇÃO

 » LUANA PATRIOLINO

PF livra o presidente
Relatório conclui que Bolsonaro não cometeu crime de suposta interferência na corporação 

O PARLAMENTAR 
CRIA UMA 
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QUANDO A GENTE IMAGINA
O PRÉDIO, A GENTE VÊ
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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
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VISITE NOSSAS
CENTRAIS DE VENDAS

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

NOROESTE
(CLNW 2/3)

GUARÁ II
(QI 33 Lote 2)
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O 
presidente do PSD, Gil-
berto Kassab, está há 
meses em conversas 
públicas e de bastido-

res para a construção de uma 
candidatura própria à Presidên-
cia da República. Apostou no 
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), e che-
gou a lançar o mineiro com ar 
de JK. Não emplacou, até por 
falta de disposição do próprio 
parlamentar.

Depois veio o plano B: ten-
tou atrair o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite. 
Mas o gaúcho não quis deixar o 
PSDB. Kassab, porém, não desis-
tiu. Pensa em uma candidatura 
ao Palácio do Planalto, na ter-
ceira via, contra o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
com um nome dentro do PSD. 
Todas essas articulações, no en-
tanto, têm um objetivo: Kassab 
quer mesmo um puxador de vo-
tos para eleger uma boa banca-
da no Congresso.

Um bom número de depu-
tados significa poder, recursos 
dos fundos eleitoral e partidá-
rio, tempo de televisão para a 
próxima eleição e votos capa-
zes de desequilibrar discussões 
no Congresso. É o poder pe-
lo Legislativo. Antes da janela 
partidária, o PSD tinha 58 de-
putados federais e 11 senado-
res. O objetivo de Kassab é am-
pliar o poderio.

De passagem por Brasília, 
ontem, ele participou do ato de 
filiação de 102 novos integran-
tes do PSD. São apostas para 
deputados federais, como An-
dré Kubitschek Pereira, neto de 
JK e filho caçula do presidente 
regional do partido, Paulo Oc-
tavio, ou o ex-presidente da Câ-
mara Legislativa Alírio Neto. No 

Brasília-DF               DENISE ROTHENBURG
deniserothenburg.df@dabr.com.br

Caso Daniel 
gera tensão 

no 31 de março
Independentemente do desfecho do caso 

do deputado Daniel Silveira (sem partido-
RJ) e o uso de tornozeleira determinado 
pelo ministro do Supremo Tribunal 
Federal Alexandre de Moraes, o fato de um 
deputado ter ficado “ilhado” no Parlamento 
deixa este 31 de março sob alerta. Nesta 
data, grupos radicais costumam se 
movimentar e há quem esteja com receio 
de que a situação do parlamentar sirva de 
pretexto para novos ataques ao STF, nos 

moldes do que já se viu no passado recente.
Da parte do Planalto, porém, a ideia é 

ficar bem distante daquele Sete de Setembro 
em que foi preciso o ex-presidente Michel 
Temer servir de ponte entre Jair Bolsonaro 
e Moraes. O presidente já foi aconselhado, 
inclusive, a ficar longe dessa briga. Agora, 
quem o conhece, garante que ele não deixará 
de defender o deputado. Prova disso, foi a 
presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) 
ao lado de Silveira na Câmara.

CURTIDAS

ELEIÇÕES

Projeto para bancada forte

No evento de filiação ao PSD, ontem, Kassab convidou Paulo Octávio para disputar o Senado

Pedro Cardoso/Divulgação

 » ANA MARIA CAMPOS

Depois das tentativas mal-su-
cedidas de lançar um pré-candi-
dato do partido à corrida presi-
dencial, o presidente do PSD, Gil-
berto Kassab, se volta agora para 
dentro do partido em busca de 
nome para disputar o Palácio do 
Planalto em outubro. No even-
to de filiação à legenda, ontem, 
em Brasília, ele confirmou que 
as discussões internas em busca 
de um presidenciável continua-
rão na semana que vem.

Kassab estaria pensando 
em alguém entre os governa-
dores ou senadores da legenda 
que não pretendem concorrer 
à reeleição para os postos que 
ocupam atualmente. Um dos 

nomes especulados para se co-
locado na disputa é o do sena-
dor e tesoureiro do partido, Nel-
sinho Trad (MS).

Nos bastidores do PSD, é unâ-
nime a opinião de que, em função 
do tempo, Kassab terá que tirar um 
coelho da cartola para manter a 
candidatura própria. Essa necessi-
dade é porque ele pretende man-
ter o partido unido no primeiro 
turno, deixando para liberar os fi-
liados no segundo turno presiden-
cial — isso se o nome da legenda 
não passar à disputa decisiva.

A estratégia de Kassab passa 
por não se indispor com suas ba-
ses estaduais, que têm aliados de 
primeira hora do presidente Jair 
Bolsonaro, como o governador 
do Paraná, Ratinho Júnior. Por 

causa disso, ele procura enfati-
zar que não há chances de fechar 
apoio ao petista Luiz Inácio Lula 
da Silva no primeiro turno.

“Vamos defender o nosso can-
didato. Se não der certo em um 
segundo turno, pensamos sobre 
quem apoiar”, avaliou.

Minas

A liberdade dada por Kassab 
para a formação de coligações 
estaduais colocará o PSD ao la-
do de bolsonaristas e de petis-
tas. Em Minas, o ex-prefeito de 
Belo Horizonte e pré-candida-
to ao governo, Alexandre Kalil 
(PSD), convidou o presidente da 
Assembleia Legislativa do estado, 
deputado Agostinho Patrus (PV), 

para ser vice na chapa.
O nome do deputado já havia 

sido cogitado, mas ganhou força 
por representar uma solução ao 
impasse na formação de aliança 
com o PT, que defende a vaga ao 
Senado na coligação. Como os 
petistas avançaram na federação 
com PV e PCdoB, a vice perten-
ceria à composição.

A negociação entre PT e PSD 
na disputa em Minas tem como 
impasse a cadeira do Senado na 
chapa majoritária. Enquanto ala 
petista defende a candidatura de 
Kalil ao governo com a indicação 
do deputado federal Reginaldo 
Lopes (PT) na disputa pelo Con-
gresso, o PSD apoia a reeleição do 
senador Alexandre Silveira. (Com 
Agência Estado)

Kassab busca um nome para lançar à corrida presidencial, puxar votos e aumentar o número de deputados e senadores

Pré-candidato pode vir de dentro do partido
 » TAINÁ ANDRADE

O MDB anunciou, ontem, apoio 
à candidatura de Jerônimo 
Rodrigues (PT) ao governo 
da Bahia. O partido indicou 
o presidente da Câmara de 
Salvador, Geraldo Júnior, 
para a vice na chapa. A 
aliança ocorre em meio às 
negociações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
para atrair apoio do MDB à 
sua candidatura à Presidência, 
apesar de o partido ter lançado 
oficialmente a senadora 
Simone Tebet (MS). Uma ala 
emedebista promete entrar 
na campanha de Lula ainda 
no primeiro turno da eleição. 
Pelos cálculos do senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), ao 
menos 13 diretórios do MDB 
endossam essa articulação.

 » MDB será vice do 
PT na Bahia

Deu ruim
A história do relógio Piaget de Lula 

ainda vai render. O ex-presidente disse 
que ganhou a peça de presente quando 
estava no Planalto. Não disse quem deu. 
Um servidor público não pode receber 
presentes de valor superior a R$ 100. No 
caso dos presidentes da República, há 
exceções, por exemplo, objetos de uso 
pessoal. A oposição aos petistas já pegou 
as declarações de Lula no evento do PSol.

Sem meio-termo
Quem conhece o andar da carruagem 

do Congresso em casos de confronto 
com o STF, garante que se chegou a um 
ponto em que a Câmara dos Deputados 
cassa o mandato do parlamentar ou o 
defende até o fim. Até aqui, Arthur Lira 
(PP-AL) optou pelo caminho do meio. 
Determinou que o plenário é inviolável, 
mas decisão judicial também.

Nem vem
Lira sabe que sua função ali 

é defender a inviolabilidade dos 
mandatos, sob pena de não conseguir 
convencer a Casa a lhe dar mais dois 
anos no comando, a partir de 2023. 
Obviamente ainda falta muito tempo, 
Lira precisa se reeleger deputado para 
se candidatar novamente à Presidência 
da Câmara. Mas, em conversas 
reservadas, muita gente diz que, daqui 
para a frente, tudo contará a favor ou 
contra esse projeto.

Se correr o bicho pega...
Lira, aliás, está com um grande 

problema em mãos: a oposição 
pressiona para que ele leve logo ao 
plenário a suspensão de Daniel Silveira 
por seis meses. Os bolsonaristas 
querem a defesa incondicional do 
parlamentar. Ao decidir atender a um 
grupo, Lira perderá o outro.

Sejam pragmáticos/ O PT não 
desistiu de ter o PSB na federação que 
reunirá os petistas aos integrantes do 
PV e do PCdoB. A aposta é a de que 
a bancada terminará convencendo 
a cúpula partidária, especialmente 
agora que alguns deputados deixaram 
o PSB e foram para o PV em busca de 
uma aliança que ajude a reeleição. 
Os lulistas querem uma ampla 
aliança logo na largada da campanha 
presidencial.

Montes na Agricultura/ A fim de 
evitar briga entre os partidos aliados, 
Bolsonaro acolheu a sugestão da 
ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina (foto), e nomeará o secretário-
executivo do ministério, Marcos 
Montes. A transmissão de cargo está 
marcada para as 15h.

Muita calma nessa hora/ De 
Americana, onde acompanha as 
últimas filiações no PSDB paulista, o 
deputado Wanderlei Macris (SP) avisa: 
“Eduardo Leite ficar no PSDB é bom, 
o que não pode é solapar as prévias e 
uma decisão democrática do partido”.

Por falar em PSDB.../ Mais um 
deixou o partido. O deputado Otávio 
Leite (RJ), suplente que está no 
exercício do mandato, foi para o 
União Brasil.

 Ed Alves/CB

evento, Kassab surpreendeu ao 
lançar Paulo Octávio ao Sena-
do. “Aceito o desafio”, afirmou 
o empresário, que já foi depu-
tado federal, senador e vice-go-
vernador pelo DF.

Plano C

Se não conseguir lançar um 
plano C, Kassab, segundo in-
terlocutores, pode liberar o PSD 
nos estados a escolher o candi-
dato ao governo e à Presidência 
que melhor se adeque ao plano 
de sucesso eleitoral para a elei-
ção de bancadas. Mas não é o 
que Kassab quer.

Ele apostou com otimismo em 
Pacheco. Chegou a levá-lo para 
conversar com representantes do 
empresariado, analistas políticos 
e banqueiros amigos. Mas o pre-
sidente do Senado nunca adotou 
o perfil de presidenciável com 
agressividade para assumir o es-
paço da terceira via.

Segundo interlocutores de 
Kassab, ele não vai desistir de 
buscar um nome para enfrentar 
Lula, Bolsonaro e os demais pré-
candidatos — como Ciro Gomes 
(PDT), Simone Tebet (MDB), Sér-
gio Moro (Podemos), João Doria 
(PSDB) e Luiz Felipe D’Ávila (No-
vo). Mas essa missão está cada 
vez mais difícil.

102
novos filiados foram 

recebidos pelo PSD, ontem, 
em Brasília, e são as 

apostas do partido para 
aumentar as bancadas no 

Congresso e na Câmara 
Legislativa
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Rebaixamento para 
endemia não sai agora

Apesar de Bolsonaro ter afirmado que o fim da pandemia no país seria decretado hoje, Queiroga afirma que ainda é preciso 
verificar a situação da covid-19 para a mudança de status. Mas uso das máscaras em repartições públicas federais deve cair

A 
revisão do status de 
emergência de saúde pú-
blica de importância na-
cional em decorrência da 

covid-19 não deve acontecer ho-
je, como havia anunciado o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). A infor-
mação de que o “rebaixamento” 
da pandemia não ocor-
rerá agora veio do pró-
prio ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga.

Questionado, on-
tem, se poderá ser edi-
tada, hoje, último dia 
de março, uma porta-
ria para “rebaixar” o sta-
tus da pandemia no Bra-
sil, Queiroga respondeu: 
“Poder, pode, porque o 
parágrafo 51 do artigo 1º da lei que 
instituiu a emergência sanitária me 
dá esse prerrogativa. Mas não vai. 
Porque apesar de ser um ato discri-
cionário do ministro, depende de 
uma série de análises”, salientou.

A informação é diferente da re-
passada por Bolsonaro, que indi-
cou que uma portaria sobre o fim 

da emergência em saúde públi-
ca de importância nacional seria 
editada até o fim deste mês. Quei-
roga não fala em datas e, apesar 
das cobranças pelo presidente, 
o ministro indica que o próprio 
chefe do Poder Executivo pediu 
a ele “prudência”.

Entre os pontos avaliados para 
a publicação da portaria do “fim 

da pandemia” estão, en-
tre outros, a análise do 
cenário epidemiológi-
co, a estrutura do siste-
ma hospitalar, os me-
dicamentos eficazes no 
combate à covid-19 dis-
poníveis no país. Apesar 
de afirmar que a revi-
são do status não é para 
agora, Queiroga indicou 
que pretende deliberar, 

até amanhã, sobre a obrigatorie-
dade de uso de máscara em re-
partições públicas federais e so-
bre as mudanças indicadas pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para entrada 
de turistas no Brasil.

“Até sexta-feira (amanhã), 
vamos deliberar isso com atos 

normativos”, afirmou. Segundo 
Queiroga, os atos visam “har-
monizar as medidas que estão 
sendo tomadas por estados e 
municípios”.

Novo remédio

A Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias no 
Sistema Único de Saúde (Co-
nitec) recomendou, ontem, a 
incorporação do primeiro me-
dicamento para tratar covid-19 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). O medicamento barici-
tinibe é indicado para pacien-
tes adultos, hospitalizados e 
que necessitam de oxigênio por 
máscara, cateter nasal, ou ven-
tilação não invasiva.

A incorporação, agora, depen-
de do Ministério da Saúde, que 
pode acatar a recomendação da 
Conitec. No entanto, como o ba-
ricitinibe já foi incorporado ao 
SUS, em 2020, para o tratamento 
de pacientes com artrite reuma-
toide, a expectativa de uma no-
va incorporação, agora para tra-
tamento da covid-19, é grande.

 » MARIA EDUARDA CARDIM

O presidente Jair Bolsonaro 
deve bater hoje o martelo sobre 
quem substitui Milton Ribeiro 
no Ministério da Educação. Dois 
nomes são os mais cotados: o de 
Anderson Ribeiro Correia, reitor 
do Instituto Tecnológico da Ae-
ronáutica (ITA), e o de Marcelo 
Ponte, diretor do Fundo Nacional 
para o Desenvolvimento da Edu-
cação — órgão ligado ao próprio 
MEC. Enquanto não se decide o 
sucessor na pasta, o até então se-
cretário-executivo Victor Godoy 
responde por ela interinamente.

Os dois nomes representam a 
disputa de bastidores que vem sen-
do travada por Centrão e evangéli-
cos — inconformados com a saída 
de Ribeiro. Correia representa os 
religiosos nessa disputa enquan-
to Ponte, o grupo de partidos que 
dá apoio ao governo no Congresso. 
Uma reunião, ontem à noite, entre 
Bolsonaro, o presidente do PL, Val-
demar Costa Neto, e outros alia-
dos serviu para tentar tirar um de-
nominador comum para o cargo.

Correia já havia sido indicado 
por deputados evangélicos, co-
mo Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) 
e Marco Feliciano (PL-SP), antes 
de Ribeiro assumir a pasta e volta 
a estar cotado. Foi presidente da 

Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Ensino Superior 
(Capes) e, na sequência, assumiu 
a reitoria do ITA. Porém, Ponte é 
muito ligado ao ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, presidente 
licenciado do PP e um dos caci-
ques do Centrão.

A expectativa é de que o novo 
ministro seja anunciado na ceri-
mônia de posse e de despedida 
dos ministros que vão disputar as 
eleições de outubro, hoje, no Palá-
cio do Planalto. O interino Godoy 
perdeu força na disputa porque, 

como até então segundo em co-
mando no MEC, participou de 
eventos oficiais ao lado dos pasto-
res Gilmar Santos e Arilton Moura 
— a dupla do gabinete paralelo da 
pasta, que teria cobrado propina 
em troca do repasse de recursos 
do ministério a municípios e pro-
vocou a queda de Ribeiro.

Entre parlamentares do Cen-
trão, a interinidade de Godoy é 
apenas para preservar a imagem 
do governo. “(Bolsonaro) queria 
resolver o problema de agora do 
ministério. E resolveu”, disse o 

deputado Lincoln Portela (MG), 
vice-líder do PL na Câmara.

O apoio a Ponte é evidente en-
tre os parlamentares do Centrão. 
“Temos na presidência do FNDE 
um bom nome, seria um bom 
ministro”, defendeu o deputado 
Hiran Gonçalves (PP-RR).

Já um deputado da Frente Par-
lamentar Evangélica confirmou 
que o MEC é, sim, de interesse 
dos religiosos. “Existem várias mo-
vimentações, sim, para conseguir 
a pasta. Mas a decisão final sobre 
isso é do Bolsonaro”, esquivou-se.

Queiroga afirmou que a pasta analisa o novo status, mas há questões científicas a considerar

Myke Sena/MS

O ex-ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, não comparecerá 
à Comissão de Educação do Se-
nado, hoje, para a qual fora con-
vidado para prestar depoimentos 
a respeito da formação de um ga-
binete paralelo de pastores que 
atuava dentro do MEC e cobra-
va propinas em troca de libera-
ção de verbas públicas. A deci-
são irritou os parlamentares do 
colegiado, que ameaçam abrir 
uma CPI para investigar as de-
núncias de corrupção na pasta.

O presidente da comissão, se-
nador Marcelo Castro (MDB-PI), 
manifestou a indignação sobre a 

recusa de Ribeiro em compare-
cer. “Acabo de receber ofício da 
assessoria parlamentar do Mi-
nistério da Educação comuni-
cando que o ex-ministro Mil-
ton Ribeiro não irá comparecer 
à Comissão de Educação, nesta 
quinta-feira. Considero o ofício 
sem efeito, uma vez que o convi-
te foi para o ex-ministro, que não 
possui mais vínculo com a pasta, 
portanto, a comunicação deveria 
ser feita por Milton Ribeiro”, pu-
blicou no Twitter.

No ofício enviado pelo MEC, a 
assessoria destaca a impossibili-
dade do comparecimento, pois o 

pedido é de 28 de março, publi-
cado em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU), mesma 
data em que foi publicada a exo-
neração do ex-ministro. O argu-
mento é de que o convite seria 
para o titular do MEC e, como 
Ribeiro não está mais à frente da 
pasta, não poderia comparecer 
em nome do ministério.

A ausência pode levar à for-
mação de uma CPI. Castro afir-
mou que, caso Milton ou o mi-
nistro interino Victor Godoy 
não compareçam para pres-
tar esclarecimentos, será uma 
“confissão de culpa”. Disse, 

ainda, que o gesto abre prece-
dente para a investigação.

“Se qualquer um dos convi-
dados prestar esclarecimentos 
sobre esses fatos gravíssimos 
envolvendo recursos do Minis-
tério da Educação não compa-
recer ao Senado, será interpre-
tado como uma confissão de 
culpa”, afirmou. O parlamentar 
deixou claro que a ausência de 
Ribeiro ou de Godoy não será 
tolerada e que assinaturas para 
a formação da comissão de in-
quérito estão sendo recolhidas 
pelo senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP). (CN e VC)

Ribeiro não comparecerá ao Senado

 » CRISTIANE NOBERTO
 » VICTOR CORREIA

Dois nomes estão cotados para o MEC
CRISE NA EDUCAÇÃO

Correia e Ponte representam os grupos em disputa pela indicação do substituto de Ribeiro

Roberto Hilário/Comando da Aeronáutica Catarina Chaves/MEC
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Euro

R$ 5,339

Comercial, venda 
na quarta-feira

CDB

12,06%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Outubro/2021                 1,25
Novembro/2021            0,95
Dezembro/2021             0,73
Janeiro/2022                  0,54
Fevereiro/2022               1,01

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

R$ 4,787
(+0,62%)

24/março 4,832

25/março 4,,747

28/março 4,773

29/março 4,757

Na quarta-feira

Capital de giro

6,76%
0,19%
Nova York

Bolsas
Na quarta-feira

0,2%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

25/3    28/03  29/3 30/3

120.259119.081

CONJUNTURA /

Desconfianças minam
comando da Petrobras

Apesar da boa aceitação pelo mercado, mudança na cúpula da estatal tem questões a resolver, 
como a condenação de Rodolfo Landim pelo Tribunal de Contas da União e o descontentamento de caminhoneiros

O 
processo de troca no 
comando da Petrobras 
não será tão pacífico 
como o esperado pelo 

mercado. Os nomes indicados 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL) enfrentam problemas ju-
rídicos e até resistências den-
tro de uma das bases de apoio 
do chefe do Executivo. 

Rodolfo Landim, presidente 
do Flamengo e escolhido por Bol-
sonaro para presidir o Conselho 
de Administração da Petrobras, 
já foi condenado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), em um 
processo envolvendo a estatal. 
O órgão aponta irregularidades 
na contratação para a aquisição 
de veículos sorteados entre con-
sumidores da BR Distribuidora e 
aplicou multas de R$ 18 mil para 
os acusados, incluindo Landim, 
de acordo com o documento do 
TCU com o acórdão, de 2016. O 
tribunal também apontou uma 
outra irregularidade no paga-
mento de fretes e aplicou outra 
multa de R$ 3,5 mil a Landim no 
mesmo processo. 

Questionada sobre essa con-
denação pelo TCU, a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), 
que abriu um processo admi-
nistrativo logo após o anúncio 
da mudança no comando da es-
tatal, disse que não comenta ca-
sos específicos. Mas, conforme 
o artigo 147 da Lei 6.404/1976, 
a Assembleia-Geral das compa-
nhias abertas somente poderá 
eleger quem tenha exibido os 
comprovantes necessários pa-
ra o cargo, bem cumprido as 
exigências do estatuto de gover-
nança da companhia. 

A lei destaca que “são inelegíveis 
para os cargos de administração 

Bolsa tranquila

Apesar das polêmicas em re-
lação aos indicados para o co-
mando da Petrobras, a Bolsa de 
Valores de São Paulo (B3) andou 
de lado e registrou alta de 0,20%, 
ontem, fechando em 120.259 
pontos. As ações da companhia 
voltaram a subir em torno de 
2%. Um dos motivos, segundo 
analistas, foi a fala do vice-pre-
sidente Hamilton Mourão, que 
reforçou a continuidade da polí-
tica de preços na Petrobras. “Vai 
continuar tudo como dantes no 
quartel de Abrantes, não vai mu-
dar nada. A Petrobras é uma em-
presa com ações em Bolsa, tem 
conselho de administração, tem 
toda uma governança. Ela não 
pode voltar aos fatos que ocor-
reram durante o governo do PT”, 
disse o vice-presidente. 

De acordo com Gustavo Cruz, 
estrategista da RB Investimen-
tos, Mourão acalmou o merca-
do. “Acredito que os operado-
res teriam ficado mais receosos 
se Landim fosse o indicado pa-
ra presidente da Petrobras dire-
tamente, em vez do Conselho”, 
disse. Contudo, ele alertou que 
se Pires não ficar muito tempo 
no cargo pode, sim, aumentar 
a desconfiança do mercado fi-
nanceiro, porque comprovará 
uma interferência maior do go-
verno na estatal.

Na avaliação de Ricardo Ro-
cha, professor do Insper, a troca 
de presidente na Petrobras dei-
xou mais dúvidas do que certe-
zas. “É difícil entender essas tro-
cas, mas o importante é saber 
que não podemos repetir o erro 
de congelar preços. O Brasil tem 
cobertor curto e uma máquina 
pública cara”, afirmou. Para ele, a 
Petrobras precisa ser privatizada. 

 » ROSANA HESSEL

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo e escolhido por Bolsonaro para presidir o Conselho da Petrobras: condenado pelo TCU 

Alexandre Vidal/Flamengo

da companhia as pessoas impedi-
das por lei especial, ou condena-
das por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato, contra a econo-
mia popular, a fé pública ou a pro-
priedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamen-
te, o acesso a cargos públicos”.

No caso do economista Adria-
no Pires, diretor do Centro Bra-
sileiro de Infraestrutura (CBIE), 

há a insatisfação dos caminho-
neiros, uma das categorias que 
mais apoiaram Bolsonaro na 
eleição de 2018. 

Presidente da Associação Bra-
sileira dos Condutores de Veícu-
los Automotores (Abrava), Wal-
lace Landim, conhecido como 
Chorão, afirma que a troca de 
comando é apenas para Bolso-
naro “ganhar tempo” e não ha-
verá mudança na política de 

preços. Segundo ele, a categoria 
está “sem forças” para fazer qual-
quer tipo de mobilização e apos-
ta na ação na Justiça para acabar 
com a política de preços interna-
cionais (PPI) da estatal. Ele con-
tou que a Petrobras já foi notifi-
cada. “A expectativa é de que al-
guma decisão saia até sexta-feira 
desta semana”, disse. 

Chorão voltou a criticar a 
PPI, atrelando o preço do diesel 

ao dólar, se o país é autossufi-
ciente na produção de petró-
leo. Para ele, assim que Pires as-
sumir, promoverá novos reajus-
tes, porque a defasagem do die-
sel está elevada.  “E tem um de-
ságio de mais de 15%. Quero ver 
se ele (Adriano Pires) vai segurar 
ou vai repassar”, disse.  

Procurada, a estatal não comen-
tou o assunto e, muito menos, a 
condenação de Landim pelo TCU.

As contas públicas do gover-
no central registraram um défi-
cit primário de R$ 20,6 bilhões 
em fevereiro de 2022, de acordo 
com dados do Tesouro Nacio-
nal divulgados nesta quarta-fei-
ra (30). O rombo é o menor pa-
ra o mês nos últimos sete anos.

O resultado primário agrega 
receitas e despesas do Tesouro 
Nacional, Previdência Social e 
Banco Central. E não inclui o pa-
gamento dos juros da dívida pú-
blica e outros encargos. 

Para o Tesouro, o resultado é 
semelhante ao de fevereiro de 
2021, quando o governo central 
apresentou déficit de R$ 21,3 bi-
lhões em valores nominais. 

O Tesouro Nacional e o Ban-
co Central foram deficitários em 
R$ 1,3 bilhão, enquanto a Previ-
dência Social (RGPS) apresen-
tou déficit de R$ 19,3 bilhões. 
Com o resultado de fevereiro, o 
acumulado no ano totaliza um 
superávit primário de R$ 56 bi-
lhões, o melhor para o período 
desde 1997, frente a um superá-
vit de R$ 22,2 bilhões no mesmo 
período de 2021.

“Esse cenário mais favorável 
para as contas públicas ampara 
a melhora recente nas condições 
financeiras do país, num mo-
mento de grandes incertezas no 
ambiente geopolítico. A conti-
nuidade desse processo depen-
de, no entanto, do prossegui-
mento do trabalho de consoli-
dação fiscal em curso, centrado 
no respeito ao teto de gastos, na 
medida em que a dívida pública 
brasileira ainda se encontra em 
patamar elevado”, apontou o re-
latório do Tesouro.

O déficit de fevereiro é o 
primeiro após cinco meses de 
superávit primário das contas 
públicas. Os resultados posi-
tivos foram registrados de se-
tembro de 2021 a janeiro de 
2022, em meio a recordes de 
arrecadação. 

O governo, no entanto, anun-
ciou recentemente cortes de im-
postos que terão impacto nas re-
ceitas públicas. 

Segundo o Tesouro Nacio-
nal, o saldo nas contas públi-
cas está relacionado com paga-
mento de benefícios e auxílios 
do Programa Auxílio Brasil, em 
fevereiro de 2022, no montante 

Contas públicas 
registram déficit
 » MICHELLE PORTELA

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Combustíveis e 
de Lubrificantes do Distrito 
Federal (Sindicombustíveis-
DF) alertou, ontem, sobre o 
desabastecimento de diesel. 
O presidente da entidade, 
Paulo Tavares, informou que 
há escassez do combustível 
na capital federal. “O setor 
da revenda está sofrendo 
sérias restrições na oferta 
de diesel em todos os 42 
mil revendedores (postos) 
espalhados pelo Brasil”, 
afirmou o sindicato por meio 
de nota. Os revendedores 
mais afetados seriam os 
postos menores. “Os postos 
chamados bandeira branca 
estão praticamente sem o 
produto”, pontuou Tavares.

 » Sindicato relata 
falta de diesel

de R$ 7,4 bilhões; aumento das 
despesas livres (R$ 2,5 bilhões), 
com destaque para a função 
Saúde (R$ 1 bilhão); acréscimo 
de R$ 1,8 bilhão nos gastos com 
subsídios, Subvenções e Proagro 
(com destaque para R$ 1,4 bilhão 
em Proagro); aumento de R$ 1,7 
bilhão no pagamento de créditos 
extraordinários devido à aquisi-
ção de vacinas; queda de R$ 2,6 
bilhões nos gastos com pessoal e 
encargos sociais.
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BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote B, Edifício Sede Banco do Brasil - 10º Andar - Brasília-DF - CNPJ 31.546.476/0001-56 Exercício encerrado em 31.12.2021

Demonstrações Contábeis Resumidas
(Em milhares de Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO

ATIVO 31.12.2021 31.12.2020
Disponibilidades 53 25
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4.478.838 4.426.993
Ativos financeiros 1.713.767 2.319.214
Instrumentos financeiros derivativos 1.507.513 2.164.124
Operações de arrendamento mercantil 206.254 155.090
(Provisões para perdas associadas ao risco de crédito) (4.373) (5.425)
Ativos fiscais 52.865 68.813
Outros ativos 70.749 50.423
TOTAL DO ATIVO 6.311.899 6.860.043

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RESUMIDA
2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020

Receitas da Intermediação Financeira 192.665 279.830 198.725
Despesas da Intermediação Financeira (39.993) (58.285) (53.880)
Provisões para Perdas Associadas ao Risco de Crédito (136) 622 (1.983)
Resultado da Intermediação Financeira 152.536 222.167 142.862
Outras receitas/(despesas) operacionais (9.905) (20.099) (39.476)
Provisões (1.166) (2.317) (1.595)
Resultado Operacional 141.465 199.751 101.791
Resultado não Operacional -- 3 (1.538)
Resultado Antes dos Tributos 141.465 199.754 100.253
Imposto de renda e contribuição social (63.748) (86.674) (40.736)
Lucro Líquido 77.717 113.080 59.517
Número de ações 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Lucro por ação (R$) 25,91 37,69 19,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
2º Sem/2021 Exercício/2021 Exercício/2020

Caixa Gerado pelas Operações 146.878 929.270 95.502
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento (65.544) (115.936) (49.099)
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamento (33.811) (761.461) (81.101)
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 47.523 51.873 (34.698)
Início do período 4.431.368 4.427.018 4.461.716
Fim do período 4.478.891 4.478.891 4.427.018
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 47.523 51.873 (34.698)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE RESUMIDA
2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020

LUCRO LÍQUIDOAPRESENTADO NADEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 77.717 113.080 59.517

Outros resultados abrangentes -- -- --

Efeitos tributários sobre outros resultados abrangentes -- -- --

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 77.717 113.080 59.517

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO RESUMIDA
2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020

Receitas 192.385 275.929 168.906

Despesas da Intermediação Financeira (39.993) (58.285) (53.880)

Insumos Adquiridos de Terceiros (2.863) (4.799) (4.101)

Valor Adicionado Bruto 149.529 212.845 110.925

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 149.529 212.845 110.925

Valor Adicionado a Distribuir 149.529 100% 212.845 100% 110.925 100%

Valor Adicionado Distribuído 149.529 100% 212.845 100% 110.925 100%

Pessoal 1.384 1% 2.761 1% 2.999 3%

Impostos, taxas e contribuições 70.428 47% 97.004 46% 48.409 43%

Remuneração de capitais próprios 77.717 52% 113.080 53% 59.517 54%

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
RESUMIDAS DABB LEASING –ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A, RELATIVAS
AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2021
Avisos

O relatório da administração e as demonstrações financeiras apresentadas a seguir são “relatório da administração resumido” e “demonstrações
financeiras resumidas”, respectivamente, e não devem ser considerados isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação
financeira e patrimonial da BB Leasing demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação
societária e da regulamentação contábil aplicável.

O relatório da administração, assim como as demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor

independente, estão sendo publicados na íntegra, nesta data, na página do jornal “Correio Braziliense (DF)” na internet, no endereço eletrônico

https://www.correiobraziliense.com.br/, além de estarem disponíveis também no endereço eletrônico da Empresa:

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-leasing-sa---arrendamento-mercantil/informacoes-financeiras#/

RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO RESUMIDO

O Relatório da Administração da BB Leasing – Arrendamento Mercantil S.A relativo ao exercício/2021 apresenta os seguintes tópicos: A Empresa,

Governança Corporativa, Mercado de Leasing, Carteira da BB Leasing, Desempenho Econômico-Financeiro, Gestão de Riscos, Risco Operacional,

Gestão de Ativos, Auditoria Independente, Ações Estratégicas e Agradecimentos.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2021 31.12.2020
Passivos financeiros 1.334.835 1.999.128
Recursos de aceites e emissão de títulos - debêntures 1.334.815 1.999.128
Instrumentos financeiros derivativos 20 --
Provisões 30.241 27.925
Passivos fiscais 85.155 47.728
Outros passivos 78.863 8.111
Patrimônio líquido 4.782.805 4.777.151
Capital 3.261.860 3.261.860
Reservas de lucros 1.520.945 1.515.291
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.311.899 6.860.043

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESUMIDA
EVENTOS Capital Realizado

Reservas de Lucros Lucros ou Prejuízos
Acumulados

TotalLegal Estatutária
Saldos em 31.12.2019 3.261.860 99.895 1.370.015 -- 4.731.770
Lucro do período -- -- -- 59.517 59.517
Destinações -- 2.976 42.405 (59.517) (14.136)
Saldos em 31.12.2020 3.261.860 102.871 1.412.420 -- 4.777.151
Mutações do período -- 2.976 42.405 -- 45.381
Saldos em 30.06.2021 3.261.860 104.639 1.412.420 -- 4.778.919
Lucro Líquido do período -- -- -- 77.717 77.717
Destinações -- 3.886 -- (77.717) (73.831)
Saldos em 31.12.2021 3.261.860 108.525 1.412.420 -- 4.782.805
Mutações do período -- 3.886 -- -- 3.886
Saldos em 31.12.2020 3.261.860 102.871 1.412.420 -- 4.777.151
Lucro Líquido do período -- -- -- 113.080 113.080
Destinações -- 5.654 -- (113.080) (107.426)
Saldos em 31.12.2021 3.261.860 108.525 1.412.420 -- 4.782.805
Mutações do período -- 5.654 -- -- 5.654
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Extrato das informações relevantes contempladas nas notas explicativas completas
(Notas explicativas resumidas)
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado

1 - A BB LEASING E SUAS OPERAÇÕES

A BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (BB Leasing ou Empresa) é uma sociedade anônima fechada controlada pelo Banco do Brasil S.A.
(subsidiária integral), constituída em 1987, tendo por objetivo a prática de operações de arrendamento mercantil de bens móveis e imóveis. Está
localizada no Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote B, Edifício Sede Banco do Brasil - 10º Andar, CEP 70.040-250 – Brasília, Distrito Federal,
Brasil, com atuação em todo o território nacional.

Como parte integrante do Conglomerado Banco do Brasil, suas operações são conduzidas em um contexto que envolve um conjunto de empresas
que atuam no mercado se utilizando, de forma compartilhada, da infraestrutura tecnológica e administrativa dessas empresas. Suas demonstrações
contábeis devem ser entendidas nesse contexto.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), incluindo diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações com
observância às normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando aplicável. Todas as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis estão evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 24.02.2022.

a) Alterações nas políticas contábeis

As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação destas demonstrações contábeis individuais equivalem-se àqueles aplicados às
demonstrações contábeis individuais referentes ao exercício encerrado em 31.12.2020, exceto pelas alterações da letra b) abaixo.

b) Normas aplicáveis a partir de 01.01.2021

Resolução CMN n.º 4.747, de 29 de agosto de 2019. Estabelece critérios para reconhecimento e mensuração de ativos não financeiros mantidos
para venda pelas Instituições Financeiras. Caracteriza-se como ativo não financeiro mantido para venda o ativo não abrangido no conceito de ativo
financeiro que atenda às seguintes condições:

I - seja realizado pela sua venda, esteja disponível para venda imediata em suas condições atuais e sua alienação seja altamente provável no
período máximo de um ano; ou

II - tenha sido recebido pela instituição em liquidação de instrumentos financeiros de difícil ou duvidosa solução não destinados ao próprio uso.

A BB Leasing aplicou a referida norma a partir de 01.01.2021.

Resolução CMN 4.818, de 29 de maio de 2020. A norma consolida os critérios gerais para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras
individuais pelas instituições financeiras.

A referida Resolução entrou em vigor a partir de 01.01.2021, exceto para o disposto nos artigos 10 e 11, que somente produzirão efeitos a partir de
01.01.2022, sendo vedada sua aplicação antecipada.

A BB Leasing avaliou a referida Resolução e concluiu que a referida norma, incluindo os artigos 10 e 11, não se aplica à BB Leasing.

3 - PRINCIPAIS JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração de demonstrações contábeis exige a aplicação de certas premissas e julgamentos relevantes que envolvem alto grau de incerteza e
que podem produzir impacto material sobre essas demonstrações. Desse modo, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas que
afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos adotados são analisados em uma base
contínua, sendo as revisões realizadas reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos prospectivos. Ressalta-se que os
resultados realizados podem ser diferentes das estimativas.

Considerando que existem alternativas ao tratamento contábil, os resultados divulgados pela BB Leasing poderiam ser distintos, caso um tratamento
diferente fosse escolhido. A Administração considera que as escolhas são apropriadas e que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
apresentam, de forma adequada, a posição financeira da BB Leasing e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Os ativos e os passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas abrangem itens, principalmente, para os quais é necessária uma
avaliação a valor justo. As aplicações mais relevantes do exercício de julgamento e utilização de estimativas ocorrem em:

a) Valor justo de instrumentos financeiros;

b) Provisão para perdas associadas ao risco de crédito da carteira de crédito (operações de arrendamento mercantil e outros créditos com
característica de concessão de crédito);

c) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros;

d) Provisão para Outros Créditos e para desvalorização de ativos não financeiros mantidos para venda.

4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31.12.2021 31.12.2020
Disponibilidades 53 25
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4.478.838 4.426.993
Total 4.478.891 4.427.018

5 – APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

a) Composição

31.12.2021 31.12.2020
Aplicações no mercado aberto – revendas a liquidar – posição bancada 4.478.838 4.426.993
Total 4.478.838 4.426.993
b) Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Rendas de aplicações no mercado aberto – posição bancada 133.823 188.969 119.339
Rendas de aplicações em depósitos interfinanceiros -- -- 5
Total 133.823 188.969 119.344

6 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

a) Títulos e Valores Mobiliários – TVM

Em 31.12.2021 e 31.12.2020 não houve aplicação em operações de Títulos e Valores Mobiliários – TVM.

b) Instrumentos Financeiros Derivativos – IFD

31.12.2021 31.12.2020
Valor de

referência
Valor de custo

Valor de
mercado

Valor de
referência

Valor de custo
Valor de
mercado

Contratos de opções
posição ativa 2.970.506 1.506.918 1.507.513 4.329.966 2.163.942 2.164.103
De compra – posição comprada 1.485.253 15.178 33.633 2.164.983 31.006 52.919
De venda – posição comprada 1.485.253 1.491.740 1.473.880 2.164.983 2.132.936 2.111.184
Contratos de swap
posição ativa -- -- -- 2.163.942 48 21
Swap – CDI/pré -- -- -- 2.163.942 48 21
Posição Passiva 1.506.918 164 20 -- -- --
Swap – CDI/pré 1.506.918 164 20 -- -- --

c) Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Mercado de opções – Box de duas pontas 45.675 66.192 59.360
Swap (248) (266) (760)
Total 45.427 65.926 58.600

7 – OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E OUTROS CRÉDITOS COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO

a) Resultado Financeiro das Operações de Arrendamento Mercantil

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Receitas de arrendamento mercantil 51.143 93.948 79.783
Despesas de arrendamento mercantil (41.256) (75.629) (62.481)
Total 9.887 18.319 17.302
b) Informações Complementares

31.12.2021 31.12.2020
Arrendamento financeiro
Bens arrendados 330.000 248.680
Perdas em arrendamentos a amortizar 24.472 27.673
Amortização acumulada de perdas em arrendamentos a amortizar (15.867) (16.445)
Superveniências de depreciações 99.528 75.465
Depreciação acumulada (121.572) (94.089)
Total 316.561 241.284

8 – PROVISÕES PARA PERDAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO

a) Composição

31.12.2021 31.12.2020
Provisão para créditos de arrendamento mercantil (2.207) (3.548)
Provisão para outros créditos (2.166) (1.877)
Total (4.373) (5.425)

9 - OUTROS ATIVOS

31.12.2021 31.12.2020
Devedores por depósitos em garantia 67.566 47.414
Outras 3.183 3.009
Total 70.749 50.423

10 - RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS

a) Recursos de Debêntures

Emissão
Valor da
Operação

Vencimento Remuneração
Valor Contábil

31.12.2021 31.12.2020
Março/2013 20.000.000 2023 100% CDI 1.000.876 1.270.844
Maio/2014 20.000.000 2024 100% CDI 333.939 728.284
Total 1.334.815 1.999.128

b) Despesas de Captações no Mercado

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Remuneração – juros (39.973) (58.245) (53.840)
Colocação de títulos (20) (40) (40)
Total (39.993) (58.285) (53.880)

11 - OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS
a) Despesas de Pessoal

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Proventos (882) (1.760) (1.911)
Encargos sociais (526) (1.071) (1.187)
Benefícios (97) (190) (212)
Honorários – conselho fiscal (90) (180) (179)
Total (1.595) (3.201) (3.489)

b) Outras Despesas Administrativas

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Tarifa/comissão de fiança (1.053) (1.988) (1.657)
Serviços do sistema financeiro (268) (573) (653)
Emolumentos judiciais e cartorários (228) (232) (19)
Outras (146) (403) (861)
Total (1.695) (3.196) (3.190)

c) Outras Receitas Operacionais

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Atualização de depósitos judiciais 1.047 1.402 2.448
Outras 193 717 10.212
Total 1.240 2.119 12.660

d) Outras Despesas Operacionais

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
BB – custos indiretos/suporte operacional (1.112) (1.514) (830)
Atualização monetária de dividendos (215) (231) (672)
Outras (59) (4.186) (36.773)
Total (1.386) (5.931) (38.275)

12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 3.261.860 mil (R$ 3.261.860 mil em 31.12.2020) está dividido em 3.000.000 de ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. O Patrimônio Líquido de R$ 4.782.805 mil (R$ 4.777.151 mil em 31.12.2020) corresponde a um valor
patrimonial de R$ 1.594,27 por ação (R$ 1.592,38 em 31.12.2020).

b) Dividendos e Distribuição do Lucro Líquido

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Base de cálculo: 73.831 107.426 56.541
- Lucro líquido 77.717 113.080 59.517
- Reserva legal constituída no período (3.886) (5.654) (2.976)
Dividendo mínimo obrigatório (25%) 18.458 26.857 14.136
Dividendo adicional (75%) 55.373 80.569 --
Reserva estatutária constituída no período -- -- 42.405
Saldo do lucro líquido ajustado, após as destinações -- -- --
Total destinado ao acionista 73.831 107.426 14.136
Lucro líquido após as destinações -- -- --

13 – RESULTADO RECORRENTE E NÃO RECORRENTE

Desdobramento do Lucro Líquido do período em resultado não recorrente e resultado recorrente

2º Semestre/2021 Exercício/2021 Exercício/2020
Lucro líquido 77.717 113.080 59.517
Itens não recorrentes -- (4.078) (27.237)
Efeito fiscal sobre o resultado não recorrente -- 1.631 10.279
Resultado recorrente 77.717 115.527 76.475

Extrato das informações relevantes contempladas no relatório dosAuditores Independentes
As demonstrações contábeis completas referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente

sobre essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/

sobre-nos/elbb/bb-leasing-sa---arrendamento-mercantil/informacoes-financeiras#/. O referido relatório do auditor independente sobre essas

demonstrações contábeis foi emitido em 8 de março de 2022, sem modificações.

