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Sucesso em alta velocidade
Ícone dos games há três décadas, o
personagem Sonic volta em nova
animação para tentar repetir a
arrecadação do primeiro longa
da franquia: US$ 320 milhões.
Em Sonic 2 — O filme, o “ouriço”
passa a interagir mais com os
humanos. PÁGINA 20

Baile dos

favoritos

NÚMERO 21.570 • 30 PÁGINAS • R$ 3,00

Atual bicampeão da Libertadores,
o Palmeiras (foto) iniciou, ontem, a
campanha pelo tri, com goleada por
4 x 0 contra o Deportivo Táchira, na
Venezuela. O Atlético-MG não teve
dificuldade para se impor diante do
Deportes Tolima, por 2 x 0, na Colômbia.

Guia do Brasileirão: conheça os times do Sul
PÁGINAS 17 E 18

Federico Parra/AFP

Mais água para Brasília
Ed Alves/CB/D.A Press

Mercado dá
aval a novos
indicados à
Petrobras
O governo indicou José Mauro
Ferreira Coelho, ex-secretário
do Ministério de Minas Energia,
para o comando da estatal. E
o engenheiro Márcio Andrade
Weber, para presidir o Conselho
de Administração. Investidores
elogiaram escolhas. PÁGINA 4

Centro faz
acordo para
ter um só
candidato a
presidente
Dirigentes do União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania
devem anunciar o escolhido em 18 de maio. Na mira,
hoje, estão Simone Tebet, Doria, Eduardo Leite e Moro.
Não há nenhum nome descartado de antemão.
Decisão por candidatura única é tentativa de furar a
polarização entre Lula e Bolsonaro. PÁGINA 2

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

A capoeira

Disputa acirrada
para federal no DF

vai à escola
Projeto Encontro de Angoleiros,
criado pelo professor
Minhoca, começa na EC Basevi
e será estendido a 15 escolas
públicas do DF. PÁGINA 15

Deputada pelo PP-DF, Celina Leão (PP) avaliou, no
CB.Poder, o quadro pré-eleitoral do país. Ela elogiou
Bolsonaro, que disse fazer melhor governo do que
Lula. Celina apostou na chapa Ibaneis (reeleição) e
Flávia Arruda (Senado). A parlamentar prevê um pleito
apertado para a Câmara dos Deputados. PÁGINA 14

Reprodução

Energia

Justiça

Taxa acaba
e conta fica
mais barata

TST defende
convenção
sobre assédio

O empresário e primeiro
vice-presidente do
Sindiatacadista morreu
ontem por complicações
de uma cirurgia.

Governo vai retirar a
bandeira de escassez
hídrica em 16 de
abril e a tarifa deve
ser reduzida em 20%.
Mudança pode levar
à queda da inflação.

Tribunal pede que
o governo brasileiro
ratifique tratado da
OIT contra assédio
sexual, moral e outros
tipos de violência
no trabalho.

PÁGINA 16

PÁGINA 6

PÁGINA 7

Ed Alves/CB/D.A Press

O adeus a
Clair Dal Berto

Andreas Solaro/AFP

Ana Maria Campos
Damares é plano B de Bolsonaro
para vice da chapa. PÁGINA 14

Cooperação — Caiado e Ibaneis

Denise Rothenburg
Centro só deve definir candidato
ao Planalto em julho. PÁGINA 5

acionaram Corumbá IV, ontem: a estação
deve evitar racionamento como o de 2017.

Luiz Carlos Azedo
Pesquisa confirma: saída de Moro
beneficia mais Bolsonaro. PÁGINA 3

Severino Francisco

Projeto idealizado nos anos 2000, o sistema Corumbá IV foi inaugurado, ontem, e vai
abastecer parte da região sul do Distrito Federal, além de oito municípios do Entorno,
atingindo cerca de 1,3 milhão de pessoas. Erguida por um consórcio formado pela
Caesb e pela Saneago, num custo de R$ 440 milhões, a estação produz 2,8 mil litros de
água tratada por segundo. Os governadores do DF, Ibaneis Rocha, e de Goiás, Ronaldo
Caiado, acionaram a operação do sistema. A construção de Corumbá IV teve início
efetivo em 2011, mas ficou paralisada por três anos e foi retomada em 2017, quando a
capital enfrentou sua maior crise de racionamento hídrico.

Hoje é dia do jornalista, a melhor
profissão do mundo. PÁGINA 15

PÁGINA 13

Samanta Sallum
Startup do DF produz soluções na
área do gás natural. PÁGINA 16

De Bucha às mãos do papa
No dia em que os EUA ampliaram sanções à
Rússia, crianças deram a Francisco bandeira da
Ucrânia retirada da cidade onde civis teriam sido
massacrados. Ele beijou o estandarte e criticou a
“horrenda crueldade”. PÁGINA 8
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Terceira via tenta
marcar território
Dirigentes de MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania anunciam que terão candidato único ao Planalto. Nome será divulgado em 18 de maio
Luiz Cervi/Divulgação

» VINICIUS DORIA

PL: campanha
será “cara”

A

terceira via, que está sendo construída por quatro partidos de centro —
União Brasil, MDB, PSDB
e Cidadania —, deu mais um passo na direção de uma candidatura única ao Palácio do Planalto. O
nome que tentará quebrar a polarização entre o presidente Jair
Bolsonaro (PL) e o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só
será conhecido, se tudo der certo
nas negociações, em 18 de maio,
praticamente dois meses antes
do início das convenções partidárias que definirão as chapas
para o pleito de outubro.
Ontem foi um dia de muita movimentação no campo da
terceira via, em Brasília. A reunião dos presidentes Luciano
Bivar (União Brasil), Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB)
e Roberto Freire (Cidadania) foi
cercada de suspense. O local —
um restaurante sugerido por
Freire — foi mantido sob sigilo
pelas assessorias partidárias, e o
resultado do encontro, divulgado
por meio de nota oficial.
Os partidos decidiram botar suas cartas na mesa, apresentando nomes que possam
assumir a chapa única. Como
PSDB e MDB já têm candidaturas postas, o União Brasil avisou que anunciará seu postulante a pré-candidato único no
próximo dia 14.
“Conclamamos outras forças políticas democráticas para que possam se incorporar a
esse projeto em defesa do Brasil e de todos os brasileiros”, diz
a nota conjunta, assinada pelos
quatro presidentes. O problema
é que cada partido, isoladamente, tem seus próprios problemas
para resolver antes de buscar
um consenso.
No União Brasil, Luciano Bivar
não descartou o nome do ex-ministro Sergio Moro como opção
da sigla. Ele reconhece, porém,
que a rejeição ao ex-juiz (dentro da própria legenda, inclusive) tem de ser levado em consideração. O deputado frisou, no
entanto, não haver nenhum nome posto ou vetado de antemão.
Nem o dele mesmo.
Paralelamente à reunião
dos presidentes de legendas, a

» CRISTIANE NOBERTO

Bruno Araújo (PSDB), Luciano Bivar (União), Baleia Rossi (MDB) e Roberto Freire (Cidadania) na reunião em Brasília
Divulgação/assessoria Simone Tebet

» Presidente cresce
em pesquisa

Mais cotada para encabeçar a chapa única, Simone Tebet se
encontrou com Eduardo Leite, que está disposto a ser o vice
pré-candidata do MDB à Presidência, senadora Simone Tebet
(MS), recebeu, no gabinete dela no Senado, o ex-governador
Eduardo Leite (PSDB-RS), que
se mantém na vitrine do debate sucessório como alternativa à
candidatura do também tucano
João Doria. Apesar de derrotado
pelo ex-governador paulista nas
prévias da legenda, Leite é o preferido de uma ala importante do

tucanato para compor a chapa
unificada da terceira via.
“Nós fazemos parte de um
centro democrático e entendemos que, neste momento, estamos diante das eleições mais importantes dos últimos 30 anos”,
afirmou Tebet, ao justificar o
convite que fez a Leite para “tomar um café e trocar ideias e impressões”. Ela se disse “impressionada” com o desprendimento

A primeira pesquisa XP/Ipespe
sem Sergio Moro (União Brasil)
entre os possíveis candidatos
aponta que o porcentual de
intenções de votos do ex-juiz (9%,
em março) foi redistribuído entre
o presidente Jair Bolsonaro (PL),
o maior beneficiado; Ciro Gomes
(PDT), João Doria (PSDB) e Simone
Tebet (MDB). O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) manteve
o patamar da pesquisa anterior.
Ele lidera com 44%, seguido por
Bolsonaro, com 30%; Ciro, com 9%;
Doria, com 3%; e Tebet, com 2%.
do ex-governador gaúcho de se
colocar como “um soldado não
só do partido, mas desse centro
democrático”.
A posição de Leite facilita a
convergência com Tebet, que
manterá a pré-candidatura pelo MDB até que os partidos se
acertem em torno de um nome,
que pode ser o dela. O ex-gestor gaúcho já avisou que aceitaria ser candidato a vice dessa

chapa pactuada. Mas ele evita ampliar a área de atrito com
Doria. “Ninguém está deslegitimando as prévias, mas não se
trata aqui de atender a formalidades, trata-se de ajudar o país
a encontrar um caminho”, argumentou Leite.
Esse imbróglio do PSDB —
que se equilibra entre uma candidatura oficial e um nome no
banco de reservas pronto para
entrar em campo — cria constrangimentos, mas MDB, União
Brasil e Cidadania vão deixar que
os tucanos se acertem em seu ninho. Até porque, se a terceira via
se organizar em torno de uma
chapa unificada, candidaturas
já postas serão rifadas.
Tebet segue fortalecida dentro
do MDB. Doria é a bola da vez no
ninho tucano. No União Brasil, o
problema é o que fazer com Sergio Moro, que se filiou à legenda
no fim do prazo da janela partidária, sem construir acordos.
Luciano Bivar resumiu os desafios de cada legenda: “Marcamos a data de 18 de maio. Cada
partido que resolva seus problemas internos até lá”.

Pedro Gontijo / Senado Federal

Ciro: “Viúvas de Bolsonaro”
» TAINÁ ANDRADE

Falta de propostas

Pré-candidato à Presidência
da República, o ex-governador
Ciro Gomes (PDT) afirmou que a
terceira via, hoje, no Brasil, “são
as viúvas de Bolsonaro”. “E eu
não tenho nada a ver com isso.
“A declaração ocorreu após o pedetista deixar a residência oficial
do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), com quem ele
e o irmão, o senador Cid Gomes
(PDT-CE), almoçaram ontem.
Ciro Gomes rasgou elogios a
Pacheco, que desistiu da pré-candidatura ao Planalto no mês passado. “Trocamos uma ideia sobre
o Brasil e o futuro. Rodrigo poderia ser candidato a presidente
do Brasil. É um quadro novo, de
absoluta qualidade intelectual,
moral e política. Nós nos conhecíamos de longe, e ele fez essa
gentileza de me convidar”, afirmou, a respeito da reunião. “Sobre alianças, vamos deixar para o

Coordenador da campanha de Ciro, o senador Cid Gomes afirmou que o
irmão tem procurado partidos de centro, mas sente falta de propostas
concretas por parte da terceira via. “O que nós temos defendido é que,
para além da negação de Lula e Bolsonaro, cada um apresente seu projeto para o Brasil, e a gente veja onde é possível negociar. Não dá para ser só o projeto da negação nem só o projeto pessoal”, argumentou o
parlamentar. “Com todo respeito, qual é o projeto da Simone (Tebet), do
MDB? Onde conflita com o do Ciro e por que não conversamos? Qual é o
projeto do União Brasil, que não tem candidato? Tem alguma afinidade
com o que Ciro defende ou é só uma negação ao Lula e ao Bolsonaro?”

tempo próprio. É muito cedo. Ele
pertence ao PSD, que está sendo
conduzido de forma muito correta pelo meu amigo Gilberto Kassab. É evidente que, se eu pudesse ter o apoio deles, ficaria bastante feliz, mas é preciso dar tempo ao tempo para que as coisas
amadureçam de forma segura.”
Pacheco usou as redes sociais
para comentar o encontro. Disse
que os três discutiram os principais problemas do Brasil. “Na

conversa, apresentei os encaminhamentos dados pela Presidência do Senado no sentido de buscarmos soluções, e o ex-governador Ciro Gomes demonstrou
profundo conhecimento dos temas e apontou possíveis caminhos para o desenvolvimento do
país”, escreveu.
Na pesquisa Ipespe, divulgada ontem, Ciro Gomes aparece
em terceiro lugar nas intenções
de voto, com 9%.

Ciro Gomes com o irmão, Cid, e Pacheco: busca por alianças

Terceira via, hoje, no Brasil, são
as viúvas de Bolsonaro, e eu não
tenho nada a ver com isso”
Ciro Gomes (PDT), pré-candidato ao Planalto

Com a maior bancada da Câmara, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, prevê dificuldades para bancar as campanhas a governos estaduais e
ao Congresso. Isso porque a legenda empenhará a maior parte
dos recursos do fundo eleitoral
na corrida pela recondução do
presidente Jair Bolsonaro.
“(A campanha do chefe do Executivo) é cara. No avião presidencial, são R$ 17 mil por hora, só o
combustível. E ele vai ter de usar o
avião todo dia. Temos de dar preferência para ele”, ressaltou costa Neto. “Agora, temos de partir para cima disso (doações), ou não conseguiremos sobreviver”, acrescentou,
na sede do partido, em Brasília.
De acordo com o presidente do PL, a alternativa para direcionar recursos às candidaturas estaduais é arrecadar fundos.
“Duro que é só de pessoas físicas,
mas vamos lutar por isso. Para
a campanha regional, dinheiro
nosso não dá nem para sair. Temos 17 candidatos ao Senado,
12 ao governo de estado. Como
o pessoal vai trabalhar sem um
tostão?”, questionou.
Segundo o cacique, não existe
estimativa para cada campanha.
“Estamos mortos. Temos uma
campanha presidencial, temos
de montar tudo. Na eleição passada, demos um teto para os deputados de mandato com chance de ganhar. Agora, temos de arrecadar. Se não arrecadar, vai ser
difícil para nós.”
Ele enfatizou, no entanto, que
o PL não é o único em situação
complicada. “Tem muito partido prejudicado. Esse negócio de
não ter coligação também atrapalhou muito. Os partidos ficaram com dificuldades, cada um
precisou ter vida própria”, disse.
“Mas vamos vencer isso aí. Vencemos no passado, conseguimos
chegar a 43 deputados. Agora,
vamos ter uma bancada forte de
senadores.”

Fundo eleitoral
O montante para o PL é de
cerca de 5% do fundão, equivalente a aproximadamente R$ 280
milhões. O valor é distribuído aos
partidos conforme critérios do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que leva em conta: distribuição
total da verba entre todas as legendas, votos válidos recebidos
nas últimas eleições para deputados federais, número de deputados e senadores eleitos para a
legislatura iniciada em 2019.
Os números não consideram
a migração de parlamentares, o
que prejudicou o PL, já que a sigla
saiu de 43 para mais de 70 deputados na janela partidária, fechada no fim de semana. “Não é justo um partido que ficou com oito
deputados, e nós com 78, ter quase a mesma verba que nós. Vai ser
um caos, não consegue dividir o
dinheiro de jeito nenhum”, frisou.
Luiz Eduardo Peccinin, especialista em direito eleitoral, explicou que o fundo eleitoral só será
divulgado oficialmente pelo TSE
em 30 de julho. “O fundo partidário pode ser usado para a manutenção do partido e também nas
eleições, mas o fundo eleitoral é
só para as eleições”, afirmou.
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Chumbo trocado entre rivais

kleber sales

Lula orienta sindicalistas a incomodarem deputados em casa, e bolsonaristas falam em armas
» TAINÁ ANDRADE

D
Pesquisa Ipespe divulgada ontem confirmou as expectativas de que a saída do ex-juiz da Lava-Jato Sergio Moro reforçaria muito mais a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro na corrida eleitoral
deste ano, na qual o primeiro tenta voltar ao poder e o segundo, busca a reeleição. O mais beneficiado foi Bolsonaro, que
subiu de 26% para 30% de intenção de votos, na comparação
com o levantamento realizado em 25 de março. Lula manteve-se na liderança, com 44%.
Bolsonaro cresceu entre pobres (de 31% para 35%), no Sul
(de 31% para 39%) e no Sudeste (de 25% para 31%). A subida
não pode ser creditada apenas ao deslocamento dos eleitores de viés mais ideológico de Moro. Tem a ver, também, com
o controle da pandemia da covid-19, a injeção de recursos do
Auxílio Brasil e outros benefícios do governo no orçamento
das famílias e, ainda, com os investimentos do Centrão em
pequenas e médias cidades, por meio do chamado orçamento secreto. Parte dos votos de Moro, como era de se esperar, foi
captada por Ciro Gomes (PDT), que passou de 7% para 9%, e
pelos candidatos da chamada terceira via: João Doria (PSDB),
passou de 2% para 3%, e Simone Tebet (MDB), de 1% para 2%.
A propósito da terceira via, ontem houve um encontro dos
presidentes do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto
Freire, que formam uma federação; do MDB, Baleia Rossi; e do
União Brasil, Luciano Bivar, que lançou sua pré-candidatura,
embaralhando mais ainda a busca de uma chapa unificada.
O grupo estabeleceu o prazo de 18 de maio para chegar a um
denominador comum, o que continua sendo muito difícil. Há
duas razões para isso. A primeira é de ordem objetiva: segundo
as pesquisas espontâneas, o voto em Bolsonaro (passou de 25%
para 27%) e Lula (manteve
36%) está se consolidando,
o que mostra cristalização
da polarização entre ambos. A segunda é subjetiva: os candidatos precisam
demonstrar disposição de
se retirar da disputa.
Não é o caso do ex-governador João Doria, que
iniciará amanhã, pela
Bahia — numa aproximação com o secretário-geral da União Brasil, ACM
Neto, candidato favorito ao governo do estado,
com quem estava rompido —, seu périplo pré-eleitoral pelo Brasil. Doria não
admite nenhuma conversa sobre a retirada de sua
candidatura que desconsidere o fato de ser o postulante do PSDB escolhido nas prévias da legenda,
ou seja, não está disposto a
se submeter a uma decisão
dos demais partidos. Ignora solenemente as articulações para afastá-lo da disputa. No seu calendário, a campanha
eleitoral somente começará em 15 de agosto, com a propaganda eleitoral de rádio e tevê.
Evidentemente, o prazo de 18 de maio dado pelos demais
partidos para que possa alavancar sua candidatura, na medida
em que o tempo avançar, servirá de ultimátum, caso não decole nas pesquisas. Nesse caso, as demais legendas têm intenção
de propor outra candidatura. Os nomes mais cotados são de
Simone Tebet, que mantém bom diálogo com Doria, e Eduardo
Leite, que virou uma espécie de “candidato fantasma” do PSDB. Pelas regras do jogo, o nome de Leite só é viável com a desistência de Doria, embora a tese de que os outros partidos podem apresentá-lo seja voz corrente nos bastidores da terceira
via. A candidatura de Luciano Bivar não pode ser levada a sério, é um chapéu na cadeira para a eventualidade, remotíssima,
de Moro voltar a ser candidato à Presidência pela União Brasil.
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A deputada Carla Zambelli (PL-SP) também ameaçou.
“Meu lar é inviolável. Minha família é sagrada. Digo uma coisa para vocês: na minha casa
tem pistola”, advertiu, também
em vídeo.
No fim do dia, Zambelli e um
grupo de deputados bolsonaristas protocolaram uma notíciacrime contra Lula no Supremo
Tribunal Federal (STF). Eles pedem que o ex-presidente mantenha distância de 300 metros
dos parlamentares e seja impedido de entrar no Congresso
“como medida de garantia da
ordem pública”.
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Por sua vez, o PT fez uma representação contra Junio Amaral no Conselho de Ética da Câmara. A legenda apontou ameaça, incitação ao crime e apologia de crime ou criminoso. O
partido argumenta que a resposta do parlamentar foi “desproporcional, autoritária, odiosa, totalmente incompatível
com o que se espera de um deputado federal”.
“As ações do representado,
além de criminosas, configuram
verdadeiras exortações de ódio
aos adversários políticos reais
e/ou imaginários, o que não pode ser admitido”, sustentou o PT.
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EMPREENDIMENTO
ÚNICO NO GUARÁ II.
MUITO ELEGANTE,
VAI INOVAR
A ESTÉTICA
DO BAIRRO.”
ARQUITETA TALITA MONTE

PROJETO ESTRELA ARQUITETURA

RESIDENCIAL MAESTRO CLÁUDIO COHEN
GUARÁ II - QI 33
OS APARTAMENTOS

Apartamentos Garden
192 m2 a 422 m 2

Apartamentos Tipo
127 m 2 a 130 m 2

Coberturas Lineares
256 m 2 a 258 m 2

O EDIFÍCIO

Arquitetura moderna
Duas torres

Exclusivos 62 apartamentos
2 a 3 vagas de garagem

QUALIDADES
Lazer completo
Alto padrão de acabamento
Hall de entrada amplo
e elegante
Praça com jardins
e lazer no pilotis

VANTAGENS
Excelente localização
Segurança 24 horas
Perto do parque ecológico
Conforto térmico,
lumínico e acústico

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO

CJ 1700

Ciro Gomes continua correndo por fora da terceira via, embora busque alianças ao centro. Já teve conversas com Bivar e, ontem, procurou o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que desistiu de disputar a Presidência. Ciro tem boa relação com o candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, o ex
-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil. Esnobado pelos presidentes das legendas da terceira via, saiu do encontro com Pacheco atirando: “A terceira via é uma expressão preguiçosa criada por uma certa imprensa. O que se chamou de terceira via no
Brasil são as viúvas do Bolsonaro, e eu não tenho nada a ver com
isso”, disparou o pedetista. Com a saída de Moro, Ciro subiu de
7% para 9% nas intenções de voto, o que só reforça a resiliência
de sua candidatura.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece ter batido
no teto, embora continue franco favorito nas pesquisas de segundo turno, em qualquer cenário. Contra Bolsonaro, venceria com 53% dos votos contra 33%. O petista consolidou sua
aliança com o PSB, que indicará o ex-governador Geraldo Alckmin para vice. Lula busca uma aproximação com setores empresariais; ao mesmo tempo, mantém a velha narrativa contra as “elites escravocratas”, a agenda sindical do PT, a defesa
das estatais e uma política externa não alinhada ao Ocidente,
o que é música para a esquerda tradicional. Ou seja, também
não tem nenhum interesse em se aproximar da terceira via.
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LULA PARECE
TER BATIDO NO
TETO, EMBORA
CONTINUE
FRANCO FAVORITO
NAS PESQUISAS
DE SEGUNDO
TURNO, EM
QUALQUER
CENÁRIO. ANTE
BOLSONARO,
VENCERIA COM
53% DOS VOTOS
CONTRA 33%

Esquerda, volver

O

“É UM
P O LT R O N A M I L H A Z E S- B E R N A R D O F I G U E I R E D O BY H I L L H O U S E

Saída de Moro
fortaleceu Bolsonaro

eclarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desencadearam trocas de hostilidades entre petistas e bolsonaristas ontem. O pré-candidato ao
Planalto afirmou a sindicalistas que é melhor eles abordarem deputados e seus familiares em casa do que fazerem manifestações no Congresso para
ter propostas atendidas.
“Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e
fossem 50 pessoas na casa,
não é para xingar não, é para

conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele. Incomodar a tranquilidade dele
surte muito mais efeito do que
fazer a manifestação em Brasília”, afirmou Lula.
A reação de bolsonaristas
foi imediata. Alguns ameaçaram pegar em armas. Em vídeo, o deputado Junio Amaral
(PL-MG) ensinou como chegar
à casa dele, enquanto engatilhava uma pistola. “Eu estou esperando você lá, tanto sua turma quanto você. Vai lá conversar com a minha esposa, com a
minha filha. Vocês serão muito
bem-vindos”, ironizou.