Extrato das informações relevantes contempladas no parecer do Conselho Fiscal
O Parecer do CONSELHO FISCAL DA BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, datado de 24 de fevereiro de 2022, emitido em
conjunto com as demonstrações contábeis completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, encontra-se disponível no
endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-leasing-sa---arrendamento-mercantil/informacoes-financeiras#/.
O referido parecer opina que os documentos avaliados no âmbito daquele Conselho encontram-se em condições de serem encaminhados para
aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas.
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BB Administradora de Consórcios S.A.
Setor de Autarquias Norte - Brasília-DF - CNPJ 06.043.050/0001-32 Exercício encerrado em 31.12.2021

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO
ATIVO 31.12.2021 31.12.2020
Disponibilidades 103 420
Ativos financeiros 1.678.403 1.206.998
Aplicações interfinanceiras de liquidez 1.547.930 1.148.754
Títulos e valores mobiliários 85.575 50.513
Outros ativos financeiros 44.898 7.731
(Provisão para perdas associadas ao risco de crédito) (35.035) --
Ativos fiscais 56.321 67.418
Imobilizado de uso -- 97
Intangível -- 2
Outros ativos 13.615 1.014

TOTAL DO ATIVO 1.713.407 1.275.949

Demonstrações Contábeis Resumidas
(Em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2021 31.12.2020

Provisões 138.708 218.609

Passivos fiscais 270.332 221.788

Outros passivos 578.858 153.482

Patrimônio líquido 725.509 682.070

Capital 363.783 280.583

Reservas de lucros 361.726 401.487

TOTOTOTOTATATATALLLL DO PAPAPAPASSIVO E PAPAPAPATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.713.407 1.275.949

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras resumidas da BB Administradora
de Consórcios S.A., relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021

Avisos

O relatório da administração e as demonstrações financeiras apresentadas a seguir são “relatório da administração resumido” e “demonstrações
financeiras resumidas”, respectivamente, e não devem ser considerados isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação
financeira e patrimonial da BB Consórcios demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da
legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.

O relatório da administração, assim como as demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor
independente, estão sendo publicados na íntegra, nesta data, na página do jornal “Correio Braziliense (DF)” na internet, no endereço eletrônico

https://www.correiobraziliense.com.br/, além de estarem disponíveis também nos seguintes endereços eletrônicos:

a) https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-consorcios/informacoes-financeiras#/
b) https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/encontreinstituicao

Relatório da Administração Resumido

O Relatório da Administração da BB Consórcios S.A. relativo ao exercício/2021, aprovado pelo Conselho de Administração, em 10 de março de 2022,
encontra-se disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-consorcios/informacoes-financeiras#/, assim
como as demonstrações financeiras completas e auditadas. O referido relatório contém a Carta da Administração e os seguintes tópicos: A Empresa;
Cenário Econômico – Mercado Consórcios; Atuação e Comercialização de Produtos; Desempenho Econômico-Financeiro; Ações Estratégicas e
Tecnologia; Iniciativas Sociais e Sustentáveis; Satisfação de Clientes; Governança Corporativa; Capital Humano; Gestão de Riscos; Controles
Internos; e Auditoria Independente.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RESUMIDA
2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 44.930 60.515 21.830

RESULTADO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 44.930 60.515 21.830

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 625.557 1.218.348 999.863

Receitas de prestação de serviços 998.721 1.811.001 1.402.743

Despesas de pessoal (18.173) (29.690) (21.754)

Outras despesas administrativas (27.222) (35.604) (17.609)

Despesas tributárias (134.319) (243.145) (185.824)

Outras receitas/despesas (193.450) (284.214) (177.693)

Provisões 62.376 34.148 (168.844)

RESULTADO OPERACIONAL 732.863 1.313.011 852.849

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 471 471 (17.226)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E PARTICIPAÇÕES 733.334 1.313.482 835.623

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (247.367) (444.039) (289.278)

PARTICIPAÇÃO DE ADMINISTRADORES NO LUCRO (337) (675) (675)

LUCRO LÍQUIDO 485.630 868.768 545.670

Número de ações 14.100 14.100 14.100

Lucro por ação (R$) 34.441,84 61.614,75 38.700,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE RESUMIDA
2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 485.630 868.768 545.670

Outros resultados abrangentes -- -- --

Efeitos dos impostos -- -- --

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE 485.630 868.768 545.670

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA RESUMIDA
2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES 365.123 454.293 381.149

CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -- -- (65)

CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (366.825) (454.610) (380.886)

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (1.702) (317) 198

Início do período 1.805 420 222

Fim do período 103 103 420

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa (1.702) (317) 198

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO RESUMIDA
2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

Receitas 1.033.631 1.838.955 1.250.420

Insumos adquiridos de terceiros (147.055) (251.322) (205.928)

Valor adicionado bruto 886.576 1.587.633 1.044.492

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 886.562 1.587.606 1.044.469

Valor adicionado a distribuir 886.562 100,00% 1.587.606 100,00% 1.044.469 100,00%

Valor adicionado distribuído 886.562 100,00% 1.587.606 100,00% 1.044.469 100,00%

Pessoal 16.082 1,81% 26.359 1,66% 22.429 2,15%

Impostos, taxas e contribuições 384.114 43,33% 691.190 43,54% 475.102 45,49%

Remuneração de capitais de terceiros 736 0,08% 1.289 0,08% 1.268 0,12%

Remuneração de capitais próprios 485.630 54,78% 868.768 54,72% 545.670 52,24%

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESUMIDA

EVENTOS Capital

Reservas de Lucros
Lucros

Acumulados
Total

Reserva Legal
Reservas

Estatutárias

Saldos em 31.12.2019 167.522 33.505 79.556 -- 280.583

Aumento de Capital - capitalização de reservas 113.061 (33.505) (79.556) -- --

Lucro líquido do período -- -- -- 545.670 545.670

Destinações: -- 27.283 374.204 (545.670) (144.183)

Saldos em 31.12.2020 280.583 27.283 374.204 -- 682.070

Mutações do período 113.061 (6.222) 294.648 -- 401.487

Saldos em 30.06.2021 363.783 46.440 291.004 -- 701.227

Lucro líquido do período -- -- -- 485.630 485.630

Destinações: -- 24.282 -- (485.630) (461.348)

Saldos em 31.12.2021 363.783 70.722 291.004 -- 725.509

Mutações do período -------- 24.282 -------- -------- 24.282

Saldos em 31.12.2020 280.583 27.283 374.204 -- 682.070

Aumento de Capital - capitalização de reservas 83.200 -- (83.200) -- --

Lucro líquido do período -- -- -- 868.768 868.768

Destinações: -- 43.439 -- (868.768) (825.329)

Saldos em 31.12.2021 363.783 70.722 291.004 -- 725.509

Mutações do período 83.200 43.439 (83.200) -- 43.439

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO CONSOLIDADA RESUMIDA
ATIVO 31.12.2021 31.12.2020

Ativo 13.918.150 9.878.451

Disponibilidade 5.536.411 3.490.281

Direitos junto a consorciados contemplados 8.381.739 6.388.170

Compensação 65.681.310 45.113.202

Previsão mensal de recursos a receber de consorciados 623.700 536.685

Contribuições devidas ao grupo 33.837.004 23.225.234

Valor dos bens ou serviços a contemplar 31.220.606 21.351.283

TOTAL DO ATIVO 79.599.460 54.991.653

PASSIVO 31.12.2021 31.12.2020

Passivo 13.918.150 9.878.451

Obrigações com consorciados 6.519.314 5.024.763

Valores a repassar 113.122 81.040

Obrigações por contemplações a entregar 4.530.906 2.703.392

Recursos a devolver a consorciados 1.782.638 1.280.661

Recursos do grupo 972.170 788.595

Compensação 65.681.310 45.113.202

Recursos mensais a receber de consorciados 623.700 536.685

Obrigações do grupo por contribuições 33.837.004 23.225.234

Bens ou serviços a contemplar 31.220.606 21.351.283

TOTAL DO PASSIVO 79.599.460 54.991.653

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES DE GRUPOS CONSOLIDADA RESUMIDA
2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

DISPONIBILIDADES (início do período) 4.683.923 3.490.281 2.991.472

(+) RECURSOS COLETADOS 6.695.580 12.202.661 9.764.110

(-) RECURSOS UTILIZADOS 5.843.092 10.156.531 9.265.301

DISPONIBILIDADES (final do período) 5.536.411 5.536.411 3.490.281

EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTEMPLADAS NAS NOTAS EXPLICATIVAS
COMPLETAS (NOTAS EXPLICATIVAS RESUMIDAS)
1 - A BB CONSÓRCIOS E SUAS OPERAÇÕES

A BB Administradora de Consórcios S.A. (“BB Consórcios”) é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Banco do Brasil S.A.
(subsidiária integral), constituída em 12 de dezembro de 2003, com sede localizada no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Edifício
Banco do Brasil, Torre Sul, 1º Andar, Asa Norte, Brasília-DF, com atuação em todo território nacional. A BB Consórcios atua no mercado de
administração de grupos de consórcios destinados a facilitar o acesso a bens ou conjunto de bens móveis duráveis, bens imóveis e serviços aos
seus clientes – incluindo pessoas físicas de baixa renda e microempresários – e a prática de todas as operações permitidas pelas disposições legais
e regulamentares às administradoras de consórcios.

Como parte integrante do Conglomerado Banco do Brasil, suas operações são conduzidas em um contexto que envolve um conjunto de empresas
que atuam no mercado utilizando-se, de forma compartilhada, da infraestrutura tecnológica e administrativa dessas empresas. Suas demonstrações
contábeis devem ser entendidas nesse contexto.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), incluindo diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações com
observância às normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando aplicável. Todas as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis individuais estão evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão.

Estas demonstrações contábeis individuais foram aprovadas e autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 10.03.2022.

a) Alterações nas políticas contábeis

As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação destas demonstrações contábeis individuais equivalem-se àqueles aplicados às
demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2020, exceto nos casos indicados no item “b” desta Nota.

b) Normas recentemente emitidas, aplicáveis ou a serem aplicadas em períodos futuros

Normas aplicáveis a partir de 01.01.2021

Resolução BCB n.º 6, de 12 de agosto de 2020. A norma estabelece os critérios e os procedimentos para reconhecimento contábil e mensuração
dos componentes do imobilizado de uso pelas administradoras de consórcio e pelas instituições de pagamento que devem registrar no ativo
imobilizado de uso os bens tangíveis próprios e as benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros, destinados à manutenção das suas atividades
ou que tenham essa finalidade por período superior a um exercício social.

Resolução BCB n.º 7, de 12 de agosto de 2020. A norma estabelece os critérios e os procedimentos para reconhecimento contábil e mensuração
dos componentes do ativo intangível e veda o registro de ativo diferido pelas administradoras de consórcio e pelas instituições de pagamento
que devem registrar no ativo intangível ativos não monetários identificáveis sem substância física, adquiridos ou desenvolvidos pela instituição,
destinados à manutenção da instituição ou exercidos com essa finalidade.

Resolução BCB n.º 9, de 12 de agosto de 2020. A norma estabelece que as instituições de pagamento e as administradoras de consórcio
devem observar o Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 26 de junho de 2009, no
reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, de contingências passivas e de contingências ativas.

Resolução BCB n.º 15, de 17 de setembro de 2020. A norma consolida os critérios gerais para mensuração e reconhecimento de ativos e passivos
fiscais, correntes e diferidos, aplicáveis às administradoras de consórcio e às instituições de pagamento e os procedimentos a serem observados
pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na apresentação de pedido para dispensa de critério para constituição do
ativo fiscal diferido ou para sua baixa e na divulgação de informações em notas explicativas.

A BB Consórcios avaliou os impactos da adoção dos normativos e não identificou efeitos significativos.

3 - PRINCIPAIS JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração de demonstrações contábeis exige a aplicação de certas premissas e julgamentos relevantes que envolvem alto grau de incerteza e
que podem produzir impacto material sobre essas demonstrações. Desse modo, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas que
afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos adotados são analisados em uma base
contínua, sendo as revisões realizadas reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos prospectivos. Ressalta-se que os
resultados realizados podem ser diferentes das estimativas.

Considerando que existem alternativas ao tratamento contábil, os resultados divulgados pela BB Consórcios poderiam ser distintos, caso um tratamento
diferente fosse escolhido. A Administração considera que as escolhas são apropriadas e que as demonstrações contábeis individuais apresentam, de
forma adequada, a posição financeira da BB Consórcios e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Os ativos e os passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas abrangem itens, principalmente, para os quais é necessária uma
avaliação a valor justo. As aplicações mais relevantes do exercício de julgamento e utilização de estimativas ocorrem em:

(i) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros;
(ii) Impostos sobre os lucros;
(iii) Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos;
(iv) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais.

4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31.12.2021 31.12.2020
Disponibilidades
Depósitos bancários 103 420
Total 103 420

5 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

a) Composição

31.12.2021 31.12.2020
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Letras financeiras do tesouro - Posição bancada 1.547.930 1.148.754
Total 1.547.930 1.148.754

b) Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020
Rendas de aplicações em operações compromissadas - Posição bancada 42.768 57.726 20.454
Total 42.768 57.726 20.454

6 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

a) Títulos e Valores Mobiliários – TVM

31.12.2021 31.12.2020

Valor de Mercado Total Total

Vencimento em dias Sem Vencimento Valor de Custo
Valor de
Mercado

Valor de Custo
Valor de
Mercado

1 – Títulos para negociação 85.575 85.575 85.575 50.513 50.513

Títulos privados 85.575 85.575 85.575 50.513 50.513

Cotas de fundos de investimento 82.373 82.373 82.373 50.513 50.513

Títulos de renda fixa - outros 3.202 3.202 3.202 -- --

Total 85.575 85.575 85.575 50.513 50.513

b) Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020
Rendas de aplicações em fundos de investimento 2.160 2.787 1.376
Rendas de títulos de renda fixa 2 2 --
Total 2.162 2.789 1.376

7 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

Taxa de administração de consórcios 984.720 1.785.366 1.380.610

Outras 14.001 25.635 22.133

Total 998.721 1.811.001 1.402.743

8 - DESPESAS DE PESSOAL

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020
Proventos (9.965) (16.203) (11.661)

Encargos sociais (4.969) (8.182) (6.028)

Benefícios (2.258) (3.453) (2.345)

Outras (981) (1.852) (1.720)

Total (18.173) (29.690) (21.754)

9 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

Processamento de dados (9.823) (14.732) (10.150)

Propaganda e publicidade (10.708) (10.708) (72)

Contribuições filantrópicas (2.950) (4.200) (1.700)

Aluguéis (736) (1.289) (1.268)

Comunicações (588) (1.140) (1.013)

Outras (2.417) (3.535) (3.406)

Total (27.222) (35.604) (17.609)
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Tensão entre reajuste e greve

 Enquanto o governo federal avalia conceder uma reposição linear de 5% a servidores do Executivo, 
categorias organizam paralisações. Funcionários do BC afirmam que protesto pode prejudicar o Pix

TRABALHO /

A 
fim de conter a pressão do 
funcionalismo por repo-
sições salariais, o gover-
no estuda a concessão de 

um reajuste de 5% para todos os 
servidores do Executivo federal. A 
medida custaria aos cofres públi-
cos cerca de R$ 5 bilhões em 2022.

Para que isso ocorra, no entan-
to, o governo precisará fazer uma 
revisão orçamentária, adicionan-
do os R$ 5 bilhões para o reajuste. 
Na semana passada, ao divulgar 
a Revisão Bimestral de Receita de 
Despesas, o governo federal anun-
ciou o bloqueio de R$ 1,7 bilhão 
no Orçamento de 2022 para cum-
prir o teto de gastos deste ano. 

Será preciso, portanto, en-
contrar uma equação que aten-
da as diversas categorias de ser-
vidores, em um ano eleitoral, e a 
necessidade de respeitar as me-
didas de controle fiscal.   

Discute-se, nos bastidores da 
Esplanada, se o limite para defi-
nir os reajustes seria 2 de abril, 
prazo final estabelecido pela le-
gislação eleitoral, ou junho, em 
razão da Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF). A norma proíbe a 
criação de despesa até seis meses 
antes do fim do mandato. 

Para o presidente do Fórum 
Nacional Permanente de Carrei-
ras Típicas de Estado (Fonacate), 
Rudinei Marques, a ausência de 

política salarial desde 2019 ele-
vou as perdas do funcionalismo 
para 30%. “Então, conceder 5% 
a partir de 2 de abril, conforme 
possibilita a legislação eleitoral, é 
completamente insuficiente pa-
ra recompor o poder de compra 
dos salários. Pior, é uma verda-
deira afronta a mais de 1 milhão 
de servidores federais civis, ati-
vos e aposentados”, protestou.

“Greve severa”

Servidores públicos do Ban-
co Central (BC) afirmaram on-
tem que, se a categoria não esti-
ver incluída na medida provisória 
com o reajuste para os policiais, a 
greve será mais “severa” e pode-
rá interromper, total ou parcial-
mente, o Pix — sistema de paga-
mento instantâneo. No início da 

semana, o grupo anunciou greve 
por tempo indeterminado a par-
tir de 1° de abril, após se reunir 
em uma assembleia e ter a adesão 
de 90% do quadro de servidores.

“Se os técnicos e analistas do 
BC não estiverem nesta Medi-
da Provisória, a greve será ainda 
mais forte e poderá interromper, 
total ou parcialmente, o Pix, a dis-
tribuição de moedas e cédulas, a 

divulgação do boletim Focus e de 
diversas taxas, o funcionamento 
do Sistema de Pagamentos Bra-
sileiro (SPB), a mesa de opera-
ções do Demab e outras ativida-
des”, advertiu, em nota, o Sindi-
cato Nacional de Funcionários do 
Banco Central (Sinal).

O presidente do Sinal, Fá-
bio Faiad, observou que a gre-
ve dos servidores da autarquia 

respeitará a Lei de Serviços Es-
senciais, mas lembrou que o Pix 
e outras atividades do BC não se 
encontram dentro do escopo da 
lei, portanto, podem sofrer para-
lisações parciais e até totais.

Na terça-feira, o BC emitiu no-
ta para informar que possui planos 
de contingência para assegurar ser-
viços essenciais à população, como 
o Pix. “(A autarquia) Tem planos de 
contingência para manter o funcio-
namento dos sistemas críticos para 
a população, os mercados e as ope-
rações das instituições reguladas, 
tais como STR, Pix, Selic, entre ou-
tros”, diz o Banco Central.

Atos públicos

A semana tem sido marcada 
por manifestações e atos dos ser-
vidores públicos federais de di-
versas categorias em Brasília. On-
tem, funcionários públicos parti-
ciparam de uma caminhada com 
paradas em três ministérios: Saú-
de, Trabalho e Previdência e Eco-
nomia. A finalidade é exigir do 
governo a abertura imediata das 
negociações para a recomposição 
salarial emergencial de 19,99%. 

O movimento ressalta que os 
servidores estão há cinco anos com 
os salários congelados. As catego-
rias afirmam que, desde o início do 
ano, buscam diálogo para reparar a 
defasagem salarial, porém o gover-
no segue sem aceitar negociação.

Ontem, servidores federais fizeram uma caminhada na Esplanada: categorias reclamam que governo se recusa a negociar  

Fonasefe/Divulgação

 » FERNANDA STRICKLAND

O Ministério do Trabalho e da 
Previdência atualizou a classi-
ficação dos catadores de mate-
rial reciclável. Conforme os ter-
mos estabelecidos pelo decreto 
10.761 de 2 de agosto de 2021, 
esses trabalhadores passam a ser 
considerados “agentes de recicla-
gem de materiais”.

Essa mudança permitirá à ca-
tegoria, que compreende 800 
mil trabalhadores no país, ter 
acesso ao regime de aposenta-
doria especial. Segundo o depu-
tado distrital Rodrigo Delmasso 
(Republicanos), a medida per-
mitirá aos trabalhadores que já 
estão nesta atividade uma re-
dução direta na aposentadoria 
em cinco anos na idade e cin-
co anos na contribuição. O be-
nefício vale tanto para homens 
quanto mulheres.

“Essa é uma luta de mais de 
20 anos de todas as cooperati-
vas dos antigos catadores e hoje 
agentes de reciclagem, para fa-
zer justiça a esses trabalhadores”, 

comentou o parlamentar.
De saída do ministério do Tra-

balho e da Previdência para con-
correr ao governo do Rio Grande 
do Sul, Onyx Lorenzoni reconhe-
ceu a importância do ato. “Mi-
lhões de pessoas estão sendo be-
neficiadas. A história da recicla-
gem no Brasil foi uma até este 
momento e será outra daqui pa-
ra frente”, disse. 

Estimativas indicam que 
existem quase 800 mil cata-
dores no Brasil. Considerando 
as famílias desses trabalhado-
res, a medida deve beneficiar 
cerca de 4 milhões de pessoas. 
Apenas o Distrito Federal con-
ta com aproximadamente 3.600 
catadores, agora denominados 
agentes de reciclagem. Cerca de 
mil associados integram a Cen-
tral de Cooperativas de Mate-
riais Recicláveis do Distrito Fe-
deral (Centcoop). Outros 600 fa-
zem parte da cooperativa Rede 
Alternativa. E há dois mil cata-
dores autônomos.

Motoboys

Se os trabalhadores da reci-
clagem obtiveram avanços, o 
mesmo não se pode dizer, ain-
da, dos motoristas de aplicati-
vos. O governo federal trabalha 
em uma proposta para formali-
zação dessa categoria, mas há 
muitas ressalvas. Entre as me-
didas em estudo, está a cobran-
ça de uma alíquota obrigatória, 
destinada a cobrir o plano pre-
videnciário, paga pelos presta-
dores de serviço. O desconto se-
rá feito na fonte, via eSocial. O 
vínculo empregatício continua 
a não existir entre as partes.

A princípio, serão definidas 
alíquotas diferenciadas para ca-
da categoria e baseadas na renda 
líquida presumida. A ideia origi-
nal era incluir os trabalhadores 
no conceito do microempreen-
dedor individual, o MEI, mas o 
nível de inadimplência referen-
te à modalidade fez com que a 
dinâmica mudasse.

Outro aspecto levado em 
conta é a melhoria das condi-
ções de trabalho dos prestado-
res de serviço por aplicativo, in-
cluindo estruturas físicas onde 
os trabalhadores tenham acesso 
a água potável, tomadas, e local 
para alimentação.

De acordo com dados levan-
tados pelo Fairwork Brasil, se-
diado no Oxford Internet Ins-
titute e no WZB Berlin Social 

Science Centre, a maior parte 
dos trabalhadores por platafor-
mas digitais no Brasil ganha me-
nos de R$ 5,50 por hora e tem di-
ficuldade de acesso a banheiros 
e água para beber.

O presidente da Associação 
de Motoboys, Autônomos e En-
tregadores do Distrito Fede-
ral (AMAE-DF), Alessandro da 
Conceição, explica que os tra-
balhadores por aplicativo não 

costumam contribuir para o 
INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) nem qualquer outro 
plano de previdência.

“A maioria não faz contribui-
ção, pois a situação em que se 
encontra a categoria hoje con-
tribui para isso. Ela está cada vez 
mais desvalorizada, o entrega-
dor tem que ficar cada vez mais 
na rua e ganhando cada vez me-
nos”, observou. “Sem contar que 
os gastos com gasolina e manu-
tenção da motocicleta só vêm 
aumentando”, acrescentou.

Segundo o presidente da as-
sociação, a proposta elaborada 
pelo governo federal não de-
ve melhorar a situação do seg-
mento, considerando a cobran-
ça feita na fonte. “Acredito que 
[a proposta] não vai ajudar, pois 
isso faz com que nós pague-
mos mais impostos”. (Colabora-
ram Gabriela Bernardes e Ma-
ria Eduarda Angeli, estagiárias 
sob a supervisão de Carlos Ale-
xandre de Souza)

Vitória para os catadores Lorenzoni e Delmasso: 
medida beneficia  
800 mil catadores

Divulgação

BB Administradora de Consórcios S.A.
Setor de Autarquias Norte - Brasília-DF - CNPJ 06.043.050/0001-32 Exercício encerrado em 31.12.2021

BB Administradora de Consórcios S.A.
Setor de Autarquias Norte - Brasília-DF - CNPJ 06.043.050/0001-32 Exercício encerrado em 31.12.2021

10 - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

Receitas 7.525 16.172 18.698

Taxa de permanência 7.037 15.604 14.866

Outras 488 568 3.832

Despesas (200.975) (300.386) (196.391)

Ressarcimento de encargos e despesas ao Banco do Brasil S.A. (62.618) (112.742) (87.512)

Remuneração aos parceiros comerciais (35.287) (63.263) (71.107)

Tarifas DBT - ressarcimento aos grupos (55.615) (55.615) --

Taxas e tarifas bancárias (18.897) (33.455) (24.754)

Variações monetárias passivas (13.363) (13.631) (2.492)

Outras (15.195) (21.680) (10.526)

Total (193.450) (284.214) (177.693)

11 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020
Receitas Não Operacionais
Reversão de Seguro Quebra de Garantia/Franquia 471 471 --
Despesas Não Operacionais
Operações de consórcios - Quebra de Garantia -- -- (9.377)
Seguro Quebra de Garantia/Franquia -- -- (7.849)
Total 471 471 (17.226)

12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 363.783 mil (R$ 280.583 mil em 31.12.2020) está dividido em 14.100 ações
ordinárias, representadas na forma escritural e sem valor nominal.

b) Dividendos e Distribuição do Lucro Líquido

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020
Base de Cálculo 461.348 825.329 518.387
- Lucro líquido 485.630 868.768 545.670
- Reserva legal constituída no período 24.282 43.439 27.283
Dividendo mínimo obrigatório - 25% 115.337 206.332 129.597
Dividendo adicional 346.011 618.997 14.586
Total destinado ao acionista 461.348 825.329 144.183
Reserva estatutária -- -- 374.204
Saldo do lucro líquido ajustado após as destinações 0 0 0

13 - GRUPOS DE CONSÓRCIO

I – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS GRUPOS

31.12.2021 31.12.2020
Quantidade de consorciados ativos 1.381.969 1.115.774
Quantidade de consorciados excluídos 461.156 371.862
Quantidade de bens entregues no período 221.112 164.463
Quantidade de bens pendentes de entrega 133.661 86.616
Quantidade de inadimplentes contemplados 53.471 35.281
Quantidade de grupos administrados 283 218
Taxa de administração média ponderada no período 17,73% 16,53%
Taxa de inadimplentes média ponderada de consorciados contemplados 7,52% 6,17%

14 - RESULTADO RECORRENTE E NÃO RECORRENTE

Desdobramento do Lucro Líquido do período em resultado não recorrente e resultado recorrente

2º Sem/2021 Exerc/2021 Exerc/2020

Lucro Líquido 485.630 868.768 545.670

Itens Não Recorrentes -- 15.130 187.599

Efeito tributário sobre itens não recorrentes -- (5.144) (57.927)

Resultado Recorrente 485.630 878.754 675.342

Extrato das informações relevantes contempladas no relatório dos Auditores Independentes

As demonstrações contábeis completas referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente

sobre essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-

nos/elbb/bb-consorcios/informacoes-financeiras#/. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em

10 de março de 2022, sem modificações.

Extrato das informações relevantes contempladas no relatório do Conselho Fiscal

O Relatório do CONSELHO FISCAL DA BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., datado de 10 de março de 2022, emitido em conjunto

com as demonstrações contábeis completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, encontra-se disponível no endereço

eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-consorcios/informacoes-financeiras#/. O referido relatório opina que

os documentos avaliados no âmbito daquele Conselho encontram-se em condições de serem encaminhados para aprovação da Assembleia

Geral dos Acionistas.
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RAPIDINHAS

»  A geração e análise de dados são 
fundamentais para a ampliação, 
manutenção e construção de 
rodovias. Nesse contexto, a 
startup Concremat desenvolveu 
para o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) um software inédito de 
monitoramento de tráfego com 
340 equipamentos espalhados 
por estradas brasileiras.

»  Criado em parceria com o grupo 
Certare, o sistema mapeia o 
movimento das rodovias 24 horas 
por dia. As informações coletadas, 
como volumetria de veículos e 
índices de acidentes, auxiliam 
o DNIT em tomadas de decisão 
sobre aplicação de recursos, 
duplicação de rodovias e nível 
de degradação das estradas.

»  O banco BTG Pactual vai comprar 
o controle acionário do Banco 
Econômico, que está em liquidação 
extrajudicial, assim como o de 
suas subsidiárias. Segundo o 
BTG, a operação faz parte da 
estratégia de investimentos da 
área de special situations, focada 
na recuperação de empresas 
em dificuldades. Os valores do 
negócio não foram revelados.

»  Quase a metade (48%) 
dos brasileiros acha que 
a publicidade exibida nas 
diversas mídias é sexista. 
O estudo foi realizado pela 
agência francesa Teads e revela 
que a exploração do corpo 
feminino nas campanhas é 
uma estratégia equivocada das 
empresas. A pesquisa também 
detectou que na América Latina 
o índice é menor (43%).

Mercado S/A AMAURI SEGALLA

amaurisegalla@diariosassociados.com.br

Muitas empresas continuam desconfiando 
dos rumos do país e preferem esperar 
a eleição para se expor no mercado

Na bolsa brasileira, Ibovespa em 
alta e aberturas de capital em baixa

Depois de um 2021 tenebroso, o Ibovespa, principal índice 
da B3, a bolsa brasileira, parece ter virado a página da crise em 
2022. No mês, acumula ganhos de 6%. No trimestre, o saldo 
positivo é de 15%, número que coloca o mercado acionário 
do país entre os de melhor desempenho do mundo. Até agora, 
os resultados favoráveis foram puxados pelos preços das 
commodities, que alcançaram os patamares mais elevados em 
muito tempo. É interessante notar que nem a guerra na Ucrânia 
ou a crise econômica interna — os juros e a inflação, lembre-se, 
continuam a sua escalada — foram suficientes para aplacar o 
ânimo dos investidores. Nem tudo, contudo, vai bem. Muitas 
empresas continuam desconfiando dos rumos do país e preferem 
esperar a eleição para se expor no mercado. Desde o início do 
ano, 22 aberturas de capital foram canceladas, um recorde para 
o período. Segundo analistas, deverá ser assim no ano inteiro.

ELEIÇÕES /

Rumo à convergência

Pérsio Arida e Aloizio Mercadante trocam ideias para definir o embrião de um 
programa econômico condizente com Lula e Alckmin. Há ressalvas quanto ao resultado do diálogo

E
nquanto o cenário das pes-
quisas para as eleições de 
2022 se cristaliza com a po-
larização entre Luiz Iná-

cio Lula da Silva (PT) e o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), um 
movimento que já era esperado 
nos bastidores começa a acon-
tecer. Próximo do encerramento 
da janela partidária, economis-
tas históricos tucanos começam 
a se aproximar dos formuladores 
do programa econômico do PT. 

O ex-senador e ex-ministro 
Aloizio Mercadante, atual presi-
dente da Fundação Perseu Abra-
mo e coordenador da equipe da 
entidade, está à frente das con-
versas. Ele está elaborando pro-
postas em cadernos temáticos 
para construir um esboço do 
programa de governo da cam-
panha de Lula. 

Na semana passada, Merca-
dante reuniu-se com o econo-
mista Persio Arida, um dos pais 
do Plano Real e formulador do 
plano econômico do ex-tucano 
Geraldo Alckmin, em 2018. Alck-
min é cotado para ser vice na 
chapa com Lula para as eleições 
de outubro e a confirmação de-
verá ocorrer em 8 de abril.

Apesar de terem visões dife-
rentes na teoria econômica, Mer-
cadante e Arida são contempo-
râneos na Universidade de São 
Paulo (USP), na década de 1970. 
No encontro, segundo interlo-
cutores, a conversa tratou da si-
tuação do Brasil  e de “algumas 
ideias iniciais”. Não houve com-
promisso de elaboração de pro-
grama de governo.

A aproximação de ambos é 
vista como uma estratégia de 
Alckmin, agora filiado ao PSB, 
para dar o tom de uma tercei-
ra via viável na chapa com Lula. 

Contudo, as conversas ainda são 
preliminares, e os assessores de 
Lula evitam comentar o assunto 
antes da confirmação da chapa. 

O diálogo entre economis-
tas desenvolvimentistas, como 
Mercadante, com um dos prin-
cipais representantes do pensa-
mento econômico ortodoxo no 
país, que é Persio Arida, é vis-
ta como uma tentativa de atrair 
a confiança do mercado finan-
ceiro. Há muita frustração com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e com Bolsonaro. 

A aproximação também é 
interpretada por analistas ou-
vidos pelo Correio como par-
te da construção da chapa Lu-
la-Alckmin. A expectativa é de 
que outros economistas tucanos 

possam ser chamados para se-
rem ouvidos, pelo menos. Um 
desses nomes seria o do ex-pre-
sidente do Banco Central, Armí-
nio Fraga, que, procurado, não 
quis comentar o assunto.

Vale lembrar, no entanto, que 
Arida não conversou apenas com 
petistas. Recentemente, ele inte-
ragiu com a economista e advo-
gada Elena Landau, chefe do pro-
grama econômico da pré-candi-
data do MDB, a senadora Simo-
ne Tebet (MS).

Diversidade 

Na avaliação do economista 
Luiz Gonzaga Belluzzo, conse-
lheiro e amigo de Lula, a apro-
ximação Arida-Mercadante é 

positiva, porque a diversificação 
de ideias econômicas é necessá-
ria para a campanha presiden-
cial. “Tem que admitir diferen-
tes pontos de vista e vai levando 
e discutindo para convergir no 
que será o programa”, afirmou 
Belluzzo. Ele faz questão de afir-
mar que não é membro do par-
tido. Beluzzo considera impor-
tante agregar para evitar queda 
na diferença com Bolsonaro nas 
pesquisas de opinião. 

Belluzzo criticou a constatação 
de que a economia, ao se trans-
formar em ciência, “ficou pareci-
da com uma religião”. “O que não 
pode é discriminar as pessoas a 
priori. É preciso debater com to-
do mundo, mesmo que não vá, 
no fim das contas, aceitar tudo 

exatamente. Mas essa aproxima-
ção e essa diversidade é impor-
tante para quebrar a suposição 
de que, em economia, só existem 
ideias absolutas”, ponderou. 

Contudo, analistas ainda 
veem com ceticismo a dobra-
dinha Lula e Alckmin. “Mesmo 
com Alckmin, é difícil achar que 
essa chapa se sustente, porque, 
no primeiro mandato, Lula re-
cebeu um país organizado. Ago-
ra, o grande desafio será reduzir 
o custo do Estado”, comentou um 
economista que pediu anonima-
to. “Como o PT é contra uma re-
forma administrativa, vai ser difí-
cil. Lula está sem saber como vai 
conduzir a economia se ganhar 
e não tem a mesma vitalidade de 
20 anos atrás”, finalizou.

 » ROSANA HESSEL

O Porto de Santos é prioridade 
e temos condição de realizar 
o leilão em novembro”

Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, após 
o primeiro leilão portuário da história do Brasil, o 
da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa)

87%
foi quanto cresceu o faturamento da 

Fórmula 1 em 2021, chegando a US$ 2,1 
bilhões, conforme balanço divulgado 

pela Liberty Media. Com o impulso 
da série da Netflix Drive to Survive, a 

modalidade ganhou novos fãs

Vale desembolsa 
R$ 3 bilhões em 
indenizações

Cerca de 3 mil pessoas 
firmaram acordos de 
indenização individual com a 
Vale em Barão de Cocais, Ouro 
Preto, Nova Lima e Itabirito, 
municípios que tiveram 
comunidades evacuadas em 
decorrência do aumento 
do nível de emergência de 
barragens em Minas Gerais. Os 
valores pagos superam R$ 570 
milhões. Se forem considerados 
os impactos provocados pelo 
rompimento da barragem B1, 
em Brumadinho, a Vale já fechou 
acordos de indenização com 13 
mil pessoas. Juntos, os acordam 
totalizam mais de R$ 3 bilhões.

Codesa é 
arrematada 
em leilão por 
R$ 106 milhões

A privatização do setor 
portuário começa a se 
tornar realidade. Ontem, a 
Companhia Docas do Espírito 
Santo (Codesa), responsável 
pela administração dos 
portos de Vitória e de Barra 
do Riacho, foi arrematada 
pelo fundo de investimentos 
Shelf 119 Multiestratégia, 
da gestora Quadra Capital. 
O lance vencedor totalizou 
R$ 106 milhões e o contrato 
de concessão é por 35 anos, 
prorrogáveis por mais 
cinco. Agora, o próximo 
passo é a venda de outros 
portos públicos, como o de 
Santos (SP) e Itajaí (SC).

Bons resultados animam Citi 
a investir mais no Brasil

O banco americano Citi estabeleceu uma meta ousada 
para as operações no mercado brasileiro: crescer 50% 
nos próximos três anos. O projeto, claro, é ótimo para 
o país, já que exigirá um novo ciclo de investimentos 
e de contratações. Por exemplo: os atuais 1,9 mil 
funcionários passarão a ser 2,2 mil. Os bons resultados 
obtidos por aqui incentivaram o Citi a definir a nova 
estratégia. Em 2021, o banco teve lucro líquido de R$ 1,7 
bilhão no Brasil, um crescimento de 36% sobre 2020.

Reputação duvidosa na mineração
Causou estranheza, no setor da mineração, a notícia de 

que a J&F, a holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, 
se mostrou disposta a entrar no segmento por meio de 
participação em um leilão milionário previsto para as próximas 
semanas. Tudo porque, em geral, uma das condições para 
participar de leilões é a reputação ilibada dos pretendentes. 
E Joesley tem, no seu histórico recente, as investigações 
da operação Lava-Jato sobre organizações criminosas 
que pagavam propina a agentes públicos e políticos, que 
culminaram com a sua prisão em 2018. Será que, mesmo 
com a lembrança desse fato, sua holding terá êxito?

 AFP

Reprodução

Arida também mantém conversas com outros pré-candidatos

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Mercadante integra pensamento desenvolvimentista do PT 

Nelson Almeida/AFP

O Índice Geral de Preços 
— Mercado (IGP-M) arrefe-
ceu a 1,74% em março, após 
alta de 1,83% em fevereiro, 
informou ontem a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). A infla-
ção acumulada em 12 meses 
pelo IGP-M desacelerou de 
16,12% para 14,77%. No ano 
de 2022, o indicador acumu-
la alta de 5,49%.

A desaceleração do IGP-M 
de março foi puxada pelo Ín-
dice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA-M), que subiu 
2,07%, ante 2,36% em feve-
reiro. O índice de preços no 
atacado acumula variação de 
16,55% em 12 meses.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC-M), por outro 
lado, acelerou de 0,33% para 
0,86%, com inflação acumu-
lada de 9,19% em 12 meses. 