AC E S S E E
SAI BA M A I S
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(Eixinho, ao lado do McDonald’s)
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Paz & sossego na Petrobras
Surpresa, a turma de mercado se refere
a José Mauro Ferreira Coelho, indicado
para presidir a Petrobras, como “técnico e
equilibrado”. Para o governo, foi um alívio
essa recepção. Afinal, depois do imbróglio
provocado pela escolha e desistência de
Adriano Pires, a ordem no Planalto é acabar
com a “marola” no setor.

No governo, nem tanto
José Mauro tem larga experiência no setor
e inserção no serviço público, uma vez que é
concursado da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). A parte que os políticos desejam, porém,
que é baixar os preços dos combustíveis, não
está garantida. Como técnico, Jose Mauro não
fará nada que esteja fora das quatro linhas da
Constituição e das normas da empresa.

Lira perde uma

CURTIDAS

Definições mesmo,
só em julho
Os presidentes dos partidos de centro,
Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB),
Luciano Bivar (União Brasil) e Roberto
Freire (Cidadania), podem até ter marcado
uma data em maio, mês das noivas e
das mães, para definir o candidato a
presidente da República. Beleza. Só tem
um probleminha: o prazo das convenções
partidárias que definirão os candidatos é
julho.
Como quem tem prazo não tem pressa,
os mais fiéis escudeiros dos presidentes
desses partidos já dizem que o momento,
agora, é de gerar movimento, e isso

ultrapassará 18 de maio. A definição está
prevista para ocorrer entre 20 de julho a 5
de agosto.
Para completar, se nenhum deles
disparar nas pesquisas, vai ser difícil
convencer a turma que está praticamente
no mesmo patamar a desistir em favor
de quem quer que seja. A turma de João
Doria, por exemplo, tem dito que o
ex-governador paulista tem a tradição de
começar as eleições em baixa e vencer.
Portanto, não irá desistir em nome de
alguém que esteja no mesmo patamar que
ele em termos de intenção de voto.

Padre não falta I/ Mal terminou
a reunião de apresentação do Plano
Nacional de Energia para até 2031, o
deputado Danilo Forte (União BrasilCE) se aproxima do ministro Bento
Albuquerque e sai com esta: “Olha,
ministro, se precisar de arcebispo que
entenda de energia, tem dois lá no
Ceará”.
Padre não falta II/ A brincadeira
tomou conta de Brasília, depois que
o presidente da Câmara, Arthur Lira,
partiu para a ironia ao dizer que, para
assumir um cargo na estatal, só mesmo
um arcebispo.
Apagão nunca mais/ Os planos do
governo para a energia elétrica até 2031
incluem 34 mil quilômetros em linhas
de transmissão e um investimento de
R$ 2,7 trilhões.
Luís Blanco

Derrotado o pedido de urgência para
o projeto de combate à desinformação,
muita gente ficou com a impressão de que o
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
não jogou toda a sua força para aprovar essa
proposta. No plenário, juntaram-se os que
temem que o projeto termine prejudicando a
liberdade de expressão com aqueles que não
querem saber de controle algum na internet. A
tendência é de que a votação da proposta fique
para depois das eleições.

Lula atira no pé

Fato consumado/ A conversa
em torno de um candidato único a
presidente da República pode até
incluir o PSDB, mas, a tirar pelo que se
vê na sede do partido, a candidatura de
João Doria está definida. Por todas as
salas, está estampado o slogan “O Brasil
tem jeito, o jeito é Doria”. A senadora
Eliziane Gama (Cidadania-MA), que
visitou Doria na sede do partido
ontem, fez questão de tirar uma foto,
segurando o adesivo.

Em uma semana, o ex-presidente Lula
brigou com a igreja, ao defender o aborto; e com
a classe média, ao dizer que o segmento ostenta
um padrão acima do necessário. João Doria,
por exemplo, já partiu para cima do petista,
dizendo que Lula é a cara do retrocesso. Em vez
de “empobrecer a classe média por decreto”, é
preciso criar oportunidades para os mais pobres
se tornarem classe média. Lula, porém, lidera
as pesquisas. E, avisam os petistas, é quem fala
diretamente com a população.

PODER

Freio no PL das fake news
Em uma vitória governista, deputados rejeitam pedido de urgência para a proposta. Dificilmente regra valerá nesta eleição
Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

» RAPHAEL FELICE
» TAÍSA MEDEIROS

A

Câmara dos Deputados
resolveu desacelerar a
tramitação do Projeto
de Lei 2630/20, que institui ampla regulação das plataformas digitais no Brasil. Votado
em plenário no início da noite
de ontem, o requerimento de urgência foi rejeitado com 249 votos a favor e 207 contra.
A urgência foi pautada para
permitir que as mudanças sugeridas no PL sejam aplicadas já
nas eleições de outubro. O maior
objetivo da proposta é o combate à desinformação e a busca
por transparência nos critérios
de moderação de conteúdo realizados pelas big techs.
Com a negativa, o texto cumpritá o trâmite normal na Câmara dos Deputados e deverá passar por comissões antes de ir ao
Plenário — o que praticamente
elimina as chances de as regras
valerem este ano.
A versão mais recente do projeto de lei foi apresentada pelo
relator Orlando Silva (PCdoB-SP)
na quinta-feira passada. Desde o
início da tramitação, uma série
de modificações foram apresentadas ao texto. A última alteração
refere-se à equiparação das mídias sociais aos meios de comunicação social para fins do cumprimento do artigo 22 da Lei de
Inelegibilidade.
Conforme o artigo, qualquer
partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá pedir abertura
de investigação na Justiça Eleitoral para apurar uso indevido
de meios de comunicação social
em benefício de candidato ou de
partido. O relator defende que tal
equiparação dará mais eficácia
para que a Justiça Eleitoral apure
abuso no espaço on-line.

Temer defende
novo sistema

Além disso, a proposta estabelece um limite de disparos em
massa de mensagens — já adotada pelo próprio WhatsApp — e a
exigência da rede social possuir
representação no Brasil — após
o Telegram ter sido bloqueado
por não responder aos questionamentos da Justiça brasileira.
O texto prevê ainda a extensão da
imunidade parlamentar para o
uso das redes sociais, de modo a
limitar a aplicação das regras nas
contas de deputados e senadores.

» MICHELLE PORTELA

Manifestações
As bancadas governistas expressaram desacordo com a proposta e com o requerimento de
urgência. Argumentaram que se
trataria do cerceamento da liberdade de expressão, especialmente em ano eleitoral.
O deputado Giovani Cherini (PL-RS) disse que o PL é uma
“mordaça” e o definiu como uma
“estratégia da esquerda para voltar ao poder”. “Devemos discutir esse assunto, sim. Mas após a
eleição. Agora ele tem um endereço: é para atingir aqueles que
utilizam da internet para colocar seus pensamentos, as suas
ideias. Quem são vocês para dizerem o que é verdade e o que é
mentira? Vão criar mais um tribunal no Brasil para julgar os
bolsonaristas? Nós não vamos
aceitar”, protestou.
Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), a deputada Bia Kicis (PL-DF) disse que
a proposta promove a censura.
O relator Orlando Silva ressaltou que a proposta legisla
sobre transparência. “Não teremos nenhum tipo de censura, nem por parte das empresas de internet. Só obrigamos
a empresa a avisar o usuário
quando há algum tipo de moderação”, explicou.

Arthur Lira (PP-AL) comanda sessão deliberativa: governistas seguram “mordaça” na internet

Principais pontos do projeto
nacional precisarão contar com um
representante jurídico no Brasil.

Limitação de disparos em
massa
Aplicativos como WhatsApp
e Telegram deverão impor
limites no disparo em massa de
mensagens e demais conteúdos,
com freios até no uso de lista de
transmissão. O PL ainda prevê
prisão de um a três anos para
quem disparar informações falsas
que possam prejudicar o bom
andamento do processo eleitoral
“ou que possam causar dano à
integridade física”.

Equiparação
Com relação às eleições,
o texto pretende tratar as
plataformas digitais e o uso
de suas ferramentas da
mesma forma que o faz com
os meios de comunicação. O
trecho possibilita abertura de
investigação contra partidos e
candidatos por uso irregular das
plataformas.

Representação
Redes sociais com mais de 10
milhões de usuários em território

Imunidade parlamentar
O projeto de lei prevê estender
a imunidade parlamentar para

O deputado também alertou
que, caso o parlamento não busque a regulamentação da questão,
outros Poderes o farão. “Se não fizermos isso, o Poder Judiciário
fará. Não adianta chorar nem lamentar depois. A omissão dessa

Casa poderá refletir num maior
ativismo judicial”, defendeu.
A bancada petista saiu em
defesa do texto e destacou a importância de que a internet “não
seja terra de ninguém”. “Deve
haver, sim, um monitoramento

as redes sociais. Esse é um
dos pontos mais controversos,
pois pode dificultar ou até
impedir exclusão de conteúdos
que descumpram regras e
propaguem fake news que
tenham sido compartilhados
por parlamentares. A proposta
determina, ainda, que ocupantes
de cargos públicos estão
impedidos de bloquear usuários
ou suas redes sociais.
Relatórios e transparência
As plataformas de redes sociais
terão de apresentar, a cada seis
meses, relatórios sobre o controle
dos conteúdos publicados.

pelas redes sociais e de tudo
que for publicação indevida, de
desinformação, que possa ter
um pedido de rotulação e que
possa ser retirada das redes sociais”, manifestou o deputado
Rui Falcão (PT-SP).

O ex-presidente Michel Temer
(MDB-SP) disse ontem, em Brasília, que há “clima político” para a
votação da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que modifica o sistema político no Brasil para o semipresidencialismo. “Vejo
que o presidente Arthur Lira está
muito empenhado nisso. Se quiser, entre a eleição [de outubro] e o
final do ano seria possível. A meu
ver, é útil para o país”, afirmou.
A declaração ocorreu após palestra no Jornada CNA 2022, promovida pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA). Temer é membro do Grupo de Trabalho criado por Arthur
Lira para debater o tema na Câmara. Também integram o colegiado Nelson Jobim e Ellen Gracie, ministros aposentados do
Supremo Tribunal Federal (STF).
“O presidencialismo está esfarrapado. Esfarrapou-se ao longo da história”, disse Temer, que
assumiu o Palácio do Planalto
em 2016, após o impeachment
de Dilma Rousseff (PT).
Para o ex-presidente, o sistema
presidencialista decaiu ao longo
da história, e não apenas no período mais recente, com dois impeachments desde a Constituição de 1988. “De 1930 a 1945, não
tivemos presidencialismo no Brasil. De 1964 a 1988, foi um presidencialismo de pé quebrado. Então, ele se esfarrapou ao longo do
tempo”, avaliou Temer.
Caso a proposta em favor do
semipresidencialismo seja aprovada pelo Congresso Nacional, a
mudança precisaria ser referendada pela população, com a realização de plebiscito.

Brasil
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JUSTIÇA

EDUCAÇÃO

Meio ambiente
sob a lupa do STF

Professor
bom merece
gratificação,
diz estudo

Tribunal analisa conjunto de ações que denunciam o desmonte da política ambiental no governo
Bolsonaro. Em seu voto, ministra Cármen Lúcia critica duramente falhas em programa de preservação
Nelson Jr./SCO/STF

» LUANA PATRIOLINO
» MARIA EDUARDA CARDIM

A Pauta Verde no
Supremo

A

s ações do chamado “Pacote Verde” voltaram ao
debate do Supremo Tribunal Federal (STF). O
conjunto de sete processos movidos contra políticas ambientais do
governo Bolsonaro começou a ser
analisado em plenário, ontem. Até
o momento, a única a votar, ministra Cármen Lúcia, reconheceu
a existência de um quadro “estrutural” de violação a direitos na situação ambiental do país.
Com um voto duro, a magistrada criticou a falta de execução
do orçamento para políticas ambientais e cobrou a adoção de um
novo plano para reduzir o desmatamento na Amazônia. “Verbo
não é verba. Lorota, trololó, lero
-lero de dizer que está lá previsto,
mas não acontecido. Não adianta
ter uma previsão que não é para
ser executada”, ressaltou.
Cármen Lúcia julgou procedentes duas ações agrupadas sobre o controle do desflorestamento da região e apontou falhas na fiscalização do Plano de
Ação para Prevenção e Controle
do Desmatamento na Amazônia
Legal (PPCDAm).
Na ADPF 760, sete partidos de
oposição acionaram o STF em
2020 para que o governo federal
executasse o PPCDAm. Segundo
as siglas, houve uma diminuição
de fiscalizações, com uma queda
no número de autuações, e aumento no desmatamento.
Já na ADO 54, a Rede Sustentabilidade acusa o governo de se
omitir em ações de combate ao
desmatamento na Amazônia. O
partido pede que o STF cobre
da União medidas concretas para evitar a derrubada da floresta.
A ministra ordenou que o governo elabore um plano que vise a fiscalização e o combate ao
desmatamento, a proteção dos
direitos indígenas e o combate a
crimes ambientais. O documento deverá ser entregue ao STF em
até 60 dias.
Para Cármen Lúcia, o

Cármen Lúcia: “Verbo não é verba. Não adianta ter uma previsão que não é para ser executada”
desmonte da política ambiental
decorre da “cupinização institucional”, que desmantela as estruturas do Estado suficientes para
garantir a eficácia de uma política de prevenção do desmatamento da Amazônia Legal. Por
isso, a magistrada defendeu que
a intervenção do poder Judiciário se mostra imprescindível para que se estanque a destruição.
“A inefetividade do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
produz efeitos irreversíveis sobre
todos os seres humanos, desta e
das futuras gerações. [...] Atingese com as ações deficientes, as
omissões estatais, a vida de todos
os seres do planeta”, completou.

Pedido de vista
Ao final da sessão, o ministro
Luís Roberto Barroso elogiou o

voto e indicou que iria esperar
o voto de André Mendonça antes de acompanhar a relatora.
No entanto, o indicado do presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu
vistas, ou seja, mais tempo para
analisar o caso.
Com isso, a sessão foi suspensa e deve ser retomada na tarde
desta quinta-feira. Como justificativa, Mendonça afirmou que a
proteção do meio ambiente não
é somente responsabilidade do
governo federal, mas também
dos estados.
“Uma das grandes dificuldades de cobrança e fiscalização das ações ilegais praticadas na Amazônia legal inclui
a regularização fundiária. Se
não tratarmos da regularização fundiária, principalmente no estado do Pará, nós teremos dificuldades. A responsabilidade de proteção da região

não é apenas da União, é também dos estados”, defendeu
Mendonça.
Considerada inédita, a pauta reúne ações desde junho de
2019 contra decisões ou alegadas omissões do Executivo no
combate ao desmatamento, licenciamento ambiental e manejo dos fundos de proteção da
fauna e da flora. Dos sete processos, seis foram movidos por
partidos de oposição e um pela Procuradoria-Geral da República, durante a gestão de Raquel Dodge.
A iniciativa da análise em conjunto foi das ministras Cármen
Lúcia e Rosa Weber, que definiram a mudança na pauta com
o presidente do STF, Luiz Fux,
após receberem a visita de um
grupo de artistas que promoveu
o Ato pela Terra, em Brasília, em
9 de março.

» ADPF 760 — Ação cobra a
retomada do Plano de Ação
para Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia
(PPCDAm). O projeto foi
descontinuado por Ricardo
Salles quando estava à frente do
Ministério do Meio Ambiente.
» ADPF 735 — Ação contesta a
Operação Verde Brasil 2 e o uso
das Forças Armadas em ações
contra crimes ambientais. Objetivo
é garantir a retomada do Ibama
como principal órgão de controle.
» ADPF 651 — Ação é contrária ao
decreto que excluiu a sociedade
civil do conselho deliberativo do
Fundo Nacional do Meio Ambiente.
» ADO 54 — Ação acusa o
governo federal de omissão
no combate ao desmatamento
e, por consequência, de
descumprimento da meta da
Política Nacional de Mudança
do Clima, em consonância com
a Agenda 2030 da ONU.
» ADO 59 — Ação pede a
reativação do Fundo Amazônia,
que foi paralisado em 2019 sob
a gestão de Salles na pasta
ambiental.
» ADI 6148 — Ação de
inconstitucionalidade alerta que
o país não está adequado às
recomendações da Organização
Mundial de Saúde sobre os
padrões aceitáveis de qualidade
do ar. Foi proposta pela PGR.
» ADI 6808 — Contesta a Medida
Provisória que prevê concessão
automática de licença ambiental
para empresas de grau de risco
médio e impede órgãos de
licenciamento de solicitarem
informações adicionais.
Glossário:
» ADPF — Arguição de
Descumprimento de Preceito
Fundamental
» ADO — Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão
» ADI — Ação direta de
Inconstitucionalidade

CULTURA

Veto à lei Paulo Gustavo causa indignação
Reprodução/Instagram

» RAPHAEL PATI*
O governo federal entrou em
nova controvérsia com a classe
artística. Na noite de terça-feira,
o presidente Jair Bolsonaro vetou
a Lei Complementar 73/2021, conhecida como Lei Paulo Gustavo. Nas redes socais, a decisão foi
amplamente criticada por políticos de oposição e pessoas próximas ao artista. A lei destinaria R$
3,86 bilhões para estados e municípios, com o intuito de auxiliar
na recuperação do setor cultural
após a crise gerada pela pandemia de covid-19.
Guilherme Boulos (PSol-SP),
pré-candidato a deputado federal, afirmou que “sobra dinheiro
para o Centrão e falta para a cultura”. A ex-candidata à vice-presidência da República na chapa do petista Fernando Haddad,
Manuela D’Ávila afirmou que será “mais um veto derrubado com
muita luta”.
Ex-ministro da Cultura, o deputado federal Marcelo Calero
(PSD-RJ) afirmou, em um vídeo

divulgado, que está comprometido em derrubar o veto no Congresso Federal. “O meu mandato
estará a serviço dessa derrubada,
para que finalmente a Lei Paulo
Gustavo entre em vigor”, disse.
Outros políticos da oposição,
como Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Orlando Silva (PCdoB
-SP) e Maria do Rosário (PT-SP)
também criticaram o veto do
presidente.
Além da classe política, parentes de Paulo Gustavo se manifestaram publicamente. Thales
Bretas, médico e viúvo do artista,
escreveu: “Que tristeza ver nosso país tão desarticulado politicamente. Sem saber defender os
interesses da cultura e o bem-estar do povo”. A mãe do humorista, dona Dea Lúcia Amaral, postou uma montagem com o filho
ao lado do presidente da República, que aparece com um “x”
em vermelho e a frase: “Você está vetado!!!!”. Na legenda, escreveu: “Que mico, hein???”.
A cantora Daniela Mercury também se pronunciou.

Thales Bretas, com Paulo Gustavo, lamentou: “Que tristeza”
“Perseguir a cultura com censuras e vetos é inconstitucional.
A democracia não pode ser sufocada. O veto à Lei Paulo Gustavo impõe fome, silêncio e desemprego a músicos, cenógrafos, bailarinos, bandas, orquestras e muitos outros profissionais”, escreveu.
O veto foi publicado na edição

de ontem do Diário Oficial da
União. No texto, o governo alega que a proposta “contraria o
interesse público, uma vez que
criaria despesa corrente primária
que estaria sujeita ao limite constitucional previsto no art. 107 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. Além disso,
sustenta o Palácio do Planalto, o

projeto não apresentaria nenhuma “compensação na forma de
redução de despesa, o que dificultaria o cumprimento do referido limite”.
A Secretaria-Geral da Presidência ressalta que “esta proposição legislativa destina-se
à execução de ações de caráter emergencial ao setor cultural, que já haviam sido previstas pela Lei nº 14.017, de 29 de
junho de 2020”, referindo-se à
Lei Aldir Blanc.
Um dos mais destacados humoristas do Brasil, Paulo Gustavo morreu em 2021, aos 42 anos.
O Projeto de Lei Complementar nº 73, batizado com o nome
do artista, foi aprovado no final
do ano passado pelo Senado. A
Câmara alterou parte do texto
em fevereiro, e, no mês passado voltou a ser aprovada no Senado Federal.
A possível derrubada do veto é
o próximo capítulo do imbróglio.
*Estagiários sob a supervisão
de Carlos Alexandre de Souza

» MARIA EDUARDA ANGELI*
Um estudo inédito divulgado pela Escola Nacional
de Administração Pública
(Enap) e pelo Instituto Millenium revela que a qualidade dos professores pode afetar — e muito — a vida profissional dos estudantes. Segundo a pesquisa, um aluno
poderia ter uma renda 8%
maior (R$ 34,4 mil) no mercado de trabalho se tivesse
contato com docentes de médio desempenho.
A análise, intitulada Grandes Mestres Fazem Grandes
Diferenças? — Valorizando
a contribuição do Professor
para o desempenho do Aluno
da Educação Básica, observa,
por um lado, que aumentar o
gasto público por estudante
pode não se traduzir em melhor desempenho dos alunos. Por outro lado, mensurar a qualidade dos professores e estimar o impacto do
ensino no progresso da futura geração é um importante
passo no estímulo de práticas pedagógicas e de gestão
educacional.
Autores do artigo, Diana
Coutinho e Cláudio D. Shikida consideram um erro
o sistema remunerar com
o mesmo salário professores com diferentes níveis
de formação e comprometimento. “Será que a qualidade dos professores é realmente similar a ponto de
os salários entre eles serem
tão parecidos? O estudo nos
mostra que não, e também
sinaliza que precisamos reconhecer e valorizar os melhores professores, inclusive financeiramente”, afirma
Coutinho, diretora de Altos
Estudos da Enap.
O estudo aponta a necessidade de se repensar a contribuição do professor no desempenho dos alunos. Uma
maneira seria adotar o chamado valor adicionado do
professor (VAP) — um tipo
de gratificação por desempenho profissional. A qualidade dos docentes seria definida a partir de critérios de experiência, idade e formação,
por exemplo.
Um dos possíveis obstáculos para a adoção das medidas, observa a pesquisa, é a
resistência apresentada por
sindicatos a processos seletivos conduzidos com maior
minúcia. Na visão de Diana
Coutinho, a dificuldade de
diálogo nesse sentido não é
exclusividade da categoria.
“Ninguém gosta muito de ser
avaliado, não é uma questão exclusiva dos professores”, argumenta.
Segundo Coutinho, a adoção do VAP tornaria necessária a criação de um “plano de
desenvolvimento do professor” — programa que pode
oferecer desde uma formação
profissional até um período
de mentoria.
A especialista alerta que,
mantido o atual patamar, o
ensino brasileiro ficará estagnado, assombrado pela
piora enfrentada na pandemia de covid-19. “A gente andava evoluindo muito devagar. Tivemos escolas fechadas por dois anos e com
grande impacto sobre a evasão escolar. A gente deve observar uma piora nos nossos
níveis”, prevê.
Cláudio D. Shikida demonstra preocupação. “As
coisas precisam mudar. Do
jeito que está, não dá para
ficar”, disse. “Sempre é possível melhorar. E melhorar
não significa que vai ficar
100%, mas tentar diminuir
a quantidade de imprecisão
que existe”, finaliza.

Economia
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Pontuação B3

Na quarta-feira

Ibovespa nos últimos dias

0,55%
São Paulo

0,42%

Salário mínimo
118.227

121.570

R$ 1.212

Nova York

1/4

4/4

5/4

Dólar
Na quarta-feira

R$ 4,715
(+1,19%)

6/4

Euro

Últimas cotações (em R$)
31/março

4,761

1/abril

4,742

4/abril

4,608

5/abril

4,840

Capital de giro

CDB

Comercial, venda
na quarta-feira

Na quarta-feira

Prefixado
30 dias (ao ano)

R$ 5,140

6,76%

11,82%

Inflação
IPCA do IBGE (em %)
Outubro/2021
Novembro/2021
Dezembro/2021
Janeiro/2022
Fevereiro/2022

1,25
0,95
0,73
0,54
1,01

ENERGIA

Taxa extra na conta
de luz vai acabar
De acordo com o governo, medida provocará queda de 20% nas faturas e, segundo analistas financeiros, ajudará a segurar
a inflação. Decisão beneficia o governo em ano eleitoral e significa um retorno à normalidade, segundo especialistas
Reprodução/Internet

» VICTOR CORREIA

O

governo decidiu antecipar o fim da bandeira de
escassez hídrica. A medida era esperada para 1º de
maio, mas passará a valer a partir
de 16 de abril. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME),
a redução média prevista na conta de luz residencial é de 20%, e a
bandeira verde, que será adotada,
deve se manter até o fim do ano.
O anúncio ocorreu ontem, no
mesmo dia em que o Índice Geral de Preços — Disponibilidade
Interna (IGP-DI) de março foi divulgado, mostrando aumento de
2,37% — consideravelmente acima do valor de fevereiro, de 1,5%.
O IGP-DI indica a inflação em toda a cadeia produtiva, desde matérias-primas até produtos e serviços finais.
Economistas avaliam que a
medida levará a uma redução
significativa na inflação em abril
e maio, e que isso deve ser visto
como uma “volta à normalidade”
após a alta causada justamente
pela bandeira tarifária aplicada
no final do ano passado.

Reservatórios
A bandeira de escassez hídrica
é uma taxa extra, criada no ano
passado por causa da estiagem
que atingiu diversas regiões do
país e reduziu o volume dos reservatórios das hidrelétricas. Ela
está em vigor desde setembro e
tem o valor de R$ 14,20 a cada
100kWh consumidos, 50% acima
da bandeira vermelha patamar 2
— a mais alta até então.
As bandeiras são acionadas
quando há necessidade de acionar

Bandeira de escassez hídrica foi criada por causa da falta de chuvas em 2021, que elevou os custos de geração de energia
as usinas termelétricas para a geração de energia, que são mais caras. Na bandeira verde, não há cobrança adicional sobre o consumo.
“Em 2021, o Brasil enfrentou
a pior seca já registrada na história”, afirmou o MME, em nota. “Com o esforço dos órgãos
do setor, o país conseguiu superar esse desafio, os reservatórios
estão muito mais cheios que no
ano passado e o risco de falta de
energia foi totalmente afastado.”
Segundo o último boletim de

carga mensal do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),
divulgado em fevereiro, houve alta na geração de energia de 3,7%
no acumulado dos últimos 12
meses, em relação ao mesmo período do ano passado.
Ainda segundo a ONS, os reservatórios do subsistema que
abarca o Centro-Oeste e o Sudeste estão com 64,5% da capacidade máxima; do subsistema Sul, com 47,75%; do Nordeste, 96,66%; e do Norte, 98,59%.

Todas as regiões apresentaram
altas em fevereiro.

Ano eleitoral
O economista André Braz, da
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
estima que a redução no preço da
energia — caso atinja 20% como
o governo estima — pode levar a
uma queda de 1% na inflação, dividida entre abril e maio.
“A energia conta como 5% da
inflação. Então, para cada 1% de

redução no preço da energia, você pode ter um IPCA 0,05% menor”, disse André ao Correio.
“Como a mudança ocorre no
meio de abril, você terá neste
mês uma inflação mais baixa do
que o esperado, e, em maio, uma
redução mais forte.”
Segundo o economista, há,
ainda, impacto indireto da medida para o consumidor pela redução de custos na cadeia produtiva, como na indústria e no
setor de serviços. Diretamente,

o benefício vem na conta de luz.
André afirma não poder avaliar,
porém, se a redução será realmente de 20%, como estimado pelo governo, e ressalta que a queda na
inflação deve ser vista como uma
volta à normalidade.
“Entre setembro e dezembro
do ano passado, tivemos uma
inflação grande justamente por
conta da bandeira tarifária. É natural que, com essa volta, tenha
um desconto proporcional ao sacrifício que foi feito antes”, avaliou o economista.
“Qualquer medida para reduzir a conta da população de menor renda, seja a conta de luz,
seja a tarifa de ônibus, mesmo
que não seja tão expressiva no
orçamento, é de grande ajuda”,
afirmou Newton Marques, economista e professor de Políticas
Públicas na UnB. “O impacto disso depende de cada família. Você
tem as que ganham de um a dois
salários mínimos, por exemplo,
para as quais qualquer aumento
na conta de luz significa menos
recursos para gastar em outras
áreas, como alimentação.”
Os dois especialistas, porém,
vêem com desconfiança a medida ser tomada em um momento
de movimentação para as eleições deste ano. “É um tipo de
atenção que não é comum no governo, a mão ser em ano eleitoral”, avaliou André Braz.
“Você não via essas medidas
nos anos anteriores. Em ano eleitoral, elas são esperadas, você
tem isso em qualquer governo.
Agora, se você toma as medidas
sem ter recursos suficientes para bancar, quem acaba pagando
a conta é a população”, finaliza
Newton Marques.

ESTATAIS

Saída técnica para a Petrobras
» ROSANA HESSEL
Depois da má repercussão
das tentativas de interferência
do Centrão no comando da Petrobras, o governo acabou optando por uma solução técnica para a presidência da estatal.
Desta vez, o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)
para comandar a petroleira foi o
de José Mauro Coelho, presidente do Conselho de Administração
da Pré-Sal Petróleo (PPSA).
Coelho, que é servidor de carreira, foi secretário de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
do Ministério de Minas e Energia
(MME) entre 2020 e 2021. Desde
maio de 2020, preside o Conselho da PPSA.
Para a presidência do Conselho da Petrobras, o ministro
de Minas e Energia, Bento Albuquerque, indicou a Bolsonaro no
nome de Márcio Weber, ex-funcionário da empresa e conselheiro da companhia, conforme comunicado divulgado pela pasta
na noite de ontem.
Químico, com mestrado em
engenharia de materiais, Coelho
foi oficial de artilharia do Exército, entre 1993 e 1995, e trabalhou na Empresa de Pesquisa

Energética (EPE), de 2007 a 2020.
Durante o governo de Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), ajudou a administração petista na elaboração do modelo de partilha para
a exploração do petróleo na área
do pré-sal.
Coelho e Weber passaram pelos requisitos de governança exigidos pela Lei das Estatais, que reprovaram, anteriormente, Adriano Pires (para a presidência da
estatal) e Rodolfo Landim (para
a presidência do Conselho). Landim e Pires tinham apoio dos caciques do Centrão, o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e
o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). Os dois ainda
eram amigos do empresário Carlos Suarez, fundador da OAS, uma
das empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção do Petrolão.
Ambos desistiram das indicações após as suspeitas de conflitos de interesses e falta de compatibilidade com as regras exigidas para as funções. Após a renúncia dupla de Landim, no último domingo, e de Pires, na segunda-feira, Bolsonaro e Albuquerque estavam com dificuldade para encontrar outros nomes
no mercado. Por isso, uma das
saídas seria estender o mandato

Valter Campanato/Ag..ncia Brasil

do atual presidente, o general
Joaquim Silva e Luna, até uma
nova assembleia de acionistas.
Mas, para evitar desgaste maior,
o governo preferiu uma solução
caseira e técnica, em vez de política. A decisão foi bem recebida
por analistas do mercado.
Além de Coelho e Weber, outros seis nomes foram indicados
pelo MME para o Conselho da estatal: Sonia Julia Sulzbeck Villalobos; Ruy Flaks Schneider; Luiz
Henrique Caroli; Murilo Marroquim de Souza; Carlos Eduardo
Lessa Brandão; e Eduardo Karrer.

Enrascada
“O governo se meteu em uma
enrascada e rompeu as regras de
governança na primeira indicação e agora está tentando limpar a lambança”, disse Claudio
Frischtak, fundador da Inter.B
Consultoria. Para ele, houve um
ataque desastrado aos mecanismos de governança da Petrobras
e não havia nenhuma razão para
a demissão de Silva e Luna e a não
recondução do Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira à presidência do Conselho da empresa.
“Não havia margem para desconfiança. Não havia racionalidade

Nome de José Mauro Coelho para a presidência da estatal será avaliado em assembleia no dia 13
desses atos”, afirmou. Na avaliação de Frischtak, a escolha de
Coelho foi acertada: “É um bom
nome, com experiência do setor”.
Eduardo Velho, economistachefe da JF Trust Gestora de Recursos, também não poupou elogios ao perfil técnico de Coelho. “É
um bom técnico, que está em uma
fase profissional muito boa”, disse.
Para William Nozaki, coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis (Ineep),
as indicações de Weber e Coelho
evidenciam o recuo do Centrão sobre a Petrobras e uma vitória dos
defensores da atual política de preços de paridade internacional (PPI)
para os combustíveis.
“Bolsonaro tentou entregar
a Petrobras para os dois setores
que, por motivos diferentes, reclamam da política de preços: o
Centrão e o mercado. A estratégia não deu certo”, disse Eduardo

Velho. “Num certo sentido é a vitória dos defensores da PPI. Coelho deixou o MME sob pressão
dos caminhoneiros, defendendo
a atual política, Marcio Weber já
atua no Conselho da Petrobras
com votos alinhados à atual estratégia de preços”, acrescentou.
A Assembleia Geral Ordinária
(AGO) de acionistas que vai avaliar os nomes indicados ao conselho está marcada para o próximo dia 13.
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Mercado S/A
Produzindo Certo
vai exportar
sustentabilidade

A empresa brasileira
Produzindo Certo, que presta
serviços de assistência técnica
em sustentabilidade para
propriedades rurais no Brasil,
está de olho nos hermanos.
A ideia é ajudar produtores
da região do Chaco, na
Argentina, a adequar suas
fazendas para os padrões
socioambientais exigidos para
a certificação RTRS, necessária
em vários mercados (como o
europeu) para a exportação
de soja. A plataforma da
Produzindo Certo conta com
3,5 mil fazendas cadastradas e
monitora 6 milhões
de hectares.

Relógios
inteligentes viram
febre e ajudam
Apple a faturar
Quando surgiram, há 10
anos, os relógios inteligentes,
conhecidos como
smartwatches, pareciam
mais uma daquelas modas
passageiras. Mas eles
emplacaram. Na Apple, as
vendas desse tipo de dispositivo
saltaram de 5 milhões de
unidades, em 2015, para as
atuais 100 milhões. Os relógios
têm inúmeras funções:
acompanham a frequência
cardíaca, monitoram o sono,
medem o nível de gordura
corporal, entre muitas outras.
O mercado global cresceu
35% em 2021, segundo
estudo da consultoria IDC.

AMAURI SEGALLA
amaurisegalla@diariosassociados.com.br

A proximidade da eleição presidencial e as incertezas
que pairam sobre o setor com a guerra na Ucrânia
criaram um cenário desafiador para a estatal

Arquivo/Petrobras

Petrobras sem
presidente preocupava
mercado financeiro
A dificuldade da União em encontrar um presidente para a Petrobras
preocupava o mercado financeiro na tarde de ontem. “É um péssimo
sinal”, resume o gestor de um dos maiores fundos de investimentos do
país. “A empresa não pode ficar à deriva, é preciso saber para onde ela
vai, especialmente na gestão do preço dos combustíveis.” Depois da
recusa do economista Adriano Pires para o cargo, o governo buscou o
ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone,
mas ele também recusou o convite. O governo correu e indicou na noite
de ontem o nome de José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras,
que foi secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério
de Minas e Energia. Ele será apresentado em 13 de abril, quando será
realizada a assembleia geral de acionistas da companhia. A proximidade
da eleição presidencial e as incertezas que pairam sobre o setor com a
guerra na Ucrânia criaram um cenário desafiador para a estatal. Quem
aceitar a missão terá pela frente encrenca das grandes, e talvez pouco
tempo para mostrar serviço, a depender do resultado das urnas.

Com a crise, vendas de motos
superam emplacamentos de carros
A expansão dos serviços de delivery e a busca por opções
de mobilidade mais baratas impulsionaram as vendas
de motocicletas. Em março, foram emplacadas 110,1 mil
motos, o que representa uma alta surpreendente de 77%
em comparação com o mesmo mês do ano passado. O
curioso é que elas superaram inclusive os emplacamentos de
automóveis, que totalizaram 108,2 mil unidades. No primeiro
trimestre, 275 mil motos novas passaram a circular nas ruas,
um acréscimo de 34% sobre o mesmo período de 2021.

R$ 24,5 MILHÕES

André Bona, educador financeiro

Moção para que o governo ratifique a norma internacional que prevê ações para
combater abusos foi entregue ontem a Jair Bolsonaro pelo presidente do tribunal
» PF apura fraude de
R$ 200 mi no BB

O

Para Emmanoel Pereira, adesão do Brasil ao tratado é urgente
vínculo formal com empresas ou
não. Também são tratadas questões que integram formas menos
abordadas de abusos, como o assédio organizacional.
A norma prevê, ainda, a necessidade de as empresas desenvolverem treinamentos, além de
contarem com ferramentas para
identificar abusos, levando ao
desenvolvimento de ações internas para transformar o ambiente
de trabalho em um espaço mais
saudável. Aos governos de países
signatários, cabe fiscalizar, oferecer apoio legal às vítimas, prever
sanções e estimular a conscientização social sobre o tema.
Até agora, apenas seis países

— Argentina, Equador, Uruguai,
Fiji, Namíbia e Somália — implementaram a Convenção 190 no
âmbito interno.
“O machismo estrutural ainda muito presente na nossa cultura e a condição de subserviência e vulnerabilidade das vítimas desse tipo de agressão tornam indispensáveis a defesa e
a imediata adoção de medidas
internas no combate a essa desigualdade, em todos os níveis.
Com o pensamento voltado a essa realidade, o TST assume posição favorável quanto à urgência
da ratificação da Convenção 190
da OIT pelo Brasil, como norma
capaz de reforçar o arcabouço

» A companhia aérea Aerolíneas Argentinas
retomou, nesta semana, as rotas diretas
entre Brasília e Buenos Aires. Serão quatro
voos semanais de pouco mais de três
horas operados por um Boeing 737-700. O
trajeto estava suspenso há pouco mais de
dois anos em decorrência das restrições
impostas pela pandemia do coronavírus.
Reprodução

» A rede de moda C&A resolveu investir em
dois novos serviços para fisgar o consumidor
digital: a entrega superexpressa, que prevê
que o produto chegue na casa do cliente
em, no máximo, duas horas, e a devolução
omnicanal, que permite que compras
feitas pela internet sejam devolvidas em
lojas físicas se houver necessidade.

TST apoia convenção da
OIT contra assédio moral
presidente do Tribunal
Superior do Trabalho
(TST), Emmanoel Pereira, entregou ao presidente Jair Bolsonaro (PL), no Palácio
do Planalto, moção para que o
Brasil ratifique, com urgência, a
Convenção 190 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
O texto da convenção, aprovada
em junho do ano passado, traz
medidas contra assédio e violência no mercado de trabalho.
Após o encontro, o magistrado disse que Bolsonaro se mostrou “sensível” ao tema. “Foi muito boa a reunião. O presidente vai
encaminhar nossa moção aos órgãos competentes, como o Ministério da Justiça, e o das Relações Exteriores para, então, tomar a decisão. Mas ele afirmou
que é muito sensível à proposta
aprovada pelo TST”, relatou Pereira. “Tenho esperança de que
isso ocorra o mais rápido possível”, acrescentou.
A proposta apresentada pelo TST nasceu de uma iniciativa
da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra). O ministro observou que “ainda falta muito” para
o cumprimento das leis em relação ao assédio no Brasil. Segundo ele o assunto é questão frequente em processos trabalhistas levados ao tribunal.
Entre os pontos estabelecidos
pela norma internacional, estão
o combate a comportamentos ligados a abusos físico, psicológico, sexual ou econômico, inclusive por questões de gênero, contra qualquer trabalhador, tendo

» O Airbnb proibiu que cidadãos russos
contratem o seu serviço de aluguel de
imóveis. Ok, a medida está em sintonia com
as sanções impostas por diversos países
europeus e os Estados Unidos. O que chama
a atenção, contudo, é que o veto vale para
qualquer um, inclusive os opositores do
governo de Vladimir Putin. Faz sentido?

Bob Thomas/AFP

O papel da educação financeira é tornar o
dinheiro irrelevante”

Ingrid Soares/CB/DA.PRESS

» O Google se tornou, em 2021, líder mundial
na contratação de engenheiros. Foram
incorporados ao quadro 21 mil profissionais,
mais do que qualquer outra corporação. Não
é fácil, porém, passar pelo crivo da empresa.
Estima-se que menos de 1% das pessoas
que se candidatam para uma vaga superam
os processos seletivos e são contratadas.