Sete das oito classes com-
ponentes do IPC-M registra-
ram avanço. A principal con-
tribuição foi de Transportes 
(0,26% para 1,15%), com des-
taque para gasolina (-0,89% 
para 1,36%).

Também aceleraram os 
grupos Alimentação (1,08% 
para 1,73%), Habitação (0,13% 
para 0,75%), Educação, Lei-
tura e Recreação (-0,10% pa-
ra 0,44%), Vestuário (0,20% 
para 0,91%), Saúde e Cui-
dados Pessoais (0,05% para 
0,17%) e Despesas Diversas 
(0,16% para 0,26%).

Nessas classes, os itens 
com maior influência foram 
hortaliças e legumes (7,76% 
para 13,77%), tarifa de ele-
tricidade residencial (-1,10% 
para 0,67%), passagem aérea 
(-7,43% para 1,73%), roupas 
(0,32% para 0,92%) e medi-
camentos em geral (0,07% 
para 0,26%).

IGP-M 
alivia em 
março

INFLAÇÃO
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AGENDA SOCIOAMBIENTAL E 
GOVERNANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

CORREIO BRAZILIENSE PROMOVE EVENTO SOBRE MUDANÇA DE ATITUDE DE EMPRESAS FRENTE A NECESSIDADE DE 
ADESÃO DE AGENDA PARA RESPOSTA AOS GRANDES IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS VIVIDOS NOS ÚLTIMOS ANOS

ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DE MARCAS

APRESENTADO POR:

Em tempos onde as expectativas e responsabilidades das 
empresas e instituições mudaram, o foco no impacto socioam-
biental, governança e diversidade nos negócios deixou de estar 
apenas no glossário da filantropia e ideações futuras, passando a 
compor a lista de pré-requisitos no checklist dos investidores. Este 
marco e as demais áreas de atuação que devem passar a compor o 
cotidiano de todos os negócios brasileiros foram o foco do último 
webinar realizado pelo Correio Braziliense, no último dia 23 de 
março, com o tema: Agenda ESG, uma revolução nos negócios e 
na sociedade.

O bate-papo entre o editor de Política e Economia do Correio 

Braziliense, Carlos Alexandre Souza e a sócia-líder da KPMG, 
Nelmara Arbex buscou traçar o cenário das recentes ações ligadas 
à Agenda ESG e o papel do Brasil no contexto atual, considerada 
pela participante "uma excelente ferramenta para avaliar a quali-
dade da liderança do negócio e sua capacidade de adaptação ao 
novo contexto com suas mudanças constantes”.

MAS O QUE É A AGENDA ESG?
 Nelmara explicou no encontro que a Agenda ESG não é algo 

novo e sim a consolidação atual que começou a ser construído 
no contexto do pós-guerra na década de 40, com a elaboração 
da declaração universal do Direitos Humanos, que definia qual 
qualidade de vida deveria ser garantida pelos países às suas popu-
lações.. “Hoje, depois de décadas aprendendo que precisamos 
proteger o capital natural para garantir essa qualidade de vida, 
de ações na área social e precisamos de todos os atores atuando 
nesta direção, trata-se de trazer para a liderança de pequenas 
e grandes empresas a urgência para gestão de aspectos sociais, 
ambientais e de governança (ética e transparência) que estão 
relacionados com o negócio e com toda a sociedade.”

PRINCIPAIS ASPECTOS A 
SEREM CONSIDERADOS NA 
ADOÇÃO DA AGENDA ESG:

Nelmara Arbex

Trishia Jandu

Dando sequência ao encontro, Arbex trouxe dados sobre o 
crescimento do número de empresas que já adotaram a ESG ao 
utilizarem ações para implementação da economia de baixo car-
bono, inclusiva e regenerativa em seus processos. “A agenda ESG 
está presente em todos os setores, mesmo que de forma diferente. 
A forma como a liderança do negócio integra estes aspectos à sua 
forma de fazer negócio tornou-se também uma forma de avaliar 
a qualidade desta liderança.”

AUMENTO DAS AÇÕES DE 
SUSTENTABILIDADE  
GLOBAL DESDE 1993:

AGENDA ESG NO BRASIL
Entre outros fatores ligados à adoção da agenda, Arbex listou a 

expectativa da comunidade global que as grandes empresas con-
tribuam para a resposta de problemas da sociedade, tais como: 
os impactos da pandemia, a automação do trabalho, problemas 
da sociedade e das comunidades locais próximas a onde atuam.

Caminhando para o encerramento do encontro, o editor de 
economia do Correio Braziliense, perguntou se há exemplos de 
setores da indústria e de serviços que precisem correr mais para 
a adoção desta Agenda, ao que a representante da KPMG respon-
deu: “Todos os setores têm algo a fazer. Por exemplo, o setor de 
alimentos, bem como  o setor de mineração, são alguns dos que 
possuem muitas oportunidades de crescimento e aumento de 
resiliência com uma gestão ESG de qualidade”.

Outro aspecto constante da Agenda que a especialis-
ta chamou para o destaque foi o critério da diversidade. 
“Quando uma empresa inclui a diversidade de gênero, ida-
des e outras em conselhos administrativos pesquisas mos-
tram  aumento de receita, inovação, redução de turnover, 
entre outros efeitos positivos.”

No encerramento do encontro, a especialista da KPMG  
pediu para que os gestores possam olhar com atenção para 
a Agenda ESG com vista à atração de investidores para o 
país: “O Brasil ainda é considerado a nação que mais pode 
se beneficiar da transição da economia global para uma eco-
nomia de baixa emissões, circular, regenerativa e inclusiva. 
Mas isso pode mudar. Depende das decisões que tomarmos 
nos próximos 2 ou 3 anos”.

SOBRE A KPMG
A KPMG é uma organização global de firmas independentes 

que prestam serviços profissionais nas áreas de Audit, Tax e Advi-
sory. Estamos presentes em 146 países e territórios, no exercício 
financeiro de 2020 o total de profissionais atuando nas firmas-
membro em todo o mundo era de aproximadamente 227.000. 
Cada firma é uma entidade legal independente e separada que 
descreve-se como tal. A KPMG International Limited é uma 
empresa inglesa privada, de responsabilidade limitada. A KPMG 
International Limited e suas entidades relacionadas não prestam 
serviços a clientes.

No Brasil, são aproximadamente 5.000 profissionais distri-
buídos em 13 Estados e Distrito Federal, 22 cidades e escritórios 
situados em São Paulo (sede), Belém, Belo Horizonte, Brasília, 
Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, 
Joinville, Londrina, Manaus, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribei-
rão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos Cam-
pos e Uberlândia.

Para saber mais sobre como a KPMG pode auxiliar a sua 
empresa de forma concreta a alcançar os objetivos propostos 
pela agenda ESG acesse: https://home.kpmg/br

Para conferir a íntegra do webinar realizado pelo Correio Braziliense 

acesse: https://www.correiobraziliense.com.br/webinar/agen-
daesg.htm

ED.Alves/CB 
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ONU alerta para crimes de guerra 

Michelle Bachelet, alta comissária para os direitos humanos, cita ataques indiscriminados a alvos civis. Depósito da Cruz 
Vermelha foi bombardeado, em Mariupol. EUA veem mal-estar entre Putin e cúpula militar, que estaria omitindo dados do front

A
s conversas entre soldados 
russos foram interceptadas 
pelo Serviço de Segurança 
da Ucrânia. “Temos três ca-

ras dos tanques aqui. Eles estupra-
ram uma garota. Ela tinha 16 anos”, 
afirma um deles. Em Mariupol (su-
deste), cidade portuária arrasada 
pelos bombardeios russos, um de-
pósito do Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha foi atingido por dois 
mísseis entre 19 e 22 de março. 
“Sob o direito humanitário inter-
nacional, locais usados para ope-
rações de ajuda humanitária têm 
que ser respeitados e protegidos 
o tempo todo”, afirmou à TV CNN 
o porta-voz Jason Straziuso, ao ex-
pressar preocupação com os mo-
radores de Mariupol. 

Um dia depois de anunciar, em 
reunião com negociadores ucra-
nianos na Turquia, uma redução 
“dramática” da ofensiva contra 
Kiev, a Rússia jogou um balde de 
água fria sobre a diplomacia e man-
teve os bombardeios. “No momen-
to, não podemos informar nada 
muito promissor ou um avanço. 
Há muito trabalho por fazer”, de-
clarou Dmitry Peskov, porta-voz do 
Kremlin, ao avaliar as tratativas da 
véspera. Moscou anunciou que res-
peitará um “regime de silêncio” — 
cessar-fogo local — em Mariupol, a 
partir das 10h de hoje (5h em Brasí-
lia), com o objetivo de retirar civis.

A ausência de progressos das 
tropas russas no front teria ao me-
nos uma explicação. Com base em 
informações da inteligência nor-
te-americana, a Casa Branca reve-
lou que o presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, teria sido ludibriado 

 » RODRIGO CRAVEIRO
Fadel Senna/AFP

Depoimento

ENTREVISTA  / Steven Lee Myers

pelos conselheiros militares sobre 
a situação da guerra. “Temos infor-
mação de que Putin crê que o Exér-
cito russo o enganou, o que tem 
provocado uma tensão contínua 
com seu Estado-Maior”, comen-
tou a diretora de comunicações da 
Presidência americana, Kate Be-
dingfield. Em viagem à Argélia, o 
secretário de Estado dos EUA, An-
tony Blinken, confirmou a informa-
ção. “Um dos calcanhares de Aqui-
les das autocracias é que, nestes sis-
temas, não há mais ninguém que 
diga a verdade ao poder da vez ou 
que tenha a possibilidade de fazer 
isso. Acho que é um fenômeno que 
vemos na Rússia”, disse Blinken. 

Em sessão do Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Uni-
das, Michelle Bachelet — alta co-
missária para os Direitos Huma-
nos da ONU — advertiu: “Ataques 
indiscriminados são proibidos pelo 
direito humanitário internacional e 
podem constituir crimes de guer-
ra”. O órgão nomeou uma comissão 
de três especialistas para investigar 
os supostos abusos cometidos na 
Ucrânia. O inquérito, liderado pelo 
juiz norueguês Erik Mose, ex-pre-
sidente do Tribunal Penal Interna-
cional para Ruanda, contará ainda 
com Jasminka Dzumhur, defenso-
ra do povo da Bósnia e Herzegovi-
na, e com o colombiano Pablo de 
Greiff. A missão terá um ano para 
apresentar as conclusões. 

Segundo Bachelet, a massiva 
destruição de bens civis e o alto 
número de vítimas civis indicam 
fortemente que os princípios fun-
damentais da distinção, da propor-
cionalidade e da precaução não 
têm sido suficientemente respei-
tados. “As hostilidades devem pa-
rar, sem demora. Hoje, conclamo a 
Federação Russa a (...) agir imedia-
temente para retirar suas tropas do 
território ucraniano”, disse. 

Baixas civis

A alta comissária divulgou que 
pelo menos 1.189 civis morre-
ram e 1.901 ficaram feridos. “Sa-
bemos que os números atuais 

O “czar” que 
desafiou o 
Ocidente

 

"Minha 
vida foi 

destruída"
Inna Sheremet

“Tudo o que tenho agora é uma 
pequena sacola de roupas e um 
cachorro. Minha vida inteira de 
antes da guerra foi destruída. Te-
nho 42 anos e nasci em Kiev, onde 
me formei em economia. Desen-
volvi minha carreira na área de 
atividade econômica estrangeira 
e atuava como chefe de compras e 
de logística em uma empresa. Em 
2012, decidi que queria me mu-
dar para perto da capital. Então, 
comprei um apartamento em Bu-
cha, a 15km de Kiev.

Bucha tinha excelente infraes-
trutura — escolas, jardins de in-
fância, clubes e mercados. To-
dos os dias, eu passeava com o 
meu cão na floresta, perto de mi-
nha casa. Meus amigos me visi-
tavam com frequência, assáva-
mos kebabs ou caminhávamos no 
parque. Às 5h de 24 de fevereiro, 
quando os russos começaram a 
bombardear Kiev, empacotei mi-
nhas coisas, peguei meu cão e fui 
para a minha casa de veraneio, 
perto de Borodyanka. 

Passei seis dias ali, ouvindo o som 
das bombas e dos foguetes. No sexto 
dia, ao perceber que Borodyanka es-
tava sendo destruída, decidi fugir e 
salvar as crianças da minha família 
e dos meus amigos. Levamos três dias 
para chegar à fronteira com a Eslová-
quia. Atravessei a fronteira a pé, com 
uma pequena sacola e o meu cão. 

Meu lar em Bucha foi bom-
bardeado. O telhado do prédio e 
o quinto andar, onde ficava meu 
apartamento, estão destruídos. A 
casa de minha mãe, em Gosto-
mel, perto de Bucha, foi atingida 
por mísseis. Agora, estou em Pra-
ga, ajudando a reacomodar refu-
giados e a coletar medicamentos.”

Moradora de Bucha, a 15km de 
Kiev, hoje refugiada em Praga 
(República Tcheca)

Maxar Technologies/AFP Maxar Technologies/AFP

Imagem de satélite 
mostra destruição 
generalizada no 
leste de Mariupol

Depósito da 
Cruz Vermelha 

bombardeado, na 
mesma cidade

Michael Lionstar/Divulgação
Amazon/Divulgação

Arquivo pessoal 

Soldado ucraniano 
observa corpos de 

militares russos, 
no vilarejo de Mala 

Rogan, a leste de 
Kharkiv

Na condição de chefe do escri-
tório do The New York Times em 
Moscou, o jornalista americano 
Steven Lee Myers teve a oportu-
nidade de entrevistar o presiden-
te da Rússia, Vladimir Putin, pe-
la primeira vez em 2003. Depois 
disso, tornou a encontrar-se com 
o líder do Kremlin e esteve em al-
gumas reuniões na sede do gover-
no. “Fiquei impressionado com 
sua intensidade, seu preparo, seu 
domínio dos detalhes e sua irri-
tabilidade quando confrontado 
ou questionado sobre seu passa-
do”, contou Myers, por e-mail. A 
experiência em Moscou o levou 
a lançar, em 2018, a obra O no-
vo czar: Ascensão e reinado de 
Vladimir Putin — uma biografia 
não autorizada e não publicada 
na Rússia. Em entrevista ao Cor-
reio, ele afirmou que Putin deseja 
controlar a Ucrânia e redesenhar 
as fronteiras da Rússia.

Quais os planos reais de Putin 
para a Ucrânia?

O plano de Putin é assegurar 
que a Ucrânia permaneça subor-
dinada à Rússia ou dentro da esfe-
ra de influência geopolítica de Mos-
cou. Desde o início do mandato, 
em 2000, Putin defende isso. Mais 
de uma vez, ele lamentou o fato 
de que os russos étnicos se encon-
travam fora das fronteiras da nova 
Federação Russa, depois da ruptu-
ra da União Soviética. Nos últimos 
anos, foi além, ao argumentar que a 
Ucrânia não representa um Estado 
genuíno e que parte dela, incluin-
do a Crimeia, é verdadeiramente a 
Rússia. Putin disso isso ao ex-pre-
sidente George W. Bush, em 2007. 
Virou obsessão, embora as raízes 
disso remontem à juventude dele. 
Putin viajou pela Ucrânia quando 
estudante e passou a lua-de-mel 
ali. O colapso soviético cortou parte 
do que ele considerava sua pátria. 

 
O senhor acredita que ele esteja 
agindo com a intenção de 
expandir as fronteiras da Rússia?

Ele já expandiu as fronteiras 
da Rússia, ao anexar a Crimeia 
em 2014, em violação do direito 

internacional. Na véspera da inva-
são, Putin disse que a Rússia reco-
nheceria as repúblicas separatistas 
no leste da Ucrânia. Ele deixou cla-
ro que redesenharia as fronteiras 
da Rússia e a ampliaria a influência 
do Kremlin para além delas.

 
Putin é um autocrata?

Putin se moveu para reverter 
a democracia enraizada na Rús-
sia desde 1991. Ele tem exibido 
profunda desconfiança na políti-
ca eleitoral. Jamais se considerou 
um político, no senso democrá-
tico da palavra; acreditava que o 

livre exercício da democracia o 
levaria a dominar a multidão. As-
sim, despojou as eleições de im-
parcialidade. À medida que es-
tendia seu regime além do que a 
nova Constituição permitia, con-
tinuou a apertar o controle sobre 
o sistema para preservar o po-
der, marginalizando ou colocan-
do potenciais rivais na cadeia. 

 
De que modo as sanções do 
Ocidente podem levar instabilidade 
ao governo de Putin?

As sanções de 2014 causaram 
dificuldades econômicas, mas o 

Kremlin gerenciou parte do im-
pacto. Nenhum dos sancionados 
tinha influência suficiente sobre 
Putin para que ele mudasse seus 
cálculos. Dessa vez, as sanções 
internacionais são mais severas. 
É difícil saber como a Rússia lida-
rá com elas, e os cidadãos russos 
comuns sofrerão. Por ora, parece 
não haver ameaças óbvias à esta-
bilidade interna. Putin estrutu-
rou o sistema para equilibrar os 
desafios potenciais. 

 
A guerra enfraquecerá Putin?

Putin prejudicou gravemente 
sua reputação internacional, ao 
lançar uma guerra de agressão 
contra um vizinho que não re-
presentava ameaça militar real. 
Ele perdeu o apoio de quem lhe 
havia dado o benefício da dúvi-
da ou enfatizado suas preocupa-
ções de segurança sobre a Otan. 
A guerra unificou os aliados da 
Otan e outros países da Euro-
pa, incluindo aqueles que agora 
veem a adesão à aliança como 
um caminho para a segurança. 
Se a sua meta era enfraquecer 
ou ameaçar os EUA e a Otan, ele 
conseguiu o oposto. (RC)

provavelmente são maiores. Em 
vários locais, como Mariupol e Vol-
novakha, é desafiador obter um 
quadro abrangente.” Bachelet ci-
tou que 50 hospitais, sete instala-
ções neuropsicológicas e 20 outras 
instalações médicas foram danifi-
cados pelos bombardeios. Até o fe-
chamento desta edição, 4 milhões 
de refugiados ucranianos tinham 
cruzado as fronteiras da ex-repú-
blica soviética e 6,5 milhões de ci-
vis abandonaram suas casas e ci-
dades em busca de proteção — os 
10,5 milhões equivalem a 24% da 
população. Foi o caso da econo-
mista Inna Sheremet (leia Depoi-
mento), 42 anos, impedida de vol-
tar para Bucha, a 15km de Kiev, de-
pois que seu apartamento foi des-
truído por um míssil.

Diretor do Instituto de Relações 
de Governo, em Kiev, Artem Olii-
nyk disse ao Correio que a Rússia 
cometeu “inaceitáveis crimes con-
tra a humanidade”. “Os mais famo-
sos são os bombardeios de Khar-
kiv, Chernihiv e Okhtyrka. Particu-
lar brutalidade foi infligida durante 
o cerco a Mariupol — a cidade foi 
destruída, e a população civil, ex-
posta à mortandade. O frio, a fome 
e a falta de meios básicos de subsis-
tência fizeram mais de 20 mil víti-
mas, incluindo crianças”, explicou. 
“O anúncio russo sobre o suposto 
cessar-fogo e a abertura de corre-
dores humanitários em Mariupol 
foi feito exclusivamente para a au-
diência ocidental. Putin quer mos-
trar ao mundo que o diálogo com 
ele não está encerrado. Os relatos 
de retiradas militares não são reais, 
os russos apenas fazem uma rota-
tividade de suas forças para a pró-
xima fase da campanha militar.”
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Israel teme onda de violência
Premiê Naftali Bennett cita "onda de terrorismo árabe assassino", após palestino matar dois israelenses, dois ucranianos e 
um policial judeu, em cidade próxima a Tel Aviv. EUA e ONU condenam atentado de terça-feira, o terceiro em uma semana 

O 
primeiro-ministro de 
Israel, Naftali Bennett, 
alertou ontem para uma 
possível “onda” de vio-

lência, antes do enterro de duas 
das cinco pessoas mortas em 
um ataque executado por um 
palestino armado na região 
central do país. As mortes de 
quatro civis e de um policial 
em Bnei Brak — cidade ultrar-
religiosa próxima de Tel Aviv — 
ocorreram no terceiro ataque 
fatal em Israel em uma semana.

Líder de uma coalizão hetero-
gênea de governo, a qual reúne 
de judeus nacionalistas até ára-
bes, Bennett declarou que o país 
“enfrenta uma onda de terroris-
mo árabe assassino”. O chefe de 
governo se reuniu com os princi-
pais funcionários da área de se-
gurança para revisar a situação e 
estudar respostas. 

“Diaa Armashah, de 27 anos, 
um palestino da cidade de Ya-
bad (Cisjordânia), chegou à Rua 
Jabotinsky, em Bnei Brak, arma-
do com um fuzil M-16”, informou 
a polícia israelense, por meio de 
um comunicado. Ao caminhar 
para uma rua próxima, ele ati-
rou em dois ucranianos, de 32 
e 23 anos, e depois matou dois 
israelenses, antes de ser con-
frontado pela polícia — um dos 
agentes morreu no tiroteio. A 
polícia anunciou que as forças 
de segurança permanecem em 
alerta máximo e que mobiliza-
rá unidades adicionais na Cis-
jordânia e arredores. 

O atentado da última terça-
feira aumentou para 11 o nú-
mero de mortos em ataques 
em Israel na última semana, 
sem contar os criminosos. As 

Judeus ultraortodoxos participam do funeral de Avishai Yehezkel, 29 anos, morto a tiros em Bnei Brak, anteontem 

Menahem Kahana/AFP

O assassinato de 
civis palestinos e 
israelenses apenas 
agrava a situação, 
quando nos esforçamos 
para conseguir a 
estabilidade”

Mahmud Abbas, 

presidente palestino 

outras vítimas foram identifi-
cadas como Yaakov Shalom, de 
36 anos, e Avishai Yehezkel, 29, 
ultraortodoxos radicados em 
Bnei Brak, e Amir Khoury, 32, 
um policial árabe cristão. 

Os dois ucranianos não foram 
identificados pelos nomes, mas a 
embaixada do país em Israel con-
firmou a nacionalidade e con-
denou os “atrozes ataques ter-
roristas”. Quase 15 mil ucrania-
nos vivem em Israel, mas desde 

a invasão russa da Ucrânia, em 
24 de fevereiro, o país recebeu 
20 mil refugiados procedentes da 
ex-república soviética, de acor-
do com o Ministério do Interior 
israelense. Uma fonte diplomá-
tica ucraniana afirmou à agên-
cia France-Presse que as vítimas 
moravam há anos em Israel, e 
não eram refugiadas da guerra. 

Os funerais de Yehezkel e Sha-
lom ocorreram ontem pela ma-
nhã. Khoury será sepultado hoje, 

em Nazaré. O presidente palesti-
no, Mahmud Abbas, que contro-
la a Cisjordânia ocupada, expres-
sou uma incomum condenação 
aos ataques. “O assassinato de ci-
vis palestinos e israelenses ape-
nas agrava a situação, quando 
nos esforçamos para conseguir 
a estabilidade”, afirmou, em co-
municado divulgado pela agên-
cia oficial palestina Wafa.

O secretário de Estado ameri-
cano, Antony Blinken, condenou 

o “ataque terrorista” e chamou a 
recente onda de violência em Is-
rael de “inaceitável”. O secretário-
geral da ONU, Antonio Guterres, 
afirmou que “tais atos de violên-
cia nunca podem ser justificados e 
devem ser condenados por todos”.

Série de ataques

No domingo passado, dois po-
liciais foram mortos a tiros na ci-
dade de Hadera, norte do país. 

O ataque foi reivindicado pelo 
grupo Estado Islâmico (EI), que, 
desde 2017, não assumia oficial-
mente a responsabilidade por 
nenhum ataque dentro do terri-
tório israelense. Os dois autores 
foram mortos. Em 22 de março, 
uma pessoa ligada ao Estado Is-
lâmico matou a facadas e com 
um veículo quatro israelenses, 
dois homens e duas mulheres, 
na cidade de Beersheva (sul de 
Israel). O agressor foi identifica-
do como um professor conde-
nado, em 2016, a quatro anos de 
prisão por planejar viajar à Síria 
para lutar ao lado do EI.

Os ataques da última terça-
feira, perto de Tel Aviv, coin-
cidiram uma visita do minis-
tro israelense da Defesa, Benny 
Gantz, à Jordânia para tentar 
assegurar a calma nos Territó-
rios Palestinos durante o mês 
sagrado do Ramadã.
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A 
Câmara dos Deputados é a 
Casa do Povo, em que a demo-
cracia deve ser defendida com 
todas as forças. É inaceitável, 

portanto, transformá-la em palco pa-
ra aqueles que se empenham, diaria-
mente, em afrontar a Constituição, 
numa ação deliberada para estimu-
lar movimentos golpistas. O deputa-
do Daniel Silveira, eleito pelo Rio de 
Janeiro, enquadra-se no grupo dos 
que atacam os Poderes, certo de que 
está acima do bem e do mal. Usa es-
se expediente para se autopromover e 
alimentar uma extrema direita baru-
lhenta, para a qual um Congresso fe-
chado e um autocrata no comando do 
país fazem parte de um mundo ideal.

No mais recente episódio que es-
tarrece o Brasil, Silveira simplesmente 
descumpriu uma determinação judi-
cial. Recusou-se a colocar uma torno-
zeleira eletrônica, exigida pelo minis-
tro Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), responsável 
pelos inquéritos que tratam dos ata-
ques à Corte e à democracia. Fez isso 
com o apoio da direção da Câmara, 
que transformou suas dependências 
em uma trincheira contra a Justiça. O 
parlamentar, que inventou todo tipo 
de justificativa para não usar a torno-
zeleira, inclusive a de que seu cachor-
ro havia roído a anterior, tem a certe-
za de que, ao desrespeitar o Judiciário, 
terá todos os holofotes voltados para 
ele e um novo mandato garantido. Tu-
do o que ele quer é receber um novo 
mandado de prisão e posar de mártir.

Silveira é o tipo de aberração que, 
constantemente, as urnas impõem 
ao país. Surgiu no cenário político na 
onda de que uma renovação do Con-
gresso era uma necessidade. Desde 
que tomou posse, só teve um obje-
tivo: estimular a disseminação de 

fake news para desestabilizar os Po-
deres, em especial, o Judiciário, e mi-
nar a democracia. Nada fez de bom 
para seus eleitores. Pelo contrário, 
com seu comportamento truculento, 
normalizou a violência e os ataques 
às minorias. Não por acaso, quem o 
apoia acredita que a volta de um re-
gime militar ao poder é o caminho 
para purificar o Brasil. É um perso-
nagem clássico de um filme de ter-
ror de quinta categoria.

O quadro se torna mais estarrece-
dor quando a Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara se pro-
põe a discutir uma emenda consti-
tucional em que fica liberado “o des-
cumprimento de decisões judiciais 
absurdas”. Quer dizer: se um despro-
pósito desse for aprovado, todos os 
criminosos poderão desrespeitar po-
sições da Justiça alegando que elas es-
tão fora dos padrões. O Brasil, que já 
não é um país exemplar no cumpri-
mento às leis, se transformaria nu-
ma terra de escancarada impunidade. 
Para o referido deputado e seus alia-
dos, a farra estaria liberada, a Supre-
ma Corte poderia ser fechada e seus 
ministros, destruídos.

Voltar à racionalidade é funda-
mental. Daniel Silveira deve respon-
der por todos os crimes que lhe são 
imputados. Assim como o STF deve 
ser rigoroso no julgamento marcado 
para 20 de abril, o Conselho de Éti-
ca da Câmara precisa deixar o corpo-
rativismo de lado e afastar o parla-
mentar do mandato. O país não po-
de acreditar que um deputado que 
transgride a lei, dentro da Casa das 
Leis, e desafia a Justiça é um herói. 
Esse é um roteiro certo para o desas-
tre e merece todo o repúdio. A demo-
cracia merece respeito, o que o de-
putado jamais teve por ela.

Decisão judicial
deve ser cumprida

Dinheiro para o  
bem e para o mal

CIDA BARBOSA

cidabarbosa.df@dabr.com.br

Uma bilionária norte-americana 
doou mais de R$ 80 milhões para ONGs 
brasileiras. São organizações de defen-
dem direitos humanos, igualdade de 
gênero, meio ambiente, democracia, 
entre outros — inclusive educação de 
crianças e combate ao trabalho infan-
til. Causas muito nobres, portanto. É de 
impressionar o desprendimento. Ela faz 
parte de um grupo que pretende doar 
parte da fortuna ainda em vida.

Mas, infelizmente, a visão de ca-
ridade dessa pessoa inclui, também, 
uma causa nefasta. Ela despejou uma 
cifra estratosférica — US$ 275 mi-
lhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) — em 
uma organização dos Estados Unidos 
que está entre as principais defenso-
ras do aborto naquele país. A institui-
ção tem mais de duas dezenas de fi-
liais em território americano à dispo-
sição de mulheres que querem inter-
romper a gravidez.  

A doação astronômica ocorre no mo-
mento em que a Suprema Corte dos Es-
tados Unidos sinaliza a revisão da lei 
que permite o aborto no país. A ins-
tância máxima da Justiça americana 
deve dar um desfecho ao tema ainda 
neste semestre. Decidirá, portanto, se 

cassará ou não o salvo-conduto à des-
truição de vidas.

O presidente dessa organização que 
realiza abortos comemorou a doação. 
Disse que estavam todos incrivelmen-
te agradecidos pelo “extraordinário in-
vestimento filantrópico”. Que tristeza. 
Tanto dinheiro aplicado no financia-
mento de um crime atroz. Ou não é as-
sassinato dar cabo propositalmente de 
uma vida humana? O que chamam de 
“direito reprodutivo das mulheres”, na 
verdade, é direito de cometer barbárie.

Fico pensando no bem que essa 
montanha de dinheiro faria, em vez da 
crueldade que vai promover. Quantas 
crianças poderiam ser alimentadas, ter 
acesso à assistência médica, educacio-
nal. Que alegria faria a quem está mer-
gulhado na extrema pobreza. Poderia 
ser voltado ao planejamento familiar, 
sim, mas para que as mulheres tives-
sem acesso a serviços de saúde de qua-
lidade, aconselhamento adequado, in-
formações sobre métodos contracepti-
vos, educação sexual — formas de evi-
tar uma gestação indesejada.

É desolador haver defensores das 
mortes de inocentes indefesos, pior ain-
da, haver quem as financie.

» 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

Eleições

As pesquisas indicam que Lu-
la ganha no primeiro turno dispa-
rado. As manifestações populares 
em seu apoio corroboram esses 
resultados. As projeções para um 
segundo turno mostram que Bol-
sonaro perde para todos os outros 
candidatos e tem alto índice de re-
jeição, quadro igual ao de  2018. 
Diante disso, é intrigante que o 
PT esteja aceitando unir-se a to-
dos os partidos, mesmo aos que 
apoiaram o impeachment da Dil-
ma, para derrotar esse adversário. 
Se ele perde para todos,  basta um 
só nome, Lula, Ciro, Moro ou até o 
nanico Doria, para derrotá-lo, não 
é preciso fazer uma ampla alian-
ça, que inclui até partidos golpis-
tas. Ou o PT está achando que as 
pesquisas são forjadas?

 »Roberto Doglia Azambuja,
Asa Sul

Confusão

O deputado Daniel Silveira é 
mais um embusteiro, covarde e 
estúpido serviçal de Bolsonaro. In-
siste em afrontar as leis. Bota ban-
ca de valente. Inacreditável como 
eleitores elegem figuras patéticas 
como o famigerado e truculen-
to deputado. Não defendo minis-
tros. Mas se membros da Supre-
ma Corte e as leis são desrespei-
tadas, a democracia é abalada. Ou 
querem destrui-la. Mendes doen-
tias voltam a insinuar golpe. A co-
meçar por repetidas declarações 
do mito de araque. A quadra é gra-
ve. Parlamentares também têm limites. Confundem liberdade 
de expressão com  destrambelhos e irresponsabilidades. Se es-
condem atrás da imunidade para xingar e ameaçar. Muitos vão 
na onda. Fantasiados de machões. O assunto vai render. Tenho 
ânsia de vômito. 

 »Vicente Limongi Netto,
Lago Norte

Regularização de imóveis

Uma nova era está prestes a se consolidar no Distrito Fede-
ral por iniciativa do governo e da e Câmara Legislativa, que de-
finiram a revisão da Luos e acolheram o Projeto de Lei Com-
plementar 69/2020, que normaliza a ocupação de terras pú-
blicas no Distrito Federal, excetuando-se nesse processo, o 
conjunto urbanístico tombado como patrimônio cultural da 
humanidade, ou seja, o Plano Piloto de Brasília. Garantem, as-
sim, o direito à propriedade e a segurança jurídica às milhares 
de famílias que, há anos, se estabeleceram nas terras da União 
à luz do dia, com anuência, omissão e falsas promessas de an-
tecessores ocupantes do Palácio do Buriti. Vale ressaltar que, 
até pouco tempo, essas famílias eram tratadas como massa 
de manobra para garantir votos aos mais diversos candida-
tos a cargos políticos no DF. Parabéns à Câmara Distrital e ao 

governador Ibaneis Rocha, por 
darem legalidade, cidadania e 
paz social a esses brasileiros que 
honram o Distrito Federal. 

 »Amilton Figueiredo, 
Asa Sul

Leitura
A leitura é fator importante 

na vida da pessoa. Quando o jo-
vem, desde a infância, a tem co-
mo algo que mexe consigo, está 
em bom caminho. Falo isso por-
que, desde a minha aposentado-
ria, em 2002, escrevo livros — há-
bito que teve início quando ainda 
me sentia ativo em minha profis-
são. Escrevia sobre política agrí-
cola. Após isso, dediquei-me a es-
crever livros sobre a espirituali-
dade do ser humano. Quem lê e 
escreve, a escrita também se tor-
na primordial nas suas vidas. Es-
crever e publicar poemas sempre 
foi meu passatempo favorito e, 
no período, escrevi 50 poemas e 
200 versos, sobre diversos assun-
tos. Ler e escrever rejuvenescem e 
são atitudes inteligentes.

 »Enedino  Corrêa da Silva,
Asa Sul

Manobra imoral

Conflito é uma das muitas ca-
racterísticas negativas do bolso-
narismo. Incapazes de fazer uma 
gestão decente para o país, que 
atenda aos interesses da popu-
lação, apelam para a construção 
de narrativas, envolvendo, prio-

ritariamente, algum dos Poderes, como estratégia diversio-
nista, a fim de desviar o foco da população do essencial pa-
ra o supérfluo. Fica evidente que as insurgências do deputa-
do Daniel Silveira, bolsonarista e antidemocrata, em relação 
ao Supremo Tribunal Federal, pretende camuflar a corrupção 
no Ministério da Educação, que expurgou do Executivo o pas-
tor Milton Ribeiro e envolve dois outros pastores por supostas 
cobranças de propina para liberar dinheiro da educação pa-
ra as prefeituras. Por isso, o deputado retomou os ataques à 
democracia, ao Supremo Tribunal Federal e, principalmente, 
contra o ministro Alexandre de Moraes, a quem havia ofendi-
do e ameaçado a integridade física. Trata-se de jogo de carta 
marcada, um tática bem de acordo com o perfil da ultradirei-
ta, que ganhou espaço no cenário político nesses três anos e 
três meses de desgoverno. Negar que há corrupção no gover-
no é mote padrão de todos que chegam ao Palácio do Planal-
to. Grave é o deputado Daniel Silveira usar a Câmara Legisla-
tiva como trincheira para se proteger do Judiciário. Mais grave 
ainda — um verdadeiro despautério —, é a direção da Câma-
ra se colocar como vassala de tamanha baixaria e descalabro. 
Porém, não se poderia esperar outro comportamento, quan-
do o Centrão, agrupamento de políticos visados pela Justiça, 
comanda a casa e o cofre da União.

 »Ricardo Mesquita,
Jardim Botânico

Sinal dos tempos: antigamente, 
menino birrento e covarde se 

escondia atrás da saia da mãe... 
hoje fica no plenário da Câmara.
Mauricio de C. Sampaio — Jardim Botânico

Na primeira dificuldade com o 
Dória, o picolé de chuchu, Alckmin, 
saltou para os braços de Lula, que 

carregava um relógio de R$ 80 
mil. O Eduardo Leite enfrentou o 
renegado e estará lá: candidato! 

José Eustáquio dos Reis — Asa Sul

“Um tapinha não dói”, cantou 
o funkeiro Will. Ouviu?
Marcos Paulino — Vicente Pires
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição

» Diferentemente do publicado na reportagem 
Sanções são as maiores em 80 anos (30/3, 
pág. 9), não são as sanções impostas à Rússia 
que reduzem a oferta de alimentos a países da 
África e do Oriente Médio, mas, sim,  a guerra 
que afeta a Ucrânia, impedida de exportar 
produtos como o trigo.

ERRAMOS
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O regime não funciona, não é por isso não. É porque 
todos os ministros são uns eternos turistas e o que   
é pior, turistas sem planos. O ministro da Viação, 
que faz planificação de trabalho, pode apresentar 
resultado positivo. Os demais, coisíssima alguma. 
(Publicada em 20/2/1962)

T
ive o privilégio de conviver com o saudoso 
professor Miguel Reale desde a década de 
1970, ele, como presidente do Conselho de 
Administração das empresas que compu-

nham o Grupo Industrial Moinho Santista (hoje 
Bunge Brasil) e também presidente da Fundação 
Moinho Santista. Aprendi a admirar o jurista, o fi-
lósofo, o professor, o político, o poeta, o escritor, o 
“paterfamiliae” e o administrador.

O professor Reale nos dava lições preciosas 
ensinando-nos que a riqueza não está na quan-
tidade de bens, mas no menor número de neces-
sidades. Incentivava sempre o exercício da cida-
dania dizendo que na natureza quando um ci-
clo fechado de dar e receber se desequilibra, lo-
go vem a morte e a destruição, e assim acontece 
também na sociedade.

Vem à mente pensamento de Bertrand de Jou-
venal: “Uma sociedade de carneiros deve com o 
tempo produzir um governo de lobos”.

Ensinávamo-nos que os verdadeiros líderes são 
aqueles que resumem o sentimento geral da comu-
nidade; que simbolizam, legitimam e fortalecem o 
comportamento de acordo com esse sentimento; 
que permitem que os valores conscientes compar-
tilhados pela comunidade surjam, cresçam e se-
jam transmitidos de geração em geração; que per-
mitem que aconteça o que está querendo aconte-
cer. Inobstante enfatizava, sempre, que o mundo 
das palavras e das ideias sempre foi infinitamente 
mais intrigante do que a mecânica dos negócios.

Nas nove décadas de sua profícua existência o 
professor Miguel Reale destacou-se como admi-
nistrador e gestor criativo, competente e enérgico.

Em 1942 Miguel Reale foi nomeado membro 
do Conselho Administrativo do Estado, cargo que 
exerceu até 1944. Exerceu a árdua função ao lado 
de homens notáveis como Goffredo Teixeira da Sil-
va Telles, Cyrillo Junior, José Adriano Marrey, Arthur 
Withaker, César Costa e Antonio Feliciano.

O administrador se fez presente ao imprimir di-
namismo à instituição integrada pelo Estado e cer-
ca de 300 municípios. 

Em 1943, por meio de uma alteração legislativa, 
fez com que a Universidade de São Paulo ganhasse 
uma autonomia que não tinha. Até então, o reitor 
era vinculado ao secretário de Educação do Esta-
do. Com a alteração, a USP foi transformada numa 
autarquia diretamente ligada ao governador. Pas-
sou a gozar de autonomia.

Na Reitoria da Universidade de São Paulo re-
velou seus dotes de administrador. Ao assumi-la, 
em 1949, instalou os primeiros institutos oficiais 
de ensino superior no interior do Estado, a come-
çar pela Faculdade de medicina de Ribeirão Preto. 
Implantou o curso noturno e a igualdade de ven-
cimentos dos professores. Partindo do princípio de 
que, no Brasil, a universidade não pode se limitar a 

dar aulas e realizar conferências e cursos, passou a 
promover serviços externos, de natureza cultural. 

Em 1949 fundou o Instituto Brasileiro de Filoso-
fia, que congrega todos os pensadores brasileiros e 
edita a Revista Brasileira de Filosofia. Administrou a 
Entidade com dedicação e competência, seguindo 
a regra de ouro estabelecida pela figura ímpar  do 
Presidente campos Sales: Não podemos deliberar 
uma só despesa, nem tolerar as que sejam, adiá-
veis, antes de termos regulado as nossas contas”.

Planejador estratégico, constituiu um legado 
destinado à Fundação Nuce e Miguel Reale, com 
o objetivo de perpetuar os estudos da filosofia e 
a sustentação do instituto e da Revista Brasilei-
ra de Filosofia. Devo destacar também que, em 
sua casa, dividia as responsabilidades da admi-
nistração do lar com sua querida e saudosa es-
posa dona Nuce Reale.

Na Fundação Moinho Santista, o professor 
Miguel Reale presidiu seu Conselho Administra-
tivo. Além de aperfeiçoar o estatuto da entida-
de, modernizou o regulamento do prêmio, que 

tem por objetivo incentivar o desenvolvimento 
das ciências, letras e artes, a ponto de receber 
elogios da Organização das Nações Unidas pa-
ra a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e 
da Fundação Nobel.

Na Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo, também se fez presente a influência do pro-
fessor Miguel Reale. Em 1988, sugeriu a criação de 
um núcleo de pensamento das Ciências Políticas 
e Sociais. Nascia assim o  Conselho Superior de Es-
tudos Avançados (Consea), no âmbito do Instituto 
Roberto Simonsen, do qual, desde sua constitui-
ção foi um dos mais respeitados integrantes. Por 
tudo que foi exposto, nada mais precisa a citação 
“personalidade plural” criada pelo professor Tér-
cio Sampaio Junior para apresentar Miguel Rea-
le na cerimônia em que lhe foi outorgado o título 
de professor emérito da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. E a expressão do pro-
fessor Celso Lafer proferida na abertura do semi-
nário: “O professor Miguel Reale nunca foi um ho-
mem de uma nota só”.

Personalidade plural

E
m 2 de março, o Departamento de Justi-
ça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a 
formação da Força Tarefa Kleptocaptu-
re (“Clepto-Captura”), um esforço inte-

ragências destinado a investigar violações das 
sanções americanas contra a Rússia. Paralela-
mente, em 17 de março, foi anunciada a forma-
ção da Força Tarefa multinacional REPO (“Eli-
tes, Procuradores e Oligarcas Russos”), que in-
clui o DOJ, para coordenar os esforços interna-
cionais para apreender e sequestrar bens dos 
cidadãos russos sancionados e de seus inter-
mediários. Tais anúncios fornecem valiosas in-
formações sobre a estratégia que será adotada 
pelo DOJ na atual crise. 

O DOJ tem um longo histórico em proces-
sar empresas e indivíduos estrangeiros nos tri-
bunais americanos, por violações a sanções in-
ternacionais e crimes relacionados à lavagem 
de dinheiro, quando existente um nexo com os 
EUA. O DOJ, por exemplo, está processando o 
Halkbank, um banco turco, por supostamente 
burlar as sanções impostas contra o Irã. O DOJ 
alega que o Halkbank está sujeito à jurisdição 
dos EUA porque realizou transferências envol-
vendo milhões de dólares através de contas cor-
respondentes nos EUA.

As ações de confisco de bens civis do DOJ 
contra os navios Wise Honest e Courageous, 
em 2019 e 2021, também refletem um possível 
caminho para as autoridades americanas. Nes-
tes casos, os dois navios comerciais teriam si-
do usados para transportar ilicitamente carvão 
e produtos petrolíferos para a Coreia do Norte, 
violando as sanções americanas. 

A utilização de criptomoedas para escapar 
de sanções americanas também pode gerar in-
vestigações. Por exemplo, em 2021 o america-
no Virgil Griffith se declarou culpado  de prestar 
serviços ilegais à Coréia do Norte, por ter forne-
cido instruções sobre como usar a tecnologia 

de blockchain e cripto para lavar dinheiro e es-
capar das sanções.

O DOJ também advertiu que examinará as 
políticas de lavagem de ativos de bancos e ou-
tras empresas, incluindo no mercado de crip-
to. O DOJ recentemente acusou executivos da 
BitMEX, uma bolsa de derivativos de cripto de 
Hong Kong, por não ter controles adequados de 
prevenção à lavagem, em desrespeito à Lei de 
Segredo Bancário dos EUA. A jurisdição ameri-
cana foi principalmente estabelecida porque a 
empresa atendia clientes sediados no país. Ade-
mais, a crescente proficiência das autoridades 
americanas na utilização de ferramentas de ras-
treamento de cripto é vista nas prisões de Ilya 
Lichtenstein e Heather Morgan, com base em 
alegações de que eles conspiraram para lavar 
US$ 4,5 bilhões em cripto roubadas em cone-
xão com o hack da Bitfinex, uma das maiores 
exchanges de cripto do mundo. 

Diante disto, entidades e indivíduos brasilei-
ros devem urgentemente rever e fortalecer seus 
programas internos de compliance, principal-
mente sob o viés do combate à lavagem de di-
nheiro (AML) e das políticas de devida diligên-
cia (due dilligence), tais como os procedimentos 
de KYC (“Conheça Seu Cliente”). Para empresas 
brasileiras potencialmente sujeitas à Lei de Si-
gilo Bancário dos EUA, o caso BitMEX mostra 
que o DOJ investigará entidades que não imple-
mentarem controles AML apropriados e, como 
resultado, não reportarem atividades financei-
ras suspeitas aos órgãos reguladores dos EUA. 
Mesmo para empresas não sujeitas à jurisdição 
dos EUA, estabelecer um histórico de diligência 
relativo aos clientes, contrapartes e terceiros re-
lacionados é fundamental para mitigar riscos de 
não-conformidade. 

Outros riscos legais:
1) Riscos de investigação por autorida-

des internacionais — Como evidenciado 

pela decisão da Embraer de se distanciar 
do mercado russo, transações com vínculos 
diretos ou indiretos com a Rússia ou oligar-
cas russos apresentam riscos significativos, 
inclusive de reputação, e provavelmente se-
rão examinadas com cuidado pelas autori-
dades internacionais; 

2) Cooperação EUA-Brasil, sanções cíveis 
e produção de provas — A ênfase do DOJ nas 
leis de confisco civil dos EUA significa que os 
bens e fundos no Brasil “envolvidos em uma 
transação ou tentativa de transação” que vio-
lem as referidas sanções podem estar sujeitos 
a apreensão, como das embarcações. Os pro-
curadores americanos também poderiam con-
tar com a relação de cooperação com o Brasil 
— muito fortalecida durante a Operação Lava-
Jato — para executar medidas de confisco civil 
visando, por exemplo, aeronaves, iates e fun-
dos pertencentes aos oligarcas sancionados. 
Embora a autoridade dos EUA para conduzir 
investigações em países estrangeiros seja rela-
tivamente limitada, o histórico de cooperação 
entre os EUA e o Brasil sugere que o DOJ terá 
amplo acesso às provas produzidas no Brasil 
em conexão com suas investigações.

3) Serviços Proibidos – As sanções à Rússia 
também proíbem esforços para fornecer outros 
tipos de serviços para os alvos das sanções. Em 3 
de março, por exemplo, o DOJ acusou criminal-
mente Jack Hanick, por violar sanções dos EUA, 
alegando que Hanick trabalhou para Konstan-
tin Malofeyev em projetos relacionados à mídia. 

4) Evasão Proibida — A tentativa de escapar 
das sanções americanas é também proibida 
em muitas situações e merece atenção cuida-
dosa caso surjam situações em que partes rus-
sas, sem acesso ao sistema Swift e contas cor-
respondentes nos EUA, busquem outros meios 
de acesso ao sistema financeiro global, tais co-
mo mercados de cripto.

 » EMIL BOVE
Sócio do escritório internacional CSG Law e integrante das áreas de White Collar Criminal Defense, Government Investigations e Cybersecurity da banca

PEDRO BERETTA
Sócio do Höfling advogados, com escritório em São Paulo, atua na defesa criminal de colarinho branco

EDUARDO LEMOS
 Sócio do escritório Rigueira, Amorim, Caribé, Caúla & Leitão, com escritórios em Recife, Brasília e São Paulo. Atualmente reside em Nova York, cursando um mestrado em 

direito (LL.M.) na New York University Law School

Sanções contra a Rússia: riscos legais 
para empresas e indivíduos brasileiros 

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

Parafraseando o ditado que diz que “em casa que fal-
ta pão, todos brigam e ninguém tem razão”, inspirou-
nos a trova:
Num país como o nosso
Em que os 3 Poderes da República
vivem em constantes disputas e desunião
Exigir que cada um cumpra, à risca,
O que diz a Constituição
É, além de descabido,
uma grande tapeação.
Fôssemos aqui elencar
todo o rosário de atropelos
Que entre si travam há tempos esses Poderes da União,
diríamos que, nessas querelas, hoje em dia
ninguém possui um naco de razão.
Na verdade, o veredito certeiro
para todos esses entreveros
Que, em última análise,
prejudicam os cidadãos
Declara ser a todos imputado
Plena culpa e ampla admoestação.
Erram todos e, de maneira distinta,
Contribuindo com esse desatino para a credibilidade 
de Estado perder
Esfarrapam os Poderes com a nação a enlanguescer.
Perdem o respeito dos indivíduos e de toda a cristan-
dade.
Com a imagem maculada,
Não se cansam de maldades.
Muito bem faz o eleitor
em sair em debandada,
Virando as costas para uma elite de insensíveis diri-
gentes
que, por seus desatinos e más condutas,
mais se assemelham a engravatados indigentes
Nessa repetição de desarrazoadas decisões,
mesmo a boa gente, com toda a paciência que lhe é re-
conhecida,
já não esconde no rosto uma imagem cansada e desi-
ludida,
Ministros altaneiros, cuja as origens passam longe da 
toga e da magistratura,
legislam abertamente tecendo o pano da impostura.
Com o manto da impunidade,
cobrem políticos aldrabões,
numa eterna maquinaria
a blindar nobres fanfarrões.
O Legislativo que, há muito, o respeito perdeu,
vive de negociatas,
Vendendo o meu, vendendo o seu.
Mesmo o Executivo,
cuja presidência um dia um mau ladrão ocupou,
É vista hoje pelo povo injuriado
Como Poder malfalado,
a ética deturpou.
Os brasileiros, desanimados e entristecidos,
Observam a cena toda entre raivosos e ensandecidos.
O desrespeito às leis e à própria Constituição
De tão flagrante e descarado
Leva-nos todos de roldão
Numa ensandecida desabalada.

Trova dos 
Três Poderes

É melhor escrever errado a 
coisa certa do que escrever 
certo a coisa errada...
Patativa do Assaré

Honra ao Mérito

 » É bom que se registre a ação cirúrgica da 
Coordenação do Laboratório de Operações 
Cibernéticas do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública em relação ao criminoso 
que pretendia fazer um massacre na capital do 
país. Com as informações, a Polícia Civil do DF 
levou adiante o protocolo.

Novidade
 » Novo planejamento educacional será 

necessário para atender ao novo formato do 
Enem. Desde o planejamento pedagógico, a 
dinâmica das aulas, projetos extracurriculares 
deverão ser repensados. O novo Exame 
Nacional do Ensino Médio foi acatado por 
especialistas. 

Para crianças
 » Uma nova abordagem feita pelo já tradicional 

na cidade Teatro Mapati. Trata-se de estreia 
de espetáculo da Cia Teatral Mapati inspirado 
na poesia de Manoel de Barros para trazer 
ao centro de reflexões das famílias de forma 
lúdica o envelhecer e o Alzheimer. Veja mais 
informações no Blog do Ari Cunha.

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

 » RUY ALTENFELDER
Advogado e presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas (APLJ) 
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Disfunção corrigida 
Tratamento para doença dermatológica relacionada ao sistema imunológico piora os sintomas em pessoas obesas. 
Pesquisadores descobriram como reverter o efeito, “emagrecendo” as moléculas de camundongos acima do peso 

P
esquisadores norte-ame-
ricanos descobriram um 
importante mecanismo 
associado à forma como 

a obesidade afeta o sistema imu-
nológico, o que poderá ajudar 
a tratar pessoas acima do pe-
so, que sofrem de doenças co-
mo asma e alergias. O excesso 
de gordura corporal está asso-
ciado a diversas enfermidades 
e também atra-
palha o funciona-
mento das defesas 
do organismo, im-
pactando negati-
vamente a respos-
ta a diversos tipos 
de medicamentos. 
O estudo foi publi-
cado ontem, na re-
vista  Nature.

Mais de 1 bilhão 
de pessoas estão 
obesas em todo 
o mundo, segun-
do a Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS). Esta con-
dição, caracteriza-
da por um índice 
de massa corpo-
ral acima de 30kg/
m², afeta 19,8% da 
população brasi-
leira, uma tendên-
cia em crescimen-
to. Alex Marson, 
diretor do Insti-
tuto Gladstone da 
Universidade da 
Califórnia, câm-
pus de San Fran-
cisco (UCSF), e au-
tor sênior do estu-
do, conta que já se 
sabe que o excesso 
de peso — um es-
tado inflamatório 
crônico — altera o 
sistema imunoló-
gico de inúmeras 
maneiras.

Na obesidade, o curso de 
doenças como infecções, aler-
gia e câncer costuma ser dife-
rente, assim como a resposta a 
alguns tratamentos. “Estamos vi-
vendo em uma era em que a taxa 
de obesidade está aumentando 
em todo o mundo”, diz Marson. 
“Mudanças na dieta e na com-
posição corporal podem afetar 
o sistema imunológico, por isso 

temos que pensar 
em como as doen-
ças que envolvem 
o sistema imuno-
lógico podem dife-
rir entre os indiví-
duos”, afirma.

Dermatite 

No estudo, a 
equipe constatou 
que, quando ca-
mundongos com 
dermatite atópi-
ca — um tipo co-
mum de inflama-
ção alérgica da 
pele — são tra-
tados com me-
dicamentos que 
visam o siste-
ma imunológi-
co, a pele espes-
sa e com cocei-
ra desses animais 
é curada rapida-
mente. Mas os 
cientistas desco-
briram também 
que a mesma te-
rapia em cobaias 
obesas piora os 
sintomas. Isso 
ocorre porque a 
obesidade altera 
os fundamentos 
moleculares da 
inflamação alér-
gica, tanto em 
animais quan-
to em humanos. 

Mais de 1 bilhão de pessoas têm IMC acima de 30kg/m², condição que afeta quase 20% da população brasileira 

Pxhere/Divulgação 

Nos últimos anos, os cientis-
tas desenvolveram medicamen-
tos destinados ao tratamen-
to da dermatite atópica, amor-
tecendo a resposta das células 
TH2. Quando o patologista Sa-
gar Bapat tratou camundongos 
obesos com uma dessas drogas, 
a estratégia não só não aliviou 
os sintomas, como, na verda-
de, piorou significativamente a 
doença. “O tratamento tornou-se 
um antitratamento robusto”, diz 
Bapat. “Isso sugere que você po-
de ter gêmeos idênticos no hos-
pital com a mesma doença, mas 
se um é obeso e o outro é magro, 
talvez o mesmo medicamento 
não funcione em ambos.”

Os pesquisadores suspeita-
ram que a disfunção em uma pro-
teína chamada PPAR-gama po-
de estar mediando a ligação en-
tre obesidade e inflamação. Em 
1995, Ronald Evans e sua equipe 

descobriram que o PPAR-gama 
era um regulador mestre das célu-
las de gordura, e alvo de um medi-
camento aprovado para diabetes.

Inflamação

Quando os cientistas trata-
ram camundongos obesos com 
dermatite atópica com uma des-
sas drogas ativadoras de PPAR-
gama, chamada rosiglitazona, a 
pele dos animais melhorou, e o 
perfil molecular da doença mu-
dou. Além disso, os medicamen-
tos destinados à inflamação do 
tipo TH2 foram, então, quase 
como nos roedores magros, ca-
pazes de melhorar a dermati-
te atópica nos com obesidade. 
“Essencialmente, nós ‘desen-
gordamos’ imunologicamente 
camundongos obesos sem alte-
rar seu peso corporal”, diz Bapat.

A equipe também analisou 

dados de pacientes humanos 
com doenças alérgicas, incluindo 
59 pessoas com dermatite atópi-
ca, bem como centenas de indi-
víduos com asma (outra condi-
ção que também envolve uma 
reação do sistema imunológico) 
inscritos em um grande estudo 
longitudinal existente. Eles des-
cobriram que aqueles com obe-
sidade eram mais propensos a 
apresentar diminuição dos sinais 
da inflamação de TH2 esperada.

Embora sejam necessários 
mais estudos em humanos, os 
dados sugerem que, tanto em 
pessoas quanto em camundon-
gos, a obesidade causa uma mu-
dança na inflamação que tem 
consequências para a patologia 
da doença alérgica e para a efi-
cácia das terapias imunológi-
cas que visam a inflamação as-
sociada ao TH2 . “O que gosta-
ríamos de saber mais agora é 

exatamente como acontece a tro-
ca de células T”, diz Ye Zeng, pro-
fessor de imunologia em Salk. 
“Há mais detalhes aqui para des-
cobrir que podem ter relevância 
para uma série de doenças rela-
cionadas à alergia e à asma.”

No entanto, o novo estudo 
aponta para a utilidade de com-
binar a terapia que tem como al-
vo a inflamação TH2 com uma 
droga PPAR-gama, como, a rosi-
glitazona para tratar pacientes 
obesos com dermatite atópica. 
“Este é um caso em que nossa 
descoberta científica pode ter 
uma aplicação muito segura e 
rápida à terapia em humanos”, 
diz Evans. “Nossas descobertas 
pré-clínicas sugerem que esses 
medicamentos já aprovados pela 
FDA (órgão regulatório norte-a-
mericano) podem ter um bene-
fício exclusivo de cotratamento 
em certos pacientes.”

"Aplicação rápida e segura" em humanos

 Cientista manipula droga adaptada aos roedores da pesquisa 

 Michael Short

Um estudo realizado nos EUA 
e publicado no The New England 
Journal of Medicine mostra que 
a vacinação de crianças de 5 a 
11 anos reduziu as hospitaliza-
ções por covid-19 em mais de 
dois terços, durante o surto nor-
te-americano da variante ômi-
cron, além de protegê-las con-
tra doenças graves. O imunizan-
te ao qual a pesquisa se refere é 
o da Pfizer/BionTech.

“A razão para uma criança re-
ceber a vacina é prevenir com-
plicações graves da infecção por 
Sars-CoV-2, incluindo a hospita-
lização”, diz Adrienne Randolph, 

dos Centros de Controle e Pre-
venção de Doenças e coautora do 
estudo. “Esta evidência mostra 
que a vacinação reduz substan-
cialmente esse risco em crianças 
de 5 a 11 anos.”

O estudo aproveitou dados 
da rede nacional Overcoming 
covid-19 Network, que Ran-
dolph lançou em 2020. Incluiu 
1.185 crianças com a doen-
ça, em 31 hospitais pediátri-
cos nos EUA: 918 adolescentes 
de 12 a 18 anos e 267 meninos 
e meninas de 5 a 11. A equipe 
também recrutou pacientes de 
idade semelhante que foram 

hospitalizados por outros moti-
vos e serviram como controles.

Doença grave 

Das crianças de 5 a 11 anos 
hospitalizadas com covid-19, 
92% não foram vacinadas. Des-
tas, 16% estavam gravemen-
te doentes, precisando de me-
didas de suporte à vida, co-
mo intubação. Destas, 90% 
não haviam recebido imuni-
zação. Com base nas observa-
ções, os pesquisadores calcu-
lam que duas doses da vaci-
na Pfizer–BioNTech foram 68% 

eficazes na prevenção da in-
ternação durante o surto da 
variante ômicron. Como essa 
faixa etária só recentemente 
se tornou elegível para a vaci-
na, os números não foram su-
ficientes para avaliar a doença 
crítica separadamente.

Entre os adolescentes de 12 
a 18 anos, a vacinação foi 92% 
eficaz contra a hospitalização 
com a variante delta, caindo 
para 40% com a ômicron. Em 
termos de prevenção de doen-
ças críticas, a imunização foi 
96% efetiva no período da pri-
meira e 79% na segunda.

Vacina protege crianças pequenas
CovID-19

Imunizante reduziu as hospitalizações em 68% , diz pesquisa

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

“Nossas descobertas demons-
tram como as diferenças em 
nossos estados metabólicos in-
dividuais podem ter um gran-
de impacto na inflamação e co-
mo os medicamentos disponí-
veis podem melhorar os prog-
nósticos de saúde”, diz Ronald 
Evans, um dos autores do estu-
do e diretor do Laboratório de 
Expressão Genética do Institu-
to Salk, na Califórnia.

Durante os estudos de pós-
graduação em Salk e em pes-
quisas subsequentes no labo-
ratório de Alex Marson, o pa-
tologista e agora professor da 

UCSF Sagar Bapat, queria sa-
ber, em nível molecular, como 
a obesidade afetava a dermati-
te atópica. Ele descobriu que, 
quando os camundongos se 
tornavam obesos por come-
rem uma dieta rica em gordu-
ra antes da indução da doen-
ça, eles desenvolviam sinto-
mas mais graves do que os 
animais magros. Para enten-
der o porquê, Bapat e os co-
legas analisaram as células e 
moléculas do sistema imuno-
lógico que estavam ativas em 
cada grupo de cobaias.

“O que esperávamos ver nos 

camundongos obesos era ape-
nas um grau maior do mesmo 
tipo de inflamação”, diz Bapat. 
“Em vez disso, vimos um tipo 
completamente diferente de 
inflamação.” Ele explica que as 
células T auxiliares do corpo, 
que ajudam a proteger con-
tra infecções, mas também se 
tornam hiperativas em doen-
ças autoimunes ou alergias, 
podem ser agrupadas em três 
classes: TH1, TH2 e TH17. Os 
cientistas consideraram a der-
matite atópica uma doença TH 
2; isso significa que as célu-
las TH2 são as que causam a 

inflamação da pele.
Em camundongos magros 

com dermatite atópica, Bapat 
e os colegas realmente desco-
briram que as células TH2 esta-
vam ativas. Nos animais obesos 
com a mesma condição, no en-
tanto, essas mesmas estruturas 
foram ativadas. Em nível mo-
lecular, isso significava que a 
dermatite atópica era comple-
tamente diferente nos roedo-
res com obesidade, levantan-
do a questão se as drogas que 
funcionam nos magros tam-
bém seriam eficazes naqueles 
com excesso de peso.

Alex Marson, cientista 

Temos que 
pensar em como 
as doenças 
que envolvem 
o sistema 
imunológico 
podem diferir 
entre os 
indivíduos",

Alex Marson, 

pesquisador sênior
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Administradores deixam 
cargos de olho nas urnas

Ao menos 10 gestores regionais do Distrito Federal devem concorrer no próximo pleito. Com visibilidade 

E
m meio ao período eleito-
ral de 2022, atores políti-
cos do Distrito Federal se 
movimentam para figurar 

nas urnas em outubro. Uma das 
datas mais importantes para os 
possíveis candidatos é o prazo 
para que agentes públicos dei-
xem os cargos para participar 
da corrida eleitoral. O período 
se encerra no próximo sábado. 

Atentos ao calendário do pleito, 
ao menos 10 administradores re-
gionais devem disputar uma ca-
deira na Câmara Legislativa do 
DF (CLDF). Desses, três pediram 
exoneração das funções e o res-
tante deve deixar os cargos até 
sexta-feira.

Entre os gestores das regiões 
administrativas que querem 
atuar como deputados distri-
tais, estão Fernando Fernandes, 
de Ceilândia; Gustavo Aires, de 
Samambaia; Alan Valim, de São 
Sebastião; Daniel de Castro, de 

Vicente Pires; Vânia Gurgel, da 
SCIA e Estrutural; Marcelo Fer-
reira, do Lago Norte; Carlos Dal-
van Soares, do Recanto das Emas; 
Sergio Damaceno, do Paranoá; 
Renato Andrade, de Taguatinga; 
e Telma Rufino, de Arniqueira.

Estar à frente de uma admi-
nistração é, sem dúvida, um di-
ferencial para esses candida-
tos. A atuação serve de vitri-
ne e palanque, conforme ana-
lisa a cientista política Michel-
le Fernandez, pesquisadora do 
Instituto de Ciência Política da 

Universidade de Brasília (UnB). 
“Quando a pessoa está em uma 
administração, ela tem visibili-
dade e contato com o público 
daquela região”, esclarece.

O ideal, segundo o profes-
sor de ciências políticas do Ib-
mec Jakson de Toni, é que o go-
verno do DF promova listas trí-
plices. Na própria Lei Orgâni-
ca do Distrito Federal, segun-
do ele, consta que é importan-
te ter participação popular no 
processo de escolha de admi-
nistradores, o que não ocorre 

atualmente. Jakson afirma que, 
de acordo com pesquisas da 
Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal (Codeplan) 
e reclamações da Ouvidoria do 
DF, existe uma desigualdade de 
desempenho nas várias admi-
nistrações regionais. As dificul-
dades, geralmente, são as mes-
mas: saúde, educação, demora 
no atendimento e baixa resolu-
tividade nos atendimentos das 
demandas do cidadão. “As elei-
ções democráticas são um meio 
de punir os administradores 

que são ineficientes, ineficazes 
e incompetentes”, avalia.

“A má gestão é uma desvan-
tagem, o desempenho eleitoral 
ficará enfraquecido”, esclarece. 
Essa falta de cuidado respinga 
no próprio governador, segun-
do o cientista político, uma vez 
que é ele quem indica o respon-
sável direto por cada RA. Jakson 
ainda explica ser provável que 
as campanhas eleitorais dos ad-
ministradores estejam bastan-
te ligadas à do chefe do Execu-
tivo local.

 » ANA ISABEL MANSUR
 » ANA LUISA ARAUJO
 » PEDRO MARRA

Administradores regionais que querem disputar uma 
vaga na Câmara Legislativa começam a deixar cargos 

 Hugo Barreto/Esp. CB/D.A Press

recorrente nos últimos anos, eles têm vantagem sobre os outros candidatos e precisam deixar as funções nas RAs até sábado

Samambaia, a qual a gente te-
ve contato nesses anos como 
administrador”, afirma.

VICENTE PIRES

Daniel de Castro deixou a ad-
ministração de Vicente Pires na 
sexta-feira, após três anos e três 
meses. Ele acredita que o tra-
balho feito na cidade durante a 
gestão gera expectativas. “Não 
fizemos (os trabalhos) por vo-
tos, mas acaba ajudando. Espe-
ramos obter o reconhecimen-
to da cidade, que precisa ter um 
representante”, defende. Ele será, 
novamente, candidato a deputa-
do distrital, cargo que chegou a 
ocupar por 28 dias, entre setem-
bro e outubro de 2019, quando 
o parlamentar Iolando Almeida 
(PSC), de quem é suplente, foi se-
cretário da Pessoa com Deficiên-
cia. Daniel será candidato pelo 
PP, sigla à qual se filiou hoje. Até 

então, ele era do PSC.

PARANOÁ

Sergio Damaceno foi o admi-
nistrador que mais tempo ficou 
à frente da gestão regional do Pa-
ranoá — quase seis anos. Ele dei-
xou o cargo em 11 de março, para 
fazer o curso de oficial dos bom-
beiros, mas afirmou ao Correio 
que sairia da administração de 
todo jeito, mesmo se não fosse 
participar da formação militar. 
Serginho, como é conhecido, foi 
candidato a distrital em 2018, pe-
lo Avante. O pré-candidato ainda 
não sabe por qual sigla disputará 
uma cadeira na CLDF neste ano. 
“Por ser militar da ativa, eu esco-
lho partido só nas convenções. 
Após meu curso (de oficial dos 
bombeiros), vou estudar as no-
minatas”, planeja.

SCIA E ESTRUTURAL

Vânia Gurgel saiu da adminis-
tração da SCIA e Estrutural ho-
je. A ideia da ex-distrital, que foi 
administradora do Guará, é ten-
tar de novo um assento na CLDF. 
“Foi muito gratificante assumir a 
cidade. É onde está o povo caren-
te, que precisa de muito apoio”, 
pondera. “Estou há 11 meses no 
cargo, e consegui desempenhar 
e colocar projetos para andar, 
além de executar o que estava 
parado”, completa. Vânia foi elei-
ta pela primeira vez em 2018, co-
mo deputada distrital, pelo Pros. 
A princípio, ela planeja concorrer 
pela sigla em outubro.

ARNIQUEIRA

Após deixar a gestão da Ar-
niqueira, amanhã, Telma Ru-
fino vai concorrer novamen-
te a deputada distrital, cargo 
que ocupou de 2015 a 2018, e 
voltou em junho de 2021, pelo 

Pros. A ex-parlamentar será 
candidata pelo MDB neste ano. 
Telma destaca que, durante a 
campanha, vai defender pau-
tas como a regularização de 
terras e a defesa dos direitos 
das mulheres. Ela foi presi-
dente da CPI do Feminicídio 
da CLDF. “Pretendo continuar 
defendendo as pautas voltadas 
as mulheres”, assegura.

RECANTO DAS EMAS

O empreendedor Carlos Dal-
van vai deixar o cargo de admi-
nistrador do Recanto das Emas 
— onde foi dono de restauran-
tes de 2014 a 2018 — amanhã. 
“A gente se encontra com líde-
res comunitários a cada mês, de 
acordo com a disponibilidade 
dos moradores”, afirma. Ele pla-
neja focar na segurança pública 
e em melhorias de infraestrutu-
ra na cidade, como iluminação 

de LED, reforma dos equipamen-
tos públicos e colocação de papa
-entulhos e papa-lixo “para que a 
cidade fique mais limpa”.

TAGUATINGA

Advogado e bispo, Renato An-
drade é administrador de Tagua-
tinga desde setembro de 2020, 
após ser exonerado do cargo de 
secretário de Relações Parlamen-
tares do DF. Renato foi deputa-
do distrital, entre 2007 e 2010 e 
2015 e 2018, esteve à frente da 
administração do Riacho Fundo 
2 e comandou outras secretarias 
em governos anteriores. Ele de-
ve deixar o cargo em Taguatinga 
até sexta-feira para concorrer à 
CLDF, novamente pelo PR. “Ta-
guatinga é a cidade que eu mo-
ro, temos muitos projetos, que 
começamos na minha gestão, e 
vamos trabalhar para concluir 
todos eles”, planeja. 

CEILÂNDIA

Depois de mais de um ano co-
mo administrador de Ceilândia, 
o deputado Delegado Fernando 
Fernandes (Pros) retomou o pos-
to na CLDF ontem, a tempo de 
participar da votação que atua-
lizou a Lei de Uso e Ocupação 
do Solo (Luos). Ele afirma lutar 
por mais investimentos em saú-
de, educação, cultura, esportes 
e lazer para Ceilândia. “Algumas 
grandes obras ficaram para trás, 
como a revitalização de praças 
e da (avenida) Hélio Prates”, ar-
gumenta.

SÃO SEBASTIÃO

Alan Valim deixará o posto de 
administrador de São Sebastião. 
Mergulhador do Corpo de Bom-
beiros Militar do DF (CBMDF), ele 
está em conversa com sete siglas e 
vai priorizar um partido aliado ao 
governador Ibaneis Rocha (MDB). 
Para ele, ter um mandato “aju-
da em emendas parlamentares, 
edital e licenças ambientais para 
trazer equipamentos públicos ne-
cessários para a região”.

SAMAMBAIA

Gustavo Aires decidiu se 
descompatibilizar do cargo 
de administrador de Samam-
baia a partir de uma conversa 
em família. A saída será ama-
nhã. “Vamos resgatar as ba-
ses”, afirma, sobre o plano de 
ação. Gustavo será candida-
to pelo MDB, partido do qual 
o pai, o ex-deputado distrital 
Odilon Aires, foi um dos funda-
dores no DF. “Vamos fazer po-
lítica da forma que sabemos, 
conversando com familiares, 
amigos e com a população de 

 » ANA MARIA CAMPOS

Dos 31 integrantes do primei-
ro escalão do governo Ibaneis 
Rocha, pelo menos sete devem 
se desincompatibilizar até ama-
nhã para concorrer nas próximas 
eleições e ajudar o chefe no pro-
jeto de reeleição.

Advogado como Ibaneis e 
também com atuação na OAB-
DF, o secretário de Atendimen-
to à Comunidade, Severino Ca-
jazeiras, vai disputar mandato 
de deputado federal pelo MDB. 
Na última eleição, ele concorreu 
a um mandato de deputado dis-
trital, teve 3,1 mil votos e não se 
elegeu. No governo Ibaneis, exer-
ceu cargo de visibilidade. Vai com 
mais chance agora.

Um dos secretários mais pró-
ximos de Ibaneis, o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Secretários 
preparam 
saída

Ericka Filippelli
 

Ed Alves/CB/D.A Press

Marcela Passamani

Carlos Vieira/CB/D.A.Press

Vanessa Mendonça 

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Daniel Alves/CB/D.A Press

Gilvan Máximo

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 Severino Cajazeiras

Gilvan Máximo, também quer 
um mandato de deputado federal. 
Com base entre evangélicos e setor 
produtivo, ele está filiado ao Repu-
blicanos. Também pode ter votos 
no Entorno, já que atou secretário 
Extraordinário para o Entorno do 
DF no governo de Marconi Perillo 
(PSDB), entre 2011 e 2014. Assim 
que deixou o cargo, concorreu a 
deputado federal e obteve 58.466 
votos, mas não se elegeu.

A secretária de Justiça e Cida-
dania, Marcela Passamani, está no 

páreo por uma vaga de deputada 
federal. Mulher do advogado Gus-
tavo Rocha, chefe da Casa Civil do 
DF, Marcela desenvolveu um tra-
balho voltado para o consumidor, 
idoso, crianças em situação de ris-
co e igualdade racial. Para disputar 
as eleições, ela escolheu o PL, par-
tido da ministra-chefe da Secreta-
ria de Governo da Presidência da 
República, Flávia Arruda.

Outras duas mulheres que de-
vem concorrer são as secretárias 
de Defesa dos Direitos da Mulher, 

Ericka Filippelli, e de Turismo, 
Vanessa Mendonça. As duas são 
pré-candidatas a deputada dis-
trital. Ericka deixou o MDB para 
não trombar na disputa eleitoral 
com o sogro, Tadeu Filippelli, que 
também concorrerá a um man-
dato de deputado distrital. Ela 
já declarou que está totalmente 
engajada na reeleição de Ibaneis. 
Nos últimos dias, Ericka conver-
sou com dirigentes de vários par-
tidos, mas ainda não ingressou 
em nenhuma legenda. Já Vanessa 

está fechada com o MDB.
Deputado distrital pelo Repu-

blicanos, Martins Machado reas-
sumiu o mandato na Câmara Le-
gislativa para concorrer à reelei-
ção. Em 2018, ele foi o candida-
to mais votado. Teve 29.457 votos 
com apoio da Igreja Universal do 
Reino de Deus. Agora volta, ain-
da pelo Republicanos, mas com a 
bandeira de ter atuado na Secre-
taria Extraordinária da Família.

O grande mistério no go-
verno é a permanência ou não 

do secretário de Governo, José 
Humberto Pires. Ele diz que ain-
da não tomou uma decisão so-
bre filiação e desincompatibili-
zação. Ele é considerado um co-
ringa, que pode entrar em qual-
quer posição nas eleições. Mas 
o prazo para essa decisão termi-
na sábado, deadline para quem 
quer concorrer. O Pros é um par-
tido à espera de José Humber-
to. Nos últimos dias, no entanto, 
ele está envolvido em questões 
familiares.
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Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Entrada no PDT com apoio 
para disputar o governo

A senadora Leila Barros entrou, ontem, no PDT já com um grupo 
formado para disputar uma eleição majoritária. Os senadores José 

Antônio Reguffe (União Brasil) e Izalci Lucas (PSDB) estiveram no ato 
e defenderam unidade. Os deputados Paula Belmonte (Cidadania-

DF) e Professor Israel, que deve ingressar, hoje, no PSB, além de 
pedetistas, como Joe Valle, demonstraram que estarão juntos nas 

eleições. Só falta definir as posições. O presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, anunciou: “Eu quero você como candidata a 
governadora. A Leila entra para ser protagonista da história”.

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

R$ 135,1 MILHÕES
Foi o valor investido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social em programas de benefícios sociais e de 
transferência de renda, segundo o governador Ibaneis Rocha.

SIGA O DINHEIRO

Em busca de mais autonomia

Ao CB.Poder, parlamentar avalia que o PSD vai ganhar força no DF e ressalta a destinação de mais de R$ 28 milhões para a saúde

D
e olho em mais um man-
dato no Legislativo local, 
o deputado distrital Jorge 
Vianna deixou o Podemos 

e filiou-se ao PSD, ontem. Ao jor-
nalista Carlos Alexandre, o parla-
mentar ponderou que o retorno à 

sigla, a qual fez parte em 2014, foi 
motivado por liberdade política. 
“Eu preferi ir para um partido que 
me dá autonomia para fazer mi-
nhas críticas, e que eu seja nem de 
um lado nem do outro.”, disse em 
entrevista ao programa CB.Poder 
— parceria do Correio Brazilien-

se com a TV Brasília.

O distrital Jorge Viana pondera que saúde não é prioridade do GDF

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 » PAULO MARTINS*

 »Entrevista | JORGE VIANNA | DEPUTADO DISTRITAL (PSD)

O que significa essa 
nova etapa no PSD?

Eu estou retornando ao PSD. Em 
2014, eu fui o deputado mais vota-
do pelo PSD, mas não fui eleito por 
questões de coligação. Isso nos pos-
sibilita fazer essa mudança, princi-
palmente baseando na polarização 
que há no Brasil, e não acho isso sau-
dável. Eu preferi ir para um partido 
que me dá autonomia para fazer mi-
nhas críticas, e que eu seja nem de 
um lado nem do outro. Tenho certe-
za que o partido vai ser um dos mais 
fortes de Brasília. Preferi ir para um 
partido em que eu me sinto seguro 
para uma próxima legislatura.

Haverá uma renovação no 
partido em meio a algumas 
práticas iguais ou de 
retrocesso?

Os nomes são novos, nesta legis-
latura, mas cometem os mesmos 

erros. Espero fazer uma nominata 
forte para ajudar nas políticas pú-
blicas em Brasília. O partido tem 
que ser objetivo. Não adianta estar 
em um partido que não tenha ideo-
logia, nós temos que ter ideologia: 
a minha é a da área de saúde — to-
dos sabem disso e deixei bem cla-
ro que minha bandeira é a saúde, 
então tenho que ter liberdade pa-
ra ter minhas críticas e participar.

Qual será seu posicionamento 
relacionado ao governador?

Hoje, faço parte da base aliada 
do governo. Na verdade, falo que 
sou aliado, mas não sou alienado. 
Eu votei muitas vezes contra pro-
jetos do governo: votei contra o 
Iprev (Instituto de Previdência dos 
Servidores do Distrito Federal), 
assinei a CPI da Saúde, votei con-
tra a expansão do Iges (Instituto 
de Gestão Estratégica de Saúde). 

Não mudo minhas convicções a 
não ser que me provem o contrá-
rio, mas não me provaram, então, 
permaneci assim. Não se pode es-
tar sempre a favor, baixando a ca-
beça — isso não existe na Câma-
ra, eu sou independente e de uma 
base que fortalece as políticas do 
Distrito Federal.

Sobre a CPI da Saúde, diria que 
é o problema mais grave do 
governo Ibaneis? Como isso 
será tratado na campanha?

A saúde é o gargalo de qual-
quer governo. Assinei a CPI por 
estarmos naquela situação, com 
secretário preso em meio à pan-
demia, no exercício do cargo. A 
gente tinha que tomar uma pro-
vidência. Não podemos remoer 
e tripudiar na mesma tecla, te-
mos que avançar. Pessoalmente, 
não posso fazer nada sem ajudar. 
Fui o deputado que mais encami-
nhou emenda nesses últimos três 
anos, mais de R$ 28 milhões para 
a saúde. Em um balanço das áreas 

gerais, a saúde ficou em terceiro 
ou em quarto lugar como priori-
dade, até a cultura veio antes. A 
saúde é prioridade mesmo? Pa-
ra quem? Eu fui intitulado de “de-
putado da saúde”, por falar mui-
to disso, mais ainda por ser téc-
nico de saúde e cobro muito por 
conhecer e saber do que se usa 
no chão do hospital até o equipa-
mento mais moderno.

Como o senhor vê a falta 
de profissionais de saúde?

Temos realmente um déficit e 
temos um índice alto de pessoas 
que adoecem, principalmente 
com uma pandemia. Há uma fal-
ta de interesse por parte dos médi-
cos, porque não se paga bem e por 
não quererem trabalhar em áreas 
distantes do centro, o que é co-
mum em todo Brasil. Mesmo com 
um número razoável de médicos 
por habitante no Distrito Federal, 
temos que saber como eles estão 
e onde eles estão para termos um 
balanço melhor da situação.

Qual raio-x o senhor 
faz da sua legislatura?

O revolucionário na saúde é o 
Remédio Para Todos: uma lei mi-
nha, de 2019, que garante ao ci-
dadão o acesso a medicamentos 

e insumos (fraldas, seringas e ou-
tros) em farmácias particulares, 
quando não tem em farmácias pú-
blicas. Quando a gente vai ao hos-
pital público e não tem medica-
mento, o paciente compra em uma 
farmácia privada ou não toma o 
medicamento. Se ele não tomar o 
remédio, pode agravar uma doen-
ça como diabetes ou hipertensão e 
parar em uma UTI, onde a diária 
custa R$ 5 mil. Então, como um 
medicamento que custa de R$ 30 a 
R$ 40 não é fornecido, mas o Esta-
do paga R$ 5 mil em uma diária de 
UTI? Tenho certeza de que muitos 
pacientes são internados por não 
terem seguido corretamente o tra-
tamento medicamentoso.

Como é essa história da 
lei dos personal trainers? 
Essa lei está em vigor?

Fiz uma lei que garante ao ci-
dadão ter um acompanhante 
profissional de saúde. O personal 
não é cliente da academia, ele é o 
acompanhante do cliente, e, nes-
sa lei, eu deixo esse direito. A res-
ponsabilidade pelo personal é do 
aluno, incluindo valores de uso. 
Essa lei está em vigor.

*Estagiário sob a supervisão 
de Guilherme Marinho

 Cadu Gomes/Divulgação

 R
ic

ar
do

 S
tu

ck
er

t/
Lu

la
/D

iv
ul

ga
çã

o

Ed
 A

lv
es

/C
B

/D
.A

 P
re

ss

Divulgação

Divulgação/PSD

Ciro lança Leila

Nas redes sociais, Ciro Gomes, candidato à Presidência pelo PDT, 
parabenizou Leila Barros pela entrada no partido: “Calorosas boas-
vindas à querida e valorosa Leila que hoje se filia ao nosso PDT para 

ser a futura governadora de Brasília”.

Kassab quer PO no Senado

Na solenidade de filiação, ontem, de 102 novos integrantes 
do PSD, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, 

lançou a pré-candidatura de Paulo Octávio ao Senado. “Não 
é hora de empurrar o Paulo para uma missão? Paulo foi um 
extraordinário deputado federal e senador. Sou amigo dele 

há quase 30 anos. Como Brasília e o Brasil precisa, vamos 
empurrar o Paulo para ser nosso senador.”