é o valor que poderá alcançar o leilão na Sotheby’s
da camisa usada por Maradona ao marcar dois
gols na vitória por 2 a 1 da Argentina contra a
Inglaterra, na Copa do Mundo do México, em 1986.
Um deles com a mão — ou a “mão de Deus”, como
definiu o craque. O leilão será em 20 de abril.

TRABALHO

» INGRID SOARES

RAPIDINHAS

A Operação Consórcio
200, realizada pela Polícia
Federal, ontem, para apurar
desvios de R$ 200 milhões
no sistema de consórcios do
Banco do Brasil teve como
alvo o ex-diretor da unidade
Paulo Ivan Rabelo, afastado
do cargo por suspeita de
ilícitos. Outro investigado
é o empresário Leonardo
Camillo Curioni, sócio do
Grupo Sices, de energia
solar. A PF chegou a pedir
a prisão de ambos, mas a
Justiça indeferiu os pedidos.
Ao menos 20 policiais
federais cumpriram oito
mandados de busca e
apreensão no Distrito
Federal, em São Paulo e
no Paraná.
jurídico nacional, em matéria
pouco regulamentada no país”,
afirma um trecho da moção entregue a Bolsonaro.
“Ainda hoje, em pleno século
21, as mulheres brasileiras, especialmente as das minorias, negras e pardas, sofrem com a violência e o assédio no ambiente
de trabalho, questão que se faz
cada vez mais evidente no acervo de causas submetidas ao exame da Justiça do Trabalho”, destaca o documento.
A medida também precisa ser
aprovada pelo Congresso, na forma de decreto legislativo. Depois,
volta ao Executivo, que promulga o texto.

Mundo

Editora: Ana Paula Macedo
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eUA impedem novos investimentos na Rússia, congelam ativos do maior banco de Moscou e punem duas filhas de vladimir Putin,
que classifica o suposto massacre em Bucha de “provocação grosseira”. Reino Unido exige “fim das importações” de energia russa
Kateryna Butko

Biden amplia sanções
e cita "crimes graves"
Fadel Senna/AFP

» RodRigo CRAveiRo

A

resposta da Casa Branca às supostas atrocidades cometidas pelas forças russas em Bucha, a
15km de Kiev, capital da Ucrânia, envolveu retórica e ação. O
presidente dos Estados Unidos,
Joe Biden, qualificou como “crimes de guerra graves” e cobrou
punição ao regime do russo Vladimir Putin. “Tenho certeza que
vocês viram as imagens de Bucha: corpos deixados nas ruas
quando as tropas russas se retiraram, alguns com tiros na parte posterior da cabeça e as mãos
amarradas atrás das costas”, declarou o democrata. “O que está
acontecendo não é outra coisa
senão crimes de guerra graves”,
disse. “Civis executados a sangue frio, corpos jogados em valas comuns, a brutalidade e a
falta de humanidade foram vistos por todo o mundo, não tem
desculpa. O que está acontecendo são crimes de guerra graves”, repetiu. Como prometido,
os EUA anunciaram novo pacote de sanções “devastadoras”
contra a Rússia. A intenção de
Washington é tornar a Rússia um
“pária” na economia mundial.
As mais recentes restrições
impostas por Washington a
Moscou impossibilitam investimentos na Rússia. Também
preveem o congelamento de todos os ativos nos EUA do banco
público Sberbank e do Alfa Bank,
o maior banco privado russo. As
sanções implicam, ainda, duas
filhas adultas de Putin — Maria
Vorontsova e Katerina Tikhonova
ficarão sujeitas ao congelamento
de ativos em território norte-americano e isoladas do sistema
financeiro dos EUA.
A esposa e as filhas do ministro das Relações Exteriores da
Rússia, Serguei Lavrov, e membros do Conselho de Segurança

russo receberam a mesma punição. “Deixei claro que a Rússia
pagaria um preço alto e imediato por suas atrocidades em Bucha. Hoje, com aliados e parceiros, estamos anunciando nova
rodada de sanções devastadoras”, escreveu Biden no Twitter.
Em discurso no Parlamento
da Irlanda, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou
a colocar a comunidade internacional contra a parede. “Não
posso tolerar nenhuma indecisão depois de tudo o que vivemos na Ucrânia e tudo o que as
tropas russas fizeram”, afirmou.
Na terça-feira, em duro pronunciamento na ONU, ele exigiu que
o Conselho de Segurança tome
uma atitude ou se dissolva. Putin rompeu o silêncio sobre Bucha, ontem, e chamou de “provocação grosseira e cínica” a denúncia sobre o massacre.
O premiê do Reino Unido,
Boris Johnson, preferiu usar
um termo ainda mais grave do
que aquele adotado por Biden.
“Quando você olha para o que
está acontecendo em Bucha, as
revelações sobre o que Putin está
fazendo na Ucrânia, não parece
longe de um genocídio, na minha
opinião”, comentou o conservador. O governo britânico anunciou sanções que determinam “o
fim das importações britânicas
de energia russa” e afetam dois
bancos e empresários.
Por sua vez, durante a tradicional audiência geral das quartas-feiras, no Vaticano, o papa
Francisco protagonizou um gesto carregado de simbolismo: desfraldou e beijou uma bandeira da
Ucrânia retirada de Bucha e entregue por um fiel. “Esta bandeira
vem da guerra, da cidade martirizada, Bucha”, disse. O líder católico comentou que as últimas
notícias da guerra “mostram novas atrocidades, como o massacre de Bucha, (mostram) uma

» Chanceler defende

Brasil como mediador
em audiência na Comissão
de Relações exteriores e
defesa Nacional do Senado,
o chanceler brasileiro,
Carlos França, chamou de
“inadmissível” a invasão à
Ucrânia e disse que o Brasil
tem condições de atuar como
mediador. “o Brasil tem a
tradição de mediar conflitos
e possui credenciais. Somos
membro do Brics, somos
um ator global e temos uma
diplomacia, construída ao
longo de 220 anos, como
formadora de consensos”,
afirmou. em nota, o Ministério
das Relações exteriores disse
ter recebido “com grande
consternação as notícias e
imagens de violência contra
civis e de elevado número de
mortos, muitos dos quais com
sinais de tortura e de
maus-tratos, em Bucha”.

"Fujam agora ou corram o risco de morrer!"
o alerta da vice-primeira-ministra ucraniana, iryna vereshchuk, foi dirigido aos moradores da região do
donbass, no leste da Ucrânia. "É necessário fugir enquanto existir essa possibilidade. ela ainda existe",
afirmou. "isso tem que ser feito agora, pois, mais tarde, as pessoas estarão sob fogo e enfrentarão o risco de
morte. elas nada poderão fazer sobre isso", acrescentou, em mensagem divulgada pelo aplicativo Telegram.
ontem, jornalistas da agência France-Presse constaram bombardeios em Severodonetsk (foto), cidade de
100 mil habitantes antes da guerra, situada na linha de frente com os territórios separatistas pró-russos de
donbass. em vugledar, também no leste, quatro civis foram mortos em um bombardeio russo a um centro de
distribuição de ajuda humanitária, disse o governador da região de donetsk, Pavlo Kirilenko.

horrenda crueldade, cometida
também contra civis, mulheres e
crianças”. “São vítimas cujo sangue inocente clama ao céu e implora para que acabemos com
esta guerra”, acrescentou o papa.

Especialistas
Diretor do Instituto para Relações de Governo (em Kiev),

Artem Oliinyk criticou o fato de
a comunidade internacional ter
dado passos decisivos em resposta à guerra somente depois
do suposto massacre em Bucha.
“Os serviços de inteligência da
Ucrânia estimam que crimes ainda mais terríveis foram cometidos em cidades vizinhas, onde os russos proibiram a retirada de centenas de pessoas dos

escombros. Hoje (ontem), Mariupol começou a operar crematórios móveis. O Kremlin pretende esconder as reais consequências dos crimes”, explicou à reportagem. O prefeito de Mariupol, no sudeste, chegou a falar
em 5 mil civis mortos.
De acordo com Oliinyk, as novas sanções são ineficazes para deter os invasores, ainda que

enfraqueçam a Rússia e a levem a
um default (calote). “É claro que
estamos felizes, mas queremos
medidas decisivas”. Oliinyk cita
como ações urgentes uma missão humanitária de resgate dos
civis em Mariupol e em outras cidades ocupadas e a transferência
de armamento pesado para Kiev.
Analista da Fundação de Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv (em Kiev), Petro Burkovskyi crê
que as ferramentas mais dolorosas das sanções são a proibição de
empresas e bancos russos de usarem o dólar e o euro para pagar dívidas, e restrições ao Sberbank. “As
empresas russas dependem de linhas de crédito do governo e dos
mercados financeiros internacionais. Sem acesso a eles, serão forçadas a entrar em default e nacionalizadas pelo governo”, advertiu.

Entrevista / KATERYNA BUTKO

“O que vi foi um massacre”
Aos 33 anos, Kateryna Butko
comanda a AutoMaidan, uma
organização não governamental surgida em 2013, em Kiev,
durante a chamada Primavera
Ucraniana — movimento social
que exigia a integração do país à
União Europeia, o combate à corrupção e sanções contra a Rússia.
A ativista anticorrupção tem documentado evidências de crimes
de guerra cometidos pelas tropas
russas. Nos últimos dois dias, ela
visitou Bucha, a 15km de Kiev, tirou fotos e falou com moradores
da cidade. Kateryna contou ao
Correio o que viu.
Quando a senhora esteve
em Bucha e quais evidências
de violações dos direitos
humanos presenciou?

Estive em Bucha na terça-feira e hoje (ontem). Vi a destruição
da infraestrutura civil. Escolas, jardins de infância e casas completamente devastadas. Os corpos
das pessoas foram simplesmente
lançados dentro de um poço perto da igreja. Alguém foi enterrado em um jardim. Os russos não
permitiram que as pessoas enterrassem seus mortos. As pessoas nem mesmo puderam levar o corpo para o necrotério ou
para outro local qualquer. Cavaram um buraco e enterraram um
homem no quintal. Não vi corpos
com as mãos amarradas, mas, hoje, vislumbrei o cadáver de um civil executado pelas costas no meio
da rua. O que vi foi um massacre.
De todos os testemunhos de

sobreviventes que a senhora
reuniu, qual foi o mais chocante?
Aparentemente, a história de
um homem que me contou como os russos foram até o porão
onde as pessoas se escondiam e
atiraram contra a cabeça de uma
mulher que nada havia feito. Isso aconteceu bem diante de seus
olhos. Hoje (ontem), enquanto
estávamos no porão, tudo o que
ele repetiu para nós foi: “Aqui
ainda estão os tênis dela”.
O que a senhora viu
em Bucha são provas
contundentes de crimes
de guerra?
Há mais do que indícios óbvios
de crimes de guerra em Bucha, pelos
quais Putin e todos aqueles envolvidos devem ser responsabilizados.

Arquivo pessoal

Por exemplo, em uma das escolas de Bucha, os russos propositalmente montaram um
posto de tiro e dispararam
contra as forças ucranianas
de lá. Naquele momento, 62 civis estavam escondidos no porão da escola.
O que aconteceu em Bucha
foi uma ação sistemática,
que pode ter se repetido em
outras cidades ucranianas?
É algo claramente sistemático. Em algumas cidades, a situação é ainda pior do que em
Bucha. Na cidade de Borodyanka, há muito mais casas destruídas. Em Moshchun, os russos torturam civis em cativeiro.
Em Mariupol, a situação é 100
vezes pior do que em Bucha, e

essa cidade está sob bombardeios diários.
Há denúncias de estupros
de civis cometidos por
militares russos?

Com certeza. Mulheres em muitas cidades ocupadas pelos russos foram violentadas. Ainda não colhemos os depoimentos delas, porque
precisam ser tratadas por um médico e um psicólogo. (RC)
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PERU

Escalada de tensão volta a matar
Distúrbios na Rodovia Pan-Americana, em Ica, a 300km de Lima, deixam um manifestante morto e 15 feridos, entre eles 12 policiais.
Protestos se iniciaram na segunda-feira, motivados pela alta dos preços. Presidente Pedro Castillo se reúne com Conselho de Ministros

U

Ernesto Benavides/AFP

m dia depois de dialogar
com o Congresso e suspender o toque de recolher diurno, o presidente do Peru, Pedro Castillo, viaja
hoje a Huancayo (centro) para
comandar uma reunião do Conselho de Ministros. Na pauta, a
convulsão social provocada pelo aumento dos preços dos alimentos e combustíveis. Ontem,
um confronto entre policiais e
manifestantes que bloqueavam
uma rodovia no sul do país deixou um morto e 15 feridos.
Um trabalhador agrícola que
participava do bloqueio da rodovia Pan-Americana, na região
de Ica, 300 km ao sul da capital,
morreu pela manhã durante um
confronto com policiais. “Atendemos 15 feridos, um deles em
estado grave. Um civil estava
morto quando chegou, por
causa do conflito”, disse o diretor do hospital da cidade de
Ica, Carlos Navae, em vídeo
publicado na página do hospital no Facebook. Segundo o
médico, os feridos que chegaram ao hospital são 12 policiais
e três manifestantes.
Os confrontos ocorreram
quando um destacamento da polícia tentou expulsar dezenas de
trabalhadores agrícolas que bloqueavam a rodovia Pan-Americana, região conhecida por seus
cultivos e onde há muitas empresas do agronegócio. A tensão
vem crescendo no Peru desde segunda-feira, quando houve protestos em Lima, Ica e várias regiões do país contra o aumento
dos preços dos combustíveis e
alimentos, o que levou o esquerdista Pedro Castillo a impor um

Manifestantes entram
em confronto com
a polícia durante
protesto contra o
governo esquerdista,
na capital:
convulsão social

toque de recolher de surpresa —
medida repudiada por vários setores da população.
O presidente acabou suspendendo o toque de recolher no
meio da tarde da terça-feira, após
uma reunião com os líderes da
oposição que dominam o Congresso, enquanto no centro de

Lima ocorreram confrontos entre manifestantes e policiais e
depredação de prédios públicos
e lojas. Grupos de manifestantes
apedrejaram a sede nacional do
Ministério Público (MP) e entraram no Palácio da Justiça, onde
roubaram computadores e outros equipamentos, segundo as

autoridades. Também causaram
danos a várias lojas e a um escritório de uma adminstradora privada de aposentadoria.
Nesses distúrbios, 18 manifestantes foram presos. “Os sujeitos serão denunciados pelo crime contra a tranquilidade pública”,
disse a polícia. O fim antecipado

do toque de recolher foi recebido
com aplausos por centenas de manifestantes reunidos perto do Congresso e de outras partes de Lima.

Trabalhador
A polícia identificou o manifestante morto na rodovia

Seu leão pode colorir a
vida de muitas crianças
Doe seu Imposto de Renda para o
Hospital Pequeno Príncipe
No Brasil, apenas 3,15% do potencial de doação de IR da
população foi destinado para instituições filantrópicas em
2020. Isso representa mais de R$ 8 bilhões que poderiam
impactar o cenário da saúde no país.
E você, ao destinar seu Imposto de Renda para os projetos
do maior hospital pediátrico do Brasil, pode contribuir para
mudar essa realidade, de forma fácil e sem custos. Ajude a
transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes.
Acesse doepequenoprincipe.org.br e veja como doar,
direto na declaração, até 29 de abril de 2022.

Contamos com você!

(41) 2108-3886

(41) 99962-4461

doepequenoprincipe.org.br

Pan-Americana como Jhony
Quinto Contreras. O líder dos trabalhadores agrícolas Julio Carbajal disse à rádio RPP que o morto
era um trabalhador de 25 anos de
Huancavelica, que trabalhava em
uma empresa agrícola de Ica. Em
nota, a polícia disse que aguarda
o MP determinar as causas da
morte e acrescentou que um de
seus agentes foi detido pelos manifestantes na rodovia, mas saiu
ileso. Por sua vez, o Ministério do
Interior anunciou que seu titular,
Alfonso Chávarry, “supervisionará e reforçará o trabalho dos
policiais em Ica para restabelecer a ordem pública”.
As tensões nas ruas ocorrem
uma semana depois que Castillo se salvou de ser destituído pelo Congresso, onde os opositores
radicais o acusam de “falta de direção” e permitir a corrupção em
seu entorno. Mas as moções de
“vacância presidencial” não são
novidades no Peru. Nos últimos
quatro anos, parlamentares peruanos apresentaram seis moções de
vacância, que levaram à queda dos
presidentes Pedro Pablo Kuczynski
(direita) em 2018 e Martín Vizcarra
(centro) em 2020. Os embates entre o Legislativo e o Executivo começaram em 2016 e levaram o Peru a ter três presidentes em cinco
dias, em novembro de 2020.

ATÉ

29/4

Opinião

Editora: Dad Squarisi // dadsquarisi.df@dabr.com.br
opiniao.df@dabr.com.br || 3214-1140

10 • Correio Braziliense • Brasília, quinta-feira, 7 de abril de 2022

VISÃO DO CORREIO

Candidatos não
podem se omitir

E

stá clara a falta de disposição do Congresso em levar
adiante a reforma tributária. Ontem, mais uma vez, a
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado frustrou os
planos de votação do relatório da
PEC 110, elaborado pelo senador
Roberto Rocha (PTB-MA). Os parlamentares estão atuando no modo
eleição, e acreditam que o desgaste
proporcionado pelas discussões em
torno do sistema de impostos não
combina com quem precisa de votos para garantir mais um mandato.
A reforma tributária está em discussão no Brasil há mais de 30 anos.
Por melhores que fossem as propostas apresentadas, nada avançou diante dos interesses dos entes públicos e
do setor privado. Cada um olhando
para seu próprio umbigo, sem uma
visão de país. Projetos que começam
bons, como é o caso da PEC 110, acabam se transformando em “monstrengos”, como ressalta o tributarista
Heleno Torres, professor da Universidade de São Paulo (USP).
A seis meses das eleições presidenciais, chama a atenção que nenhum
dos pré-candidatos à Presidência da
República tenha levantando a voz em
favor de uma ampla revisão do regime tributário brasileiro, que, sabe-se,
é complementamente arcaico, complexo e injusto. Da forma como os impostos estão estruturados, são os mais
pobres os que, proporcionalmente,
mais pagam impostos. O Brasil optou
por tributar pesadamente o consumo
em detrimento da renda.
Na avaliação da professora Tathiane Piscitelli, da Fundação Getulio Vargas (FGV), de São Paulo, é inconcebível que, até hoje, o país não tribute lucros e dividendos, mecanismos
usados pelos mais ricos para engordar
suas fortunas, o que acaba ampliando

as desigualdades sociais. Ela também
acredita que é preciso ampliar as faixas mais altas da tabela do Imposto de
Renda para fisgar os que ganham mais.
Enquanto, no Brasil, a maior alíquota
do IR é de 27,5%, na Argentina chega a
35% e, na Colômbia, a 39%.
Ex-secretário da Receita Federal,
Marcos Cintra alerta que o país não
pode mais conviver com tantas frustrações. E defende que a reforma tributária deve atender a todo mundo, não
apenas a grupos que têm maior poder de barganha. Foram justamente
os lobbies dos que falam mais alto que
acabaram criando um sistema que, em
vez de incentivar os negócios, emperra
toda a economia do país. Não por acaso, o Brasil cresce tão pouco há décadas.
Portanto, é de vital importância
que os candidatos à Presidência assumam, publicamente, o que pensam em relação ao sistema de impostos do país. O que pretendem propor ao Congresso? Historicamente, o
presidente eleito tem uma janela de
oportunidade para levar adiante temas polêmicos. Assim como o debate sobre a Previdência estava maduro
quando Jair Bolsonaro saiu vitorioso
das urnas, o que facilitou a aprovação
da reforma das aposentadorias, também se sabe tudo o que precisa ser
feito para que o regime de impostos
se torne mais palatável. Não há que
se reinventar a roda.
Os primeiros 100 dias do próximo
governo devem ser focados em desatar todos os nós que atravancam o país.
Um deles é a reforma tributária. Isso vale para governadores, seguindo o sistema federalista que prevalece no Brasil.
Passou da hora de o país desperdiçar
energia com o que não é importante. A
sociedade não pode permitir mais anos
de atraso, afinal, é sempre ela a maior
perdedora quando prevalecem o descaso e os interesses escusos.