Novo partido e novos planos

O ex-vice-governador do DF Renato 
Santana decidiu seguir os passos de seu 
principal aliado na política, Rogério 
Rosso, e trocou o PSD pelo PP. Na 
última eleição, ele teve 31.379 votos. 
Dava para ter sido eleito deputado 
distrital. Mas ele concorreu para 
federal. Agora, ele vai na boa. É pré-
candidato à Câmara Legislativa.

Paula fica no Cidadania 
para concorrer 
à vaga de senadora

A deputada Paula Belmonte 
acertou a permanência no Cidadania 
com o presidente nacional, Roberto 
Freire. A condição é a candidatura ao 
Senado em aliança com o senador 
José Antônio Reguffe (União Brasil). 
Freire topou. Já estava na articulação 
para apoiar Reguffe.

Izalci perde força com federação

Os projetos de Paula Belmonte (Cidadania-DF) trombam com 
os do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). É que Cidadania e PSDB 
formaram uma federação e fica impossível lançar os dois políticos na 
chapa majoritária. Na ata de criação da federação, o Cidadania tem 
mais força e prevalência de decisões que o PSDB, uma vez que vale 
mais quem teve mais votos para deputado federal em 2018.

Quem é quem?

A vários interlocutores, Izalci tem dito que estará ao lado de Paula 
Belmonte e Reguffe nas eleições. Mas na cabeça de chapa. Muita água 
ainda vai passar por debaixo da ponte. Mas, hoje Reguffe, trabalha 
para ser candidato ao Executivo.

Barbara Cabral/Esp. CB/D.A Press

Foi sem 
nunca ter sido

Desde 2019, o 
ex-deputado Wasny 
de Roure estava, 
supostamente, filiado 
ao PDT, depois de mais 
de 25 anos no PT. Neste 
ano, no entanto, Wasny 
descobriu que seu nome 
nunca constou como 
integrante do partido 
na Justiça Eleitoral. 
Pedetistas dizem que o 
deslize foi do próprio 
Wasny que não teria 
levado o título de eleitor 
ao TRE-DF. Agora, não 
importa. Wasny vai 
migrar, hoje, para o PV.

Engajamento

Ao ingressarem no PV, 
o deputado Reginaldo 
Veras e o ex-deputado 
Wasny de Roure se 
engajaram no projeto de 
candidatura do distrital 
Leandro Grass, também 
do partido, ao GDF.

Comando no PTB

O ex-deputado 
Paulo Roriz assumiu o 
comando do PTB no 
DF. O partido passou 
de mão em mão nos 
últimos meses.

Solidariedade com Hélio José

O Solidariedade estava sob o comando 
do deputado Professor Israel Batista, mas 
passou para as mãos do ex-senador Hélio 
José. Com isso, estará na base de Reguffe. 
Acordo passou pelo presidente do 
partido, Paulinho da Força.

Lula vem a Brasília 
acertar palanque

Depois que o PT-DF lançou a pré-
candidatura de Rosilene Corrêa ao GDF, o ex-

deputado Geraldo Magela cavou uma conversa 
cara a cara com Lula. Os dois são amigos desde 

a fundação do PT. Lula era o presidente, e 
Magela, tesoureiro. Lula prometeu vir a Brasilia 
para dialogar com petistas. Quer um palanque 

forte no DF, e a fila de candidaturas pode 
deixar sequelas na campanha.
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Crônica da Cidade

O tapa
do Oscar

No táxi, no cafezinho e no carro, vol-
tando para casa, só se fala em um assun-
to: o tapa de Will Smith em Chris Rock, 
durante a cerimônia do Oscar, em repre-
sália às facécias do suposto humorista 
sobre a esposa de Will, Jada Pinkett. Mas, 
antes de entrar no tema, permitam-se 
uma digressão. Há alguns anos, quan-
do trabalhava no caderno Turismo, do 
Correio, ganhei um modesto prêmio de 
melhor matéria sobre o Recife.

Um estagiário veio me entrevistar 
para fazer uma pequena nota e de-
clarei: “prefiro ganhar esse prêmio 
do que o Oscar, aquela festa cafo-
na”. Era uma blague, mas acho o Os-
car uma festa cafona, de cartas mar-
cadas da indústria cinematográfica, 
em que nem sempre os melhores e os 
mais talentosos levam o prêmio. No 
entanto é uma vitrine fantástica, em 
que qualquer espirro repercute para 
o restante do planeta.

O tapa de Will em Chris Rock rou-
bou a cena. Na biografia recém-lançada, 
existe uma explicação para a atitude in-
tempestiva de Will: ele se sentia culpa-
do pelo fato de, durante a infância, não 
ter defendido a mãe de uma agressão do 

pai. Não cometeria o pecado da omissão 
uma segunda vez. Qualquer um de nós 
poderia ter aquela reação.

Chris Rock mereceu o tabefe, mas, 
ainda assim, está claro, a esta altura 
dos acontecimentos, até Will Smith sa-
be que a decisão dele não foi a melhor. 
Fazer piada com a doença de uma mu-
lher é, antes de tudo, covardia. Não con-
sigo encontrar graça em algo tão estúpi-
do. A maneira como rimos é reveladora 
dos nossos valores, da nossa sensibilida-
de, do nosso caráter e da nossa humani-
dade. Existem situações em que não ca-
bem nenhuma gracinha.

Falar quando você não está na pele ou 
na situação do outro é fácil. Todos nós 
estamos expostos a essas circunstâncias 

e a esses riscos. Will perdeu uma grande 
oportunidade de dar uma lição de civi-
lidade ao planeta em um momento tão 
marcado pela violência e pela boçalida-
de. Seria muito bom se ele tivesse feito 
um discurso certeiro quando fosse rece-
ber o prêmio e expusesse a covardia e a 
boçalidade de Chris Rock.

Rock alegou que desconhecia a doen-
ça de Jada. O planeta Terra inteiro sabia, 
menos ele. Rock agrediu primeiro e foi o 
único a não pedir desculpas. Os imbecis 
sempre existiram, mas, com a internet, 
eles ganharam voz e plateia. Ante às ce-
nas deprimentes a que estamos expos-
tos nos últimos tempos, lembrei-me de 
trecho escrito pelo poeta franco-uru-
guaio Lautreamont.

Ao ver o riso de um filósofo que as-
siste à cena de um asno comer um figo, 
o poeta se inflama de indignação e de 
senso de humor: “Ah, o filósofo insen-
sato que se pôs a gargalhar vendo um 
asno comendo um figo. Nada invento, 
os livros antigos mostraram com mais 
detalhes esse vergonhoso despir-se da 
nobreza humana. Pois bem, fui testemu-
nha de algo mais forte, vi um figo comer 
um asno. E, todavia, não ri, francamente, 
nenhuma porção bucal chegou a mover-
se. A necessidade de chorar tomou con-
ta de mim com tamanha força que meus 
olhos deixaram cair uma lágrima: 'Na-
tureza, natureza'; exclamei soluçando, 
'o gavião estraçalha o pardal, o figo co-
me o asno e a tênia devora o homem!'”.

Violência vai além da geografia

Artigo de pesquisadores da UnB mostra que regiões com altos índices de criminalidade não, necessariamente, 

A 
violência escolar no Dis-
trito Federal se tornou 
um tema de debate nas 
últimos semanas, após 

casos de brigas entre estudan-
tes — os dois episódios mais 
graves terminaram no esfaquea-
mento de um adolescente em 
Ceilândia e de uma garota em 
São Sebastião. Apesar de essas 
ocorrências terem sido em áreas 
da periferia, um estudo realizado 
por pesquisadores da Universi-
dade de Brasília (UnB) e publica-
do na revista Educação & Socie-
dade mostra que, diferentemente 
do imaginário popular, as unida-
des de ensino que registram mais 
agressões entre alunos não estão, 
obrigatoriamente, inseridas em 
regiões administrativas com al-
tas taxas de criminalidade.

O artigo A violência urbana 
e escolar nas periferias de Bra-
sília foi publicado pelo doutor 
em educação pela UnB Sullyvan 
Garcia da Silva e pelos professo-
res Paulo Lima Junior e Haydée 
Caruso, ambos da universidade. 
“Reunimos alguns dados forneci-
dos pela Secretaria de Segurança, 
de índice de homicídio e violên-
cia, e dados da Codeplan (Com-
panhia de Planejamento do DF), 
como informações de renda e cor 
da população. Com isso, chega-
mos à informação de que as re-
giões administrativas com altos 
índices de violência não, neces-
sariamente, tinham uma escola 
violenta”, destaca Sullyvan.

O pesquisador avalia que o 
contrário também acontece. “Re-
giões tranquilas, como o Plano 
Piloto, que têm um baixo índi-
ce de criminalidade, têm escolas 
violentas. Apesar desse resulta-
do, ainda é prematuro dizer qual 
o motivo dessa relação e fazer um 
diagnóstico. É preciso mais estu-
dos e novos dados para entender 
esse fenômeno”, pondera o dou-
tor em educação.

O artigo nasceu da pesqui-
sa de doutorado de Sullyvan, 
concluída em outubro de 2021. 
“Apesar desse foco dado ago-
ra no tema pela sociedade, as 
pesquisas sobre violência es-
colar acontecem desde 1980 de 
forma sólida. Em 2019, os dados 

Arquivo Pessoal

 » EDIS HENRIQUE PERES

A Secretaria de Educação 
(SEE-DF) reabriu edital para 
contratação de empresa para 
a vigilância patrimonial de es-
colas da rede pública, ontem. A 
licitação será dividida em dois 
lotes e tem valor estimado de 
R$ 296,6 milhões, com início 
do pregão em 13 de abril, às 
10h. Em nota, a pasta ressal-
ta que a medida não tem re-
lação com os casos de violên-
cia. “O serviço de vigilância já 
é prestado no dia a dia da re-
de pública de ensino e não tem 
qualquer relação com o Plano 
de Urgência pela Paz nas Esco-
las, lançado para inibir a vio-
lência entre os estudantes”, in-
forma o texto.

A Secretaria destacou que to-
das as ações que envolvam inves-
tigação, contenção ou medidas na 
área de segurança do Plano de Ur-
gência serão realizadas pela Se-
cretaria de Segurança Pública e 
“seus órgãos, como as polícias Ci-
vil e Militar”. A publicação no Diá-
rio Oficial do DF explica que a em-
presa contratada prestará serviços 
de “vigilância armada (letal e não 
letal) e supervisão motorizada, 
com fornecimento de mão-de-o-
bra, materiais e equipamentos nas 
Instituições Educacionais, Unida-
des Orgânicas e Coordenações Re-
gionais de Ensino da Secretaria de 
Estado de Educação do DF”.

O processo de serviço conti-
nuado tem duração de 12 meses, 

Contratação de vigilantes patrimoniais

Em 23 de março, uma adolescente de 14 anos foi esfaqueada nas costas e no braço dentro do CEF do Bosque, em São Sebastião

Pedro Marra/CB/D.A. Press

podendo ser prorrogado. O pre-
gão foi aberto pela primeira vez 
em 2021, mas ficou suspenso 

para atender especificações téc-
nicas solicitadas pelo Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. (EHP)

terão escolas violentas. Da mesma forma, áreas mais seguras não garantem tranquilidade às unidades de ensino

que eu recebi foi de um aumen-
to (de violência escolar) três ve-
zes maior em relação à violên-
cia registrada nos anos de 2017 
e 2018. Em 2020, não temos co-
mo quantificarmos isso, devido 
a pandemia”, detalha.

Sullyvan considera que o dis-
tanciamento da escola, causado 
pelo isolamento social, é capaz 
de ter gerado uma dificuldade 

nos adolescentes se relaciona-
rem. “Isso pode ter causado uma 
explosão dos casos de violência, 
devido a sensibilidade de lidar 
com o outro”, analisa. 

Respeito e convivência

Professora do Departamen-
to de Psicologia da Educação da 
Universidade Paulista (Unesp) 

e líder do grupo de estudos e 
pesquisas em educação moral, 
Luciene Tognetta ressalta que o 
acolhimento é fundamental pa-
ra mudar esse cenário. “Se quero 
combater a violência, devo pro-
mover a convivência. Ações que 
façam com que os alunos consi-
gam entender a necessidade de 
respeitar o outro e que eles con-
sigam pensar em ações para o 
bem, no lugar de terem tempo 
de fazerem outras ações, são es-
senciais. As causas da violência 
já existiam antes, mas, depois da 
pandemia, foi intensificado, de-
vido às situações a que os adoles-
centes foram expostos, com mui-
ta ansiedade e depressão cau-
sados pelo isolamento”, explica.

Para Luciene Tognetta, a bus-
ca por entender os estudan-
tes individualmente é o cami-
nho. “A escola é o lugar de for-
mação para a convivência, que 
os alunos precisam conviver. Por 
isso, a especialização dos profis-
sionais é tão importante. Nem 
sempre é dada a devida atenção 
ao problema, porque o aluno é 
direcionado à polícia, é suspen-
so, ao laudo médico, mas não re-
cebe atenção para o problema 
de convivência. Ele é direciona-
do a outros locais e não tem o 
problema solucionado e repa-
rado dentro da unidade”, argu-
menta a professora.

O estudante de 20 anos 

suspeito de planejar 

massacres em escolas 

e eventos no Distrito 

Federal pagou a fiança 

estipulada em  

R$ 5 mil e foi liberado 

após ser preso por 

armazenar vídeos e 

fotos com pornografia 

infantil no celular. 

O rapaz confessou 

participar de grupos 

nazifascistas e 

antidemocráticos 

na internet há, pelo 

menos, um ano.

 » Pagou fiança e 
saiu da cadeia

É prematuro 
dizer qual o 
motivo dessa 
relação e fazer 
um diagnóstico. 
É preciso mais 
estudos e novos 
dados para 
entender esse 
fenômeno”

Sullyvan Garcia da Silva, 
doutor em educação

CNPJ Nº 17.344.597/0001-94

BB Seguridade Participações S.A.

São convidados os Senhores Acionistas da BB Seguridade Participações
S.A. (“BB Seguridade” ou “Companhia”) - companhia aberta - a participarem,
em primeira convocação, da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que
será realizada de modo exclusivamente digital, às 15 horas do dia 29 de abril de
2022, na sede social da Companhia, a fim de tratar da seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária – I- eleger os membros para o Conselho Fiscal;
II- eleger dois membros para o Conselho de Administração, para complementar
o mandato 2021-2023, nas vagas de prerrogativa de indicação: a) do Banco
do Brasil, conforme Art. 14, § 2º, inciso iii do Estatuto Social da Companhia;
e b) do Ministro de Estado da Economia, conforme Art. 14. §2º, inciso ii, em
função do recebimento de nova indicação para a mesma posição; III- tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes,
tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social
encerrado em 31.12.2021; IV- deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; V- fixar o montante global anual
de remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia, do
Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital e
do membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas.
Assembleia Geral Extraordinária - VI- deliberar sobre a capitalização de
reservas de lucro no valor total de R$ 2.872.925.155,25 (dois bilhões, oitocentos
e setenta e dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta
e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo: i) da Reserva Legal da BB
Seguridade no valor de R$ 679.353.424,99 (seiscentos e setenta e nove milhões,
trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa
e nove centavos), e ii) da Reserva Estatutária da BB Seguridade no valor de
R$ 2.193.571.730,26 (dois bilhões, cento e noventa e três milhões, quinhentos e
setenta e um mil, setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos), sem alteração
do valor nominal da ação, uma vez que as ações da BB Seguridade não possuem
valor nominal, conforme previsto no art. 5º de seu estatuto social, e sem emissão
de novas ações, mantendo o número de ações inalterado, conforme previsão
do § 1º do art. 169 da Lei nº 6.404/1976; VII- deliberar sobre a proposta de
alteração do Estatuto Social da BB Seguridade. As Assembleias ora convocadas
serão realizadas de modo exclusivamente digital, mediante sistema eletrônico
disponibilizado pela BB Seguridade aos seus acionistas para que acompanhem
e votem a distância nas Assembleias, sem prejuízo do uso do boletim de voto
a distância como meio para o exercício do direito de voto, conforme previsto
na Lei 6.404/76, art. 124, §2º-A, e pela Instrução CVM nº 481/2009, art. 21-C,
§3º. Para participar e deliberar na Assembleia Geral, os acionistas devem
observar as orientações contidas no Manual de Participação dos Acionistas
da BB Seguridade Participações S.A. disponível no site de Relações com
Investidores da Companhia (http://www.bbseguridaderi.com.br/pt/publicacoes-
e-comunicados/assembleias-gerais) e na página da CVM (www.cvm.gov.br),
bem como o que segue: a) Os instrumentos de procuração, os documentos
de identificação e de posição acionária serão recebidos por meio do endereço
eletrônico assembleia.seg@bbseg.com.br em até 2 dias antes da realização
da Assembleia, ou seja, até o dia 27.04.2022, consoante o previsto na
Instrução CVM nº 481/2009, art. 5°, §§ 1º e 3°. b) a participação por meio de
sistema eletrônico ocorrerá mediante credenciamento prévio realizado com
antecedência mínima de 48 horas da realização das Assembleias Gerais, ou
seja, até às 15 horas do dia 27.04.2022. O acionista deverá enviar solicitação de
credenciamento à Companhia, para o endereço assembleia.seg@bbseg.com.br,
acompanhada dos documentos para participação, conforme orientação contida
no Manual de Participação do Acionista da BB Seguridade Participaçõe S.A.
O acesso às Assembleias será restrito aos acionistas, seus representantes ou
procuradores que se credenciarem no prazo fixado neste Edital de Convocação.
c) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
S.A. dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participação na
modalidade de voto a distância, o preenchimento e envio do boletim deverá
ser realizado até o dia 23.04.2022 (inclusive): i) aos agentes de custódia que
prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em
depositário central; ou ii) ao escriturador das ações da Companhia; ou, ainda,
iii) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, observar as regras
previstas na Instrução CVM nº 481/2009 e os procedimentos descritos no boletim
de voto a distância. d) para as Assembleias ora convocadas, será necessário
o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos acionistas aos
seus representantes ou procuradores. No caso de procurações outorgadas na
forma eletrônica pelos acionistas aos seus representantes ou procuradores
deverão utilizar certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP-Brasil. Será dispensada a autenticação dos documentos que
acompanharem o boletim de voto a distância, sendo necessário somente o
envio de cópia colorida dos originais de tais documentos de representação
do Acionista por meio eletrônico. e) A documentação relativa às propostas a
serem apreciadas está disponível na página de relações com investidores
(http://www.bbseguridaderi.com.br) e na página da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. f) eventuais
esclarecimentos poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico
assembleia.seg@bbseg.com.br. Brasília (DF), 29 de março de 2022. Marcelo
Cavalcante de Oliveira Lima - Presidente do Conselho de Administração.

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

ChamamentoPúbliconº01/2022–UASG:550005,oriundadoProcesson.º71000.079683/2021-17.

Objeto: Prospecção do mercado imobiliário em Brasília/DF, com vistas à futura locação de imóvel

para instalação de Unidades Administrativas do Ministério da Cidadania – MC, mediante coleta

de propostas técnicas de imóvel não residencial urbano que atenda aos requisitos mínimos

especificadosnoEdital.Datadadisponibilidadedoedital:31/03/2022nosítio https://www.gov.br/
cidadania/pt-br/servicos/editais-1/editais-1/editais. Entrega das propostas: até 12/04/2022 no
sítio na internet https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-

cidadania. Esclarecimentos: licitacao@cidadania.gov.br.

Antônio José Oliveira Lins
Subsecretário de Assuntos Administrativos

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – UASG 550005

MINISTÉRIO DA
CIDADANIA
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Setor de Autarquias Norte - Quadra 05, Bloco B, Torre I, 2° andar - Parte - Brasília-DF - CNPJ 05.105.802/0001-80 Exercício encerrado em 31.12.2021

BB Elo Cartões Participações S.A.

Extrato das Informações Relevantes Contempladas nas Notas Explicativas
Completas (Notas Explicativas Resumidas)
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado

1 - A BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES E SUAS OPERAÇÕES

A BB Elo Cartões Participações S.A. (BB Elo Cartões) é uma sociedade anônima fechada de direito privado, subsidiária integral do Banco do Brasil
S.A., localizada no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, Torre I, 2º andar - Parte, Brasília, Distrito Federal, Brasil, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob número 05.105.802/0001-80. Tem por objeto a participação em outras sociedades. Como parte integrante
do Conglomerado Banco do Brasil, suas operações são conduzidas em um contexto que envolve um conjunto de empresas que atuam no mercado
utilizando-se, de forma compartilhada, da infraestrutura tecnológica e administrativa dessas empresas. Suas demonstrações contábeis devem ser
entendidas nesse contexto.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis individuais foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e estão
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das resoluções NBC TG, e pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

As demonstrações da BB Elo Cartões tratam-se de demonstrações contábeis individuais, em conformidade com o item 4 do Pronunciamento
Técnico CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

Estas demonstrações contábeis individuais foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Diretoria em 11.03.2022.

b) Alterações nas Políticas Contábeis

As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação destas demonstrações contábeis equivalem-se àqueles aplicados às demonstrações
contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2020.

c) Julgamentos e Estimativas Contábeis

A preparação das demonstrações contábeis, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça
julgamentos e estimativas que afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos adotados são
analisados em uma base contínua, sendo as revisões realizadas e reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos prospectivos.

Ressalta-se que os resultados realizados podem ser diferentes das estimativas. Considerando que, em muitas situações, existem alternativas
ao tratamento contábil, os resultados divulgados pela BB Elo Cartões poderiam ser distintos, caso um tratamento diferente fosse escolhido. A
Administração considera que as escolhas são apropriadas e que as demonstrações contábeis apresentam, de forma adequada, a posição financeira
da BB Elo Cartões e o resultado de suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as antecipações de imposto de renda e contribuição social, a
provisão para demandas judiciais e outras provisões. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos
por ocasião da sua liquidação.

3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31.12.2021 31.12.2020
Aplicações em Operações Compromissadas - BB Aplic Pós e CDB 1.453.547 1.035.023
Depósitos Bancários 16 13
Total 1.453.563 1.035.036

4 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Ativos Financeiros Mensurados a Valor Justo no Balanço

31.12.2021 31.12.2020
Valor

atualizado
Valor de
mercado

Marcação a
mercado

Valor
atualizado

Valor de
mercado

Marcação a
mercado

Títulos de Renda Fixa
Debêntures Cielo 3.422.458 3.293.622 (128.836) 3.361.635 3.199.878 (161.757)

Total 3.422.458 3.293.622 (128.836) 3.361.635 3.199.878 (161.757)

Ativo Circulante 85.333 24.511
Ativo não Circulante 3.208.289 3.175.367

5 - INVESTIMENTOS

Investimentos Avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial

Empresa
Participação % Patrimônio Líquido

ajustado da investida
Valor Contábil do
Investimento31.12.2021 31.12.2020

Total ON Total ON 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Cateno Gestão de Contas
de Pagamento S.A.

30,00 22,22 30,00 22,22 10.317.548 10.382.789 3.095.265 3.114.837

Elo Participações Ltda 49,99 49,99 49,99 49,99 2.940.057 3.182.231 1.469.735 1.590.797

Cielo S.A. 28,81 28,81 28,75 28,75 10.098.340 11.025.533 3.030.921 3.126.923

Resultado não realizado (1.605.694) (1.675.004)

Total 5.990.227 6.157.553

Empresa Resultado da Equivalência
Patrimonial

Dividendos/JCP

Exercício/2021 Exercício/2020 Exercício/2021 Exercício/2020
Cateno Gestão de Contas
de Pagamento S.A.

188.035 139.305 (193.519) (133.426)

Elo Participações Ltda 428.776 430.440 (548.617) (336.061)

Cielo S.A. 69.314 (158.853) (132.369) (47.821)

Resultado não realizado 69.310 69.310

Total 755.435 480.202 (874.505) (517.308)

6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Sociais e Estatutárias

31.12.2021 31.12.2020
Dividendos e Bonificações a Pagar 793.266 506.823

Tributos 93.675 35.414

Outras 7.443 2.634

Total 894.384 544.871

Passivo Circulante 894.384 544.871

7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 7.734.513 mil (R$ 7.734.513 mil em 31.12.2020), está dividido em 17.702.993 ações

ordinárias nominativas representadas na forma escritural e sem valor nominal. O Patrimônio Líquido de R$ 10.392.853 mil (R$ 10.370.592 mil em

31.12.2020) corresponde a um valor patrimonial de R$ 587,07 por ação (R$ 585,81 em 31.12.2020).

b) Dividendos e Distribuição do Lucro Líquido

Exercício/2021 Exercício/2020
Base de Cálculo 793.266 506.823
Lucro Líquido do Exercício 835.017 533.498

Reserva Legal Constituída no Período (41.751) (26.675)

Dividendo Mínimo e Obrigatório (25% – Estatuto Social – Art. 30) 198.317 126.706
Dividendo Adicional 594.949 380.117
Dividendos a Pagar 793.266 506.823

Saldo de Lucro Líquido após Destinações 0 0

8 - EVENTO SUBSEQUENTE

a) Alienação de participação societária indireta – Banco Dígio

Em 25.02.2022, a BB Elo Cartões concluiu a alienação da sua participação societária detida na Kartra Participações Ltda (49,99%) e sua subsi-

diária integral Banco Digio S.A, para a Bradescard Elo Participações Ltda, empresa do Grupo Bradesco, pelo valor final de R$ 645 milhões, após

obtidas as autorizações dos órgãos reguladores competentes e concluídos os movimentos societários, com a consequente liquidação financeira

da operação.

O impacto no resultado da BB Elo Cartões, será de aproximadamente R$ 213 milhões.

b) Alienação de participação societária indireta – Merchant-E

Em 17.02.2022, a Cielo USA Inc., subsidiária integral da Cielo S.A., celebrou o contrato para a alienação da totalidade das ações da sua subsidiária

integral Merchant E-Solutions Inc. O valor total da transação é de até US$ 290 milhões, sendo que US$ 140 milhões referem-se a uma parcela fixa

a ser paga na data de fechamento e até US$ 150 milhões referem-se a uma parcela variável, cuja apuração e efetiva realização estão sujeitos à

verificação futura de determinadas premissas acordadas entre as partes.

Estima-se impacto negativo no resultado da BB Elo Cartões, de aproximadamente R$ 23,6 milhões com dólar cotado em 25/02/2022.

Extrato das informações relevantes contempladas no relatório dos Auditores Independentes

As demonstrações contábeis completas referentes ao exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre

essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis eletronicamente no endereço:

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-elo-cartoes-participacoes-sa/informacoes-financeiras#/

O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em 11 de março de 2022, sem modificações.

Extrato das informações relevantes contempladas no Parecer do Conselho Fiscal

O Relatório do CONSELHO FISCAL da BB Elo Cartões., datado de 11 de março de 2022, emitido em conjunto com as demonstrações contábeis

completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, encontra-se disponível no endereço eletrônico:

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-elo-cartoes-participacoes-sa/informacoes-financeiras#/

O referido relatório opina que os documentos avaliados no âmbito daquele Conselho encontram-se em condições de serem encaminhados para

aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas.

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras resumidas da BB Elo
Cartões Participações S.A., relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021
Avisos

O relatório da administração e as demonstrações financeiras apresentadas a seguir são “relatório da administração resumido” e “demonstrações
financeiras resumidas”, respectivamente, e não devem ser considerados isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação
financeira e patrimonial da BB Elo Cartões Participações S.A. demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas
na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.

O relatório da administração, assim como as demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor

independente, estão sendo publicados na íntegra, nesta data, na página do jornal “Correio Braziliense (DF)” na internet, no endereço eletrônico

https://www.correiobraziliense.com.br/, além de estarem disponíveis também no endereço eletrônico da Empresa:

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-elo-cartoes-participacoes-sa/informacoes-financeiras#/

RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO RESUMIDO

O Relatório da Administração da BB Elo Cartões Participações S.A. relativo ao exercício/2021 apresenta os seguintes tópicos: A Empresa; Resultado

do Exercício 2021; Fatos Relevantes do Exercício 2021; Recursos Humanos e Materiais; Gestão de Risco; e Expectativa para 2022.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RESUMIDAS
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO

ATIVO 31.12.2021 31.12.2020
CIRCULANTE 1.755.106 1.236.117

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.453.563 1.035.036

Instrumentos Financeiros 85.333 24.511

Outros Créditos 216.210 176.570

NÃO CIRCULANTE 9.532.131 9.679.346

Realizável a Longo Prazo 3.541.904 3.521.793

Instrumentos Financeiros 3.208.289 3.175.367

Outros Créditos 333.615 346.426

Investimentos 5.990.227 6.157.553

TOTAL DO ATIVO 11.287.237 10.915.463

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2021 31.12.2020

CIRCULANTE 894.384 544.871

Outras Obrigações 894.384 544.871

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.392.853 10.370.592

Capital Social 7.734.513 7.734.513

Transações entre Sócios -- (7.520)

Reservas de Lucros 2.636.928 2.595.177

Ajustes de Avaliação Patrimonial 21.412 48.422

TOTAL DO PASSIVO 11.287.237 10.915.463

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RESUMIDA

Exercício/2021 Exercício/2020

Receitas Operacionais 755.435 480.202

Outras Receitas/(Despesas) Operacionais (18.871) (8.812)

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/(DESPESAS) FINANCEIRAS 736.564 471.390

Resultado Financeiro 204.499 108.524

RESULTADO OPERACIONAL 941.063 579.914

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 941.063 579.914

Imposto de Renda e Contribuição Social (106.046) (46.416)

LUCRO LÍQUIDO 835.017 533.498

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS Capital Realizado
Transações de

Capital
Reservas de Lucros Ajustes de Avaliação

Patrimonial
Lucros ou Prejuízos

Acumulados
Total

Legal Estatutária Lucros a Realizar

Saldos Apresentados em 31.12.2019 7.734.513 -- 230.603 1.354.199 983.700 29.293 -- 10.332.308

Outros Resultados Abrangentes de Investidas -- 7.520 -- -- -- 19.129 -- 11.609

Lucro do Período -- -- -- -- -- -- 533.498 533.498

Destinações: 26.675 (533.498) 506.823

Saldos em 31.12.2020 7.734.513 (7.520) 257.278 1.354.199 983.700 48.422 -- 10.370.592

Mutações do Período -- (7.520) 26.675 -- -- 19.129 -- 38.284

Saldos Apresentados em 31.12.2020 7.734.513 (7.520) 257.278 1.354.199 983.700 48.422 -- 10.370.592

Outros Resultados Abrangentes de Investidas -- 7.520 -- -- -- (27.010) -- (19.490)

Lucro do Período -- -- -- -- -- -- 835.017 835.017

Destinações: 41.751 (835.017) (793.266)

Saldos em 31.12.2021 7.734.513 -- 299.029 1.354.199 983.700 21.412 -- 10.392.853

Mutações do Período -- 7.520 41.751 -- -- (27.010) -- 22.261

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE RESUMIDA

Exercício/2021 Exercício/2020

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 835.017 533.498

ITENS QUE NÃO PODEM SER RECLASSIFICADOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO 795 3.116

Outros Resultados Abrangentes de Investidas 795 3.116

ITENS QUE PODEM SER RECLASSIFICADOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO (27.805) 16.013

Outros Resultados Abrangentes - Ativos Financeiros ao VJORA 18.943 (65.116)

Variação Cambial de Investimento no Exterior de Investidas (46.748) 81.129

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 808.007 552.627

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO RESUMIDA

Exercício/2021 Exercício/2020

Caixa Utilizado Pelas Operações (11.274) (25.522)

Caixa Gerado Pelas Atividades de Investimento 938.140 1.090.554

Caixa Utilizado Pelas Atividades de Financiamento (508.339) (410.237)

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 418.527 654.795

Início do Período 1.035.036 380.241

Fim do Período 1.453.563 1.035.036

Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 418.527 654.795

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO RESUMIDA

Exercício/2021 Exercício/2020

RECEITAS 9.833 7.092

Insumos adquiridos de terceiros (3.207) (3.477)

Valor adicional bruto 6.626 3.615

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 6.626 3.615

Valor adicionado recebido em transferência 961.450 592.617

Valor adicionado total a distribuir 968.076 100% 596.232 100%

Distribuição do valor adicionado 968.076 100% 596.232 100%

Pessoal 3.164 0,3% 2.681 0,4%

Impostos, taxas e contribuições 128.379 13,2% 56.162 9,4%

Remuneração de capitais de terceiros 1.516 0,2% 3.891 0,7%

Remuneração de Capitais Próprios 835.017 86,3% 533.498 89,5%
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Ernesto Cardoso Maciel, juiz 
de direito substituto do Tri-
bunal do Júri de Brasília, 
manteve a prisão preventi-
va de Paulo Ricardo. O ad-
vogado permanece em ce-
la do Batalhão da Polícia 
Militar na Papuda. A deci-
são saiu em resposta a pedi-
do dos advogados do acusa-
do, que queriam a substitui-
ção da detenção por outras 
medidas cautelares.

Ao negar o pedido, o ma-
gistrado mencionou deta-
lhes do laudo técnico relacio-
nados à saúde de Tatiana. O 

documento destaca que a ví-
tima sofreu sequelas neuroló-
gicas e, por isso, não tem co-
mo prestar depoimento, bem 
como as consequências do 
atropelamento, que causaram 
“prejuízo da manutenção da 
atenção e defeito de campo vi-
sual esquerdo”. “A última res-
sonância magnética de encé-
falo, realizada em serviço exter-
no em outubro de 2021, mos-
trou lesões em lobos (cerebrais) 
temporal e frontal direito, e si-
nais de lesão axonal difusa (dis-
seminada nos axônios, partes 
do neurônio)”, diz o texto.

TRIBUNAL DO JÚRI / 

Juiz exige laudo de vídeo do crime

Audiência de caso do atropelamento de servidora pública no Lago Sul terminou com prazo de cinco dias 

O 
Tribunal do Júri de Brasí-
lia realizou, ontem, a pri-
meira audiência referente 
ao caso do atropelamen-

to proposital da servidora públi-
ca Tatiana Thelecildes Fernandes 
Machado Matsunaga, 41 anos. O 
advogado Paulo Ricardo Moraes 
Milhomem, 37, é acusado de ten-
tar assassiná-la, em agosto últi-
mo, no Lago Sul. Até hoje, a ví-
tima permanece em estado de 
saúde delicado e dependente de 
cuidados. A sessão para as partes 
envolvidas prestarem depoimen-
to terminou com um pedido de 
laudo das imagens feitas na cena 
do crime, que deverá ser apresen-
tado à Justiça em até cinco dias.

O Instituto de Criminalística 
(IC) deverá informar o resultado 
da perícia com base nas imagens 
das câmeras de segurança que re-
gistraram o atropelamento. Após 
a emissão do documento do de-
partamento da Polícia Civil, as 

partes terão o mesmo prazo pa-
ra fazer as alegações finais. Ad-
vogado representante de Tatiana, 
Frederico do Valle Abreu afirmou 
que a família considera o crime 
um “ato bárbaro” e que “aguarda 
apreensiva” a condenação do réu. 

Frederico destaca que a vítima 
não tem condições de falar sobre o 
caso, devido a “vaivéns” e instabili-
dades na memória. Tatiana encon-
tra-se em cadeira de rodas, faz uso 
de medicamentos, apresenta dores, 
tem funções biológicas comprome-
tidas e continua com a porção su-
perior do crânio aberta, segundo o 
advogado. A servidora pública deve 
voltar a andar, mas a família ainda 
não sabe se o tratamento e acom-
panhamento médico alcançarão to-
dos os resultados, por causa da de-
mora na progressão do quadro de 
saúde. “(Ela) perdeu boa parte da 
visão de ambos os olhos de forma 
irreversível. Mas o mais importante, 
agora, é cuidar do estado emocional 
e psíquico dela”, comenta.

Durante a audiência, os 

Audiência com depoimentos das partes durou mais de duas horas

TJDFT/Divulgação

 » PeDrO MArrA

Obituário

 » Campo da Esperança

Carlos Magno Vieira, 76 anos
Davi Ferreira Azevedo, menos 
de 1 ano
elmira Hermano Wehbe, 
89 anos
Ítalo Pablo Moreira da Cruz, 
43 anos
Jose Antônio Lima de Sousa, 
47 anos
Junair Leandro de Souza, 
90 anos
Jupeir Alves dos Santos, 
78 anos
Maria Socorro Pereira dos 

Santos, 65 anos
Nelo Ítalo Petrillo, 81 anos
Nilce Assis Souza, 96 anos
Sônia Alves Baracho de Freitas, 
63 anos
Stephane Karla Maia Nogueira, 
38 anos
Teresinha de Jesus Santos, 88 
anos

 » Brazlândia

Francisco Pereira Ferreira, 
71 anos
Thiago Alves Alkamim, 
35 anos

 » Gama

Antônia Ferreira do 
Nascimento, 85 anos
Carlos Alberto Lourenço de 
Brito, 49 anos
ellen Vitoria Freitas da Silva, 
menos de 1 ano
evandro da Silva Costa, 41 anos
expedito Messias de Oliveira, 
64 anos
Francisco de Castro Moura, 
63 anos
Manoel da Luz do Carmo, 
53 anos

 » Planaltina

Delvair Dias da Costa, 50 anos

 » Sobradinho

Antônio Martins da Silva, 
82 anos

 » Taguatinga

Ana Maia de Souza, 70 anos
Antônio Gonçalves da Silva, 
58 anos
Arlinda Alves de Souza, 93 anos
edvânia dos Santos Vasco, 
menos de 1 ano
Francisco das Chagas Moreno 

da Silva, 48 anos
Francisco de Paulo Ferreira, 
 73 anos
Jose Carlos de Oliveira, 54 anos
Leonardo dos Santos Pereira, 
33 anos
Manoel Deodato de Oliveira, 
73 anos
Marcos de Almeida, 53 anos
Maria Bernadete Herculano de 
Lima, 76 anos
Maria de Jesus Araújo, 75 anos
Maria elisa de Souza, 78 anos
Maria Lucineide Dias Leite, 
38 anos

Samuel Nogueira roque, 
menos de 1 ano

 » Jardim metropolitano

Alfeu Ferreira da Silva 
(cremação), 57 anos
editon Matos da Silva, 51 anos
Hermínio Pereira dos Santos, 
90 anos
Hilda da Silva de Oliveira, 
86 anos
Larissa Moreira Costa 
(cremação), 31 anos
Leila Braga Hypolito, 84 anos
Maria do Céu Souto, 87 anos

Sepultamentos realizados em 30 de março de 2021.

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

advogados do réu, Afonso Lopes 
e Leonardo Carvalho, divulga-
ram um vídeo 3D que reconsti-
tui a cena do atropelamento. As 
imagens dão a entender que Ta-
tiana teria entrado na frente do 
carro de Paulo Ricardo no mo-
mento em que o réu acelerou. A 
Justiça não divulgou, na ata da 
sessão, as respectivas alegações 

das partes. A reportagem tentou 
contato por ligação e por men-
sagem com a defesa, ontem, mas 
não teve retorno até o fechamen-
to desta edição.

Sequelas

Na última segunda-fei-
ra, o magistrado Frederico 

úteis para apresentação de documento do Instituto de Criminalística. Vítima ficou impossibilitada de depor devido ao quadro de saúde

Ala especial

O Núcleo de Custódia da Polícia Militar faz parte do 
Complexo Penitenciário da Papuda e recebe detentos 

vinculados à corporação ou presos provisórios 
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. No 

caso de PMs que perdem o cargo após a condenação, 
há transferência dos réus para a ala de ex-policiais, 

no Centro de Detenção Provisória.

SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA S.A.
CNPJ.: 23.677.604/0001-72

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica S.A. submete à apreciação dos senhores, as demonstrações financeiras da Companhia juntamente com o relatório dos auditores independentes, referentes ao encerramento do exercício
de 2021. A Administração.

PASSIVO Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

CIRCULANTE
Fornecedores 5 3 60.688 60.186

Empréstimos e financiamentos - - 43.988 106.535

Obrigações sociais e trabalhistas 3 3 69.271 60.045

Obrigações tributárias 45 42 20.867 28.263

Dividendos a pagar - - 35.289 8.500

Obrigações com investimentos 49.143 26.421 54.873 26.421

Arrendamentos - - 48.975 37.790

Outras obrigações - - 8.315 16.175

Total 49.196 26.469 342.266 343.915
NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos - - 229.156 174.557

Partes relacionadas 138.042 124.347 3.208 3.097

Tributos diferidos - - 18.403 15.792

Obrigações tributárias - - 16.186 22.096

Obrigações com investimentos 35.052 39.413 35.052 39.413

Provisão para perdas com investimentos 25.804 24.651 - -

Provisão para contingências - - 1.537 311

Arrendamentos - - 257.959 259.895

Outras obrigações 22.225 21.221 34.017 25.974

Total 221.123 209.632 595.518 541.135
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 64.930 64.930 64.930 64.930

Reserva de capital 84.891 88.282 84.891 88.282

Reserva legal 9.045 - 9.045 -

Reserva de lucros 78.738 24.055 78.738 24.055

Participação de não controladores - - 6.246 5.520

Total 237.604 177.267 243.850 182.787
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO 507.923 413.368 1.181.634 1.067.837

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (Em milhares de reais)

ATIVO Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 2 75 59.929 117.303

Títulos e valores mobiliários - - 125.237 -

Clientes - - 154.968 177.267

Estoques - - 24.480 20.967

Tributos a recuperar - - 20.630 26.045

Outros créditos 38.712 847 44.160 6.444

Total 38.714 922 429.403 348.026
NÃO CIRCULANTE

Partes relacionadas 31.051 41.832 798 21.056

Depósitos judiciais - - 2.078 2.094

Tributos diferidos - - 4.769 -

AFAC 478 697 478 697

Outros créditos 2.936 15.682 13.799 27.813

Investimentos 434.744 354.235 37.356 48.515

Imobilizado - - 132.243 118.446

Intangível - - 260.874 209.842

Direito de uso - - 299.836 291.348

Total 469.209 412.446 752.231 719.811
TOTAL DO ATIVO 507.923 413.368 1.181.634 1.067.837

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Resultado do exercício 113.076 67.820 116.085 66.853

Outros resultados abrangentes - - - -

Resultado abrangente do exercício 113.076 67.820 116.085 66.853

Capital

Social
AFAC

Reserva de

Capital

Reserva

Legal

Reserva de

Lucros

Lucros

Acumulados

Patrimônio Líquido

Controladores

Patrimônio Líquido

Não Controladores
Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1 64.970 84.891 - 39.193 - 189.055 2.687 191.742

Participação de não controladores - - - - - - - 1.865 1.865

Integralização de capital 64.929 (64.929) - - - - - - -

Resultado do período - - - - - 67.820 67.820 968 68.788

Constituição de reserva de lucros - - - - 67.820 (67.820) - - -

Movimentações do patrimônio - - - - (62.653) - (62.653) - (62.653)

Dividendos pagos - - - - (16.955) - (16.955) - (16.955)

Apropriação à reserva de capital - - 3.391 - (3.391) - - - -

Transferência - (41) - - 41 - - - -

Saldo em 31 de dezembro de 2020 64.930 - 88.282 - 24.055 - 177.267 5.520 182.787

Participação de não controladores - - - - - - - (2.283) (2.283)

Transferência - - (3.391) 3.391 - - - - -

Dividendos pagos - - - - (20.065) - (20.065) - (20.065)

Resultado do período - - - - - 113.076 113.076 3.009 116.085

Apropriação à reserva legal - - - 5.654 - (5.654) - - -

Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (26.856) (26.856) - (26.856)

Apropriação à reserva de lucros - - - 80.566 (80.566) - - -

Realização de reserva de lucros - - - (5.818) - (5.818) - (5.818)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 64.930 - 84.891 9.045 78.738 - 237.604 6.246 243.850

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E
CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida - - 1.355.885 1.056.669

Custo com prestação de serviços - - (342.055) (259.577)

Lucro operacional bruto - - 1.013.830 797.092

Despesas/Receitas operacionais 116.626 68.826 (782.328) (632.158)

Resultado operacional 116.626 68.826 231.502 164.934

Resultado financeiro líquido (3.550) (1.006) (41.381) (43.549)

Resultado antes dos impostos 113.076 67.820 190.121 121.385

Imposto de renda/Contribuição social - - (74.036) (54.533)

Resultado do exercício 113.076 67.820 116.085 66.853

Participação dos acionistas não controladores (3.009) 968

Participação dos acionistas controladores 113.076 67.820

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (Em milhares de reais)

O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras do Sabin Medicina Diagnóstica S.A. na data base de 31 de dezembro de 2021, foi emitido com opinião sem modificação pela Baker

Tilly Brasil MG - Auditores Independentes no dia 30 de março de 2022.

O relatório dos auditores independentes completo está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.rad.cvm.gov.br/ENET

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADORA

As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são resumidas e não devem ser consideradas

isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da

Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas

na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável, incluindo o respectivo

relatório dos auditores independentes, que estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:

www.correiobraziliense.com.br e www.rad.cvm.gov.br/ENET. 1) Contexto operacional: O Sabin

Medicina Diagnóstica S.A. (“Grupo” ou “Companhia”), é uma sociedade anônima de capital fechado,

com sede na cidade de Brasília/DF. A Companhia possui operações nas 5 regiões do país, distribuídas

nos seguintes estados: AM, BA, GO, MG, MS, MT, PA, PR, RR, SC, SP e TO. Fundado em 2015, o

Grupo possui 318 pontos de atendimento e conta com um amplo portfólio de produtos e de prestação

de serviços nas áreas de: (i) análises e pesquisas clínicas e patológicas; (ii) análises de biologia

molecular e citogenética; (iii) recebimento de amostras veterinárias para análises e pesquisas

clínicas; (iv) exames de imagem; (v) vacinação e imunização em humanos; (vi) check-up executivo;

(vii) atenção primária; e (viii) teleatendimento e atividades de apoio à gestão de saúde, sendo

reconhecido por instituições nacionais e internacionais. 2) Apresentação das demonstrações
financeiras: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e apresentadas

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), considerando pronunciamentos,

orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPCs, aprovados

pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelas disposições contidas na Lei de Sociedades por

Ações. 3) Mudanças de práticas contábeis em relação ao exercício social anterior: Não houve

mudança nas práticas contábeis. 4) Políticas contábeis a) Ativo Circulante: são representados por

caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários, contas a receber

e estoques. b) Ativo Não Circulante: são representados por investimentos, imobilizado intangível

e direito de uso. c) Passivo Circulante e Não Circulante: são representados por fornecedores,

empréstimos e financiamentos, obrigações trabalhistas, sociais e tributárias, partes relacionadas e

arrendamentos.d) PL: é representado pelo capital social, reservas de capital, legal e de lucros.

Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES

OPERACIONAIS

Caixa gerado (consumido) nas

atividades operacionais (4.458) 47.426 267.128 158.594

B - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENTOS

Caixa gerado (consumido) nas

atividades de investimentos 4.308 (58.270) (205.764) (50.760)

C - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMENTOS

Caixa consumido pelas atividades de

financiamentos 77 10.913 (118.738) (19.011)

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E

EQUIVALENTES DE CAIXA (73) 69 (57.374) 88.823

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Saldo inicial 75 6 117.303 28.480

Saldo final 2 75 59.929 117.303

Variação no exercício (73) 69 (57.374) 88.823

Lídia Freire Abdalla Nery José Francisco Viana de Sousa Rafael Henriques Jácomo Marly Vidal Silva Macedo

Presidente Executiva Diretor Financeiro Diretor Técnico Diretora Administrativa e de Pessoas

Bruno Ganem Siqueira Cyra Mesquita de Araújo Guilherme Ferreira de Oliveira Andrea Pinheiro dos Santos

Diretor de Relacionamento com o Mercado Diretora Técnica da Expansão Diretor Administrativo da Expansão Diretora de Rel. Institucionais e Com.Corporativa

Lourivana Rodrigues de Lima
CRC-DF 017.015/O-8
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ATIVOSS.A.
ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros
SEPN 508, Conjunto C, 2º andar, Parte B, Asa Norte, Brasília-DF - CNPJ 05.437.257/0001-29 Exercício 2021

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO

ATIVO 31.12.2021 31.12.2020

ATIVO CIRCULANTE 613.570 789.516

Caixa e equivalentes de caixa 312.896 535.174
Instrumentos financeiros 293.482 248.754
Outros ativos circulantes 7.192 5.588

ATIVO NÃO CIRCULANTE 761.195 565.988

Realizável a longo prazo 754.960 558.565
Investimentos 9 9
Imobilizado 5.435 6.155
Intangível 791 1.259
TOTAL DO ATIVO 1.374.765 1.355.504

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RESUMIDAS
Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2021 31.12.2020

PASSIVO CIRCULANTE 428.013 422.913

Sociais e estatutárias 300.140 297.586
Fiscais e previdenciárias 71.510 73.752
Arrendamento 1.458 1.330
Outros passivos circulantes 54.905 50.245

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.047 4.504

Arrendamento 3.047 4.504

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 943.705 928.087
Capital Social 656.103 656.103
Reservas de Lucros 287.602 271.984
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.374.765 1.355.504

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RESUMIDA

Exercício/2021 Exercício/2020

Receita Operacional Líquida 925.162 940.668

Custos de Serviços de Cobrança (149.258) (159.188)

LUCRO BRUTO 775.904 781.480

Perdas na baixa de créditos adquiridos (224.610) (229.736)

Despesas administrativas (44.812) (38.409)

Resultado de participação em coligadas e controladas 2.120 2.407

Outras receitas/despesas operacionais (37.451) (37.661)

RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 471.151 478.081

Resultado Financeiro 355 (10.947)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS 471.506 467.134

Imposto de Renda e Contribuição Social (159.153) (157.328)

LUCRO LÍQUIDO 312.353 309.806

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE RESUMIDA

Exercício/2021 Exercício/2020
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 312.353 309.806
Outros resultados abrangentes -- --
Efeito dos impostos -- --
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 312.353 309.806

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESUMIDA

EVENTOS
Capital Reservas de Lucros Lucros

Total
Realizado Legal Estatutária Acumulados

Saldos em 31.12.2019 656.103 66.647 189.846 -- 912.596
Lucro líquido do período -- -- -- 309.806 309.806
Destinações: -- 15.491 -- (309.806) (294.315)
Saldos em 31.12.2020 656.103 82.138 189.846 -- 928.087
Mutações do período -- 15.491 -- -- 15.491
Saldos em 31.12.2020 656.103 82.138 189.846 -- 928.087
Lucro líquido do período -- -- -- 312.353 312.353
Destinações: -- 15.618 -- (312.353) (296.735)
Saldos em 31.12.2021 656.103 97.756 189.846 -- 943.705
Mutações do período -- 15.618 -- -- 15.618

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA RESUMIDA
Exercício/2021 Exercício/2020

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES 72.909 459.346

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1.196 268.467

CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (296.383) (203.064)

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (222.278) 524.749

Início do período 535.174 10.425

Fim do período 312.896 535.174

(Redução) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa (222.278) 524.749

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO RESUMIDA

Exercício/2021 Exercício/2020
Receitas 928.493 944.245
Insumos Adquiridos de Terceiros (393.893) (403.595)
Valor Adicionado Bruto 534.600 540.650
Depreciação e Amortização (2.418) (2.494)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 532.182 538.156
Valor Adicionado Recebido em Transferência 18.463 8.769
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 550.645 100,00% 546.925 100,00%
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 550.645 100,00% 546.925 100,00%
Pessoal 19.483 3,54% 18.976 3,47%
Impostos, Taxas e Contribuições 202.821 36,83% 200.834 36,72%
Remuneração de Capital de Terceiros 15.988 2,90% 17.309 3,16%
Remuneração de Capital Próprio 312.353 56,73% 309.806 56,65%

EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTEMPLADAS NAS NOTAS EXPLICATIVAS COMPLETAS (NOTAS EXPLICATIVAS
RESUMIDAS)

Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado

1 - A ATIVOS S.A. E SUAS OPERAÇÕES

A Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros (Ativos S.A. ou Companhia) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em
31.10.2002, localizada no SEPN 508, Conjunto C, 2º andar, Parte B, Asa Norte, Brasília-DF. Tem por objeto a aquisição de créditos oriundos de
operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedades de créditos imobiliários, sociedades de
arrendamento mercantil, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e
companhias hipotecárias, realizando a gestão dos respectivos créditos e podendo, ainda, participar de outras sociedades.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis individuais foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e estão
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das resoluções NBC TG, e pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

AAtivos S.A. não apresenta suas demonstrações contábeis de forma consolidada, em conformidade com o item 4 do CPC 36 (R3) – Demonstrações
Consolidadas.

Estas demonstrações contábeis individuais foram aprovadas e autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 22.02.2022.

b) Alterações nas Políticas Contábeis

As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação destas demonstrações contábeis equivalem-se àqueles aplicados às demonstrações
contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2020.

c) Julgamentos e Estimativas Contábeis

A preparação das demonstrações contábeis, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça
julgamentos e estimativas que afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos adotados são
analisados em uma base contínua, sendo as revisões realizadas e reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos prospectivos.

Ressalta-se que os resultados realizados podem ser diferentes das estimativas. Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao
tratamento contábil, os resultados divulgados pela Ativos S.A. poderiam ser distintos, caso um tratamento diferente fosse escolhido. AAdministração
considera que as escolhas são apropriadas e que as demonstrações contábeis apresentam, de forma adequada, a posição financeira da Ativos S.A.
e o resultado de suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem ativos fiscais diferidos e valorização de instrumentos financeiros.
Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.

3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31.12.2021 31.12.2020
Caixa e Equivalentes de Caixa 312.896 535.174
Fundos de investimento 312.895 533.088
Caixa e depósitos bancários 1 2.086
Total 312.896 535.174

4 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

a) Créditos Adquiridos

31.12.2021 31.12.2020
Créditos adquiridos 1.035.062 794.372
Total 1.035.062 794.372

b) Movimentação de Créditos Adquiridos

Exercício/2021 Exercício/2020
Saldo Inicial 794.372 890.863
Aquisições no período 518.096 204.265
Perdas na baixa de créditos adquiridos (224.610) (229.736)
Baixas por recebimento (52.796) (71.020)
Saldo Final 1.035.062 794.372

5 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Movimentações em Controlada

Empresa
Saldo Contábil

Movimentações
Exercício/2021

Saldo Contábil
Resultado de
Equivalência

31.12.2020 Dividendos
Resultado de
Equivalência

31.12.2021 Exercício/2020

Ativos S.A. Gestão de Cobrança e
Recuperação de Crédito

6 (2.120) 2.120 6 2.407

31.12.2021

Empresa Capital Social
Patrimônio

Líquido
Ajustado

Lucro Líquido
Exercício/2021

Quantidade
de Ações

Participação
do Capital
Social %

Ativos S.A. Gestão de Cobrança e Recuperação de
Crédito

5 6 2.120 5.000 100

6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

31.12.2021 31.12.2020
Dividendos a pagar 296.735 294.315
Fiscais 71.510 73.752
Outras 3.405 3.271
Total 371.650 371.338

Passivo circulante 371.650 371.338

7 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Exercício/2021 Exercício/2020
Receita Bruta de Serviços 968.830 984.162

Deduções da Receita Bruta (43.668) (43.494)

Receita Operacional Líquida 925.162 940.668

8 - CUSTO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA

Exercício/2021 Exercício/2020
Comissões de recebimentos de créditos (96.366) (120.545)

Despesas gerais (52.751) (38.593)

Reembolso por cessão de operações (141) (50)

Total (149.258) (159.188)

9 - OUTRAS RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS

a) Despesas Administrativas

Exercício/2021 Exercício/2020

Pessoal, encargos sociais, benefícios e treinamentos (16.534) (16.081)

Processamento de dados (8.325) (5.965)

Serviços técnicos especializados (4.585) (1.652)

Concessão de uso de software (3.258) (2.333)

Contribuições filantrópicas (2.886) (2.256)

Participações no lucro (2.478) (2.417)

Comunicação (1.645) (2.084)

Depreciação - Arrendamento (1.399) (1.591)

Aprovisionamentos e ajustes patrimoniais (1.019) (903)

Outras (2.683) (3.127)

Total (44.812) (38.409)

b) Outras Receitas Operacionais

Exercício/2021 Exercício/2020
Reversão de provisão para passivos contingentes 29.013 21.833

Recuperação de encargos e despesas 1.007 843

Ressarcimento de custos - Ativos Gestão 811 365

Outras 227 586

Total 31.058 23.627

c) Outras Despesas Operacionais

Exercício/2021 Exercício/2020
Demandas judiciais cíveis (36.186) (34.557)

Provisão para passivos contingentes (32.159) (26.627)

Outras (164) (104)

Total (68.509) (61.288)

10 - RESULTADO FINANCEIRO

a) Receitas Financeiras

Exercício/2021 Exercício/2020
Rendas de aplicações em fundos de investimento 16.343 6.362

Total 16.343 6.362

b) Despesas Financeiras

Exercício/2021 Exercício/2020
Comissões e despesas bancárias (13.436) (12.458)

Atualização monetária sobre obrigações sociais e estatutárias (2.067) (3.499)

Outras (485) (1.352)

Total (15.988) (17.309)

11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Valor Patrimonial

31.12.2021 31.12.2020
Patrimônio líquido 943.705 928.087

Valor patrimonial por ação (R$) 1,44 1,41

b) Capital Social

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 656.103 mil (R$ 656.103 mil em 31.12.2020), está dividido em 656.102.904 ações,

sendo 328.051.452 ações ordinárias e 328.051.452 ações preferenciais, representadas na forma escritural e sem valor nominal.

Acionistas Ações % Total
BB Banco de Investimento S.A. – BB BI 488.796.663 74,5

BB Cayman Islands Holding – BB CI Holding 167.306.241 25,5

Total 656.102.904 100,0

c) Dividendos e Distribuição de Lucro Líquido

Exercício/2021 Exercício/2020
Lucro Líquido do Período 312.353 309.806

Reserva legal constituída no período (15.618) (15.491)

Base de cálculo 296.735 294.315
Dividendo mínimo obrigatório 74.184 73.579

Dividendo adicional 222.551 220.736

Total destinado ao acionista 296.735 294.315
Saldo do Lucro líquido após as destinações 0 0

ExtratodasinformaçõesrelevantescontempladasnorelatóriodosAuditores Independentes
As demonstrações contábeis completas referentes ao exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre
essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis eletronicamente no endereço: https://www.ativossa.com.br/ativos_institucional_
hmg/opencms/GovernancaCorporativa/Demonstracoes-Contabeis-Anuais.html. O referido relatório do auditor independente sobre essas
demonstrações contábeis foi emitido em 07 de março de 2022, sem modificações.

Extrato das informações relevantes contempladas no Parecer do Conselho Fiscal
O Relatório do CONSELHO FISCAL da Ativos S.A., datado de 22 de fevereiro de 2022, emitido em conjunto com as demonstrações contábeis
completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, encontra-se disponível no endereço eletrônico:https://www.ativossa.com.br/
ativos_institucional_hmg/opencms/GovernancaCorporativa/Demonstracoes-Contabeis-Anuais.html. O referido relatório opina que os documentos
avaliados no âmbito daquele Conselho encontram-se em condições de serem encaminhados para aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas.

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras resumidas da Ativos S.A. –
Securitizadora deCréditos Financeiros, relativas ao exercício social encerrado em31.12.2021
Avisos

O relatório da administração e as demonstrações financeiras apresentadas a seguir são “relatório da administração resumido” e “demonstrações
financeiras resumidas”, respectivamente, e não devem ser considerados isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação
financeira e patrimonial da Ativos S.A. demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação
societária e da regulamentação contábil aplicável.

O relatório da administração, assim como as demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor
independente, estão sendo publicados na íntegra, nesta data, na página do jornal “Correio Braziliense (DF)” na internet, no endereço eletrônico
https://www.correiobraziliense.com.br/, além de estarem disponíveis também no endereço eletrônico da Empresa: https://www.ativossa.com.br/
ativos_institucional_hmg/opencms/GovernancaCorporativa/Demonstracoes-Contabeis-Anuais.html

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO RESUMIDO

O Relatório da Administração da Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros relativo ao exercício/2021 apresenta os seguintes tópicos: A
Empresa; Desempenho Econômico-Financeiro e dos Negócios; Aquisições de Créditos; Melhoria da Experiência do Cliente; Outros Destaques do
Período; Capital Humano; Governança Corporativa; Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance e Responsabilidade Social.
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Capital S/A SAMANTA SALLUM

samantasallum.df@cbnet.com.br

Cuidado com gente que não tem dúvida. 
Gente que não tem dúvida não é capaz de 

inovar, de reinventar.
Mario Sergio Cortella

Presidente da CNC defende 
legalização dos cassinos

Ao destacar o turismo como um 
caminho importante de 
desenvolvimento para o país, José 
Roberto Tadros defendeu a 
legalização dos cassinos. Em 
entrevista exclusiva à coluna, o 
presidente da Confederação Nacional 

do Comércio (CNC) afirmou que, 
pelo menos, 3 milhões de empregos 
diretos seriam criados com a medida. 
A Câmara dos Deputados 
recentemente aprovou o PL 442 que 
legaliza os jogos. A matéria está agora 
em discussão no Senado.

PAS / 

Sonho realizado para 1,8 mil
Aprovados no PAS da UnB relatam a felicidade de ver recompensadas as horas de dedicação ao estudo

E
sforço, dedicação e persis-
tência. Três palavras-chaves 
que fazem parte do cotidia-
no dos jovens brasilienses 

que almejam uma vaga na Univer-
sidade de Brasília (UnB). Ontem, o 
Centro Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promo-
ção de Eventos (Cebraspe) divul-
gou a lista dos 1.808 estudantes 
selecionados para as vagas desti-
nadas ao primeiro semestre, que 
ingressarão na UnB, para os campi 
Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Cei-
lândia, Gama e Planaltina.

Os cursos de graduação pre-
sencial, têm início previsto para 
6 de junho. Na tarde desta quar-
ta-feira, o Correio encontrou al-
guns dos aprovados em medici-
na no estacionamento próximo 
à universidade, onde celebra-
vam junto aos veteranos de cur-
so, que receberam os novatos 
com muito carinho.

“Estou incrédulo, a ficha ain-
da não caiu”, essas foram as pri-
meiras palavras de Endrio Costa, 
19 anos, o primeiro da família a 
ingressar em uma universidade, 
aprovado em medicina na ter-
ceira etapa do PAS. Ao Correio, 
o jovem, que mora somente com 
a mãe, em São Sebastião, conta 
que o processo até o tão sonhado 
momento passou por inúmeros 
desafios e indefinições. Quando 
decidiu, com convicção, o cur-
so na área da saúde no 2º ano 
do ensino médio, o calouro re-
vela que o caminho até alcançar 
o objetivo foi solitário. “Era com-
plicado estudar e saber sobre o 
que eu queria. O PAS é muito no 
escuro, e eu não fiz cursinho, foi 
eu por mim”, descreve.

Aluno de escola pública, o jo-
vem, emocionado, detalha que 
estudava em casa, sempre no pe-
ríodo vespertino, após chegar do 
colégio. Endrio nem consegue 

 » EDUARDO FERNANDES*

 Grupo de aprovados no curso de Medicina comemorava ontem à tarde em estacionamento próximo à universidade

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

precisar quantas horas do dia fo-
ram destinava a estudar os con-
teúdos para as provas do PAS. 
“Foram incontáveis. Chegava da 
escola e estudava até de madru-
gada”, afirma.

Assim como Endrio, Beatriz 
Félix, 18 anos, será a primeira 
entre os familiares a iniciar uma 
carreira acadêmica. No início, a 
jovem relata que o percurso foi 
desesperador. Aplicando 12 ho-
ras do dia para a prova do PAS, 
na qual foi aprovada, a nova uni-
versitária retrata que, em muitas 
ocasiões, se sentiu exausta du-
rante a trajetória feita, principal-
mente no final do ano passado, 

perto da data de realização do 
teste. “No 3º ano diminuí e estu-
dava 5 horas por dia. Estava can-
sada naquele período, ainda mais 
porque não tivemos muito tempo 
para estudar, já que o edital saiu 
um mês antes da prova”, finaliza.

Apesar dos dilemas, ela 
diz que ainda não acredita no fei-
to e que, finalmente, conseguiu o 
que semeou por tanto tempo e 
com tanta ênfase durante os últi-
mos anos. “Estou aliviada e mui-
to surpresa. Verifiquei meu nome 
na lista três vezes, fiquei atuali-
zando a página toda hora. É uma 
vitória sem descrição, não acre-
dito que passei”, confessa.

Dose dupla

As gêmeas Sofia e Débora de 
Abreu, 17 anos, que estavam na fa-
mosa “calourada” da UnB, conse-
guiram o feito de passarem juntas 
para o curso de medicina nesta ter-
ceira etapa do PAS. Débora, mais ve-
lha por apenas um minuto, comen-
ta que peregrinou entre muitos cur-
sos antes de escolher a carreira. “Es-
tava em dúvida entre medicina, nu-
trição, engenharia e farmácia”, diz. A 
definição ocorreu antes do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
do ano passado, em meados de no-
vembro, quando optou por seguir o 
mesmo caminho da irmã.

Estou aliviada e muito 
surpresa. Verifiquei 
meu nome na lista 
três vezes, fiquei 
atualizando a página 
toda hora. É uma vitória 
sem descrição, não 
acredito que passei”

Beatriz Félix, 18 anos

Estou incrédulo, a 
ficha ainda não caiu. 
Chegava da escola 
e estudava até de 
madrugada”

Endrio Costa, 19 anos

O curso era desejado por Sofia 
há muito tempo. Ela conta que 
sempre sonhou com o dia em que 
veria seu nome entre os classifica-
dos. Desde criança com o desejo 
no coração, inspirada pela carreira 
da mãe, que é médica há 27 anos, 
a aluna relata que as nove horas 
diárias de estudos dedicadas nos 
últimos tempos valeram à pena. 
As duas contam que a rotina era 
intensa, visto que a escola, na Asa 
Sul, onde moram, é integral, o que 
fazia ambas mergulharem nos li-
vros e provas de simulados.

*Estagiário sob a supervisão 
de Layrce de Lima.

Aponte o seu celular 
para o QR Code acima  

e acesse a lista completa
de aprovados 

Itaipu/EM/Divulgação/D.A Press

“Temos de acabar com o falso moralismo. 
Vergonha são as pessoas passando fome 

por falta de emprego”, 

José Roberto Tadros

Erro histórico
Doutor em História, o presidente da 

CNC fez uma explanação sobre o contexto 
religioso que levou o Brasil a proibir os 
cassinos em 1946. “Temos de separar as 
coisas. A influência religiosa não pode ser 
justificativa para a não legalização. Temos 
exemplos de diversos países com 
bancadas de parlamentares católicos e 
protestantes que não impediram a 
legalização dos jogos”, comentou.

Menos que o 
Uruguai

Tadros reforçou a 
importância dos cassinos para 
atrair turistas para o país. 
“Não é aceitável que o 
Uruguai receba mais turistas 
que o nosso Brasil, que tem 
belíssimas atrações em todas 
as regiões.”

Prêmio em homenagem a Chico Maia
Solange e Valéria Maia, viúva e 

filha de Francisco Maia,  falecido 
ex-presidente da Fecomércio DF, 
entregaram ontem ao presidente da 
CNC um prêmio. O troféu Um Novo 
Olhar sobre o Turismo foi criado 
pela Secretaria de Turismo do DF e 
teve Maia entre os agraciados. A 
família do empresário decidiu, 
junto com a secretária Vanessa 
Mendonça, estender o prêmio a 
José Roberto Tadros.

Jardim da vida
“Chico Maia era um entusiasta, 

um sonhador. Nos falávamos quase 
que todos os dias. Um grande 
amigo que partiu, mas com certeza 
levando do jardim da vida uma 
rosa. Deixou seu legado”, disse 
Tadros. Maia faleceu há um ano 
vítima da covid.

Emoção
A cerimônia em clima de emoção ocorreu no sede da CNC em 

Brasília. E teve a presença do atual presidente da Fecomércio, José 
Aparecido Freire e da presidente da Câmara de Mulheres 
Empreendedoras, Beatriz Guimarães.
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Posse no 
Sindivarejista

O empresário Sebastião 
Abritta, 51 anos, assume nesta 
sexta-feira a presidência do 
Sindicato do Comércio Varejista 
do DF — Sindivarejista — que 
reúne mais de 30 mil lojas de 
rua e shoppings. O setor 
emprega 90 mil pessoas.

Redução da carga 
tributária

“Vamos trabalhar pela redução da 
carga tributária e pela geração de 
empregos e renda. A pandemia fechou 
mais de 1.850 empresas no DF e demitiu 
oito mil pessoas. Com o avanço da 
vacinação, o cenário vem melhorando, 
mas há muito o que fazer”, destacou 
Abritta. O mandato vai até 2026.

 Arquivo Pessoal

Descontos para graduação
O Centro Universitário IESB assinou convênio com a Associação 

Comercial de Ceilândia (ACIC). Graças à parceria, passa a conceder 
descontos de até 60% nas mensalidades em cursos de graduação 
presencial no campus Liliane Barbosa, em Ceilândia, para os associados 
da ACIC, servidores, filiados e sindicalizados e seus familiares.

Presente de aniversário
O convênio foi assinado com a presença da professora Eda 

Machado, fundadora e mantenedora do IESB; do reitor Luiz Cláudio 
Costa; de Clemilton Saraiva, presidente da ACIC e de Mirela Bereindt, 
diretora do IESB. A parceria marca o aniversário de 51 anos de 
Ceilândia e 12 anos do campus IESB na região

 Divulgação
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SUBLIME
humanidade

Há 15 anos, a servidora do Hospital Materno 
Infantil de Brasília (Hmib) Kyola Vale atende 

populações vulneráveis com empatia e respeito

N
um cenário de recrudes-
cimento das mazelas so-
ciais, a dor do outro po-
de se tornar insuportável 

diante das urgências cotidianas. 
Entretanto, há quem não se per-
mita desviar o olhar das necessi-
dades alheias e, mais do que isso, 
escolhe a empatia e o exercício de 
acolhida como profissão e obje-
tivo de vida. É o caso da psiquia-
tra Kyola Vale, 58 anos, servidora 
do Hospital Materno Infantil de 
Brasília (Hmib), que recebeu em 
meados de março o prêmio Ma-
rielle Franco, como servidora ati-
vista pelos direitos humanos, da 
Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral (CLDF).

Há 15 anos, a médica atende, de 
maneira humanizada, pessoas que 
se acostumaram com a hostilida-
de social: mulheres em situação de 
vulnerabilidade, população LGBT-
QIA+ e autistas. Uma escolha pro-
fissional pautada em valores que 
são óbvios para Kyola. “Eu não faço 
nada demais, mas sim aquilo que é 
dever e compromisso do servidor 
público. Ele está ali em função do 
estado, com o objetivo de cuidar e 
amparar. Há um número signifi-
cativo de pessoas que estão nes-
sa empreitada comigo, e que tem 
uma postura semelhante. Não es-
tou sozinha. Na verdade, eu repre-
sento um grande público de servi-
dores que se importam com essas 
causas”, garante a psiquiatra, ainda 
admirada com a premiação.

Olhando para dentro

Ela conta que o interesse pelos 
direitos humanos surgiu quando 
ela teve contato com a medicina 
tropical — ramo que compreen-
de as doenças infecciosas e para-
sitárias e que atinge mais áreas de 
clima tropical, onde a transmis-
são é facilitada pelas baixas con-
dições sócio-econômicas.”Traba-
lhava com alguns professores, em 
uma grande área na Bahia, que era 
endêmica de Leishmaniose. Mui-
to do que está impresso em mim, 

tem relação com o que vivi nessa 
época. Me fez conhecer o Brasil de 
verdade, eu conhecia o exterior, 
mas não o interior”, pontua.

No final do curso de medicina, 
surgiu o interesse pela psicanáli-
se. “A questão mental começou a 
me chamar atenção. Fui fazer meu 
treinamento de saúde mental no 
Hospital de Base e passei a ter con-
tato com diferentes casos. Após is-
so, fiquei um bom tempo por con-
ta de cursos de psicanálise e, hoje 
em dia, voltei meu olhar para os di-
reitos humanos. Agora meus cur-
sos são apenas sobre isso”, explica. 
Apesar do olhar profissional, ela 
diz que a temática não é um objeto 
frio de trabalho. “A minha área pe-
de que eu vá mais além, que pro-
cure por mais. Foi quando entrei 
no mundo dos direitos humanos, 
passei a entender mais dos proble-
mas que via e enfrentava nas salas 
dos hospitais”, diz.

Violência real

Escutar e acolher. Esses são os 
dois princípios que movem e de-
finem a relação de Kyola com o 
sistema de saúde do DF. Ela conta 
que após ingressar na Secretaria de 
Saúde, passou a ter contato com 
diferentes casos de pessoas que 
sofriam violações de direitos. “À 
medida que eu ia me aproximan-
do da pauta, vi que os números só 
crescem, em especial no assunto 
de violência contra a mulher. Isso 
me chamou a atenção e fui atrás 
de cursos, de estudo”, recorda.

Da violência contra a mulher, 
a psiquiatra passou a ter conta-
to com casos de LGBTFobia. “No 
pronto socorro, apareciam pes-
soas que tinham tentado suicídio, 
por preconceito, rejeição da famí-
lia. Outras vezes surgiam pessoas 
espancadas. Foi quando a pauta 
me convocou e não consegui mais 
focar em outra coisa que não fos-
se ajudar essas pessoas”, explica. 

Com a experiência da escuta 
acolhedora, Kyola ampliou sua 
atuação para além do expediente 
de trabalho e estudo. “Quem tra-
balha com essas pautas, não pode 

ficar preso em consultório. Preci-
samos nos envolver, participar de 
movimentos sociais, escutar de-
mandas. Eu sou aquela pessoa que 
tem um otimismo esperançoso, e 
vamos tentar fazer diferente. En-
quanto outros não fazem, eu faço 
onde estou, com o apoio de cole-
gas e da minha direção”, diz.

Foi a vivência que mudou a 
maneira como a psiquiatra en-
frenta temas difíceis. “No caso 
do sistema socioeducativo, a im-
pressão de senso comum, muitas 
vezes, é que os jovens são psico-
patas, quando na verdade é gen-
te comum. São histórias distantes 
de nós, mas que precisamos inte-
ragir e nos envolver”, diz. “A gente 
visita uma série de questões, pro-
pósitos. Minha vida é igual à de 
todo mundo, mas não tem espa-
ço para ficar sequestrada em te-
mas dramáticos. Eu sou convida-
da, o tempo todo, a intervir e afe-
rir esses temas”, ressalta.

Apesar da força de espírito, a 
profissional revela que, certas his-
tórias, são muito impactantes. Pa-
ra lidar com tantas emoções, ela 
compartilha algumas reflexões 
no blog A estética do sofrimento. 
“Pinto aquarelas e escrevo crôni-
cas porque, apesar de rir muito, 
o impacto das dores dessas pes-
soas sobre mim é pesado. Quan-
do atendo uma pessoa jovem es-
tuprada, um homem trans, eu cos-
tumo sair devastada. Até porque, a 
doutora também é humana”, diz.

Ainda assim, Kyola garante que 
deseja continuar nesse papel, co-
mo médica. “Quero me manter 
envolvida em movimentos, pau-
tas diversas para acionar uma re-
de. Esse é o meu lugar”, assegura. 

Premiação

O Prêmio Marielle Franco de 
Direitos Humanos está na tercei-
ra edição. O reconhecimento é de-
dicado à atuação de defensores 
dos direitos humanos em diversas 
áreas. A iniciativa, além de presti-
giar os selecionados, contribui pa-
ra que mais pessoas, organizações 
e servidores se engajem nessa luta.

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 » ANA MARIA POL

Quem trabalha com essas 
pautas, não pode ficar 
preso em consultório. 

Precisamos nos envolver, 
participar de movimentos 

sociais, escutar demandas”

Kyola Vale, médica psiquiatra
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CURSOS

Democracia digital
A Fundação Getulio Vargas dis-
ponibiliza o curso on-line Demo-
cracia Digital, que aborda as 
alterações nas práticas de mobi-
lização e transformação social 
após a integração das tecnolo-
gias digitais ao cotidiano e como 
as relações sociais se reconfi-
guram nesse contexto. O curso 
é gratuito, e as inscrições estão 
disponíveis pelo site: educacao
-executiva.fgv.br/cursos/online/
curta-media-duracao-online/
democracia-digital.

Pensamento computacional
Com o intuito de ensinar os 
principais conceitos sobre pro-
gramação e formas como fun-
cionam os algoritmos, o curso 
Pensamento computacional, ofe-
recido pela Fundação Bradesco, 
propicia ao aluno a aplicação do 
raciocínio lógico para a resolu-
ção de problemas. O curso tem 
carga horária de 6h e dividido 
em cinco etapas. Mais informa-
ções, acesse: ev.org.br/cursos/
pensamento-computacional.

Produtores culturais
A terceira edição da Carava-
na energia que transforma, do 
Instituto Neoenergia, está com 
inscrições abertas até quinta-
feira, pelo site da empresa de 
distribuição. O evento gratuito 
promoverá encontros, de abril 
a novembro, com foco na capa-
citação de produtores culturais, 
gestores de organizações sem 
fins lucrativos e não governa-
mentais, além de grupos que 
atuam em Brasília com iniciati-
vas socioculturais.

Educação social
A Universidade Católica de Bra-
sília EAD oferece o curso Edu-
cação Social para aqueles que 
desejam compreender o papel 
desse agente na sociedade. A 
modalidade ainda conta com 
ensinamentos a respeito da 
pedagogia social, além de com-
petências e atuações do educa-
dor dentro da profissão. O curso 
virtual é gratuito e possui carga 
horária de 40h. Mais informa-
ções acesse: ead.catolica.edu.br.

Percussão
Entre os dias 12 de março e 23 
de julho, o Coletivo de Cultura 
Popular Comboio Percussivo ofe-
rece cursos, workshops e oficinas 
musicais na Asa Norte, Praça Chi-
co Mendes. As inscrições podem 
ser feitas pela bio do Instagram @

comboiopercussivo. Informações: 
9 8200-5374, comboiopercussivo@
gmail.com e Facebook.com/com-
boiopercussivo.

OUTROS

Atendimento psicológico
Um grupo de psicólogos dispo-
nibiliza, voluntariamente, escuta 
e acolhimento a estudantes da 
Universidade de Brasília (UnB) 
e para comunidades por meio 
do projeto Corrente Solida-
riedade. A iniciativa surgiu em 
meio a pandemia causada pela 
covid-19 e inclui atendimentos 
clínicos on-line. Para agendar, 
basta entrar em contato pelo 
WhatsApp: 9 8118-6296. Falar 
com Rubens Bias.

Exposição de orquídeas
O Liberty Mall promove uma 
exposição de orquídeas na pró-
xima quinta-feira, 7 de abril, 
na praça central do shopping, 
no primeiro piso. Os visitantes 
poderão conferir de perto espé-
cies exóticas, nacionais e impor-
tadas, além de plantas com flo-
ração de época e alta variedade 
de espécies raras e tradicionais.

Teatro lambe-lambe
Entre os dias 28 e 29 de abril, o 
CCBB Brasília recebe, pela pri-
meira vez, o encontro de teatro 
lambe-lambe. O evento, que tem 
a idealização do grupo brasilien-
se As Caixeiras Cia de Bonecas, 
contará com exposição de foto-
grafias, intervenções artísticas 
e apresentações musicais com 
artistas de várias partes do Bra-
sil e da América Latina. Mais 
informações: 3108-7600.

Oficina Audiovisual
Até o fim do segundo semes-
tre, o Vamos ao Cinema oferta 
oficinas de produção audiovi-
sual com smartphones, de ela-
boração de projetos culturais, 
de introdução ao designer para 
redes sociais e de introdução ao 
jornalismo cultural. Em virtude 
da pandemia, as oficinas são 
on-line e os encontros presen-
ciais ficam restritos ao momen-
to de produção dos curtas-
metragens. Participam escolas 
de São Sebastião, Gama, Para-
noá e Santa Maria, no Distrito 
Federal. Os filmes produzidos 
passarão por votação popular 
e ficarão disponíveis no site do 
projeto e no canal no YouTube. 
Siga as redes sociais e saiba 
mais: linktr.ee/projetovamo-
saocinema.

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)

PARK WAY

PROBLEMAS COM O ESGOTO
O agente de viagens Ronie de Oliveira Alves, 48 anos, morador do 

Park Way, entrou em contato com a coluna Grita Geral para relatar 
problemas com a rede de esgoto na Quadra 1. “Além de convivermos 
com a sujeira e com a desorganização nas quadras, os animais 
silvestres se alimentam do que vai no lixo e no esgoto, que também 
atrai insetos e animais peçonhentos. O problema é que falta concluir 
a ligação da rede de esgotos, o que nos mantém com as fossas 
sépticas, mesmo tendo total possibilidade de resolução ligando as 
casas ao saneamento”, afirma.

 » A Caesb, por meio de sua Ouvidoria, informa que foi enviada 
uma equipe técnica ao endereço para verificar o fato 
relatado, porém não foi identificado nenhum problema de 
responsabilidade da Companhia. A empresa destacou que o 
sistema de esgotamento sanitário das Quadras 01 a 05 do Park 
Way ainda não foi liberado para uso dos moradores. A previsão 
para a conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da 
Região do Park Way é 2024.

Desligamentos 
programados de 
energia

 » PARANOÁ

Horário: 9h às 16h
Local: Del Lago, Quadra 318, Conjunto 
M, Quadra 50, Quadra 61, Quadra 
50-A, Quadra 50-B, Quadra 50-C, 
Quadra 50-D.
Horário: 9h às 12h
Local: Núcleo Rural Jardim, Chácaras 
02 e 97.
Local: Núcleo Rural Jardim, Etapa II, 
Chácaras 02, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89-A, 89-B, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 74, 75, 77, 
100, 101, 103, 104, 105, 106,107, 108, 
109-2, 110.
Local: Núcleo Rural Jardim, Etapa II, 
Quadra 01 à 06.
Horário: 13h às 15h
Local: Núcleo Rural Jardim, Chácara 
118, 113, 114, Lote 109, Núcleo Rural 
Jardim II, Chácara 110/3, 111/2, 111/3, 
114.

 » GUARÁ
Horário: 9h às 14h
Local: SAIS, Lote 08, Setor Hípico.

 » SÃO SEBASTIÃO
Horário: 9h às 12h
Local: Núcleo Rural Nova Betânia, 
Chácaras Luma, São Pedro, Rancho 
Arizo, Estrela D’Alva, Paraíso, Terra 
Pequena, Nova Flórida, Florada dos 
Ipês, Monte Sião, Fazenda Cachoeirinha, 
Esperança, Chácaras 09 (Santa Rosa), 
11, 12, 13, 15, 15-A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 27-A, 29 (Retiro das Cabras), 
31, 33 (Jardênia), 33-B (Santa Rita de 
Cássia), 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41-A, 
43, 45 e 47.
Local: Núcleo Rural Agulhada, Chácaras 
Moria, Da Gamelas, 46, Núcleo Rural 
Papuda, Chácara Paraíso.