CIDA BARBOSA
cidabarbosa.df@dabr.com.br

Justiça para quem?
E Monique Medeiros está solta. Veja
que espécie de país é este nosso. A mulher acusada do brutal assassinato do
próprio filho voltou às ruas, numa benesse concedida pela Justiça. A justificativa para a regalia foi de que ela corria riscos na cadeia. Ameaças, por sinal,
não comprovadas, como informa a própria decisão de soltura!
Henry Borel, de apenas 4 anos, teve uma morte atroz. O laudo do Instituto Médico Legal não deixa dúvidas
do quanto ele sofreu na sessão de espancamento da noite de 8 de março de
2021. Foram lesões hemorrágicas nas
áreas frontal, lateral e posterior da cabeça; hematomas no punho e no abdômen; contusões em rins e pulmão;
e rompimento do fígado. Uma criança
trucidada. O desfecho de uma rotina de
agressões, como enfatiza a denúncia do
Ministério Público. Esse garotinho era
submetido a “intensos sofrimentos físicos e mentais”. As investigações apontam que o torturador e assassino foi o
padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho.
Esse indivíduo e Monique respondem por tortura e homicídio triplamente qualificado — cometido por
meio cruel, motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. A mãe
foi enquadrada no crime de assassinato por omissão, pois tinha o dever de

proteger o menino. Disse o promotor:
“Na qualidade de genitora e garantidora da integridade física do seu próprio filho, ela se omite o tempo todo,
ela permite que a criança seja agredida sistematicamente”. Foi essa mulher
que deixou a prisão preventiva ontem.
A barbárie contra Henry motivou a
elaboração de um projeto de lei em tramitação no Congresso. A proposta prevê penas mais rigorosas para crimes
contra crianças e adolescentes. Hoje, a punição para homicídio simples
é de seis a 20 anos. Pelo texto que está no Parlamento, será aumentada em
dois terços se o autor for pai, mãe, tio,
irmão, avô, avó, padrasto, madrasta,
por exemplo. O PL também inclui na
lista de crimes hediondos o assassinato de menores de 14 anos — ou seja,
não permite fiança ou anistia.
É um passo importantíssimo, mas
de que adianta se ficar apenas no papel? A Constituição determina, em seu
artigo 227, que é dever da família, da
sociedade e do Estado manter crianças, adolescentes e jovens “a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão”. O enfrentamento à violência
contra meninos e meninas, portanto,
tem de envolver todos nós, o que inclui, obviamente, o Judiciário.

» 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

Parabéns!
Hoje, comemora-se o Dia dos
Jornalistas. Parabéns a todos os
profissionais que fazem da boa
comunicação sua pauta diária.
Mais do que transformar fatos
em notícias, responsável por perpetuar os acontecimentos na história. Sete de abril também é Dia
Mundial da Saúde. Agradecemos
a todos os profissionais que se
dedicam diariamente ao cuidado com o outro.

» José R. Pinheiro Filho,
Asa Norte

Futuro
Ouvi, há algum tempo, de um
ecologista fanático — alguém
que poderíamos chamar de ecoxiita—: “Precisamos acabar com
a humanidade para salvarmos
a natureza”! É mais ou menos o
que prega o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas ( IPCC), da Organização
das Nações Unidas (ONU). Vejamos o artigo do Correio (5/4,
pág 12): “...o futuro viável passa pelo fim do uso de combustíveis fósseis”. Diz que a meta de
aumento de 1,5º no aquecimento — conforme acordado em Paris, em 2015 — não será atingida
até o fim do século, porque nada
tem sido feito até hoje. Querem
que o uso do carvão seja extinto até 2050 e que haja uma redução de 60% do uso do petróleo e
de 70% no uso do gás! Risível...
O que será de nosso aviões, navios etc.? A Europa morreria de
frio sem o gás para aquecimento
dos lares. Diz ainda que estamos
diante de uma encruzilhada. As
decisões que tomarmos podem
garantir um futuro viável! Traduzindo: os 4ºC a mais previstos
para o fim do século farão subir
o nível dos mares engolindo todos os Continentes... Não estaremos aqui para testemunhar tamanho absurdo, mas quem estiver poderá consultar os arquivos
para dar boas risadas!

» José de Mattos Souza,
Lago Sul
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Um é ruim, o outro,
muito pior. Finalmente,
o que propõem os
presidenciáveis para
o Brasil sair do caos
bolsonariano?
Joaquim Honório
Asa Sul

O escândalo no MEC vai
além do que pode supor
a nossa vã imaginação.
Giovanna Gouveia
Águas Claras

Falta dinheiro para
ajudar os artistas, para a
pobreza menstrual, para
eliminar a fome, só não
falta para os corruptos
do Centrão, que
garantiram mais de R$ 4
bi para comprar votos.
Fernando Moreira
Águas Claras

A incompetência federal
enfiou a Petrobras,
literalmente, num poço
seco e sem fundo.

Dizer que o Brasil já deveria
estar experimentando uma recuperação econômica mais rápida e mais vigorosa, diante da
redução da crise sanitária, não
é nenhuma novidade. Alguns
dos motivos pelos quais os resultados teimam em demorar
é pelo caminho das incertezas.
O principal deles é que estamos
num ano eleitoral, bem como, o
país saindo, paulatinamente, da
crise sanitária, e que vivemos
não uma mera transformação
de matriz: da economia majoritariamente empurrada pelo Estado, à custa de impostos e endividamento, para outra puxada pelo setor privado, cujo motor é composto de inovação e
de empreendedorismo, traduzido tanto por trabalho quanto
pela confiança de investir. Não
é um caminho fácil. Após anos
abduzidos por políticas cujo
traço comum é a ilusão de que
o Estado é capaz de criar riqueza por decreto e distribuí-la por
normas, é preciso dar tempo às
reformas que melhoram as condições de investimento privado. Um pouco de sorte também
não faria mal: um clima internacional mais propício, menos
desastres ambientais e menos
bravatas de autoridades, menos
ameaças de paralização e, sobretudo, menos incerteza jurídica. Por tudo isso, o otimismo
dos primeiros meses de 2022
converteu-se em ansiedade. E,
no entanto, parafraseando Galileu, o Brasil se move.

» Renato Mendes Prestes,
Águas Claras

Os circunstantes

Alfredo Martins

O colunista Alexandre
Garcia, ex-heroi das revistas
Playboy e Ele&Ela, comentou
na edição desta quarta-feira
(6/4) que os juízes, que antes atravessavam os ambientes do Congresso “sob o olhar respeitoso dos circunstantes”, agora só saíam de lá — se referindo aos ministros do Supremo — “com segurança reforçada”. Seja
honesto, Alexandre, quem mudou não foram os ministros e, sim, os circunstantes!

Octogonal
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Ipespe: Lula 44%.
“Ipeste”: Bolsonaro 30%

O paredão falso do BBB22 acabou pegando mal entre
os telespectadores. A credibilidade e a isenção do programa vai se derretendo. Amadorismo não cabe em arte. A professora e falante Jessi, ativa participante do jogo, logo também percebeu que havia algo errado no paredão que “eliminou” Arthur. Também já deu na vista a
explícita proteção que o apresentador Tadeu Schmidt

Camões, e, VII e 14

Plácido Fernandes Vieira e Vicente Nunes

Pode até não mudar a situação,
mas altera sua disposição

BBB22

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

costuma dar a Arthur. Ficou no
ar o gostinho de goiabada na
reta final do jogo. Pena.
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» Lauro A. C. Pinheiro,
Asa Sul
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Mudanças no MEC
» MOZART NEVES RAMOS
Titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto,
e professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

s pessoas mais próximas sabem que não
sou filiado a partidos políticos e que meu
genuíno compromisso é com a educação
brasileira. Tenho feito isso desde o governo do então presidente Itamar Franco, quando
o ministro da Educação era o professor Murílio
Hingel — um educador de mão-cheia. Tive, mais
tarde, o privilégio de tê-lo como colega no Conselho Nacional de Educação (CNE). De lá para cá,
o Brasil teve dois ministros de Educação longevos
no exercício da função.
O primeiro deles foi o saudoso ministro Paulo
Renato, que, a meu ver, fez uma revolução silenciosa na educação brasileira. A título de exemplo,
citaria a implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
(Fundef). O segundo foi o ministro Fernando Haddad, que implementou mudanças estruturais na
educação básica brasileira, especialmente trazendo uma cultura de metas e resultados — e, aqui,
me refiro ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Mobilizou o país. E conseguiu
fazer um trabalho articulado com a sociedade civil vinculada à área da educação.
Não posso aqui esquecer o ministro Mendonça Filho, que foi muito efetivo no cargo, conseguiu
montar uma boa equipe e fez um belo trabalho no
curto tempo do governo Temer.
No governo do presidente Bolsonaro, o Ministério da Educação entra, agora, com o quarto ministro em menos de quatro anos (não considerei
aqui Carlos Alberto Decotelli — que não chegou,
na prática, a exercer o cargo de ministro). Não
quero aqui deixar de reconhecer os esforços feitos

A

nos últimos três anos pelas diferentes secretarias
vinculadas ao MEC, mas, para fazer um trabalho
efetivo no ministério, é preciso, como ponto de
partida, pôr em prática três coisas: coordenação,
articulação e mobilização. Esses três pilares têm
sido, a meu ver, o calcanhar de Aquiles. Muito influenciado, especialmente no primeiro ano, pelas
questões ideológicas, o MEC ficou refém do próprio governo e não conseguiu mostrar a sua cara.
Essa questão persiste até hoje, mas em densidade
menor, ao menos enquanto percepção.
Falta uma espinha dorsal ao trabalho do ministério. Não basta fazer projetos sem uma boa coordenação nacional e relacional do próprio ministro e
de sua equipe com governadores e prefeitos e seus
respectivos secretários de Educação. A pandemia
ampliou ainda mais esse hiato. Fazer política pública de educação num país de tamanho continental como o Brasil exige mobilização. Em outras palavras, é preciso sair de Brasília e andar pelo Brasil.
O que esperar então do próximo ministro — do
quinto (considerando aqui o lado formal da nomeação de Decotelli) — num ano de eleições para presidente, governadores, deputados federais
e estaduais? Eleições que serão muito complexas
e duras; não serão para principiantes. Que agenda seria possível para a educação neste momento da vida pública brasileira?
Se o próximo ministro tiver foco, entender as

dificuldades do atual cenário político e não quiser
inventar a roda, mas efetivar o que precisa ser concluído, talvez alguns resultados possam ser deixados para um próximo governo a partir de 2023, de
continuidade ou não. Mas, para isso, é preciso ter
um diálogo franco e aberto com quem faz a educação neste país. Há uma agenda que, apesar de
fragmentada, está em curso no país e precisa ser
bem concluída. Por exemplo, incluo aqui o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a implementação do novo ensino médio.
É preciso dar maior atenção ao Plano Nacional
de Educação (PNE), e saber por que ficamos longe de alcançar a maioria de suas metas — e não
vamos colocar a culpa na pandemia, pois, antes
dela, o cenário era de pessimismo. Todavia, para construir o novo PNE a partir de 2024, precisamos saber os impactos que ela causou nas aprendizagens escolares e no aumento das desigualdades educacionais. Ainda nesse cenário, não podemos nos esquecer de acompanhar os projetos de
lei que tramitam no Congresso Nacional sobre o
Sistema Nacional de Educação.
Há muito a fazer pela educação brasileira. A
pandemia, sem dúvida, trouxe prejuízos significativos, mas também pode ser uma oportunidade para pensar para onde aponta o farol da educação, em vez de ficar refém do retrovisor. Como
dizia o mestre Ariano Suassuna, não sou otimista, mas também não sou pessimista; sou um realista esperançoso. Esperançar num futuro breve
por uma nova educação, capaz de dialogar com os
anseios de nossas crianças e de nossos jovens, é o
que me motiva. Não perdi a esperança.

Entre o bem e o mal?
Por enquanto, entre o mal e o mal!
» CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CRUZ
General de divisão da reserva do Exército Brasileiro. Foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo

e show em show o tempo vai passando. A
ação desastrada contra a manifestação política de artistas no Lollapalooza mostra
não só o baixo nível de entendimento do
que é liberdade de expressão, mas também medo e falta de inteligência. Por outro lado, existem
atitudes que, alegando falsamente o direito de liberdade de expressão, possibilitam a prática da
desinformação, da mentira, e escondem crimes
cometidos pela indústria de fake news, produzidas por bandidos de internet que integram milícia digital, gangue virtual, tudo com a finalidade
de manipular a opinião pública.
O cabo eleitoral do ex-presidente, mais uma
vez, mostra sua competência em favor do seu
opositor, ao fazer mais um comício no estilo de
show populista, em que o destaque no palco
também foram alguma figuras famosas na política. É um conjunto de incoerências que gera efeitos contrários aos próprios interesses. É
uma simbiose de falta de princípios, demagogia e falta de inteligência. É a aposta na manipulação da opinião pública.
Dizer que o Brasil, nas próximas eleições, terá
de optar entre o bem e o mal pode até ser verdade.

D

Vai depender do cenário do segundo turno. Por
enquanto, o Brasil está entre o mal e o mal. A demagogia é parte da fanfarronice, da vigarice político-eleitoral. Isso faz parte do contexto de campanha permanente, do feriadão do milhão, das motociatas, do jet ski etc. Tudo com dinheiro público.
Querer se apresentar como representante do
bem, como salvador da pátria, é um discurso rasteiro para um país que tem sérios problemas para
resolver e precisa fazê-lo por meio do funcionamento das instituições e da prática política. O Brasil não precisa de salvador da pátria. O povo brasileiro não pode ser enganado e traído como foi
com as promessas de 2018. É mais uma vigarice. É
só dar uma olhada em algumas fotos do palanque:
não oferecem esperança para o Brasil. Só faltou a
musiquinha famosa da convenção de 2018 para
enganar os eleitores. Mas, naquela oportunidade,
não dava para cantar. Seria um realismo suicida.
É o conservadorismo dos privilégios e dos vícios. Essa agiotagem política ou é inconsciente
por causa do vício, ou é intencional e tem base na
experiência de produzir espetáculo que deu certo por décadas para os interesses pessoais, mas
sem produzir nada para o público. O Brasil precisa

dar fim a esse show, repudiar a polarização e dar
oportunidade a outros que olhem para o futuro. O
Brasil possui novas opções para seguir em frente.
O país não merece a continuação da mediocridade e da regressão institucional. O Brasil não pode ficar entre o mal e o mal.
Muitos problemas são mais por sem-vergonhice, malandragem, “esperteza” e vícios do que
por disputas ideológicas. A ideologia é por conta de poucos retrógrados e demagogos que ficarão inexpressivos e neutralizados se os problemas forem solucionados.
O país precisa ter o foco em: união nacional;
economia, geração de empregos; fim da reeleição e do foro privilegiado; auxílio aos vulneráveis e diminuição da desigualdade social; educação; saúde; respeito; combate à corrupção;
transparência etc.
Nesse momento, democracia, na prática, significa a solução dos problemas da nossa população e do nosso país. A democracia e sua defesa
precisam ser consolidadas pelo trabalho constante para a solução dos problemas existentes. Fora
disso, é show, é dar oportunidade para demagogos e aventureiros.

Passivos da
pandemia
travam o setor
da alimentação
» VINICIUS LAGES
Diretor Técnico do Sebrae Alagoas,
e ex-ministro do Turismo

» PAULO SOLMUCCI
Presidente da Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes (Abrasel)

ealizou-se em Maceió, entre 29 e 31 de
março, o 36º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, entidade que representa o mais importante setor de nossa economia. Isso ocorreu
num momento de retomada plena das atividades econômicas, sem as restrições impostas pela pandemia. Aquela grande reunião — que se
desenvolveu com os devidos protocolos sanitários da era covid-19, como é de praxe no setor — foi um esperançoso sinal de tempos menos turbulentos.
A pandemia provocou efeitos colossais sobre as atividades econômicas, não apenas pela interdição do funcionamento dos negócios,
mas também pela brutal contração de demanda. Tudo isso é conhecido, porque, ao longo da
crise sanitária e econômica, as interdições dos
estabelecimentos e a retração na demanda recorrentemente fizeram parte dos debates e das
tensões. A prioridade à proteção da vida prevaleceu sobre as outras mortes, também evitáveis, como as ocorridas no âmbito econômico.
Se traçarmos o panorama dos efeitos dessa
crise, veremos que um dos setores mais afetados foi, sem dúvidas, o de serviços, especialmente os relacionados ao turismo, aos eventos e à alimentação fora do lar. Em todo o país,
cerca de um milhão de estabelecimentos da alimentação fora do lar tiveram que obedecer às
seguidas determinações do setor público, recorrentemente vendo-se na contingência de cerrar
as portas. O impositivo abre e fecha dos negócios impactou seis milhões de trabalhadores e,
aproximadamente, dois milhões de pequenos
empreendedores.
Talvez seja pouco conhecida, pela maioria
das pessoas, a extensão dos efeitos danosos e
desproporcionais causados aos serviços da alimentação fora do lar. O que se viu foi o encolhimento de 35% do setor, tanto no número de
estabelecimentos (que se reduziram de um milhão para 750 mil) quanto no contingente nacional de trabalhadores (que caiu de 6 milhões
para 3,9 milhões). É verdade que os lockdowns
(confinamentos) aconteciam nos países socioeconomicamente melhor estruturados.
Mas, na maioria desses países, os governantes disponibilizavam, a título de reparação, os
empréstimos não-reembolsáveis. Ou seja, um
socorro, a fundo perdido, às pequenas empresas. No auge da pandemia, realizou-se no Fundo Monetário Internacional uma pesquisa junto a 130 nações. Claramente, identificou-se que
77% delas (100 países) estavam fazendo essa reparação, a fundo perdido. Por aqui, as pequenas empresas receberam valiosas, porém insuficientes, ajudas do governo federal, que se
efetivaram por meio do Pronampe e da Medida Provisória dos Salários.
Às contrapartidas e aos reembolsos dessas
ajudas, atualmente, somam-se os passivos acumulados (aluguéis, fornecedores, impostos municipais, estaduais e federais). O desempenho
do setor, para os próximos anos, está sacrificado pelo peso do passado que a insuficiente gestão oficial da pandemia lhe impôs. Como será o
amanhã? Os dois autores deste artigo fizeram
suas respectivas exposições na abertura do encontro de Maceió.
O tripé temático do fórum da Abrasel, na capital alagoana, foi perseverança-conhecimento-inovação. Na esfera da perseverança (ou resiliência), tornou-se evidente que os danos da
pandemia sobre os negócios e o emprego só
não foram ainda maiores em razão da extraordinária capacidade dos empreendedores, que
resistiram aos devastadores efeitos de uma realidade multiplicadamente adversa.
Qualquer estímulo que se dê a um setor com
essa musculatura produzirá, em um curtíssimo
prazo, resultados muito positivos, recuperando-se os negócios arruinados e os empregos
perdidos. A experiência empresarial acumulada é incomensurável. A desmedida resiliência, durante a pandemia, ampliou o arsenal de
conhecimento do setor, seja no que se refere
aos procedimentos meramente presenciais ou
àqueles hiperconectados.
Os negócios da alimentação fora do lar estão, cada vez mais, se robustecendo nos âmbitos da gestão e da tecnologia. Só resta, portanto,
uma trava a ser removida. A trava é o cruel passivo das dívidas, continuamente infladas pelo
carregamento de juros e impostos, pelas pendências financeiras acumuladas no curso desses dois anos da pandemia. Assim como outros
setores que receberam apoio mais adequado, é
urgente que esta pauta seja tratada na agenda
econômica e política do momento presente,
às vésperas de o país ser passado em revista,
no encontro com as urnas. Ignorar tal evidência (diante de fatores explosivos, como a
retração do poder de compra, a alta inflação,
as elevadas taxas de juros, o câmbio flutuando, desancorado dos fundamentos macroeconômicos) é testar os limites da capacidade de resistir. Isso seria afrontar um setor que
não suporta mais desaforos, depois de dois
longos anos de tantas tormentas.
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Comunidade científica cria primeiro grande mapeamento do desenvolvimento do órgão, desde poucos dias após a
concepção até os 100 anos. Ferramenta disponível de graça servirá de base para estudos e, no futuro, para a prática clínica
Xue-Jun Li/Divulgação

Todas as
idades do
cérebro
U

ma equipe internacional de pesquisadores, incluindo brasileiros, criou
uma nova ferramenta
que compara o desenvolvimento do cérebro ao longo da vida
humana, com base em dados obtidos pelo exame de ressonância
magnética (MRI) de mais de 100
mil pessoas. O trabalho, liderado pela Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, foi
publicado na revista Nature. Os
gráficos compõem um recurso
aberto interativo, o BrainChart
(https://brainchart.shinyapps.io/
brainchart/), e permitirá a cientistas e médicos avaliar o crescimento cerebral tendo uma robusta referência, assim como
ocorre com as medidas de altura e peso das crianças.
“Não existem gráficos de
crescimento padronizados para
o desenvolvimento do cérebro,
como existem para outras métricas de crescimento, como altura e peso, apesar de sabermos
que o cérebro passa por muitas
mudanças ao longo da vida humana”, disse o coautor sênior
Aaron Alexander-Block, diretor
do Laboratório de Desenvolvimento Genético-Cerebral do
Hospital Infantil da Filadélfia,
nos EUA. “Nosso trabalho reúne
uma enorme quantidade de dados de imagem que continuarão

Trata-se de um
bom presságio
para o progresso
em direção ao
diagnóstico do
desenvolvimento
cerebral atípico”
Jakob Seidlitz, pesquisador
da Universidade
da Pensilvânia
a crescer, permitindo que pesquisadores e, eventualmente,
clínicos avaliem o desenvolvimento do cérebro em relação a
medidas padronizadas.”
Os gráficos de crescimento
que acompanham as mudanças
relacionadas à idade são a base
dos cuidados de saúde pediátricos, mas só existem para altura,
peso e perímetro cefálico na primeira década de vida. Os pesquisadores reconheceram a necessidade de ferramentas que permitissem uma avaliação sistemática do desenvolvimento e envelhecimento do cérebro, uma vez

que os especialistas descobriram
que muitos transtornos psiquiátricos são o resultado do crescimento atípico do órgão.

Doenças
Enfermidades neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, também causam mudanças observáveis no cérebro,
e distúrbios genéticos do desenvolvimento levam a anormalidades estruturais do órgão. Dado
que a doença mental e a demência representam coletivamente a
maior carga de saúde global, os
pesquisadores viram a necessidade de um gráfico padronizado
que servirá como referência para a estrutura do cérebro ao longo da vida humana.
Para criar a plataforma BrainChart, os pesquisadores agregaram o maior conjunto de dados
de neuroimagem até o momento, composto por 123.984 ressonâncias magnéticas de 101.457
participantes, com idades entre 115 dias após a concepção e
100 anos, extraídos de mais de
100 estudos de pesquisa primária. Alguns desses exames foram
fornecidos por pesquisadores
da Universidade Federal de São
Paulo, da Universidade de São
Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Alguns distúrbios degenerativos estão associados ao crescimento anormal do cérebro
Os pesquisadores analisaram
os volumes de tecidos e outras
métricas fornecidas pela ressonância magnética e aplicaram
pontuações percentuais e taxas
de mudança ao longo da vida.
Ao fazer isso, o artigo identificou
marcos de desenvolvimento neurológico não relatados anteriormente, incluindo um período de
crescimento inicial que começa
cerca de 17 semanas após a concepção, quando o cérebro tem
10% do seu tamanho máximo,
até os 3 anos de idade, momento
em que o órgão atinge 80% do seu
tamanho máximo. Os cientistas
também demonstraram que suas
pontuações percentuais, uma referência importante de qualquer
gráfico de crescimento, permaneceram estáveis ao longo do tempo para avaliações individuais.
“A criação desses gráficos cerebrais envolveu vários feitos técnicos e uma grande equipe de

colaboradores”, disse Jakob Seidlitz, da Universidade da Pensilvânia, e um dos colíderes do estudo. “Com dados de imagens cerebrais, as coisas são um pouco
mais complicadas do que apenas
tirar uma fita métrica e medir a
altura de alguém ou a circunferência da cabeça. Havia desafios
significativos para lidar, incluindo obstáculos logísticos e administrativos, bem como a enorme
variabilidade metodológica que
encontramos entre os conjuntos
de dados de imagens cerebrais.”
Ao padronizar as imagens no
conjunto de dados, todas adquiridas por meio de pesquisas anteriores, os pesquisadores também lançaram as bases para adicionar imagens adquiridas por
meio de exames de rotina. Eles
observam que, embora o BrainChart possa um dia ser útil em
ambientes clínicos, mais pesquisas são necessárias para validar

e refinar o modelo, para que ele
possa ser útil no diagnóstico de
condições relacionadas ao cérebro. É mais provável que o uso
imediato se aplique a cientistas, que agora têm um recurso
que pode fornecer uma referência para estudos.
“Assim como ainda existem
ressalvas significativas quando se
trata da interpretação diagnóstica em um gráfico de altura, peso
e índice de massa corporal, também esperamos que haja nuances de como o BrainChart pode
ser usado em um ambiente clínico”, disse Seidlitz. “Dito isso,
ao criar essa linguagem comum
para imagens cerebrais, construímos a ponte necessária que
ajudará a trazer insights de imagem para a prática clínica, o que
é um bom presságio para o progresso futuro em direção ao diagnóstico digital de estrutura e desenvolvimento cerebral atípico.”
NIMH/Divulgação

Genes específicos da esquizofrenia
O maior estudo genético já
realizado sobre a esquizofrenia
identificou um grande número
de genes específicos que podem
desempenhar papéis importantes no transtorno psiquiátrico.
Um grupo de centenas de pesquisadores liderados pela Universidade de Cardiff, no Reino
Unido, analisou o DNA de 76.755
pessoas com o transtorno e de
243.649 sem ele para entender
melhor os processos biológicos
que sustentam a condição.

ASTRONOMIA

O estudo do Consórcio Genômico Psiquiátrico encontrou associações do DNA à esquizofrenia em 287 regiões diferentes do
genoma. Além disso, os pesquisadores mostraram que o risco
genético para o transtorno é visto em genes concentrados nos
neurônios, mas não em qualquer
outro tecido ou tipo de célula,
sugerindo que o papel biológico
dessas células é crucial na doença mental. O artigo foi publicado
na revista Nature.

Tratamentos
“Pesquisas anteriores mostraram associações entre esquizofrenia e muitas sequências de DNA,
mas raramente foi possível vincular as descobertas a genes específicos”, disse o coautor Michael
O’Donovan, da Divisão de Medicina Psicológica e Neurociências
Clínicas da Universidade de Cardiff. “O presente estudo não apenas aumentou muito o número
dessas associações, mas, agora,

Harikane et al/Divulgação

Em vermelho, a HD1, que tem quase a mesma idade do Universo: 13,5 bilhões de anos

conseguimos vincular muitas delas a genes específicos, um passo
necessário no que continua sendo uma jornada difícil para entender as causas desse distúrbio
e identificar novos tratamentos.”
A esquizofrenia é um distúrbio psiquiátrico grave que começa no fim da adolescência ou início da idade adulta e afeta cerca
de uma em cada 300 pessoas em
todo o mundo, de acordo com
a Organização Mundial da Saúde. “Esses resultados, alcançados

por meio de uma colaboração
global sem precedentes no escopo, marcam um importante
passo em nossa compreensão
das origens da esquizofrenia. As
descobertas permitirão que os
pesquisadores se concentrem em
vias cerebrais específicas na busca contínua de novas terapias para esta grave doença mental”, observou Joshua Gordon, diretor
do Instituto Nacional de Saúde
Mental dos EUA (INSM), que financiou a pesquisa.

Joshua Gordon, do INSM:
busca por novas terapias

Galáxia mais antiga é encontrada
Astrônomos liderados pelo
Centro de Astrofísica Harvard &
Smithsonian, nos EUA, avistaram
o objeto astronômico mais distante de todos os tempos: uma
galáxia. Batizada de HD1, ela está
a cerca de 13,5 bilhões de anosluz da Terra e foi descrita na revista Astrophysical Journal.
A equipe propõe duas hipóteses: a HD1 pode estar formando estrelas a uma taxa surpreendente e possivelmente é o lar das
primeiras a habitar o Universo
— e que, até agora, nunca foram
observadas. Alternativamente, a
galáxia pode conter um buraco
negro supermassivo com cerca
de 100 milhões de vezes a massa
do nosso Sol.
“Responder a perguntas sobre a natureza de uma fonte tão
distante pode ser um desafio”,
reconhece Fabio Pacucci, principal autor do estudo. “É como

adivinhar a nacionalidade de um
navio pela bandeira que ele arvora, estando longe, em terra, com
o navio no meio de um vendaval
e neblina densa. Pode-se ver algumas cores e formas da bandeira, mas não em sua totalidade. É
um longo jogo de análise e exclusão de cenários implausíveis.”

“Arrepio”
A HD1 é extremamente brilhante em luz ultravioleta. Para explicar isso, “alguns processos energéticos estão ocorrendo lá ou, melhor ainda, ocorreram há alguns bilhões de anos”,
diz Pacucci. No início, os pesquisadores assumiram que o objeto era uma galáxia padrão Starburst, que está criando estrelas
em uma taxa alta. Mas, depois
de calcular quantas ela produzia,
os cientistas obtiveram uma taxa

incrível: “A HD1 estaria formando mais de 100 estrelas a cada
ano. Isso é pelo menos 10 vezes
maior do que esperamos para
essas galáxias”, diz o astrônomo.
“Foi um trabalho muito difícil encontrar a HD1 em mais de
700 mil objetos”, diz Yuichi Harikane, astrônomo da Universidade de Tóquio que descobriu a
galáxia. “A cor vermelha combinava com as características esperadas de uma galáxia a 13,5
bilhões de anos-luz de distância surpreendentemente bem,
me dando um pouco de arrepios quando a encontrei”, revela. Usando o Telescópio Espacial
James Webb, a equipe em breve
observará novamente a HD1 para verificar sua distância da Terra.
Se os cálculos atuais estiverem
corretos, ela será o aglomerado
estelar mais distante — e mais
antigo — já registrado.
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INFRAESTRUTURA / Com obras iniciadas em 2011 e custo total de R$ 440 milhões, sistema de captação e tratamento de
água entrou em funcionamento ontem. Atendimento deve alcançar 1,3 milhão de pessoas, em oito cidades do DF e do Entorno

Corumbá IV é aposta
contra racionamento
Fotos: Ed Alves/CB

» PEDRO MARRA
» JÉSSICA EUFRÁSIO

C

om previsão de funcionar por
10 anos, no mínimo, o Sistema Produtor Corumbá IV
teve as obras concluídas. A
construção do sistema, que abastecerá áreas da região Sul do Distrito
Federal e do Entorno, começou em
2011. De lá para cá, continuou ao
longo de diferentes gestões até ser
inaugurado ontem, pelos governadores do DF, Ibaneis Rocha (MDB),
e de Goiás, Ronaldo Caiado (UB). A
promessa é de que a megaestrutura para captação de água impeça
a capital do país de enfrentar, por
enquanto, outra crise hídrica, como a vivida pelos brasilienses entre 2016 e 2018.
A obra de R$ 440 milhões se deu
por meio de parceria entre as companhias de Saneamento Ambiental
de Brasília (Caesb) e de Saneamento de Goiás (Saneago). O sistema
tem capacidade de vazão de 2,8 mil
litros por segundo de água tratada,
para cerca de 1,3 milhão de moradores. Para efeito de comparação, a
média na Estação de Tratamento do
Rio Descoberto, a principal a atender o DF, era de 4 mil l/s em 2020.
Com um modelo de vazão em duas
fases, o volume máximo de abastecimento pelo Corumbá pode chegar
a 5,6 mil l/s, e cada unidade federativa receberá metade do total gerado.
A estrutura inclui uma estação
de tratamento e uma elevatória
de água bruta, adutoras, linhas de
transmissão e subestações elétricas
de 138 mil volts. A expectativa é de
que o excedente da produção desafogue o Sistema Produtor Descoberto, o que beneficiaria moradores de Águas Lindas (GO) e da parte Oeste do DF.
Apesar de terem trocado ofensas em ocasiões anteriores, Ibaneis
e Caiado mudaram o tom no palanque, ontem, no evento de lançamento do Corumbá IV, em Valparaíso (GO). Desta vez, com discursos mais sintonizados, os governantes comemoraram o resultado
da cooperação entre estatais das
duas unidades federativas. “Este
momento é de muita alegria, porque mostra que vale a pena trabalhar com uma parceria que vai beneficiar 1,3 milhão de pessoas”, declarou o chefe do Palácio do Buriti.
O responsável pelo Poder Executivo goiano acrescentou que o sistema levará segurança hídrica para
moradores das regiões atendidas.
“Tenho certeza de que nós dois (os
governadores) entramos para a história dessa população, e isso será
lembrado por muitos e muitos anos,
porque estamos dando o que a população mais merece: saneamento, água de qualidade e a certeza de
que poderão se desenvolver, tanto na área habitacional quanto na
área industrial”, completou Caiado.

Governadores Ronaldo Caiado (E) e Ibaneis Rocha (D) na inauguração

Essa é uma
excelente solução
para a região do
Entorno, mas, para
o DF, seria melhor
se tivéssemos
pegado uma
estrutura mais
próxima. Teríamos
menos gastos com
bombeamento, por
exemplo, que é um
dos maiores custos
na produção de
água potável”

Histórico
Presidente da Saneago, Ricardo Soavinski comentou que o sistema está pronto para pleno funcionamento. “Teremos um volume maior de oferta de água, com
mais qualidade, menos intermitências e possibilitando desenvolver essas cidades em uma década,
com uma possível bifurcação”, disse, em referência a uma nova unidade para captação de água. A licitação para construção de outra
adutora, com previsão de sair no
segundo semestre deste ano, permitiria abastecer mais regiões administrativas do DF, como São Sebastião e Jardim Botânico.
Pedro Cardoso, presidente da
Caesb, lembrou que a inclusão dessas

Sérgio Koide, professor
de engenharia civil e
ambiental na UnB

cidades faz parte do projeto original de
Corumbá IV. “Para Brasília, a implantação do sistema favorece a segurança
hídrica e (a captação gerada) será inserida nos nossos dois grandes centros
(de abastecimento): Santa Maria-Torto e Descoberto”, antecipou.
Apesar de a primeira etapa de
construção do sistema ter começado há mais de uma década, a conclusão da empreitada se transformou em
uma das principais metas de governo
enquanto o DF passava por 514 dias

de racionamento hídrico. Após três
anos parados, os trabalhos foram retomados em 2017. Naquele ano, os
volumes dos reservatórios de água
da capital federal chegaram aos níveis mais baixos da história: 5,3%, no
Descoberto, e 12,2% (Santa Maria).
O projeto foi anunciado nos
anos 2000, na gestão de Joaquim Roriz. No entanto, ao longo do tempo, enfrentou entraves,
como suspeitas de superfaturamento, desistência de empresas

contratadas e atrasos por questões
fundiárias. Há três anos, a promessa era de que o sistema atenderia
mais de 2,5 milhões de pessoas de
13 cidades e que garantiria o fornecimento de água por 30 anos.
Outra questão polêmica teve
relação com a falta de fiscalização
quanto à preservação das nascentes que abastecem o reservatório
de Luziânia. Em 2016, segundo relatório do projeto Água Viva, produzido pela Corumbá Concessões

— responsável pela Usina Hidrelétrica de Corumbá IV —, apenas três
de 40 delas estavam preservadas,
sem problemas como ocupação irregular do solo, desmatamento e
descarte de lixo, segundo detalhado
pelo Correio em reportagem publicada à época.
Professor de engenharia civil e
ambiental na Universidade de Brasília (UnB), Sérgio Koide destacou
que a construção envolveu grande
soma de dinheiro público e acredita

que as despesas operacionais também serão elevadas. “Essa é uma excelente solução para a região do Entorno, mas, para o DF, seria melhor
se tivéssemos pegado uma estrutura
mais próxima. Teríamos menos gastos com bombeamento, por exemplo, que é um dos maiores custos
na produção de água potável”, avaliou.“Paraosmunicípiosvizinhos,esse
bombeamento será relativamente pequeno. Mas, até chegar ao sul do DF, o
custo de energia ficará maior.”
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Troca de gentilezas

Vice
A deputada Celina
Leão (PP-DF) está na
lista dos possíveis vices
na chapa à reeleição
do governador Ibaneis
Rocha (MDB).

Jaqueline no Agir

Vinicius Cardoso/CB/D.A Press

B
o
n
a
l
p
o
,
s
e
r
Dama

A deputada Jaqueline
Silva pensou, pensou e
decidiu, na última hora,
pela filiação ao Agir,
antigo PTC. Vai buscar
a reeleição.

Apesar de o ex-ministro da Defesa general Braga Netto ser o
provável vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro, há uma aposta
de que o plano B seja a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos
Humanos Damares Alves. Esse é o motivo que a fez escolher o
Distrito Federal, considerado uma unidade da federação neutra,
como domicílio eleitoral. Ela tem atributos que agradam ao eleitor
conservador de Bolsonaro e ainda pode melhorar a imagem do
presidente em um segmento em que ele enfrenta dificuldades: o
feminino. Damares elegeu o lema Deus, pátria, família e liberdade.

O ex-governador José Roberto
Arruda gostou da entrevista
concedida pelo ex-governador e
ex-senador Cristovam Buarque
ao Correio, publicada na última
segunda-feira. Cristovam fez uma
crítica à Lei da Ficha Limpa ao dizer
que os políticos devem ser julgados
apenas pelo eleitor. Ninguém duvida
de que, apesar dos desdobramentos
da Operação Caixa de Pandora,
Arruda teria chances de se eleger
novamente governador do DF,
porque tem um eleitorado fiel. Mas
Arruda está inelegível. Na noite
de terça-feira, Arruda retribuiu a
gentileza com a presença na noite de
autógrafos do mais recente livro de
Cristovam, O Mundo é uma escola.

Paz e amor
Aliás, a presença de vários petistas, como o presidente do partido no DF,
Jacy Afonso, no lançamento do livro, indica que Cristovam Buarque tem
feito as pazes com antigos amigos do PT, depois do voto favorável
ao impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.

Vinicius Cardoso/CB/D.A Press

Maioria da bancada da
Câmara ficou no partido

Um mandato, três legendas

O ministro Rogério Schietti, do STJ, foi o relator do caso em que, pela primeira vez, um
tribunal superior, julgou que a Lei Maria da Penha é aplicável a uma mulher transgênero.
O voto foi seguido por unanimidade pelos ministros da 6ª Turma. A vítima alega ter sido
agredida pelo pai. Em primeira e segunda instâncias, a Justiça havia apontado que a lei só
vale para mulheres no sentido biológico. Schietti fez um voto contundente: “Aqui, há por trás
de toda essa discussão uma certa transfobia, e o Brasil, infelizmente, é um pais recordista
em índices ignominiosos em relação ao trato que a própria população e algumas instituições
direcionam a quem não se ajusta numa concepção heteronormativa”.

“Se a gente
mapeasse o endereço
de cada deputado e fossem
50 pessoas na casa, não é para
xingar não, é para conversar com
ele, com a mulher dele, com o filho
dele, incomodar a tranquilidade dele,
surte muito mais efeito do que fazer a
manifestação em Brasília”

“Minha família é
sagrada e, na minha
família, tem pistola. Olha,
mãe, se vier vagabundo aqui,
ameaçar a senhora e ameaçar
meu filho, a senhora está
autorizada a pegar a minha
pistola e meter chumbo”

Ex-presidente Lula

No Senado, José Antônio Reguffe, que
se elegeu em 2014 pelo PDT, passou três
anos e meio sem partido, migrou para
o Podemos e vai para as eleições, deste
ano, com o União Brasil. Leila Barros
chegou ao Senado pelo PSB, mudou
para o Cidadania e, agora, é PDT. Já
Izalci Lucas está onde sempre esteve
desde a eleição, o PSDB.

SÓ PAPOS

MAURO PIMENTEL/AFP

Vem aí a 4ª edição do
Prêmio Olhar Brasília

As jornalistas
Márcia Zarur e
Samanta Sallum
lançaram, nesta
semana, a 4ª
Deputada Carla Zambelli
edição do concurso
(PL-SP)
Olhar Brasília de
Fotografia, marcando
um momento de retomada
das atividades culturais,
depois de dois anos de pandemia. Com um júri composto por
formadores de opinião das mais diversas áreas e com inscrições
gratuitas, a 4ª edição vai distribuir premiação em dinheiro para
os vencedores em quatro categorias. As inscrições, feitas pelo
www.olharbrasilia.com, são gratuitas e estarão abertas de 21 de
março até 21 de abril, dia do aniversário da cidade.

Helio Montferre/Divulgação

Na bancada do DF no Congresso, houve
um troca-troca de legendas na janela
partidária. Mas a maioria permaneceu
na que estava. Na Câmara, Celina Leão
(PP), Érika Kokay (PT), Flávia Arruda (PL),
Júlio César Ribeiro (Republicanos) e Paula
Belmonte (Cidadania) permaneceram nos
partidos em que se elegeram. Bia Kicis
chegou pelo PRP, que foi extinto, passou
para o PSL e vai concorrer à reeleição
pelo PL, sigla também escolhida pelo
presidente Jair Bolsonaro. Luís Miranda
deixou o DEM, que virou União Brasil, e
ingressou no Republicanos. Ele pretende
mudar o domicílio eleitoral para São
Paulo. Professor Israel Batista trocou o PV
pelo PSB, em que acredita que terá mais
chances de se reeleger.

Schietti: “Maria da Penha vale para trans”

Ricardo Stuckert/ Instituto Lula

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

»Entrevista | CELINA LEÃO | DEPUTADA FEDERAL (PP)
Ao CB.Poder, parlamentar ressalta que Ibaneis e Flávia estão praticamente certos para compor chapa majoritária no DF

“Eleição para
federal será a
mais disputada”
» EDUARDO FERNANDES*

D

eputada federal, Celina Leão (PP) avaliou,
em entrevista a jornalista Ana Maria Campos, o cenário político local e
nacional. Para a parlamentar, o governo Bolsonaro é melhor do que o do Lula. Ela
adiantou, ainda, que a dobradinho entre a candidata

O presidente nacional do PP,
ministro Ciro Nogueira, te deu a
missão de eleger uma bancada
grande no DF?
Sim, mas isso não é fácil, porque só temos oito deputados. A
nova regra (eleitoral) dificulta.
Por isso que precisei de pessoas
que tinham voto, não adiantava
criar uma nominata em que eu
seria a mais forte, e não termos
o coeficiente eleitoral para fazermos um. Não acredito que
elegeremos nenhum deputado

ao Senado Flávia Arruda
(PL) com o governador Ibaneis Rocha (MDB), com apoio
do Partido Progressista (PP), é
praticamente certa na chapa.
“Essa indecisão dos adversários só fortalece o governador
Ibaneis, que tem um projeto
claro e um grupo forte”, afirmou, ontem, durante o programa CB.Poder — parceria
do Correio com a TV Brasília.
federal na regra de 80/20 (da sobra partidária). Não chegaremos
a esse segundo quesito, porque
conseguiríamos, somente, se os
coeficientes não fossem preenchidos com os partidos. É algo
que não vai acontecer.
A senhora acredita que será uma
eleição para deputado federal
com tom de majoritária?
Com certeza. Penso que a eleição para federal, no DF, será a
mais disputada. Acredito que

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

também. Acredito que isso será
natural, os partidos vão sentar e
discutir para avaliar os nomes, e
será decidido aquilo que deixar
o governador mais confortável.

tenham grupos políticos se formando com grandes forças, como
o do governador Ibaneis e o do senador Reguffe. Mas, é natural da
política. Não existe vácuo, sempre vai existir disputa. A população tem que levar em consideração o trabalho prestado, para
quem realizou coisas de verdade
pela cidade.
É possível que a senhora integre
a chapa majoritária?
Meu projeto principal é ser
candidata a deputada federal.
Acredito que a escolha do vice é
uma decisão do governador, que
precisa ser tomada com todas as
precauções, olhando todo o cenário político. Eu tenho um foco
e é ser deputada federal.