 » VICENTE PIRES
Horário: 9h às 13h
Local: Colônia Agrícola Vicente Pires, 
Quadra 01 (Condomínio Cooperville), 
Quadras 02, 08, 09, 10, 11, Conjunto 
03, Chácara 16, Conjunto 06, Chácara 
114, Trecho III, Conjunto 05.
Local: Colônia Agrícola Samambaia, 
Chácaras 05, 09, 29, 30, 60, 61, 68-B, 
69 à 77, 79 à 99, 99-B, 106-A, 108, 121, 
152, 153, 154, 155, 155-A, 155-B, 155-D, 
155-E, 156, 331.
Local: Colônia Agrícola Samambaia, 
Quadra 08, Taguaparque.

 » LAGO SUL

Horário: 10h às 12h30
Local: SHIS QI 11, Blocos L, M, N, 
Edifício South Lake Center, SHIS QI 13, 
Conjunto 02.

Beleza bucólica

Isto é Brasília 

O Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho, é uma opção de turismo ecológico para quem procura 

desvendar as belezas do quadradinho. Reservas naturais, como a de Contagem, cachoeiras, 

gastronomia local e polos de produção de cerveja são atrativos aos corpos e corações cansados da 

rotina e seu império de exigências cotidianas. 

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

» Destaques

Oportunidade

O Rotary Internacional está 
procurando candidatos para o 
programa Bolsas Rotary da Paz. 
O Rotary é uma organização 
humanitária dedicada à paz e 
à compreensão mundial, e os 
selecionados poderão obter a 
certificação de aperfeiçoamento 
profissional ou diploma de 
mestrado em paz e resolução 
de conflitos. Anualmente, 
o programa oferece até 
130 bolsas, que podem 
compreender de um a dois anos 
de mestrado, ou três meses 
de curso de aperfeiçoamento 
em outros países. Acesse para 
saber mais: rotary.org/pt/our-

causes/promoting-peace.

Fuja das mentiras

O Projeto Comprova 
disponibiliza o curso virtual e 
gratuito: Não passe vergonha 
nos grupos — aprenda a 
identificar boatos nas redes. 
São minicursos destinados 
para maiores de 50 anos com 
orientações que ajudam a 
identificar desinformação e 
fake news, principalmente em 
ano eleitoral. As inscrições 
são gratuitas e podem 
ser feitas on-line, o único 
requisito é ter uma conta 
de WhatsApp. As aulas são 
diárias com duração de 
cinco a sete minutos, em 
vídeos ministrados pelos 
jornalistas Lillian Witte Fibe 
e Boris Casoy. Informações: 
projetocomprova.com.br/
minicurso/.

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

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Muitas nuvens

Máxima 85% Mínima 30%

O sol A lua

Nascente
6h17

Poente
18h16

Cheia
16/4

Minguante
23/3

Nova
1/4

Crescente
9/3

Máxima 31º

Mínima 19º

40
35
30
25
20
15
10
5
0

17/3 24/3 30/3

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

TAGUATINGA

ESCURIDÃO PERMANENTE
O comerciante Vitor Hugo Souza Resende, 24 anos, 

morador de Taguatinga, denuncia os problemas na 
iluminação do setor QSC. Ele procurou a coluna Grita Geral 
e fez o seu relato: “Solicitamos a substituição das lâmpadas 
amarelas por lâmpadas de LED, mas sem sucesso. Há 
dezenas delas queimadas no setor QSC, o que torna muito 
inseguro principalmente nas pontas das quadras pois há 
acesso à mata”, descreve.

 » A CEB informou que vai encaminhar equipes para 
manutenção dos pontos apagados. Em relação à 
substituição das luminárias convencionais por LED, 
a CEB depende de uma programação de execução 
dos projetos e da disponibilidade de recursos. Caso a 
Administração Regional de Taguatinga tenha interesse 
em realizar o projeto de eficientização através de recursos 
próprios, ou emenda parlamentar, a CEB firmará 
contrato para a execução.
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O 
Fluminense voltou a usar 
uma velha, mas efetiva 
tática, para derrotar o 
Flamengo pela quarta 

vez seguida e largar em vantagem 
na final do Campeonato Carioca. 
Ontem, no Estádio do Maracanã, 
o clássico 437 entre as equipes te-
ve o mesmo rotário dos últimos 
encontros entre as equipes: o ru-
bro-negro teve uma posse de bo-
la estéril e uma presença ofensiva 
ineficaz. Mais dedicado na mar-
cação, o tricolor esperou a reta fi-
nal do jogo para anotar dois gols 
no oportunismo de Germán Ca-
no e vencer por 2 x 0. 

O placar dá uma importan-
te vantagem ao Flu para sair de 
uma fila de dez anos sem o título 
estadual. No sábado, às 18h, tam-
bém no Maracanã, o tricolor po-
de perder por até um gol de dife-
rença para conquistar o 32º tro-
féu do Cariocão em sua história. 
Para levar a 38º taça para casa, o 
Flamengo precisa vencer por três 
no tempo normal. Se o rubro-ne-
gro conseguir devolver o mesmo 
número de gols de ontem, o cam-
peão será definido em uma dis-
puta de pênaltis.

Com 10 dias exclusivos de trei-
namento visando a decisão, o 
Flamengo entrou em campo com 
o ataque totalmente modificado. 
Com Marinho e Vitinho na frente, 
o rubro-negro ficou desfigurado 
e pouco efetivo no ataque. Nem 
mesmo quando Arrascaeta, des-
taque da equipe no ano, entrou 
no segundo tempo, o time do téc-
nico Paulo Sousa conseguiu ser 
eficaz. Ainda tentando se reer-
guer da queda na Libertadores 
e da classificação sofrida contra 
o Botafogo, o Fluminense optou 

por ser mais cauteloso. No fim, 
repetiu o roteiro que castigou o 
rival nas últimas partidas, com 
direito a erro crucial de Léo Pe-
reira e a veia artilheira de Cano, 
principal nome da partida.

No primeiro tempo, o Flamen-
go desperdiçou oportunidades, 
principalmente nos pés e na ca-
beça de David Luiz. Primeiro, o 
camisa 23 chutou falta para fo-
ra. Depois, desviou escanteio pa-
ra grande defesa de Fábio. Pouco 
para um rubro-negro com bola 

no pé, mas sem nenhuma cria-
tividade para gerar jogadas tra-
balhadas. Acuado, o Fluminen-
se também não fez muito. O ti-
me deu somente um chute na 
direção do gol nos 45 minutos 
iniciais. O lance, porém, foi bas-
tante polêmico. Willian Bigode fi-
nalizou para a rede, mas o lance 
estava parado por impedimento 
assinalado no início da jogada. A 
arbitragem também foi comple-
xa ao distribuir diversos amare-
los com critérios desiguais (no 

jogo, foram cinco para cada um 
dos times).

Na etapa final, os times volta-
ram iguais, mas Paulo Sousa pre-
cisou de apenas 11 minutos para 
sentir a necessidade de mudar: 
colocou em campo Arrascaeta e 
Pedro. Um pouco melhor, o Fla 
empilhou algumas chances com 
os dois jogadores acionados e 
com Gabriel. Fábio fez boas defe-
sas para impedir a desvantagem. 
Em dois minutos entre os 37 e os 
40, o Flu deslanchou. Léo Pereira 

errou, perdeu a bola e deu o con-
tra-ataque. Cano levou a melhor 
contra Filipe Luís e chutou entre 
as pernas de Hugo, que saiu de-
sorientado. O rubro-negro sen-
tiu o golpe e o tricolor ampliou. 
Em novo vacilo do zagueiro, Ya-
go roubou e passou para Calega-
ri, que avançou e tocou para Ca-
no, livre, matar o jogo.

Os lances desabrocharam de 
vez a apoteose do tricolor ca-
rioca, bastante comemorada 
pela torcida do Fluminense nas 

arquibancadas do Maracanã. O 
artilheiro da noite, porém, fez 
questão de dar um toque de pés 
no chão na euforia com base em 
um exemplo recente de frustra-
ção do time na temporada 2022. 
“Não acabou. O próximo jogo vai 
ser mais difícil do que hoje (on-
tem). Temos que sair para jogar 
com a faca nos dentes. A gente 
sabia que tinha que recuperar a 
confiança que perdemos no jogo 
contra o Olimpia”, destacou Ger-
mán Cano.

ESTADUAIS Em dia de sucesso dos técnicos brasileiros contra portugueses e de centroavantes argentinos decisivos, Fluminense e 
São Paulo derrotam os milionários e favoritos Flamengo e Palmeiras e largam na frente na disputa pelos títulos carioca e paulista 

Apoteoses...

...tricolores

DANILO QUEIROZ

Cano aproveitou duas oportunidades seguidas e castigou a defesa rubro-negra: argentino colocou uma mão tricolor na taça do Carioca

Mailson Santana/Fluminense FC

Candangão
Com os classifi cados para a decisão defi nidos desde a 
quarta rodada, o Campeonato Candango encerrou, ontem, 
o quadrangular semifi nal. No Abadião, o Brasiliense 
venceu o Ceilândia, por 1 x 0, no esquenta da decisão dos 
dois próximos sábados. No JK, os eliminados Capital e 
Gama fi zeram um jogo animado. Garantida no terceiro 
lugar, a Coruja venceu, por 3 x 1, e deixou o alviverde sem 
nenhum ponto conquistado.

 O São Paulo deu um grande 
passo para conquistar o bicam-
peonato paulista. O time de Ro-
gério Ceni ganhou do Palmeiras, 
ontem, no Morumbi por 3 x 1 
com uma atuação convincente. 
Calleri, duas vezes, e Pablo Maia 
marcaram no triunfo que derru-
bou o último invicto do Estadual. 
A equipe de Abel Ferreira não re-
petiu a intensidade apresentada 
nos últimos jogos e foi domina-
da em boa parte do Choque-Rei. 
Até mesmo a defesa, ponto forte 
do Alviverde e que havia levado 
apenas quatro gols no campeo-
nato, teve uma noite infeliz. No 
fim, Raphael Veiga descontou e 
diminuiu o prejuízo para a volta.

O campeão estadual será co-
nhecido no domingo, quando os 
dois voltam a se enfrentar, mas 
no Allianz Parque. O São Paulo 
pode até perder por um gol de 
diferença. Ao Palmeiras, resta ga-
nhar por três gols de vantagem. 
Se vencer por dois, o título será 
decidido nos pênaltis.

O São Paulo foi competitivo 
como quer seu treinador, en-
controu dificuldades para che-
gar ao gol adversário, mas foi o 
que mais tentou. Alisson passou 
perto de marcar ao acertar o tra-
vessão de Weverton, que voltou 
antes da Seleção Brasileira e se 
recuperou de um trauma na mão.

Como se esperava, o Palmei-
ras teve outra postura em relação 
aos últimos jogos em casa. Ar-
mou-se para contra-atacar e en-
controu espaços. Mas fez pouco 

e se retraiu. Jandrei evitou gol do 
Palmeiras num cruzamento de 
Raphael Veiga em que Rony fez 
o corta-luz e o meia levou perigo 
em arremate que passou perto da 
trave direita de Jandrei.

Quando o 0 x 0 parecia perdu-
rar, o árbitro Douglas Marques 

das Flores marcou polêmico pê-
nalti depois que foi chamado ao 
monitor do VAR para rever um 
cruzamento de Welington que 
bateu na mão de Marcos Rocha, 
que estava com o braço recolhi-
do. Calleri converteu.

Abel Ferreira disse, mais de 

uma vez, que seu time não seria 
capaz de fazer três jogos segui-
dos mostrando intensidade. O 
segundo tempo do Palmeiras foi 
um dos piores no ano. Em baixa 
rotação, os visitantes correram 
atrás dos donos da casa.

O São Paulo não se acomodou 

com a vantagem e pressionou 
o rival até ampliar. O segundo 
gol saiu dos pés do garoto Pablo 
Maia. O meio-campista contou 
com desvio em Murilo para ver 
seu arremate morrer no fundo 
das redes. Calleri marcou mais 
um aos 35 minutos da etapa final.

Raphael Veiga descontou em 
cobrança de falta no fim e di-
minuiu o prejuízo do Palmeiras. 
Mas não estragou a grande noi-
te são-paulina, talvez a melhor 
da equipe no ano que fez 60 mil 
torcedores saírem eufóricos do 
Cícero Pompeu de Toledo.

O centroavante Calleri balançou as redes duas vezes e foi o nome do jogo na exibição de gala do São Paulo no Morumbi contar o Palmeiras

Rubens Chiri/São Paulo FC

SÃO PAULO 3

PALMEIRAS 1

Jandrei; Rafi nha, Diego Costa, Leo e 
Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor 
(Andrés) e Igor Gomes; Alisson (Nikão), 

Eder (Marquinhos) e Calleri
Técnico: Rogério Ceni

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, 
Murilo e Piquerez; Jailson, Zé Rafael 

(Atuesta), Gustavo Scarpa (Gabriel Veron) e 
Raphael Veiga; Dudu (Wesley) e Rony

Técnico: Abel Ferreira

Público: 60.383 pagantes
Renda: R$ 5.505.315

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Gols: Calleri, aos 50 minutos do primeiro tempo. 
Pablo Maia, aos 18, Calleri, aos 35, e Raphael 

Veiga, aos 39 minutos do segundo tempo.
Cartões amarelos: Abel Ferreira, Patrick, 

Jailson, Rodrigo Nestor, Diego, Jandrei, 
Gabriel Verón.

FLAMENGO 0

FLUMINENSE 2

Hugo; F. Bruno (Léo Pereira), David Luiz 
e Filipe Luís; Matheuzinho (Lázaro), João 

Gomes, Arão, E. Ribeiro (Pedro) e Vitinho (B. 
Henrique); Marinho (Arrascaeta) e Gabi.

Técnico: Paulo Sousa

Fábio; Manoel, Felipe Melo (Luccas Claro) 
e David Braz; Calegari (Nonato), André, 

Yago Felipe, Ganso (Martinelli) e Cris Silva; 
Willian Bigode (John Arias) e Cano.

Técnico: Abel Braga

Público: 52.821 presentes
Renda: R$ 1.981.762,50

Árbitro: Wagner do N.Magalhães

Gols: Germán Cano, aos 37 e aos 
40 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Felipe Melo, Mari-
nho, Vitinho, João Gomes, Everton Ribeiro, 

David Luiz, Cris Silva, Paulo Henrique Ganso, 
John Arias e Martinelli.
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COPA 2022 Tite chegará hoje, ao Catar, para conhecer “A jornada”, bola oficial do Mundial, e os rivais do Brasil na fase de grupos

A
denor Leonardo Bachi, o 
Tite, embarcou na madru-
gada desta quinta-feira pa-
ra Doha com uma tripla 

missão: votar a favor do aumento 
do número de convocados de 23 
para 26 jogadores no Congresso 
Técnico da Copa do Catar, conhe-
cer os três adversários do Brasil na 
fase de grupos no sorteio de ama-
nhã, às 13h (de Brasília), em Doha, 
e matar saudade dos tempos de 
meia do Caxias, Esportivo, Portu-
guesa, Guarani e Gurany de Gari-
baldi no primeiro contato com Al 
Rihla — “A Jornada” — a bola ofi-
cial do primeiro Mundial no Orien-
te Médio em 92 anos de história. 

Tite partiu ontem rumo ao 
segundo sorteio como treinador 
da Seleção. Há cinco anos, este-
ve em Moscou, quando as boli-
nhas colocaram Suíça, Costa Rica 
e Sérvia no caminho do hexa. O 
evento de amanhã será tenso. Há 
possibilidade, por exemplo, de 
Alemanha ou Holanda caírem na 
chave canarinha. Ambas estarão 
no Pote 2. Outras hipóteses mais 
brandas são Dinamarca, Suíça ou 
Croácia entre os europeus.   

Primeiro colocado no ranking 
atualizado ontem pela Fifa, o Bra-
sil está entre os oito cabeças de 
chave. Os outros sete são Bélgi-
ca, França, Argentina, Inglater-
ra, Espanha e Portugal. A Seleção 

MARCOS PAULO LIMA

Divulgação/Adidas

Muito prazer,
sou Al Rihla!

A estrela oficial 
do Mundial era 
comercializada 

ontem, no site da 
fornecedora alemã 
Adidas, por R$ 999

CORINTHIANS BOTAFOGO CRUZEIRO ATLÉTICO-MG BASQUETE BOXE

Roni renovou seu contrato 
com o Corinthians até o 
fim de 2024. Revelado 
nas categorias de base do 
alvinegro, o jogador de 
22 anos assinou o novo 
contrato, ontem. O antigo 
vínculo do atleta iria até 
dezembro deste ano. O meia 
comemorou a extensão 
do vínculo e afirmou que 
pretende seguir no clube 
por muito tempo.

O Botafogo segue realizando 
mudanças profundas em 
seu departamento de 
futebol. Em transição para 
o comando do técnico 
português Luís Castro, o 
alvinegro afastou  zagueiro 
Ewerton, o volante Fabinho, 
o meia Felipe Ferreira, o 
atacante Ronald e o lateral-
direito Vitor Marinho. Lucio 
Flavio também não está 
mais no dia a dia.

O Cruzeiro protocolou, na 
manhã de ontem, pedido de 
efeito suspensivo para ter 
o técnico Paulo Pezzolano 
no banco de reservas no 
clássico deste sábado, 
diante do Atlético-MG, pela 
decisão do Campeonato 
Mineiro. Na segunda-feira, 
o uruguaio foi suspenso por 
quatro jogos em função das 
confusões contra o Galo, na 
primeira fase do Estadual.

Multicampeão em 2021 e já 
com um título assegurado 
nesta temporada 
(Supercopa), o Atlético 
encara o Cruzeiro valendo 
o título do Campeonato 
Mineiro. Apesar da grande 
fase do clube, o lateral-
direito Mariano rechaçou 
o favoritismo alvinegro 
diante do rival. “Papel, 
nome e elenco não ganham 
jogo”, avaliou.

A Seleção Brasileira 
masculina de basquete já 
sabe quem vai enfrentar na 
primeira fase da AmeriCup 
2022, que ocorrerá no país 
no período de 2 a 11 de 
setembro, tendo Brasília 
como uma das sedes. O 
Brasil caiu no Grupo A, com 
Uruguai, Colômbia e Canadá, 
após sorteio on-line realizado 
pela Federação Internacional 
de Basquete (Fiba).

O boxe feminino do Brasil 
disputa quatro medalhas de 
ouro, hoje, no Campeonato 
Continental das Américas, 
em Guayaquil. Segundo a 
programação, os combates 
estão previstos para 
iniciarem às 14h, com 
transmissão pelo site oficial 
do evento. As pugilistas se 
garantiram nas respectivas 
finais ao vencerem os 
combates de terça-feira.

disputou 46 partidas desde a eli-
minação contra a Bélgica na Co-
pa de 2018 neste ciclo. Apenas um 
contra adversário europeu, a Re-
pública Tcheca, que não se clas-
sificou para o Mundial deste ano. 
Sul-americanos à parte, só seis 
times que enfrentaram o Brasil 
depois do Mundial da Rússia se 
classificaram para o torneio em 
2022: Arábia Saudita, Camarões, 
Catar, Senegal e Coreia do Sul. 

Defensor do aumento do nú-
mero de convocados de 23 para 
26 como prevenção à pandemia, 
Tite reforçou o voto do Brasil fa-
vorável à mudança na entrevista 
coletiva depois da goleada por 4 
x 0 contra a Bolívia, em La Paz. 
O coordenador de seleções Ju-
ninho Paulista fortalecerá a te-
se do treinador. O comandante 
verde-amarelo é acompanhado 
na caravana pelo auxiliar Cleber 
Xavier, o supervisor Luis Vagner, 
o administrador Hamilton Cor-
reia e o segurança Aloísio Rocha. 

Bola oficial

Ontem, a Fifa apresentou a bo-
la oficial da Copa do Catar. Segun-
do a grife alemã Adias, a estre-
la máxima do torneio com início 
em 21 de novembro e final em 18 
de dezembro foi projetada para 
ser mais rápida do que qualquer 
uma de suas antecessoras (leia 
A Evolução). A fabricante adidas 

procurou adaptar o equipamen-
to ao jogo moderno e de veloci-
dade e, para isso, criou um mo-
delo que ela garante que conse-
gue “viajar mais rápido em voo” 
do que as outras bolas.

A empresa explica que o no-
vo design permite que a bola te-
nha uma velocidade significati-
vamente maior durante sua tra-
jetória no ar, mas sem perder 
a estabilidade, garantindo uma 
precisão nos chutes.

Batizada de Al Rihla, que em 
árabe significa “A Jornada”, a bola 
foi projetada nos laboratórios da 
empresa na Alemanha e testada 
em túneis de vento e no grama-
do, até chegar ao modelo atual, 
que rompe uma tendência das 
últimas edições de diminuição 
no número de painéis, popular-
mente chamado de gomos.

Inspirada na arquitetura, nos 
tradicionais barcos locais e na 
bandeira do Catar, a bola tem co-
res intensas e vibrantes que fa-
zem uma alusão à cultura do país 
e à velocidade do jogo. O branco 
ganhou um tom perolado e es-
ta é a primeira bola da Copa do 
Mundo a utilizar exclusivamente 
tintas e colas à base de água, se-
gundo a fabricante, para respei-
tar o meio ambiente. Além disso, 
ela terá 1% de suas vendas líqui-
das para o movimento Common 
Goal, a fim de ajudar a impulsio-
nar mudanças sociais.

Após realizar muito lobby na 
tentativa de conseguir apoio para 
realizar a Copa do Mundo a cada 
dois anos, a Fifa vai abdicar do 
projeto. A controversa proposta, 
que teve forte oposição de enti-
dades continentais, não estará na 
pauta do congresso marcado para 
hoje, em Doha, no Catar, sede da 
edição de 2022 da competição.

Nos últimos meses, o presi-
dente da Fifa, Gianni Infantino, 
peregrinou pelo mundo para 
tentar emplacar a ideia. A Uefa 
e os principais clubes da Europa 
não simpatizaram com a pro-
posta em nenhum momento. Na 

visão deles, realizar o Mundial 
a cada dois anos traria grandes 
impactos negativos no calendá-
rio do futebol internacional. A 
Conmebol também esteve como 
opositora da proposta.

A modificação do tempo de 
disputa das Copas era o principal 
ponto de um profundo plano de 
reformulação do calendário do 
futebol mundial idealizado pela 
Fifa. As alterações no cronogra-
ma, entretanto, seguirão em pau-
ta, pois o atual acordo sobre as 
realizações de partidas e torneios 
no calendário do futebol interna-
cional termina em 2024. 

Mesmo sem alteração no 
intervalo das edições, a Copa do 
Mundo terá uma grande altera-
ção a partir da próxima edição. 
O torneio de 2026, com orga-
nização dividida entre Canadá, 
Estados Unidos e México, terá a 
participação de 48 seleções, 16 
a mais do que o atual modelo 
com 32 equipes. A mudança foi 
aprovada em 2017. Nela, todas 
as confederações continentais 
passarão a ter mais vagas na 
disputa. A América do Sul, por 
exemplo, saltou de quatro — 
mais um na repescagem mun-
dial — para seis representantes.

Fifa desiste do Mundial bienal

Ideia defendida pelo presidente Gianni Infantino não será debatida

Joe Klamar/AFP

Pote 1*: Catar, Brasil, Bélgica, 
França, Argentina, Inglaterra, 
Espanha e Portugal.

Pote 2*: Holanda, Dinamarca, 
Alemanha, Suíça, Uruguai, 
Croácia, México e Estados Unidos.

Pote 3*: Irã, Japão, Sérvia, 
Marrocos, Polônia, Coreia do Sul, 
Senegal e Tunísia.

Pote 4*: Camarões, Equador, Arábia 
Saudita, Gana, Canadá, País de Gales 
ou Escócia ou Ucrânia, Costa Rica ou 
Nova Zelândia, Austrália ou Emirados 
Árabes ou Peru.

*As posições de cada uma das 
seleções são definidas de acordo com 
a colocação no ranking da Fifa

Sorteio
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Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua ingressa 
em Áries às 6h30 e fica 
nova. Há horas em que 
é melhor se adequar às 
circunstâncias, mas há 
horas, também, em que tua 
vontade precisa ser maior 
do que as circunstâncias, 
determinando o espírito da 
ação. agora é quando, se tu 
queres que algo aconteça, 
tu hás de brandir a força de 
vontade e abrir passagem 
por entre os impedimentos 
e contrariedades que se 
erguerem entre ti e o 
objetivo. tua vontade, se 
posta em marcha com 
o vigor e firmeza que 
lhe são característicos, é 
capaz de fazer acontecer 
o necessário e, assim, 
verás que avanças na 
direção da conquista de 
tuas pretensões. a alegria 
que sentirás pelo uso da 
vontade não decorrerá 
da certeza de sucesso, 
mas do estranho, mas 
familiar, regozijo que 
sentirás por ter tomado 
em tuas mãos as rédeas 
do teu próprio destino. 

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

iniciativas são necessárias, 
mas não quaisquer umas, 
porém, aquelas que sejam 
fruto de estratégias mais 
ou menos elaboradas nas 
semanas anteriores. tome as 
iniciativas pertinentes, com 
mínima ordem e organização.

o espírito de aventura volta a 
circular em seu corpo e alma, 
estimulando você a se encrencar. É 
de se esperar que você se encrenque 
no bom sentido da palavra, 
por vislumbrar oportunidades 
na forma de aventuras.

ainda que não seja possível dispor 
de liberdade absoluta para você 
fazer o que lhe der na telha, mesmo 
assim se pode viver intensamente. 
Este é um desses momentos 
em que sua alma encontra o 
fio da meada das aventuras.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

garanta sua serenidade, tomando 
distância das pessoas tóxicas 
que, sabidamente, vêm para 
cima de você cheias de histórias e 
propostas, mas que elas mesmas 
acabam boicotando, para dar 
errado. distância, muita distância.

a famosa frase de não se poder 
fazer uma omelete sem quebrar 
ovos se aplica muito bem a este 
momento de sua vida. tudo 
envolve risco, tudo envolve 
alguma dissonância, porque é 
impossível agradar a todo mundo.

Procure focar sua energia nesses 
assuntos que estiver ao seu 
alcance finalizar, para, assim, 
ter mais espaço de manobra 
no futuro próximo e se lançar 
a novos empreendimentos. 
Finalize tudo que você puder.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

sonhe com seu futuro distante 
sem nenhum pudor, se 
refestelando na imaginação 
com tudo que de melhor e 
maior conseguir sonhar. agora 
não importam as questões 
práticas que conduzirão até lá, 
só interessa sonhar sem pudor.

agora você tem mais espaço para 
fazer seus pedidos e propostas, 
e esse movimento encontrar 
uma acolhida mais receptiva. 
Por isso, aproveite para ter 
mais ousadia em seus pedidos 
e propostas. Vai que dá certo.

muito a conversar, porém, talvez 
não haja tempo suficiente para 
sustentar os diálogos necessários, 
já que, simultaneamente, há 
tanta coisa para resolver, tanto 
perrengue, que será melhor 
se dedicar a isso. Em frente.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

dando certo ou dando errado, 
o que importa é você entrar em 
campo e movimentar a bola, com 
movimentos concretos, tendo 
em vista se aproximar o máximo 
possível de suas pretensões. o que 
importa é jogar, não o resultado.

Este é um momento cheio de 
potencialidades, portanto, é bom 
você descer do pedestal de seus 
sonhos e atender às necessidades 
práticas que surgirem, mesmo 
que essas pareçam inferiores 
demais em relação aos sonhos.

Foque sua atenção na administração 
dos recursos, para garantir eficiência 
e destreza na navegação dos 
próximos meses. Evite apreensões 
inúteis e contraproducentes, não 
se trata de sucumbir ao temor, 
mas de continuar jogando.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TANTAS Palavras
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a 
Orquestra Ouro Preto se 
apresenta em Brasília, nesta 
quinta-feira, trazendo uma 
inusitada mistura musical: 

orquestra de cordas e banda de rock 
juntas no palco dando vida às letras 
e melodias criadas pela banda britâ-
nica The Beatles.

Sob o comando do Rodrigo Toffolo, 
o concerto se divide em dois espetá-
culos: The Beatles Vol.1. e The Beatles 
Vol.2. Ao Correio, o maestro falou so-
bre a origem do espetáculo, em parce-
ria com a Universidade Federal de Ou-
ro Preto (Ufop), na tentativa de apro-
ximar estudantes da Casa da ópera de 
Ouro Preto (MG), o teatro mais anti-
go das Américas em funcionamento.

“Achamos que a mistura de orques-
tra com  banda de rock chamaria a 
atenção desses alunos. A gente fez o 
primeiro concerto e, até hoje, Beatles 
é um grande sucesso. Sempre temos os 
amantes da orquestra e os amantes da 
banda de rock, que vão ver o concerto 
então a gente consegue atingir esses 
dois públicos”, complementa Toffolo.

A apresentação promete abranger 
todas as fases da carreira da banda, 
um desafio tendo em conta o vasto 
repertório. Toffolo, no entanto, garan-
te que o público não se decepcionará. 
Clássicas canções como Let it be, Hey 
Jude e While my guitar gently weeps se-
rão tocadas de forma única.

 “A escolha do repertório é mui-
to complexa, com uma produção gi-
gantesca, referência para gerações até 
hoje. Então tentamos manter aquelas 
obras que não poderiam faltar de jeito 
nenhum, os clássicos que todo mun-
do quer e gosta de ouvir sempre, com 

algumas peças que ficariam muito 
bem se orquestrada”.

A experiência de união do erudito 
com o popular, segundo o maestro, é 
particularmente interessante por dis-
tribuir entre os dois estilos a flexibili-
dade do rock com a atenção às formas 
da orquestra.

“Quando você junta esses dois 
mundos, precisa ter uma intersec-
ção para tornar a orquestra um pou-
co mais livre e a banda de rock mais 
presa às formas e voltas. Como músi-
co, é uma experiência muito boa, vo-
cê acaba surfando duas ondas diferen-
tes: um pouco na música erudita, um 
pouco na popular, e essa junção para 
que o concerto possa acontecer, no 
fim das contas, faz muito bem para a 
formação do músico e a plateia sente 
essa união também.”

As duas sessões do show, que acon-
tecem no Teatro da Unip, marcam o 
retorno da Orquestra Ouro Preto à ci-
dade após seis anos. Toffolo realça a 
importância de trazer um espetáculo 
como este à uma cidade tão envolvi-
da com o rock como Brasília.

“Fazer rock em Brasília é muito 
simbólico. Uma cidade que tem uma 
contribuição incrível para o rock na-
cional, grandes bandas nasceram aqui 
e ganharam o Brasil todo. Então todos 
[orquestra e banda] estão muito ani-
mados para estas duas sessões que 
acontecem na quinta”, finaliza Fábio.

SERVIÇO

orquestra ouro Preto apresenta the 
Beatles, hoje, às 19h e 21h, no st. de 
grandes Áreas sul (sgas) 913, ingressos 
a r$ 40 (inteira) e r$ 20 (meia entrada)

 » ÂndrEa maLcHEr

Orquestra e rock 

CONCERTO
nathalia torres

CRIANÇAS DA UCRÂNIA EM AGONIA
 
Quantas crianças já perderam a vida,
nas cidades da Ucrânia destroçadas
pela guerra de um louco genocida,
que não sente as pessoas arrasadas.
 
Quanta gente sem casa e sem comida
foge da guerra tão apavorada,
que já não sabe achar nova guarida,
sentindo-se no mundo abandonada.
 
Somente em Deus renasce a esperança
para salvar centenas de crianças,
num cenário de dores e agonia.
 
O amor de Deus a todos sempre alcança
para anular o ódio e a vingança
e a Paz na Ucrânia cresça a cada dia.

Souza Prudente

A Orquestra 
Ouro Preto 
apresenta o 
concerto The 
Beatles no 
Teatro da Unip
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Helena Barreto/Divulgação

Quase duas décadas depois de im-
pressionar com longas-metragens ab-
solutamente brasilienses, a exemplo 
de Subterrâneos e A concepção, o di-
retor José Eduardo Belmonte, que já 
respondeu por filmes diversos como 
Entre idas e vindas (2016) e Carce-
reiros: o filme (2019), traz para a 
telona Alemão 2, a continuação do 
estrondoso sucesso de Alemão, em 
2014, conferido por mais de um 
milhão de espectadores. Na no-
va ação, marcada por uma disputa 
interna da periferia, atores como 
Vladimir Brichta, Mariana Nunes, 
Leandra Leal e Gabriel Leone divi-
dem a tela com tiroteios e estraté-
gias de alta precisão. (RD)

Entrevista // 
José Eduardo Belmonte

Como foi coordenar cenas de tiros, na 
perspectiva do acidente ocorrido no 
filme de Alec Baldwin?

Talvez a experiência da série Carce-
reiros tenha sido ótima. Nela, a gente ti-
nha que fazer cenas complexas, dessas 
de ação, de luta, uma por semana e com 
muita gente. Cenas complexas, de luta. 
No filme, usamos todo artefato de 
vapor; nada tinha festim. Existem 
excelentes técnicos no Brasil, mas 
a gente faz poucos filmes desses (de 
ação) no Brasil. A gente teve o Sér-
gio Farjalla, um dos ótimos técnicos 
no Brasil. Ele é super cuidadoso. Existe 
muitos processos no cinema. Muito é 
ilusão e trabalhado na pós-produção. A 

gente não precisa do processo violento. 
Aposto no que seja lúdico.

Como percebe Alemão, frente a  
Tropa de elite e Cidade de Deus?

Tanto Cidade quanto Tropa apon-
taram uma ideia de cinema com rea-
lismo social e de cinema de gênero. 
Antes, teve o Roberto Farias (de As-
salto ao trem pagador, em 1962), o 
Roberto Pires fazia também coisas 
nessa linha. Na verdade, com Ale-
mão, pensei no que não queria ter 
(de herança). Há uma história do Jac-
kie Chan que é maravilhosa: quando 
ele começou a trabalhar, todo mun-
do comparava ele com o Bruce Lee. E 
ele foi lá (nos filmes 
de Lee) ver o que ele 
não fazia: ele não fa-
zia comédia, ele dis-
se: “vou começar a 
bater, e vou sentir 
a dor”, na base da 
comédia. Eu pensei 
em fazer diferente 
também. O gêne-
ro vai ser univer-
sal, mas a gente te-
ve que procurar ou-
tro tipo de ação, que 
não fosse a ameri-
cana. Enxertamos questões dramáti-
cas, vidas interiores dos personagens 
e muitas questões humanas. O cami-
nho da violência está lá, no mesmo, 
mas o universo é outro.

Cinema projeta jogos de controle e 
fatores políticos?

Hoje a sociedade brasileira é um 
grande campo de batalha. Sempre 
foi, mas hoje isto está muito evi-
dente. Há sempre busca por poder. 
Poder passa por controle. Toda a re-
lação é uma relação de poder, nu-
ma paráfrase. Tudo sempre foi po-
lítico. A arte, a exemplo de tudo na 
vida, é política. No caso, a gente fala 

sobre políticas de segurança pú-
blica. Pensamos num filme popu-
lar, sobre segurança pública. O que 
me levou a atender ao chamado 
do produtor Rodrigo Teixeira era 
uma oportunidade de, dentro de 
um filme de gênero, que chama 
muito a atenção, também pensar 
sobre segurança pública. É políti-
co, mas também é existencial. Ele 
fala das questões das pessoas que 
vivem estes conflitos.

Por que optaram por colocar tarjas 
nos políticos condenados: eles  
são menores... ou são maioria?  
Devem ser preservados?

Não. Na verda-
de (risos), a produ-
tora definiu que ne-
nhum rosto pode-
ria ser mostrado nas 
imagens documen-
tais. Mas eu queria 
diferenciar os políti-
cos dos outros: eles 
são borrados (apa-
recem assim), mas 
eles estão marca-
dos. A interpretação 
disso vou deixar pa-
ra os espectadores 

porque acho que minha função não é 
a de ser exegeta da minha própria obra.

Como nota a questão de quem 
condena a ação dos direitos humanos 
em algumas circunstâncias? E como 
foi migrar do streaming novamente 
para o cinema?

Há a ingenuidade da falta de es-
cuta (na condenação dos direitos hu-
manos). A questão é que eles são im-
portantes, e mais, são fundamentais. 
A a gente deveria era respeitar mais, 
e pensar mais sobre isso. Quanto aos 
aspectos técnicos, estou na levada do 
cinema e do streaming há um bom 
tempo. Estou velho (risos), comecei 

em 1989. Vi o fim da película, o surgi-
mento do digital, a mudança do for-
mato do digital, os processos estão 
numa velocidade tão grande que não 
sei nem responder sobre isso (risos). 
Com a pandemia, a gente tem en-
tendido novos paradigmas. Eu ainda 
gosto muito da experiência coletiva e 
esse tipo de cinema proporciona um 
pouco disso uma experiência do espí-
rito de troca, e que é sensorial. Temas 
que abordam a segurança pública, 
junto com o tema da espiritualidade, 
trazem uma realidade que a arte bra-
sileira ainda fala muito pouco. Achei 
interessante que, dentro de um cine-
ma popular, falamos com um público 
muito diversificado. O cinema popu-
lar, como a sociedade, tem suas con-
tradições e disputas. Aprendi que esse 
tema é muito mais complexo, precisa 
ser ouvido muito mais, há gente na 
sociedade que traga questões mui-
to mais profundas, que obviamen-
te um filme não dará conta. A gente 
está, no filme, para preparar o es-
pírito e abrir o debate para que ve-
nham pessoas com mais densida-
de e com mais estudo que detalhem 
e tragam novas situações. Por exem-
plo: o esquema militarizado de segu-
rança pública funciona? Parece que 
não, porque só aumenta e a situação 
(da violência). Nada se resolve.

UMA DOSE 

VIOLENTA  

DE CINEMA

Vitrine Filmes/Divulgação

Por meio de um comunicado nas 
redes sociais, Rummer Willis, filha do 
ator Bruce Willis, anunciou que o pai 
irá se aposentar da atuação. Bruce, de 
67 anos, está com problemas de saú-
de e desenvolveu um quadro de afa-
sia, doença que se caracteriza pela 
perda cognitiva e pela dificuldade de 
entendimento da língua escrita e fa-
lada. A condição é comum e pode ser 
gerada por doenças cerebrais, como 
AVC, encefalite, ou tumores da região.

“Aos incríveis apoiadores de Bru-
ce, como família queremos com-
partilhar que nosso amado 
Bruce está passando por pro-
blemas de saú-
de e foi diagnos-
ticado recente-
mente com afa-
sia, que está im-
pactando suas 
habilidades cog-
nitivas. Como re-
sultado disso, e 
após muita aná-
lise, Bruce está 
saindo da carrei-
ra que significou 
tanto para ele”, escreveu a filha do 
artista com Demi Moore.

Bruce Willis é um ícone do cine-
ma norte-americano tendo se es-
pecializado principalmente em fil-
mes de ação. Ele começou a carrei-
ra na série de sucesso A gata e o rato 
(1985), pela qual ganhou o Grammy. 
No cinema, Duro de matar (1988), Ar-
mageddon (1998), Red — Aposenta-
dos e perigosos (2010), Pulp fiction: 
Tempo de violência (1994) e O sexto 
sentido (1999) são alguns dos desta-
ques da carreira. Ele passou 13 anos 
casado com Demi Moore e estava 
com a modelo Emma Heming Wil-
lis, somados os dois casamentos 
Willis teve cinco filhas.
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Cedo  
demais 
para se 
aposentar: 
Bruce Willis

Rich Fury
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 » RICARDO DAEHN

No filme da 
Marvel, Jared 

Leto interpreta o 
doutor Michael 

Morbius
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Numa artilharia 
pesada de ação, os 
longas-metragens 
Morbius, uma aventura 
da Marvel, e o nacional 
Alemão 2 tomam de 
assalto o circuito 
de cinema

E
nfraquecidos por rara doen-
ça sanguínea, Michael Mor-
bius (Jared Leto) e Milo (Matt 
Smith) são os amigos de ori-

gens bastante diferenciadas, mas 
que têm em comum a identidade de 
sofrimento encerrada na frase que 
dizem: “Somos poucos contra mui-
tos”. Nesta linha de espartana vitó-
ria sob obstáculos, os personagens 
buscam fortalecimento, no novo fil-
me do diretor sueco Daniel Espino-
sa (que comandou o hit escandinavo 
Dinheiro fácil e investiu as fichas na 
aventura espacial Vida). Por trás da 
superprodução de US$ 75 milhões, 
reside o emblema da Marvel.

No laboratório Horizon, já adul-
to — e depois de uma intensa cena 
de bullying ocorrida em flasback na 
Grécia —, o bioquímico Michael vi-
ra as costas para a comunidade cien-
tífica e se aplica, tanto no hobby de 
fazer origami quanto em pesqui-
sas que envolvem sangue artificial, 

cobaias e dilemas éticos. Com a 
mente de superdotado, Michael se 
vale de uma viagem para a Costa Ri-
ca, habitat de futuros parceiros de 
vida: morcegos. Com certa dose de 
crise de consciência, o protagonista 
investe num projeto arriscado, ao la-
do de Martine (Adria Arjona).