A deputada federal Flávia
Arruda, colocada na chapa junto
ao governador Ibaneis, tem
um projeto para 2026, quando
será candidata ao governo.
Nos planos dela, o vice do
governador não pode ser uma
pessoa competitiva, porque pode
se tornar um adversário para ela.
A Flávia tem colocado isso
nas mesas de conversa?
Tivemos uma conversa entre os cinco maiores partidos,
os quais estão dando suporte
ao governador Ibaneis, ainda
na montagem das chapas, para discutirmos nomes que estavam integrando os partidos.
A deputada disse que tinha o
direito de escolher seu suplente, assim como o governador

Ouvimos falar que tudo está
acertado em relação à chapa
Ibaneis para a reeleição e a
Flávia para o Senado. Acredita
que essa dobradinha está
assegurada?
Acredito que sim, eles conversaram muito. Precisa da participação de todos os partidos que
estão compondo a chapa majoritária, mas penso que o entendimento será nesse sentido. Todos esperam, às vezes, uma posição do governador para fazer
uma reunião, e isso não poderia
acontecer antes do fechamento
das coligações. Isso foi feito, até
para sabermos com quem iremos dialogar. Mas, acredito que
será conversado. Alguns partidos
têm colocado essa questão, mas
a candidatura natural ao Senado
será a da Flávia.
Quem a senhora avalia que são
os adversários à reeleição do
governador Ibaneis?
Ainda estão muito vagos os
nossos adversários. Ninguém se
coloca, realmente, como candidato, porque não sabe em qual
grupo caminhará. Essa indecisão dos adversários só fortalece o
governador Ibaneis, que tem um
projeto claro e um grupo forte.

O governador disse que só iria
se reeleger se sentisse a
aceitação do eleitorado.
Qual a análise da senhora?
Ele tem falado algo que percebemos quando saímos nas ruas,
que é o carinho das pessoas. Temos
um governo muito bom, que deu
show na área social. Não tem como
negar as obras, porque elas são visíveis. Ampliamos o atendimento
na área de saúde e crescemos em
regularização fundiária. A área do
esporte cresceu mais de mil vezes
em comparação à gestão passada.
A senhora acredita que o
presidente Bolsonaro
pode se reeleger?
Acredito que sim. O governo Bolsonaro é melhor do que
o do Lula. Penso que a parte da
comunicação, às vezes, é falha.
Imagine que o nosso presidente
é chamado de anti vacina, mas
é o presidente que mais vacinou
no mundo, que mais sancionou
leis voltadas às mulheres na gestão — foram 24. É consolidar esse discurso, as coisas positivas
que fizeram. Pontualmente, como presidente, Lula e Bolsonaro, em algumas falas, exageram,
como qualquer outro presidente. Mas, acredito que isso faça
parte da política. Entre os grupos políticos, se você pesar, é só
os dois que vão ficar.
*Estagiário sob a supervisão
de Guilherme Marinho
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Crônica da Cidade
SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

Jornalismo
e respiração
Como entrei para o jornalismo? Eu
mesmo me pergunto e tenho dificuldade em responder. Tudo aconteceu em um
lance do acaso, que tem muita influência
sobre as nossas vidas. Não abro mão da
análise racional, mas acredito nos presságios, nos sinais e nas intuições, pois os
deuses não param de jogar seus dados.
Eu tinha 19 anos, e não sabia que rumo dar à minha vida. Conectei-me com
a literatura, a filosofia e as artes por uma
razão existencial dramática. Meu pai era
pastor presbiteriano, a cada quatro anos

se mudava para uma cidade diferente
com o objetivo de cumprir uma missão.
Dos 12 aos 16 anos, morei em São Paulo.
Aos 15 anos, assisti a uma cena que
provocou em mim uma intensa revolta.
Os meus amigos costumavam segurar
os gatos pelo couro e atirá-los nos muros para ouvir o grito dos felinos. Quando os animais se assustavam, a turma
soltava urros e gargalhadas. Desde essa
época, passei a ter horror ao riso despropositado dos covardes.
No entanto, certo dia, fui tomado por
violenta comoção e me insurgi contra
a turba, chamando a todos de imbecis.
As reações foram mais apupos, grunhidos e chacotas. Fiquei me achando
o último dos homens, culpado de ser
um E.T., com um olho no meio da testa, pois não conseguia achar graça no

que todos riam.
A partir daquele dia, rompi com os
amigos, mergulhei em um silêncio quase absoluto e passei a ler, desesperadamente, em busca de orientação para as
experiências que eu vivia.
Fazia uma varredura pela biblioteca
de meu pai e comecei a ler o romance Crime e castigo, de Dostoiévski. Lá
pelas tantas, o possesso escritor russo
narra uma situação estarrecedora. O
personagem adolescente Raskolnikov
assiste à cena do espancamento infligido por um camponês a um cavalo, que
começa a sangrar.
Desesperado, Raskolnikov se posiciona em frente e se abraça com o cavalo
ensanguentado para protegê-lo das chibatadas. De maneira semelhante, ouviu
achincalhes e urros da plateia. Aquele

leitura de Dostoiévski me salvou; percebi que talvez a minha revolta não fosse
tão ridícula quanto eu pensava.
Talvez o meu gesto tivesse até algo de
heroico e não apenas de patético. Eu tinha 15 anos, mas tomei uma decisão e
comuniquei aos meus: não permaneceria mais em São Paulo, voltaria a Brasília.
Eles aceitaram o retorno e eu vim parar
no Planalto Central em 1970. Enveredei
por muitas leituras.
Certo dia, um amigo foi fazer inscrição para o vestibular de uma faculdade particular e me chamou para acompanhá-lo. Fui e, ao chegar, ele insistiu
para que eu me inscrevesse em algum
curso. Por eliminação, cheguei ao jornalismo. Não estudei nada e, para a
minha surpresa, fiquei em terceiro lugar. O amigo, que era um tremendo

gozador, comentou: “Só havia dois concorrendo ao vestibular?”
Entrei para fazer estágio, com ceticismo, mas desde que botei os pés em
uma redação, nunca mais abandonei o
jornalismo. Concordo com Gabriel García Marquez: com todos os problemas, é
a melhor profissão do mundo.
Apesar de ser um repórter distraído, fazer jornalismo, para mim, é algo tão natural quanto respirar. Dostoiévski e o acaso me empurraram
para o jornalismo. Hoje, é Dia do Jornalista, mas, todo dia é dia do jornalista. E vejo que, apesar de toda a depreciação inseminada pelos que bombardeiam fake news em busca da servidão voluntária, nunca o jornalismo
foi tão crucial quanto hoje para a sobrevivência da democracia.

COTIDIANO / Projeto Encontro de Angoleiros leva para alunos de escolas públicas do Distrito Federal a cultura
afro-brasileira. Aulas começam amanhã na EC Basevi, em Sobradinho, para mais de 120 estudantes da unidade

Arte e resistência pela capoeira
Fotos: Carlos Vieira/CB

» JÚLIA ELEUTÉRIO

Homenagem

R

esistência Negra. É como o
professor de capoeira Luiz
Cláudio Oliveira, o Minhoca, define o espetáculo Encontro de Angoleiros, apresentado para os alunos da Escola Classe Basevi, em Sobradinho. Iniciado
ontem, o projeto vai se apresentar
até o próximo mês em 15 escolas
públicas da região da Fercal, de
Sobradinho e do Lago Oeste. Com
uma temática lúdica e artística, a
apresentação une capoeira e arte
para mostrar a história da cultura
afro-brasileira às crianças. “A minha missão como capoeirista e como brincante da cultura popular é
encantar o coração dessa criançada, encantar o coração desses gestores que nos receberam com tanto carinho aqui e abriram a escola
para gente, com uma parceria de
realmente interagir com as disciplinas de geografia, de história e artes cênicas”, comenta o professor.
Presidente da Casa de Cultura
Telar, que trouxe a iniciativa para
as escolas com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Minhoca é capoeirista há 33 anos. Natural de Feira de Santana (BA),
Luiz coordena, no Distrito Federal, a escola de capoeira Angoleiros do Sertão do Mestre Cláudio.
“É apresentado um espetáculo
em que a primeira parte vem retratando a capoeira de Angola, a
musicalidade e a instrumentação até passar para segunda parte mais artística”, ressalta o professor. A programação conta com
uma orquestra de berimbaus e
costumes, além de danças afrodescendentes como puxada de
rede, dança do bastão e maculelê. “Nosso Brasil é muito rico.
Nossa cultura é especial e a gente precisa valorizar isso. Só mostram as coisas ruins da comunidade”, comenta.
Amanhã, cerca de 123 alunos
da EC Basevi, do turno vespertino,
começarão a aprender a capoeira
de Angola. O projeto foi dividido
em duas etapas: a primeira parte
é a apresentação do que os alunos
vão ter aulas; e a segunda parte é a
continuidade dessa aprendizagem.
A ideia do professor Minhoca é que
no dia 20 de novembro, o Dia da
Consciência Negra, os estudantes

Ana Isabel Mansur/CB

O Correio foi homenageado, ontem, pela Associação Being Tao
(ABT). A diretora de redação, Ana Dubeux, recebeu um certificado
de conselheira das mãos do monge Sato e do mestre Moo Shong
Woo, “como gratidão pela sua contribuição contínua e inestimável
à divulgação do Tai Chi Being Tao. “Para nós, é uma honra e
satisfação. Agradeço imensamente a homenagem, em nome do
Correio, dos colegas da redação e de todos que participam da
história do jornal, que nasceu junto com a cidade”, declarou Dubeux.
Iniciado ontem, o projeto vai se apresentar até o próximo mês em 15 escolas públicas

Professor de capoeira Luiz Cláudio Oliveira, o Minhoca, e alunos da EC Basevi
se apresentem mostrando a cultura
afro. “Eles vão saber como brincar a
cultura que os escravos trouxeram
do navio negreiro até chegar aos
portos de Recife, do Rio de Janeiro e da Bahia e se tornou febre no
mundo inteiro. A capoeira está em
todos os continentes”, pontua Luiz.
Com dreads enormes, Luiz
acredita que o apelido de Minhoca veio por conta dos cabelos que
ele deixa crescer há 14 anos e que
mostram a resiliência dele diante das adversidades da vida. Para
ele, a capoeira é um instrumento
para não deixar que os jovens de

comunidades carentes sigam caminhos errados. “Tenho 42 anos
e iniciei na capoeira ainda muito
novo. Estou aqui cheio de emoções, porque é tudo resultado de
tantos trabalhos sociais e projetos
culturais que passaram pela minha vida e que não me deixaram ir
para o caminho que muitos amigos meus foram: presos ou até enterrados pelo monte de coisa ruim
que acontece na favela”, recorda.
“Então, vamos tocar tambor para
tirar essa criançada da criminalidade e dar oportunidade. O objetivo é esse”, conclui Luiz.

Ensino que vai além
Os alunos da EC Basevi ficaram encantados com as danças e a
cultura afro-descente, interagiram
com as músicas e ficaram participativos ao que 14 capoeiristas apresentavam no pátio da escola. O estudante do 5º ano Thiago Pereira, 10
anos, comentou com empolgação
sobre o que achou do projeto. “Foi
muito divertido. Eu amei a apresentação. Inclusive, eu comecei a praticar capoeira semana passada, porque achei muito interessante a história dela”, conta o morador do Lago

Oeste.“É meu último ano aqui na escola e tomara que no outro colégio
que eu vá estudar seja igual, com capoeira e tudo mais”, complementa.
Além de Thiago, Davi Moraes,
10, também começou a ter aulas
de capoeira recentemente. O menino contou que a apresentação
foi ótima e, inclusive, quis participar da roda na hora do espetáculo,
mesmo com pouco tempo de aula.
“Eu gosto de capoeira, é um esporte bom que faz bem para saúde. É
amizade. Meu professor fala que,
quando você entra na capoeira, você deixa de ser amigo e começa a
ser irmão da pessoa”, destaca o garoto que mora na Vila Basevi e também está no último ano da escola.
A diretora da EC Basevi, Virgínia Damasceno, explica que todo
o conteúdo apresentado pelo projeto está incluso no currículo da escola. “O professor passa isso em sala por meio de livros e apresenta para os alunos filmes e imagens. Mas
outra coisa é ver o próprio conteúdo em pessoa”, ressalta a diretora,
acrescentando que foi procurada
por Luiz e ficou encantada quando
conheceu o projeto. “A gente viu que
tudo que ele está falando está dentro do nosso currículo de história, de
arte e de educação física. Então, porque não juntar o útil ao agradável e
trazer toda essa parte prática que ele

tem e apresentar para os nossos alunos?”, destaca Virgínia.
O projeto já acontece na comunidade. Minhoca dá aulas de capoeira na associação ao lado do colégio. Alguns pais de alunos participam e, quando souberam da apresentação na escola classe, aprovaram a iniciativa. A escola tem 260
estudantes, com idade entre 4 e 12
anos. A princípio, os alunos que
vão ser atendidos estudam no vespertino, do 1º ao 3º ano do ensino
fundamental. A ideia é ampliar para os estudantes do matutino, com
a educação infantil e 4º e 5º ano do
ensino fundamental.
Para a diretora, esse tipo de iniciativa tem um impacto enorme
na educação das crianças. “Quando eles veem algo diferente na escola, já ficam impactados. A escola na Vila Basevi é a única da
região. Por vezes, a unidade fica
sendo o único elo que a criança
tem com a cultura e o esporte.
A gente busca trazer tudo que as
crianças não têm acesso na comunidade para dentro da escola e envolver os alunos”, avalia a
educadora. Ela ressalta que muitos estudantes nem conhecem
Sobradinho, que fica ao lado da
vila. “Então, trazer essas atividades para a escola é uma forma de
levá-las para outro lugar”.

por roubo. Ele já foi condenado a
sete anos e quatro meses de prisão em uma ocasião e, em outra, a oito anos. “Com a chegada

dos policiais, o autor tentou fugir
pulando o telhado da residência,
mas acabou sendo alcançado e
preso”, detalhou Tiago Carvalho.

VIOLÊNCIA

Preso por tentar assaltar ministro
» DARCIANNE DIOGO
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, ontem, Leandro Roges Silva Vieira, 28 anos, segundo acusado de invadir a casa
do ministro do Tribunal de Contas
da União (TCU) Benjamin Zymler
e apontar uma arma para a cabeça
dele durante tentativa de assalto,
em dezembro do ano passado. Ele
e o comparsa, Lucas Gabriel Gonçalves, 26, têm inúmeras ocorrências por roubos e condenações que
somam mais de 15 anos de prisão.
Em sessão plenária do TCU,
o ministro elogiou e agradeceu o

trabalho dos policiais da 10ª DP.
“Pude acompanhar todas as tratativas e as ações tendentes a buscar
o esclarecimento do crime. E isso
vai permitir que a Justiça seja implementada. Isso é emblemático,
já que demonstra aos moradores
do Distrito Federal que eles podem
contar com essa prestigiosa instituição, e que nos dá um sentimento de
confiança e orgulho”, afirmou.

O caso
A tentativa de assalto aconteceu em 4 de dezembro de 2021,
na residência do ministro, no

Lago Sul. Zymler estava no gabinete quando os criminosos entraram armados pela porta dos
fundos da casa e o renderam,
com uma arma apontada para a
cabeça. Os acusados trancaram
ele e a filha, que também estava
na residência, no quarto dela. “O
cachorro começou a latir, e o segurança da casa estranhou e os
flagraram, momento em que os
dois empreenderam fuga”, afirmou o delegado à frente do caso,
Tiago Carvalho, da 10ª Delegacia
de Polícia (Lago Sul).
O primeiro envolvido, Lucas Gabriel, foi capturado no

Nordeste em janeiro deste ano,
por policiais da 10ª DP. Ele morava em São Sebastião e, depois do
crime, fugiu para Central do Maranhão, um município distante
cerca de 200km da capital maranhense. Lucas responde a outros
crimes, incluindo violência doméstica e tentativa de homicídio.
Já o segundo suspeito foi detido, ontem, em Águas Lindas de
Goiás. Leandro Roges Silva Vieira estava em regime semiaberto
e ficava no Centro de Progressão
Penitenciária (CPP). Ao ser beneficiado com o saidão, em 14 de
novembro do ano passado, não
retornou à unidade prisional e
passou a ser considerado foragido. Desde 2012, ele responde, ao
menos, a cinco processos, todos

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 27/2022
Objeto: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de proteínas em
Brasília - DF. Início da Sessão de Disputa: dia 18.04.2022, às 10h, no site
www.licitacoes-e.com.br, sob o número de consulta 930195. Os interessados
deverão credenciar-se no provedor do sistema “Licitações-e”, na página
eletrônica do Banco do Brasil S/A. Todos os documentos também ficarão
disponíveis no site www.dn.senac.br/transparenciadn/#/licitacoes ou poderão
ser retirados na Sede do Senac, situada no Setor de Habitações Coletivas Sul,
Comércio Local, Quadra 116, Bloco D, Loja 41 – Brasília - DF – CEP 70386-540.
MARILENE C. SIQUEIRA DELGADO
Gerente-Geral do Senac Gastronomia
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Capital S/A

O ignorante afirma, o sábio
duvida, o sensato reflete.

SAMANTA SALLUM
samantasallum.df@cbnet.com.br

Aristóteles

Divulgação Senac DF

Startup brasiliense ajudará
Petrobras na gestão do gás natural
Arquivo pessoal

A empresa
GoLedger, fundada
na capital federal,
assinou parceria com
o Programa
Petrobras Conexões
para Inovação —
Módulo Startups. Foi
a primeira da região
Centro-Oeste a ser
contemplada pelo
edital, que está em
sua terceira edição.
No total, irá receber
aporte de R$ 850 mil.
Ela vai desenvolver
uma plataforma de
controle para as
transações entre os
diversos agentes
envolvidos na cadeia
do transporte do gás
natural no Brasil.

Senac recebe o nome
do pioneiro Talal
Abu-Allan
A unidade do Senac-DF em
Ceilândia agora se chama Centro de
Educação Profissional Talal Abu-Allan,
em homenagem ao empresário
proprietário da rede Casa Brasileira. A
marca possui 11 lojas em diversas
regiões do Distrito Federal.

De porta em porta

Em vida

Nascido na Palestina, o empresário começou a
sua história na capital da República em 1968.
“Cheguei com algumas peças de roupa para vender
de porta em porta. Em 1969, abri uma fábrica de
sandálias. Já nos anos 70, entrei para o ramo
varejista, aonde estou até hoje”, relembrou Talal.

“É uma alegria poder fazer essas
homenagens: uma ideia que tivemos
quando assumimos a gestão do Sistema,
com o objetivo de homenagear em vida”,
disse o presidente da Fecomércio, José
Aparecido Freire.
Marcello Bravo/ Vale

Telemedicina nas aldeias
indígenas

Proteção de dados
Criada pelos amigos Marcos Sarres, 48 anos, e Otávio Soares, 47, é especializada no
desenvolvimento de soluções em blockchain. Ou seja, em tecnologia para proteger dados
armazenados de alteração, cópia ou troca. “Vamos ajudar a facilitar a gestão do estoque de
gás natural no país”, explicam os sócios.

Destaque na América Latina
Como a startup está sediada em
Brasília, o investimento será feito por
intermédio do Sebrae no DF. Foi com o
apoio da instituição que a empresa

participou do InovAtiva Brasil, em 2021.
E foi reconhecida como startup destaque
do maior programa de aceleração da
América Latina.

Eletrocardiógrafos
Os equipamentos, para realização de
telemedicina nas aldeias, reúnem notebook, câmera,
eletrocardiógrafos, espirômetros, retinógrafos e
monitores multiparamétricos portáteis.

Vinalla Jazz

OBITUÁRIO / Vice-presidente do Sindiatacadista sofreu complicações após
um procedimento cirúrgico. Sepultamento ocorreu ontem

O precoce adeus
de Clair Dal Berto
Reprodução

O

primeiro vice-presidente do Sindiatacadista — sindicato filiado à Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) —, e presidente da Disdal Distribuidora,
Clair Ernesto Dal Berto, faleceu, ontem, aos 51 anos, devido a complicações de um procedimento cirúrgico. O sepultamento ocorreu à tarde, no cemitério Campo da Esperança
do Plano Piloto. Além da esposa, Clair deixa três filhos e uma
neta recém-nascida. A família
preferiu não se manifestar no
momento de dor.
Familiares, amigos e colegas
de trabalho compareceram à Capela 5 para prestar uma última
homenagem ao empresário. Coroas de flores dedicavam mensagens póstumas de carinho a Clair.
Nascido em Francisco Beltrão,

Familiares amigos se despediram, ontem, do empresário
Curitiba. Pela Disdal Distribuidora, Clair atuou em filiais em três estados (Goiás,
Rondônia e Acre), além do

próprio Distrito Federal.
Estagiário sob a supervisão
de Juliana Oliveira

Morre Ubaldo Benedito da Costa, o Carimbó
Pertencente à comunidade
Quilombo Mesquita — localizada na zona rural da Cidade Ocidental —, Ubaldo Benedito da
Costa, mais conhecido como Carimbó, faleceu ontem. O anúncio foi feito por nota, publicada
nas redes sociais do povoado. “Ele
foi uma pessoa muito importante para Mesquita, pois guardava
em seu quintal o cultivo do Pequi, onde plantou mais de 200
pés. Quando era criança aprendeu com seus pais o cultivo do

marmelo e de outras plantas da
comunidade”, disse o texto.
Ativista, Ubaldo participava das lutas em defesa da terra mesquita. Além disso, esteve presente no momento que
Juscelino Kubitschek visitou a
área do quilombo para averiguar a construção que estava se
iniciando.