Morbius tem roteiro assinado pe-
la mesma dupla do Deuses do Egito e 
desenvolve a trama de um persona-
gem longe de ser dos mais populares 
da Marvel. A ânsia de consumir san-
gue humano — um futuro recurso 
de sobrevivência de Morbius — dei-
xa o protagonista perdido, na cons-
tatação do que pode ser um dom 
ou uma maldição. Quem conhece o 
ponto de partida do clássico livro de 
Robert Louis Stevenson, O médico e 
o monstro, publicado em fins do sé-
culo 19, pode ter a noção do que se-
ja tratado na nova aventura da Mar-
vel. Sem voar, os estandartes da DC 
e da Marvel Batman e Homem Ara-
nha, em certa medida, perdem pa-
ra o anti-herói Morbius. Agregada à 

habilidade de radar dos morcegos 
(junto com uma audição privile-
giada), Morbius adentra a aventu-
ra cujos efeitos se escoram, em par-
te, naqueles vistos em Matrix. Sem 
carisma, o ator Matt Smith (um dos 
destaques do recente Noite passada 
em Soho) tem pouco a defender no 
filme em que, dados exageros das 
adaptações dos quadrinhos, seu 
personagem se define como uma 
efetiva “ressurreição”.

Passados os fiascos nas partici-
pações de Casa Gucci, Esquadrão 
Suicida e Blade Runner 2049, Jared 
Leto teve a chance de se recobrar, 
num personagem forte, mas pare-
ce optar pelo comedimento que ri-
ma com preguiça cênica. “Sou o Ve-
nom”, Morbius chega a esbravejar. 
Mas o filme, que traz uma breve se-
quência com o Abutre (a ser vivido 
por Michael Keaton), resvala mes-
mo é para decalque de X-Men, dada 
a semelhança de efeitos que reves-
tiram trajetórias de Noturno e Mer-
cúrio, entre outros. 

José Eduardo Belmonte

 Cena do longa nacional 
Alemão 2    
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IMÓVEIS
COMPRA E
VENDA

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

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

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

VENDOHOTELTradicio-
nal em Brasília 110 ap-
to. Facilito o pagamento
Ocupação 80%ano intei-
ro. 99294-6408 c6271

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

2 QUARTOS

R 37 Sul R$498.800,00
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

COMPRO, PAGO À VISTA
3QTS/2QTS alugado ou
desocup. SR Imóveis
99109-6160 Zap c9417

3 QUARTOS

HRLOPES.COM.BR
VENDA - ALUGUEL -
Regularização imóveis
99624-8852 c13499

1.2 ÁGUAS CLARAS

R BABAÇU Art Life De-
sign. R$ 728.000,00.
Oportunidade! VendoEx-
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

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA NORTE

QUITINETES

SCLN307Vdo 2 kits. Óti-
ma Oportun. p/ investir
ou morar! 98314-3618

2 QUARTOS

314 2 QTS 1 suíte, 1 wc
social, wc de emprega-
da, coz americana, área
serviço, todo no porcela-
nato, c/ gar R$ 790mil
Tr: 98175-3638

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
710/711 NORTE 2qtos,
reformado, nascente.
R$ 790 mil 98466-1844
/ 98175-1911c7432

1.2 ASA NORTE

710/711 PAULO ALEN-
CAR vde apto 2qtos +
DCE com elevador va-
zio 66m2 Tr: 3361-6464
99618-1744 cj6131

3 QUARTOS

307 - BL.J Vdo Apto. Ori-
ginal, andar alto, vista li-
vre. Sala ampla, 3/4 c/
arms., 2 wc (suíte), coz.
c/arm., á.serv., DCE e
gar. R$ 1.200.000/á vis-
ta.Ótimo estado. Saba-
ck Imóveis P/ver ligue
3445.1105 CJ 3506

315 SUL Vendo apto de
canto, vista livre, nasc,
3qtos, vazado alugado.
Tr:99294-6408 c6271

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA SUL

QUITINETES

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

1 QUARTO

310SULVendoótimoap-
to reformadode1qto par-
ticular 61-983529999

2 QUARTOS

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
4022QTOSDCEdesocu-
pado 98401-3270 c472

3 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 416 SUL 3qts pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417
106 SQS Paulo Alencar
Vde apto 3 qts vazio
130m2 útil 3361-6464/
99618-1744 cj6131
107 SQS R$ 1.100mil
3qts DCE vista livre Ac fi-
nanciamento MAPI
98522-4444 CJ27154
106 SQS Paulo Alencar
Vde apto 3 qts vazio
130m2 útil 3361-6464/
99618-1744 cj6131

1.2 ASA SUL

207 SUL Prédio todo re-
formado, o + bonito da
207. 170M2 Vista livre va-
zio 3qtos sendo 2stes hi-
dro, reformado. 4ºandar
Tr:99395-2720 c6271

314 SUL Vendo 3 qtos
1ste 156m2 granito na sa-
la e nos quartos. Vazio.
Prédio em reforma.
Tr:99395-2720 c6271

314 SQS and alto refor-
ma em granito 157m2 3
qts (ste) arms gar MAPI
98522-4444 CJ27154
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
414 3QTOS 1 ste refor-
mado 98401-3270 c472

4 OU MAIS QUARTOS

307 SUL 4qtos, 1ste
162m2 1garagem,canto,
nasc. Bloco reformado.
Tr: 99395-2720 c6271

CRUZEIRO

2 QUARTOS

QD 1409 PAULO ALEN-
CAR Vde apto 2qtos va-
zio c/elev. 3361-6464
99618-1744 cj6131

3 QUARTOS

VENDE-SE
QD 605 Bl.C 3q R$420
mil 986214352 c21756

GUARÁ

3 QUARTOS

QE 02 Cond. Riachuelo
3 qts + DCE, elevador,
2 vagas de gar. 2º an-
dar. Tr: c/ o proprietário.
61 99824-0333

E V N D A

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

SQB 03
100M2 NASCENTE ar-
ms 6º and 2vgs v.livre
99206-2833 C4862

1.2 NOROESTE

NOROESTE

3 QUARTOS

SQNW 303 Ed. Reser-
va Essencial, 3 suítes.
140m 2 Alto Padrão.
Mobiliado, Quitado. F:
99981-3388 c2084

REFORMADO
SQSW 105 89m2 3
qtos, Dce, var, nascen-
te, andar alto, gar. R$
1.150.000 99699-6889

ORIGINAL
SQSW 305 3 qtos 95m2

andar alto, vista livre.
gar. 1.220.000. 99699-
6889

SQNW 303 Ed. Reser-
va Essencial, 3 suítes.
140m 2 Alto Padrão.
Mobiliado, Quitado. F:
99981-3388 c2084

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$ 1.030.000
Tr: 3361-6464/ 99618-
1744 cj6131

SUDOESTE

2 QUARTOS

QRSW 07 PAULO
ALENCAR Vde apto
2qtos c/ arms 2ºand
coz. americ 3361-6464/
99618-1744 cj6131

1.2 SUDOESTE

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

305 SQSW Cobertura c/
vista386m2vazia,decan-
to c/ lazer. 3 vgas Pré-
dio reformado Linda!!
Tr:99395-2720 c6271

TAGUATINGA

2 QUARTOS

1.2 TAGUATINGA

CNB14Ed.Porto daBar-
ra, próx. Sesc 2qts sala
cozinha2banheiros refor-
mado nascente 1 vaga
garagem 94m2 área to-
tal quitado escriturado.
Ac. Financiamento Plan-
tão. Faça esse grande in-
vestimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QNJ 58Bloco 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

3 QUARTOS

C 07 Tag. Centro próx.
aometrô, 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

1.2 TAGUATINGA

QSA 25 Vendo apto no
Pistão Sul, próx a Con-
cessionárias e Taguatin-
ga Shopping. Apto 3 e 2
qtos, Temos na planta
ou pronto para morar.Tr:
99395-2720 c6271

1.3 CASAS

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

QL 16 Excel. projeto.
4 suítes, piscina.
F:99981-3388 c2084

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

LINDA VISTA
QI 09 4 suítes Elevador.
Aceito Apartamento
98199-6100 c12388
QI 17 Conj 7 casa 4 tér-
rea pisc base R$
2.300.000. 3248-0230

RIACHO FUNDO

1 QUARTO

QN 15C $216mil 3cs no
mesmo lt 99370-5571/
99269-0200 cj20220

2 QUARTOS

QN 07A $330.000 2qts
suite escrit 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 12C R$ 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 DR$ 350.000, es-
crit, laje. 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 18 R$175.000, lage
2qt sla coz 99370-5571/
99269-0200 cj20220
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1.3 RIACHO FUNDO

1.3 CASAS

RIACHO FUNDO

2 QUARTOS

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 14E 280mil 3cs no
lt lje 233m2 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

SANTA MARIA

2 QUARTOS

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

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

AVISO DE CONVOCAÇÃO
O Banco de Brasília S.A. – BRB, na condição de Agente Financeiro e Executivo, nos termos da
Lei 4.276, de 19/12/2008, CONVOCA os signatários de Cédula de Crédito, referente a operações
com recurso do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – Fundefe, a se manifestarem
sobre a oferta pública para a liquidação antecipada prevista em lei. As propostas deverão ser
entregues no Centro Empresarial CNC – ST SAUN, quadra 5, lote C, bloco C, 6º andar, GEGOV,
até 26/04/2022, em papel timbrado e com firma reconhecida ou por meio eletrônico, no endereço
fundefe@brb.com.br, com timbre e assinatura eletrônica da empresa.

Ana Carolina Pereira Stangherlin
Superintendente Sugov

LEILÃO Casa IMPÉRIO DOS NOBRES ETAPA 1, QUADRA 2
CONJUNTO ‘E’ LOTE 12

Base: Lei 9.514/97 Fiduc. Invest Factoring Fomento Merc.CNPJ 37.821.292/0001-33
1o.leilão: 04/abril/2022 - Lance mínimo R$ 610.610,00
2o. leilão: 05/abril/2022 - Lance mínimo R$ 483.942,00

Leilões exclusivamente on-line com encerramento às 10hs no Site

www.paulotolentino.com.br
(disponíveis no Site: edital, cert. de ônus, fotos e condições gerais)

Ficam intimados:Const. e Incorp. Lemes do Prado Ltda. CNPJ 06.698.213/0001-15
Maria Clarice de Almeida Corrêa CPF 279.813.041-72 E

Tania Almeida Corrêa CPF 334.247.051-87

1.3 TAGUATINGA

3 QUARTOS

QNL 02 Conjunto 3qtos
sala cozinha 2 banhei-
ros laje + forro cerâmica
blindex, reformada, exce-
lente imóvel, próximo Su-
perAdega.Aceito financi-
amento.Plantão.Façaes-
se grande investimento.
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

QNL 08 Conjunto 3qtos
sala, cozinha, banheiro
+ 1qtos sala cozinha ba-
nheiro nos fundos.
Quitada e escriturada só
R$390.000,00 Faça es-
se grande investimento.
Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

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

1.3 TAGUATINGA

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 3stesDce 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

VICENTE PIRES

3 QUARTOS

R04R$950.000Excelen-
te casa 3qts, sala am-
pla, Suíte, DCE, Copa,
Cozinhaplanejada,Lavan-
deria, lote 430m2, gara-
gem 4 carros, Espaço
Goumert c/ bancada,
Churrasqueira.Aceitacar-
ro / troca Apto ÁguasCla-
ras. 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

1.4 ASA SUL

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

NÚCLEO BANDEIRANTE

AVENIDA CENTRAL
Prédio noNúcleoBandei-
rante c/ 25 aptos - 1, 2
e 3qtos, todos alugados
c/ vagas de Garagens.
+ 60 em construção + 1
loja. Com renda de
R$45mil mensais. Tr:
99294-6408 c6271

SUDOESTE

QRSW 01 PAULO
ALENCAR Ed. Silco
vde loja canto alugada
R$320.000.000 3361-
6464/996181744 cj6131

VALPARAÍSO

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
QD 01 R$4.900.000.00
prédio frente BR Shop-
ping Valparaíso 1.500
m2 área const. Alugado
por R$29.500,00. 98466-
1844/981751911 c7432

SALAS

ASA SUL

VENDO SALA BARATA
ED MÁRCIA SCS
R$57.000,00 Tratar:
99975-1999 c 8145

VENDO SALA BARATA
ED MÁRCIA SCS
R$57.000,00 Tratar:
99975-1999 c 8145

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

AVISOAOSACIONISTASA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB COMUNICA aos Acionistasque se encontra à disposição, na sede Social da Companhia, localizada na Av. Sibipiruna, lotes 13, 15, 17, 19 e 21 – ÁguasClaras, nesta Capital, e no Processo SEI/GDF Nº 00092-00000137/2022-04 – CAESB, a documentação, relativa aoexercício de 2021, de que trata os artigos 132 e 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/76.A CAESB torna público ainda, a partir desta, a abertura de prazo para os Acionistas exercerem o direito de preferência nasubscrição de ações ordinárias nominativas, nos termos do art. 171, da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07, emvirtude da deliberação sobre o aumento do Capital Social da Companhia/2021, estar contemplada na Ordem do Dia daAssembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, prevista para ocorrer às 10 horas do dia 29/04/2022, em sua Sede Social.PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHOPresidente

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

LEILÃO Prédio comercial e residencial em TAGUATINGA
CNH 3, Lote 20, dois pavimentos com loja e 2 kitinetes

Base: Lei 9.514/97 Fiduc. Invest Factoring Fomento Merc.CNPJ 37.821.292/0001-33
1o.leilão: 04/abril/2022 - Lance mínimo R$ 620.000,00
2o. leilão: 05/abril/2022 - Lance mínimo R$ 450.658,00

Leilões exclusivamente on-line com encerramento às 10h10 no Site

www.paulotolentino.com.br
(disponíveis no Site: edital, cert. de ônus, fotos e condições gerais)

intimados: Construlemes Mat. para Const. Ltda, CNPJ 10.851.704/0001-21,
Ezequiel L. do Prado, CPF 002.910.611-76 Thiago Garcez Prado CPF 031.350.791-04
Pamella Karolyne Amorim Tavares CPF 041.250.561-45, Miriam Lemes do Prado Reis

CPF 000.766.181-96, Maria das Dores Prado, CPF 443.188.981-72
Osvaldo Lemes do Prado, CPF 113.791.381-91

1.5 ASA SUL

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

ASA SUL

SMAS TRECHO 4 lt 6/6.
Vdo68milm2,Excelp/Igre-
jas, Facu, Hosp e Super-
mer! 98324-8064 c6271

CEILÂNDIA

COND SOL NASCEN-
TEPrédioc/2lojas comer-
ciais e 4 aptos na Av prin-
cipal em frente mercado
Ideal. Tr: 98340-0225

LAGO SUL

QL 22 Ponta de Picolé
com 1.320m2 + 6.500m2

de área verde única Tr:
99294-6408 c6271

PARK WAY

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

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

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

COCALZINHO-GO Sítio
de17hectaresemeio.Lo-
calizada fazenda Linha-
res. 99983-1953 c3149

OUTROS ESTADOS

VENDE-SE FAZENDA
BARRO ALTO-GO
37.5 alqueires, valor
R$70mil o alqueire,
aceita imóvel em até
30% do valor da terra.
Tr: (62)99984-2022

1.6 OUTROS ESTADOS

PEIXE/TO Fazenda
484ha (parte ideal),
Faz. Sta. União, con-
front. c/ Córregos. Inici-
al R$ 2.450.000,00
( p a r c e l á v e l )
dmleiloesjudiciais.com.
br 0800-707-9339

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

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
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.

2

IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1 APARTHOTEL

LETS IDEA Flat 42m2

410,00 / 61 99620-5567

SAINT MORITZ Flat Ho-
tel 34m2 garagem cond
e IPTU inclusos, equipa-
do, vista maravilhosa es-
planada.R$2.900,00Par-
ticular 99975-0790

2.2 ÁGUAS CLARAS

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

RUA 37 SUL Alugo vizi-
nho ao metrô, Ed. Sun-
set: Duplex novo, fino
acab. Salão,1qto., 2wc,
coz., americana, muitos
arms.+garagem.comple-
ta estrutura de lazer. vis-
t a p a n o r â m i c a .
R$2.000,00. 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$2.500,00
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506.

ASA NORTE

QUITINETES

GARDEN PARK
911KITMobiliadadecora-
da BL A 203, BL E 121,
com garagem 99109-
6160 3042-9200 Sr. Imó-
veis 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

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

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

4 OU MAIS QUARTOS

202 - ALUGO Bl. F/201.
4/4 c/arms. (2 suítes).Re-
formado, fino acabamen-
to, excepcional. Sala,
wc,coz/arms., área e wc
serv. Garagem c/arms.,
R$4.500,00. Saback F/
3445.1105 C/3506.

ASA SUL

2 QUARTOS

116 ALUGO Bl./J/403-
Reformadíssimo.Nascen-
te, vista livre.Sl. ampla,
2/4c/arms. (1 suíte), 2
wc sociais, coz.,c/arms.,
planejado e área serv.
R$ 3.200,00 Saback Imó-
veis 3445.1105 c/ 3506
405 - BL.E/204. Sala,
2/4/arms., wc, coz, R$
1.800. Saback Imóveis
F/3445.1105 CJ 3506.

2.2 ASA SUL

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$4.600,00. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.
204 - ALUGO Bl.I/206.
Sala, 3/4 c/arms., 2 wc,
copa/coz., á.serv., DCE,
garagem. R$ 3.000,00.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.
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. Saback F/
3445.1105 CJ 3506.
215 -ALUGO Bl.J/607.
C/salão, 3/4 c/arms.,
2wc (suíte), coz./arms.,
DCE e á.serv. R$3.000.
S a b a c k I m ó v e i s
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.
210 SQS Bl. E A Apto,
03 qtos, 01 suíte com clo-
set, ar condicionado, ar-
mários, DCE e vaga de
garagem.LindoApto!Tra-
tar: 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004

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
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

GUARÁ

1 QUARTO

AE 02 Bl.B /119 Res.
Belvedere.Sala,1/4.wc,
coz/arm. R$900.Saback
F/3445.1105 C/3506.
QE 40R 16 alg apto dire-
to c/ propr. 99825-9923

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.

SUDOESTE

3 QUARTOS

SQSW 302 Bl. D Apto,
03 qtos, 1 suíte, DCE, sa-
la com varanda, armári-
os, vaga, lazer completo
piscina, academia. Tra-
tar: 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004
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2.2 TAGUATINGA

TAGUATINGA

1 QUARTO

CNB 11 Ed. San Francis-
co, quarto sala cozinha
banheiro R$ 1.100,00 já
incluso condomínio. Tra-
tar 3352-0064 99974-
5385 cj7097 www.
geraldovieira.com.br

2 QUARTOS

C 02 alugo apto Centro
de Tag., 2qts, banh. e
coz.c/armários,DCE,ga-
ragem no subsolo. R$
1.400.TratarcomAurelia-
no ou Rainer 3967-6068
/ 98244-6146

2.3 CASAS

ASA SUL

3 QUARTOS

711 BLOCO E casa 45,
3 qts, com armários, no
valor de R$ 3.500,00. F:
61 99981-9083

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.

PARK WAY

3 QUARTOS

QD 01 ótima casa germi-
nada 200m2, ampla sala
e escritório, 3qtos gran-
des s/ 1ste, banh social,
copa, vaga p/ 2 carros.
Não aceita animais. R$
2.800,00 cond R$
150,00 + IPTU proporcio-
nal. Tr: 99124-5560.

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

QNB 07 Cs 13 c/ 4qts
R$2.800. F: 98333-1777

2.4 LOJAS E SALAS

SALAS

ASA NORTE

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

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

SAAN/SIA/SIG/SOF

SOF SUL ótima sala tér-
rea R$ 1.500 + água +
luz + IPTU propocional
Tr: 99124-5560.

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

HONDA

CIVIC 09/09 LXS 1.8
flex dourado 16 válvu-
las autom. 99995-1031

CIVIC 09/09 LXS 1.8
flex dourado 16 válvu-
las autom. 99995-1031

MERCEDES

E 230 96/97 completa
azul marinho 2ª dono
120mkm originais Carro
Impecável!Superconser-
vado ! Tr. 3242-7011

VOLKS

GOL/05 Plus inteiro V.
elétrico Vdo/Troco.
99909-7931/99969-9595

LEILÃO DE VEÍCULOS
GOL 18/19 1.6. Leilão
on-line dia 08/04 às 11
hs. Edital completo e fo-
tos: multleiloes.com
Informações:(61) 3465-
2203/2542.

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

VOLKS

LEILÃO DE VEÍCULOS
AMAROK 18/19 4X4 C.
Dupla. Leilão on-line dia
08/04 às 11hh. Edital
completo e fotos no site:
multleiloes.com Inf. (61)
3465-2203/2542

3.5 BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS

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

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 06mts qquer qt-
de e bitola. 61 99623-
5265

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

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

4.3 MASSAGEM TERAPÊUTICA

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

MASSOTERAPEUTA
MASCULINO

MASSAGEMRELAXAN-
TE e terapêutica. Atendi-
mento somente a domicí-
lio. Venha conferir uma
experiência incrível para
seu corpo emente. Maio-
res informações por e-
mail e whatsApp, logo re-
tornarei sua mensagem.
emermasso@gmail.com
(61) 98377-5182

RELAXANTE 50 PACO-
TES 4 massag R$160
3340-5822/ 982488399

MASSOTERAPEUTA
MASCULINO

MASSAGEMRELAXAN-
TE e terapêutica. Atendi-
mento somente a domicí-
lio. Venha conferir uma
experiência incrível para
seu corpo emente. Maio-
res informações por e-
mail e whatsApp, logo re-
tornarei sua mensagem.
emermasso@gmail.com
(61) 98377-5182

ODONTOLOGIA

ED TERRA BRAZILIS
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA !Consultório Odonto-
logico completo ou ven-
doequipamentos/ instala-
ções. Tr. 9.9972-7800

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamen-
to/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Inte-
ressadosentraremconta-
to 61-996247880

SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA Contato 61-
998315874

CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamen-
to/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Inte-
ressadosentraremconta-
to 61-996247880

OUTROS PROFISSIONAIS

DIAGRAMAÇÃO DE LI-
VROS Procuro escrito-
res que precisem forma-
tar livro. 61-998410469

INSTALACAOEMANU-
TENÇÃO de Ar condicio-
nado 61-999746854

LAVA -SE CA IXA
D’água, pisos, vazamen-
tos, etc 61-995521988

VIDRAÇARIA VIDRO
Forte.Façaseuorçamen-
to 61-99984-6003 whats

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE ALESSANDRA
ADULTÉRIO FOTOS
Nº 1 com filmagens, fla-
grante. Sigilo e discri-
ção. Gps / Monitoro
24h.Trabalho todas as
áreas.(61)99810-6976

4.7 CÃES

4.7 DIVERSOS

ANIMAIS
DOMÉSTICOS

CÃES

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

OUTROS

LEILÃODEARTE,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

ABANDONO DE EMPREGO
TOCA DA GULA

PIZZAS E MASSAS LTDA
INSCRITA NO CNPJ
22.693.665/0001-60,
com sede a EPTG QE
4 próximo ao Bloco A-
1 Lúcio Costa, SN - Lú-
cio Costa - Brasília -
DF, solicita o compare-
cimento do funcioná-
rio Luan Albino de Cas-
tro Santos, CPF:
058.385.351-05, para
prestar esclarecimento
sobre sua ausência
que ocorre desde 12/
02/2022, dentro do pra-
zo de 72h a partir des-
ta publicação. Seu não
comparecimentocarac-
terizará abandono de
emprego,conformearti-
go 482, alínea "I" da
CLT. Brasília - DF 30
de março de 2022.

ABANDONO DE EMPREGO
A EMPRESA REIS e Sil-
va Serviços Administrati-
vos LTDA (Tavares
Supermercado), inscrita
no CNPJ: 32.987.329/
0001-84, com sede à Q
24Lotes 18/19Setor Les-
te Gama - DF, solicita o
comparecimentodofunci-
onário Ruan Ramony
Martins Rodrigues, porta-
dor da CTPS 12668 sé-
rie 00028 - DF, a compa-
recer em nosso escritó-
rio,paraprestaresclareci-
mentos sobre sua ausên-
cia que ocorre desde 05/
03/2022, dentro do pra-
zo de 03 dias a partir
desta publicação, sob pe-
na de ficar rescindido, au-
tomaticamente, o contra-
to de trabalho, nos ter-
mos do art. 482 da
CLT.

5.2 CONVOCAÇÕES

A COOPERATIVA
DE CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS LT-
DA - SICOOB JUDICIÁ-
RIO, esgotados os mei-
os convencionais, vem
pelo presente convocar
os Srs. (a): A compare-
cer na sede da institui-
ção localizada no EQS
102/103 Condomínio
São Francisco Loja 200
Asa Sul - Brasília - DF,
no prazo máximo de 5
(cinco) dias, a fim de tra-
tar assunto de seu inte-
resse, sob pena de se-
rem tomadas às medi-
das judiciais cabíveis pa-
ra o caso em questão.
Antônio Taumaturgo de
Macedo; Debora Priscila
Amorim da Silva; Dja-
vanCassianoFerreira;Er-
nandes Martins de Sou-
za; Fernando Sousa Bri-
to;FranciscoAngeloCun-
to Gurgel; Israel Santos
Fernandes Costa; Jose-
fa Cristina de Men-
donþa Rocha; Leandro
Gonçalves; Liliane Cam-
posMachado;MariaApa-
recida do Espírito San-
to; Mylena Laura Lopes
Camilo;P.R. Imbroisi; Pe-
dro Rocha Imbroisi; Rai-
mundo Nonato de Sou-
za; Samuel Cosme de Li-
ma; Santiago Negócios
Imobiliários LTDA; Anto-
niaSuely deAraújoSanti-
ago;SimoneMariaNatÚr-
cio Ferreira;MichelleGiu-
rizattoMartins;MariaCos-
ta Santana; Alex Cunha
de Almeida; Ana Clau-
dia Delmiro de Freitas;
Anderson de Souza Me-
neses; Antonio Evandro
Alves da Silva EIRELI;
AntonioGuedesNeto;Ar-
cos Solucoes em Enge-
nhariaLTDA;BeatrizCris-
tina Hardman Coutinho;
Cleiton Oliveira Louren-
co; Elaine Patricia Perei-
ra da Silva; Elilde da Sil-
v a P i m e n t e l
02381647481; Ezivaldo
do Patrocinio; Fernando
Jose da Paz; Flavio Jo-
se Miranda Feitoza; He-
lio Neves Alvim; Jaqueli-
ne Maria Silva; Joao Mil-
ton Chaves Joca; Jose
Janailson Andrade Sou-
za; Jose Tazio de Lira;
JulianaFelix;KevinChrys-
tian Fernandes da Cos-
ta; Lucas Rodrigues da
Silva; Luiz Roberto Cesa-
rio Gomes; Marcio de
Sousa Carvalho; Marle-
ne Ribeiro Mafra Cruz;
Marli Andre da Silva; Ma-
xwell MadsonMelo Arge-
miro; Paulo Laercio Arau-
jo Frederico; Pedro Ce-
sar Cruz de Paiva; Polia-
ne Torres da Silva; Ricar-
doRibeirodaSilva;Ricar-
do Sousa Rezende; Ro-
drigo Octavio Gusmao
Serres da Silva; Sandra
Maria Godeiro Andrade
Gomes; SeverinoGuima-
raes Nobre Junior; Suzi
Raquel Lucas do Vale;
Tayanne Muniz Martins;
Teresinha de Araujo Pe-
reira Almeida; Thiago
Santos Fonseca; Wiliam
Neves deAmorim;Wythi-
ney Mendonca Moreira.
A Presidência

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)

5.2 MÍSTICOS

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 funcionário público
em geral, com cheque,
consignado em folha, dé-
bitoemcontasemconsul-
ta spc/serasa. Tel.:
4101-6727/ 98449-3461
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5.4 FRANQUIAS E
SOCIEDADES

5.4 OPORTUNIDADES

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

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

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

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

LOJA ROUPAS Femini-
nasPassopontocomerci-
al R$120 mil reais 61-
981461071

PLANO PILOTO

LOJA / BAR / Empório
passo lindo ponto comer-
cial de esquina no Setor
Noroeste, 61-35760592

OUTROS ESTADOS

VENDO POUSADA
NATAL- RN Ponta Ne-
gra. 11aptos. R$1.500.
F/ Maria(84)99138-6869

VENDO HOTEL
NATAL- RN Ponta Ne-
gra.40 stes. R$7.900.
Maria (84)99138-6869

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

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

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

COMPRO TÍTULO pou-
sada Rio Quente Ligar
para: (64)99236-4389

TEMPORADA

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

VIAGEM

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

5.7 ACOMPANHANTE

OUTROS

ACOMPANHANTE

IMPOSSIVEL NÃO FICAR
3GATAS capas de revis-
tas, vc escolhe, japone-
sa, negra, e loira mulhe-
rão.61 99320-6590

SEIOS DE OUTDOOR
CRIS NEGRA Globele-
za com bjos na boca
massagista, profissional
61 99370-5610

GEMO GOSTOSO!!
DOUGOSTOSO, pra ho-
mens legais! Mando fo-
to nua. 61 98460-8248

GIOVANNA MASSA-
GEMmineira safada e ir-
resistível 1,67, 58 kg. Fa-
ço como namorados. 61
99880-4593 Asa norte

ORAL ATÉ O FIM
FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreen-
da-se!! 61 98578-5514

INGRID ATEDNO
SÓ HOMENS passivos,
sou ativa, ninfeta rebel-
de, 20 anos. Linda e ma-
grinha. 61 99425-7965

JÚNIOR 47 proc Gata
SBBW ou Dordelícia. 61
99616-3462

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

MASSAGEM PARA IDOSO
SOFIA COROA safada
massdiferented tirar fôle-
go 305N 6198462-9852
CAMILA LINDA loira
mass+2 relax a sua esco-
lha 1h 61986721088 cei

JORDANAXEROSABei-
jos, moro só c/ massag
61 98401-4816 Tng

MASSAGISTA PRECI-
SOUrgente com/semex-
per p/ trabalhar em clíni-
ca (61) 99605-1317

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

6

TRABALHO
& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

6.1 Oferta de Emprego
6.2 Procura por Emprego
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6.1 OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

RESTAURANTE
CONTRATA

ATENDENTE, BALCO-
NISTA Auxiliar de cozi-
nha e Serviços gerais.
Com experiência. Envi-
ar curriculo para e-
mail: rhdondurica
@gmail.com

ATENDENTES
E DANÇARINAS

PARA BOATE com ou
s/ exper. Ótimos ganhos
até R$ 1.800 p/ sema-
na. 61 98436-5571 zap
COZINHEIRA / DOMÉS-
TICA Asa Sul, das 7h
às 14h. R$ 1.270,00. En-
viar currículo para:
manovato56@hotmail.
com
MASSAGISTA PROCU-
RO c/ ou s/expmeio perí-
odo até 1.500 semanal
A. Norte 99907-8898

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
AJUDANTE DE PE-
DREIRO para morar.Tr:
98405-3767
AUXILIAR SAÚDE bu-
cal c/ exper. llodontoasb
auxiliar@gmail.com
BARBEIROPARASudo-
este c/exp. 98251-0610
CANTEIRISTADEMAR-
MORARIA Cv p/: vagas
sahara@gmail.com
CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA em trator. Ran-
choSobradinho.Sówhat-
sapp 61 99861-8777
CASEIRO/ JARDINEI-
RO p/ residencia Lago
Norte limpezaemanuten-
ção 61-99316400
CASEIROPARASERVI-
ÇOS gerais, para mo-
rar. Tr.: 99976-4334
DOMÉSTICAQUEDUR-
MA comexperiência e re-
ferência p/ trabalhar de
Segunda à sábado para
Asa Sul R$ 1.412,00. In-
teressadas contato:
98203-0265.

DOMÉSTICA DE SE-
GUNDA A sexta, 44 ho-
ras semanais, 4 adultos.
1 Salário + VT + CTPS.
Águas Claras. WhatsA-
pp 61 98500-0548

MASSAGISTA CON-
TRATA-SE com e
sem experiência pra
Ceilândia (dia e noite)
ótimos ganhos, come-
ço imediato. (61)
99155-1267 Zap

PEDREIRO COM exper
p/ morar Tr: 98405-3767
TRABALHADOR RU-
RAL para Samambaia
Tratar: 99614-3003

6.1 NIVEL BÁSICO

TRABALHADOR(A)RU-
RAL que saiba tirar leite
capinar lote tratardosani-
mais 61-996614068
VENDEDOR(A) VAGA
Currículo para: selecaor
wpromotora@gmail.com
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

NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO com experiência
em locação de imó-
veis. Enviar CV para o
e -ma i l : p essoa l .
imoveis@outlook.com

IMOBILIÁRIA NO
LAGO NORTE CONTRATA
AUXILIARDEESCRITÓ-
RIO Com CNH, pacote
office. Enviar CV para:
selecaoimobil iaria12
@gmail.com

CONTRATA-SE
CAPTADOR DE IMO-
VEIS Enviar CV para o
e -ma i l : p essoa l .
imoveis@outlook.com

DOMÉSTICAPARAMO-
RAR direto, todo servi-
ço com referências. Tr:
98171-7689/98149-1338

MASSAGISTA PRECI-
SA-SE dou treinamento,
3 dias p/ semana. Asa
Norte. Tr. 98214-4880

AJUDANTE
DE PRODUÇÃO
c/exper. em esquadri-
as para trabalhar no
SCIA. Enviar currículo
p a r a : k a n d e r a .
rh@gmail.com

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
MANIPULAÇÃO

COMESEMEXPERIÊN-
CIA e boa digitação.
Sal. R$1.600 + Comis-
são+VA+VT + PS. Cv p/
: viamagistral-curriculum
@uol.com.br
AUXILIARDECONTABI-
LIDADE Experiência
em DP E-Social $
1.430+VT+VA . Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

RESTAURANTE
MARIETTA CONTRATA

AUXILIAR DE COZI-
NHA eChapeiro. Interes-
sados enviar CV para:
mariettarh@ gmail.com

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

CONTRATAMOS PA-
RA trabalhar em indútri-
as de alimentos em Sa-
mambaia com experiên-
cia comprovada em
CTPS. Currículo para:
rh@germana.com.br

AUXILIARADMNISTRA-
TIVO e de cobrança. Cv
p/: gerenciafotoshow
@gmail.com
AUXILIAR DE COM-
PRAS CV: contato@
patrimonialse.com.br
AUXILIAR DE LOGÍSTI-
CA habilitado. Cv para:
transporte.logistica2022
@outlook.com
AUXILIARLOJAdeRou-
pas Femininas Espaço
Gold contrata disponibili-
dade integral 61 98152-
6196 whatsapp
AUXILIAR TÉCNICO
em Eletrônica. Cv p/: rh.
extec@gmail.com
BOMB HIDRÁULICO
Currículo: recrutamento
controlar@gmail.com.Ta-
guatinga-DF

CADISTA
AUTO CAD , 2D e
3D. Trabalhar de 2ª à
6ª feira. regime CLT.
Enviar CV para:
kandera.rh@gmail.
com

CORRETOR(A)DEIMÓ-
VEIS . Receba até 50%
na comissão da venda.
Renda mensal na loca-
ção + repasse do 1º alu-
guel. Monte uma renda fi-
xa! 61-983491914
CORRETOR(A)DEIMÓ-
VEIS - A única imobiliá-
ria do DF que proporcio-
na renda fixa durante 1
ano para o corretor! Cre-
cideveestáativo. Interes-
s a d o s : c o n t a t o@
rbmimobiliaria.com.br
CORRETOR(A) DEIMÓ-
VEIS CV p/: contato
@planoimoveis.com.br

CONTRATA-SE
COZINHEIRAOMEXPE-
RIÊNCIA Comparecer
dia 31/03 às 15hs com
currículo em mãos na
AOS 3/8 Área Especial
quiosque Viva Leve.
Próx. ao Terraço Shop-
ping ou enviar pelo e-
mail: restauranterha
@gmail.com

DEPARTAMENTOADMI-
NISTRATIVO/ Recep-
ção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com
DOMÉSTICA QUE CUI-
DE de criança, da casa
e cozinhe p/ Lago Norte
61 99864-5490
DOMÉSTICA PARA
TRABALHAR em
Águas Claras 61-
982108292

ÓTIMOS GANHOS
MASSAGISTAS P/
ATENDIMENTOMasculi-
no 99224-5405 (só zap)
MOTORISTA VAGA
cat. D. Currículo p/:
98151-0001 só whats

6.1 NÍVEL MÉDIO

MASSAGISTA URGEN-
TE c/s experiência p/ se-
mana ou fim de sema-
na. R$ 2mil/semana. Só
msg zap 6198654-5045

MOTORISTA
ENTREGADOR

COM EXPERIÊNCIA
ementregasnoDF.Regi-
me CLT. Enviar CV p/
kandera.rh@gmail.com

CONTRATA-SE
MOTORISTA CATEGO-
RIA D com experiência,
trabalhar em Ceilândia.
R$ 1.870,00 + VT, ali-
mentação no local. Envi-
ar currículo para e-mail:
rh.prembr@gmail.com

CONTRATA-SE
OPERADOR (A) DE
CRÉDITO - Consignado
telmk. Com experiência
em Televendas, comuni-
cativo, que goste de de-
safios e trabalhar com
metas. Ajuda de custo +
remuneração em cima
das vendas. Enviar Curri-
culo p/: sgomesmcred
@gmail.com

CONTRATA-SE
OPERADOR(A) DE EM-
PILHADEIRA com cur-
so e CNH B, com experi-
ência, trabalhar em Cei-
lândia. Enviar currículo:
rh.prembr@gmail.com
com título: Operador de
Empilhadeira

PROFISSIOANIS VA-
GAS p/ Brasília e todo
DF-DiversasOportunida-
des 61 99985-7224
PROFISSIONALDEPAR-
TAMENTO Fiscal Siste-
ma Alterdata contrata-
se. Interessados enviar
Currículo para o email :
jnildo .imperio@hotmail.
com
RECEPCIONISTA VA-
GA para clínica de estéti-
ca. CV: recrutamento
clinica2020@gmail.com
REPRESENTANTE CO-
MERCIAL c/ experiên-
cia. CV p/: gerenciafoto
show@gmail.com
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 CONTÁBIL
eSocial. Vaga p/ Supor-
te nautilizaçãodosoftwa-
re contábil. Experiência
em DP, eSocial, EF e
CT $1.430+VR+VT. Inte-
ressados enviar Currícu-
lo: dptoderecrutamento
@gmail.com
TÉCNICODE ARCondi-
cionado e Refrigeração
c/ experiência comprova-
da. Enviar CV p/: vagas.
tecnico01@gmail.com
TÉCNICO EM SEGU-
RANÇA eletrônica c/ ex-
periência.Salário+bene-
fícios. CV no e-mail:
tulio@tsas.com.br
VENDEDOR(A) VAGA
vendas de empréstimo
consignado. Enviar CV
p/: selecaorwpromotora
@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

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

CONTRATA-SE
VENDEDOR (A) INTER-
NO com experiência, tra-
balharemCeilândia.Salá-
rio+ VT, Alimentação no
local. Enviar currículo p/
rh.prembr@gmail.com
com título: Vendedor

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

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
ASSISTENTEDECOOR-
DENAÇÃO Colégio Ar-
vense local Asa Norte.
CV p/: selecaoarvense
@gmail.com
ASSISTENTES E ANA-
LISTAS Contábil / Fis-
ca l / Pessoa l -
Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com

CONTRATA-SE
ATENDENTE DE RE-
CEPÇÃO Sênior, com
experiência em ven-
das na area de Odonto-
logia para trabalhar
em Taguatinga. Enviar
Cv: para: contrata
ja2017@outlook.com
BIOMEDICA ESTETA
Registrada no CRBM.
CV para: recrutamento
clinica2020@gmail.com
CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE para escritó-
rioContábilcomexperiên-
cianoDepartamentoCon-
tábil. Interessados na va-
ga enviar currículo p/ o
e - m a i l : s e l e c a o
contador2022@gmail.
com

CONSTRUTORA
IMPLANTANDO FILIAL
EM BSB CONTRATA:

ENGENHEIRO CIVIL re-
sidente. Exige-se exper.
no alto padrão e preten-
são salarial. CV para:
contrataengenheiro2022
@gmail.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

PROCURA-SE
DENTISTAS PARA
emergênciaodontológi-
ca para trabalhar em ta-
guatinga. Períodos de
terça a sexta de 18 as
22 horas, e aos sába-
dos e domingos de
9:00 ás 18:00horas. Ne-
cessário Experiência
em emergências. En-
trar em contato no tele-
fone (61)999683095
ENGENHEIRO(A)CLÍNI-
CO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com
GERENTE DE MARKE-
TING Currículo: novab.
curriculos@gmail.com
PROFESSOR(A) DE IN-
GLÊS p/ AsaNorte. Envi-
ar CV: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A) DE IN-
GLÊS para Colégio Ar-
venseAsaNorte. Interes-
sados: selecaoarvense
@gmail.com
SUPERVISOR(A) DE
COBRANÇA c/ exper.
Cv: renatarosa.sec
@gmail.com
VISITADOR(A) MAGIS-
TRAL CV: atendimento
benditaformula@gmail.
com
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
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL
Colégio Arvense - VA-
GA CONSULTORA DE
VENDAS 61-998522030
ESTAGIO DE INGLÊS
Empresa Colégio Arven-
se na Asa Norte, 2 va-
gas selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIOEMPEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessa-
dos: selecaoarvense
@gmaillcom
ESTÁGIO VAGA dispo-
nib horário. Cv: vagas
abasp@gmail.com

6.2 PROCURA
POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

OFEREÇO MEUS SER-
VIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora ex-
per/refer 998185408

6.3 ENSINO E
TREINAMENTO

SERVIÇOS

CURSOS

DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superi-
or (35) 99185-9507
BOLSAS DE ESTU-
DOS de 90% para o En-
sinoFundamental ouMé-
dioO 64-993238388
ENSINO MÉDIO , TÉNI-
CO, SUPERIOR 2022
35-991484079
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