Origem
A comunidade quilombola

de Mesquisa se fixou em uma
antiga fazenda próxima a
Santa Luzia, atualmente conhecida como Luziânia (GO).
Na época, o proprietário do
local decidiu doar parte do
terreno para três escravas que
ali residiam. Foi assim que o
povoado surgiu, há mais de
200 anos. Por volta da década
de 1970, houve a ocupação de
terras próximas, hoje conhecidas como Cidade Ocidental
e Valparaíso de Goiás.

A partir de hoje, todas as
quintas, o Vinalla bistrô, no
Gilberto Salomão, será palco de
um show de jazz. O músico
Tico de Moraes é a atração, a
partir das 20h.

Divulgação

Em janeiro, a startup participou do Rio Innovation Week. E, em março, foi uma das
finalistas do Prêmio Nacional de Inovação, realizado pela CNI e pelo Sebrae Nacional, com
patrocínio da Finep. A empresa brasiliense ficou entre as três primeiras colocações na
categoria de Inovação em Produtos para Pequenas Empresas. No total foram 2.173 inscrições.

no oeste paranaense, ele era conhecido pelo estilo de vida reservado e dedicado à família, como
lembrou Cleônio Duarte, supervisor da Disdal. Os funcionários
da empresa lamentaram a perda
precoce do gestor.
O presidente titular do Sindiatacadista, Álvaro Silveira Júnior,
publicou uma nota de pesar, lamentando o falecimento, prestando solidariedade e condolências aos parentes. “Que Deus dê
o conforto necessário neste momento de perda e irreparável dor”,
disse. A Disdal Distribuidora também se manifestou lembrando o
grande profissional e ser humano
que foi Clair. “Sua falta já é sentida
por nós”, descreve.
Clair Dal Berto também
fundou a rede Ítalo Supermercados, que tem pontos físicos no sudoeste do estado
do Paraná, em Foz do Iguaçu
(na fronteira com o Paraguai)
e na região metropolitana de

“Temos
compromisso
social com as
comunidades
vizinhas às
nossas
operações, tendo
a causa indígena
como
prioridade”
afirma Camilla
Lott, gerente
executiva da
Gestão Social da
Vale.

Começou nesta semana, em Brasília, o treinamento
de 66 profissionais de saúde, entre médicos e
enfermeiros, que vão operar “kits de telessaúde”
doados pela mineradora Vale para 34 Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Cerca de 755 mil,
em mais de seis mil aldeias no país, serão beneficiados.

Prêmio da CNI

» PAULO MARTINS*

Prioridade

Em homenagem, o texto ainda trouxe uma mensagem religiosa para Ubaldo. “Que Nossa Senhora da Abadia o acolha
no reino dos céus e que sua vida seja símbolo de força e resistência para os que ficam. Que
os seus te acolham com todos
os quilombolas de Mesquita
que já se foram”, diz o texto.
Carimbó foi velado ontem,
no Cemitério Antigo de Luziânia. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

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

Sepultamentos realizados em 6 de abril de 2022.

» Campo da Esperança
Aristóteles Viana, 76 anos
Clair Enersto dal Berto,
50 anos
Hermogenes José da Mata
Filho, 67 anos
Isabel Nascimento da Costa,
89 anos
José Geraldo Perpétuo,
65 anos
Márcia Jeane Cruz de Souza,
48 anos
Maria Madalena Ferreira
Peixoto, 79 anos
Maria Rosa da Silva,
97 anos
Marilene Cardoso Dias,
71 anos
Mariluce Salgado Costa,
63 anos
Valéria Rodrigues da Cunha,
menos de 1 ano
Olenka Vieira Lima,
91 anos
Orlando Raimundo,
91 anos
Terezinha Bezerra de
Menezes, 72 anos
Valter Pereira Valverde,
58 anos
Welida Cajueiro Carvalho,
59 anos
» Gama
Adrian Benjamim Esteves
Jesus, menos de 1 ano
Ailton Gonçalves da Costa,
55 anos
Cleide Costa do Amaral,
65 anos
Maria Alves da Silva,
97 anos
» Planaltina
Abdias José de Souza,
80 anos
Maria Celeste Messias Santos,
75 anos
Maria Vanda dos Santos,
66 anos

» Sobradinho
Lamartine Brasileiro de
Souza, 68 anos
Luzia de Oliveira Dias,
60 anos
Maite Franca da Silva, menos
de 1 ano
Flávia Angélica Santana da
Silva, menos de 1 ano
Sérgio Avelino da Silva,
45 anos
» Taguatinga
Benita Dias de Souza, 77 anos
Claudemira Sofia da Costa,
90 anos
Deuselina Gonçalves de
Sousa Oliveira, 72 anos
Expedito Marques Teixeira,
84 anos
Francisca Ribeiro Miranda,
78 anos
Isolita Antunes de Souza,
75 anos
José Marciano Bruno,
96 anos
José Maria de Menezes,
79 anos
Josefina Ferreira Lima,
68 anos
Leila Maria Cardoso da Silva,
60 anos
Maria José da Silva, 96 anos
Mirian Nerida Silva, 36 anos
Pedro Alves de Araújo, 2 anos
Vandercy Ribeiro da Silva,
74 anos
Vera Lucia Fernandes Soares,
64 anos
Wanda Ferreira Pacheco, 88
anos
» Jardim Metropolitano
Fernando Gomes Moura,
62 anos
José Maria da Silva, 49 anos
Riquelme Reis Souza, 18 anos
Heitor Benicio do Nascimento
Abreu, 30 anos (cremação)
Meire Pedrina Messas Rubio,
70 anos (cremação)
Rosedalia de Souza, 94 anos
(cremação)
Tânia Ayako Hotsumi Yoshie,
87 anos (cremação)

1ª rodada
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Sábado
16h30 Fluminense x Santos
19h Atlético-GO x Flamengo
21h Palmeiras x Ceará
Domingo
11h Coritiba x Goiás
16h Atlético-MG x Internacional
16h Botafogo x Corinthians
18h São Paulo x Athletico-PR
18h Fortaleza x Cuiabá
19h Avaí x América-MG

2ª rodada
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Segunda-feira
20h Juventude x Bragantino

16/4
16h30 Goiás x Palmeiras
19h América-MG x Juventude
19h Corinthians x Avaí
21h Cuiabá x Fluminense
17/4
11h Santos x Coritiba
16h Flamengo x São Paulo
18h Bragantino x Atlético-GO
18h Internacional x Fortaleza
18h Athletico-PR x Atlético-GO
19h Ceará x Botafogo

No segundo dia do Guia da Série A, o Correio apresenta os clubes da região que não conquista o título desde 2001. Athletico-PR foi o
último protagonista. Na fila há 42 anos, Inter amarga o maior jejum entre os gigantes do país. Coritiba retorna e o Grêmio está fora

Tabu que vem lá do Sul
AVAÍ

Dono da prancheta
Eduardo Barroca
O pé que balança a rede
Muriqui (quatro gols no ano)
A muralha
Douglas Friedrich
#tbt: melhor lembrança
Sexto lugar 2009
Minha casa, minha vida
Ressacada
Correio sincerão
Briga contra a degola
Copete
Muriqui

Betão
Raniele

Esse cara sou eu
Taison

Chico Kim jogará
mais um ano no
Alfredo Jaconi

Taison segue
como a referência
colorada no
campo ofensivo

Dono da prancheta
Alexander Medina
O pé que balança a rede
Taison (três gols no ano)

A muralha
César Reis

A muralha
Daniel

#tbt: melhor lembrança
Sétimo lugar em 2004

#tbt: melhor lembrança
Tricampeão

Minha casa, minha vida
Alfredo Jaconi

Minha casa, minha vida
Beira-Rio

Correio sincerão
Briga contra a queda

Correio sincerão
Compete por Libertadores

Vitor Gabriel

Maurício

Darlan
Leandro Boeira/Avaí

Ricardinho
Rômulo
Paulo Miranda

César Reis

CORITIBA

4-2-3-1

David

Taison

Ricardo Duarte/Internacional

Pitta

Gabriel
Liziero

Edenilson

Moisés
Bruno Méndez

Bustos
Kaique Rocha
Daniel

ATHLETICO-PR
Esse cara sou eu
Léo Gamalho
Leó Gamalho
começou
2022 com o pé
calibrado

Esse cara sou eu
David Terans

David Terans
representa
criatividade
no Furacão

Dono da prancheta
Gustavo Moringo
O pé que balança a rede
Léo Gamalho (nove gols no ano)

Dono da prancheta
Alberto Valentim
O pé que balança a rede
Rômulo (seis gols no ano)

A muralha
Alex Muralha

A muralha
Bento

#tbt: melhor lembrança
Campeão 1985

#tbt: melhor lembrança
Campeão em 2001

Minha casa, minha vida
Couto Pereira

Minha casa, minha vida
Arena da Baixada

Correio sincerão
Briga contra a degola

Correio sincerão
Compete por Libertadores

Willian Farias
Thonny Anderson
Andrey
Egídio

Warley

Luciano Castán

Henrique

Alex Muralha

Pablo

4-2-3-1

4-3-3

Divulgação/Coritiba

Léo Gamalho
Igor Paixão
Alef Manga

Divulgação/Athletico-PR

Rafael Forster

Jean Cleber
Bruno Cortez

Douglas Friedrich

O pé que balança a rede
Capixba (três gols no ano)

Dudu

Bruno Silva

INTERNACIONAL

Dono da prancheta
Eduardo Barros

Chico

Morato

* Estagiário sob a supervisão de
Marcos Paulo Lima e Danilo Queiroz

Esse cara sou eu
Chico Kim

Capixaba

Rômulo

Bressan

JUVENTUDE

4-3-3

Esse cara sou eu
Copete

Goleiro Douglas
Friedrich é a
segurança no
gol do Leão

4-3-3

A

região acostumada a ser uma das mais
copeiras do futebol nacional passa por
um longo período de escassez na Série A
do Campeonato Brasileiro. Representado
por Athletico-PR, Avaí, Coritiba, Internacional e
Juventude na 20ª edição dos pontos corridos, o
Sul do país não sabe, há quase 21 anos, o que é
chegar ao topo da principal competição nacional.
A última vez foi na virada do século, em 2001. O
Furacão superou o São Caetano na
penúltima edição da elite com final.
Quando nos restringimos à dupla
Gre-Nal, o jejum é assustador. O Rio
Grande do Sul não comemora título
no Brasileirão desde 1996. O Grêmio,
dirigido por Luiz Felipe Scolari, conquistou o bicampeonato contra a Portuguesa. Embora tenha sido o último
gigante da região a levantar o troféu, o
tricolor desfalca a região. Jogará a Série B pela terceira vez. Dono do maior jejum entre os gigantes do país, o Internacional está com o
grito de campeão entalado há 43 anos. Campeão
em 1979, o Colorado bate na trave rotineiramente. Foi assim em 1988, 2005, 2006, 2009 e em 2020.
O clube espera um desfecho diferente em 2022.
Apesar da ausência do Grêmio, a Serra Gaúcha surpreende com o Juventude. O time disputará o Nacional pela segunda vez consecutiva. No
ano passado, escapou da degola por três pontos.

Dessa vez, mira uma campanha menos sofrida
para cumprir a missão de permanecer na elite.
A gangorra de clubes do sul na Série A segue funcionando bem. Assim como na temporada passada, a região terá cinco representantes na primeira divisão. O Paraná volta a contar com a presença
do Coritiba. O campeão de 1985 estava na Série B
em 2020. O Coxa tem boas expectativas, principalmente pela campanha consistente na segundona.
Liderou, mas terminou em terceiro. Em 2022, o trabalho no Couto Pereira começou rendendo bons
frutos. A equipe superou o Maringá e
conquistou o Paranaense. O Estadual
não vinha desde 2017. Sob a batuta do
técnico paraguaio Gustavo Moringo, o
Coritiba almeja algo além do que a sobrevivência na primeira divisão.
Subindo no mapa do Sul, o Avaí
substitui a Chapecoense entre os catarinenses. O Leão da Ressacada foi o
dono da última vaga da Série B à elite
no ano passado. Às vésperas do início
do Brasileirão, o time comandado por Eduardo Barroca encontra dificuldades. Antes de a bola rolar, o
clube amargou eliminações nas quartas de final do
torneio doméstico e, de quebra, foi surpreendido
pelo Ceilândia na segunda fase da Copa do Brasil.
A elite é o único compromisso azul e branco até o
fim da temporada.

Leandro Boeira/Avaí

VICTOR PARRINI*

Cirino

Terans

Hugo Moura

Cuello
Christian
Orejuela

Abner

Halter

Pedro Henrique
Bento
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SUPERESPORTES
LIBERTADORES Com quatro titulares, Palmeiras aplica 4 x 0 — desta vez no Deportivo Táchira — no início da busca pelo tetra

Vitória com número mágico
Cesar Greco/Palmeiras

DANILO QUEIROZ

»Triunfo e tropeço

Q

uatro gols para confirmar o título do Campeonato Paulista com uma
virada histórica sobre o
São Paulo e, agora, outros quatro para estrear com o pé direito
na busca pelo tetracampeonato
da Libertadores da América — o
terceiro em sequência. Ontem,
o Palmeiras voltou a se impor e
não encontrou dificuldades para golear o Deportivo Táchira, no
Estadio Polideportivo de Pueblo
Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, pelo seu placar preferido da semana: 4 x 0.
No primeiro jogo da nova empreitada continental, o time do
técnico português Abel Ferreira
entrou em campo bastante modificado — apenas quatro titulares do jogo de domingo começaram jogando — e, mesmo assim, voltou a apresentar um futebol de gala. Consistente, o alviverde não sofreu nenhum sufoco
dos venezuelanos e mostrou que,
realmente, seu principal rival na
fase de grupos da Libertadores
deve ser a logística atribulada de
longas viagens.
O Palmeiras levou apenas sete minutos para começar a construir a vantagem, com Dudu finalizando bem de dentro da grande
área. O alviverde teve pelo menos duas chances, incluindo uma
bola no travessão com Kuscevic,
antes de ampliar com Raphael
Veiga. Em grande fase no ano,

Debutante na Libertadores
na temporada 2022, o
Bragantino estreou com
vitória na competição,
ontem, superando o
Nacional (URU), por 2 x 0,
no Estádio Nabi Abi Chedid,
em Bragança Paulista.
Ytalo e Andrés Hurtado
fizeram os gols dos
paulistas na partida. Outro
estreante, o América-MG
teve um resultado ruim.
Na Arena Independência,
em Belo Horizonte, o
Coelho perdeu para o
Independiente Del Valle, do
Equador, por 2 x 0, após ser
surpreendido pelos contraataques.

No passo inicial pelo sonho de ser o primeiro brasileiro com quatro títulos continentais, alviverde passeou na Venezuela
o camisa 23 anotou o dele em
chute de longa distância. O placar parcial construído com soberania fora de casa foi uma mostra de que o futebol palmeirense
surfa em um grande momento.
No segundo tempo, o protagonista mudou. Ainda conquistando espaço no elenco, o atacante Rafael Navarro aproveitou

Atlético se impõe
e derrota Tolima
TÚLIO KAIZER
Não foi uma atuação de
encher os olhos, mas o que
valeu ontem à noite, em Ibagué,
na Colômbia, foram os três pontos. O Atlético visitou o Deportes Tolima no estádio Manuel
Murillo Toro, pela rodada de
estreia na Libertadores, e conquistou a vitória por 2 x 0. Os
gols foram marcados pelo meia
argentino Nacho Fernández, no
fim do primeiro tempo, e Tchê
Tchê, na etapa final.
Foi a primeira vitória de uma
equipe brasileira no Manuel
Murillo Toro pela Copa Libertadores. Nenhum clube do país havia
marcado no estádio até então. A
equipe alvinegra segurou a pressão dos donos da casa, abriu o
placar em bela trama coletiva no

primeiro tempo e matou a partida
na etapa final após jogada ensaiada em cobrança de escanteio.
Com a vitória, o Atlético divide a liderança do Grupo D da
Copa Libertadores com o Independiente del Valle, do Equador,
que venceu o América, também
fora de casa, por 2 x 0. O Atlético
volta a campo pela Libertadores
na próxima quarta-feira, às 21h,
em clássico contra o América, no
Mineirão. No mesmo dia, às 23h, o
Tolima visita o Independiente del
Valle, no Equador. Antes, porém,
o Galo tem pela frente a estreia no
Campeonato Brasileiro. Domingo,
às 16h, o Atlético recebe o Internacional no Mineirão.
O técnico Turco Mohamed
escalou uma equipe bem diferente no Atlético. Poupados, Nathan
Silva, Réver, Zaracho e Keno não

a fragilidade do Deportivo Táchira para desencantar na temporada 2022 e colocar as primeiras
bolas na rede pelo novo clube.
Aos dois, o jogador aproveitou
cruzamento de Mayke para marcar de cabeça. Três minutos depois, o camisa 29 utilizou o mesmo recurso para aproveitar bola colocada na área por Wesley.

Nem mesmo a expulsão de Jailson atrapalhou o resultado na
Venezuela.
O placar elástico construído
com as peças alternativas dá ainda mais moral para o Palmeiras
de Abel Ferreira. Além de estrear
na Libertadores com o pé direito, o técnico português conseguiu acrescentar minutagem em

DANIEL MUNOZ/AFP

med colocou Otávio e Rubens
em campo, reforçando a marcação da equipe tanto na parte
central como pelo lado esquerdo. E o treinador argentino
foi premiado pelas primeiras
mudanças feitas no jogo. Após
cobrança de escanteio de Ademir, Junior Alonso desviou e
Tchê Tchê apareceu na segunda trave para completar para as
redes e decretou o placar final.

Em ascensão no futebol brasileiro, o Fortaleza agora quer
marcar seu nome internacionalmente e o primeiro passo pode
ser dado hoje. O Tricolor do Pici
disputa a Libertadores pela primeira vez estreando diante do
Colo Colo, às 19h, na Arena Castelão. Eufórica pela conquista
da Copa do Nordeste no último
fim de semana, sobre o Sport, a
torcida tricolor promete comparecer em peso no estádio, com
direito a mosaico. Mais de 50 mil
ingressos foram comercializados
antecipadamente.
O Fortaleza sabe da importância de fazer o dever de casa
ainda mais diante de um concorrente direto. Isso porque o
River Plate-ARG é o favorito a
liderar o Grupo F, que tem ainda
o Alianza Lima-PER.
Invicto na temporada com 11
vitórias e 5 empates, o Fortaleza
pode ter retornos importantes.
Recuperados de lesões musculares, o lateral-direito Tinga e o

Mailson Santana/Fluminense

SUL-AMERICANA

meia Lucas Crispim treinaram
normalmente e estão à disposição do técnico argentino Juan
Pablo Vojvoda.
Com uma lesão no joelho, o
goleiro Fernando Miguel continua no departamento médico e
a expectativa é de que ele seja
liberado dentro de duas semanas. Assim, Max Walef segue
entre os titulares. “Vamos ter
uma batalha contra o Colo Colo.
A primeira das seis que teremos
na primeira fase da Libertadores. Vamos pensar rodada a
rodada, sem ansiedade. Tenho
certeza que faremos uma grande
competição e brigaremos para
levar o clube para a segunda
fase da disputa”, comentou o
volante Zé Welison.
A missão do Fortaleza,
porém, não será nada fácil. O
Colo Colo vem de quatro vitórias
seguidas e é o líder isolado do
Campeonato Chileno, com 17
pontos nas oito primeiras rodadas da competição nacional.

D

estaque do dia

Liga dos Campeões

Flu passeia no Maraca
Confiante após a conquista
do título carioca sobre o rival
Flamengo no fim de semana,
o Fluminense estreou com boa
vitória, por 3 x 0, sobre o Oriente Petrolero, ontem à noite, no
Maracanã, em duelo válido pela
primeira rodada do Grupo H da
Copa Sul-americana.
O Fluminense lidera a chave com três pontos, enquanto Junior de Barranquilla, da
Colômbia, e Unión Santa Fe, da

Raphael Veiga,
meio-campista

Fortaleza lota Castelão na estreia

O Galo se deu ao luxo de poupar peças importantes e mesmo assim venceu
entraram em campo. Eles foram
substituídos por Diego Godín,
Junior Alonso, Savarino e Dylan.
No lance do primeiro gol,
Mariano tentou passe para Hulk,
mas ela foi parar em Savarino.
De primeira, o camisa 17 achou
Nacho Fernández entrando livre
dentro da área. O meia dominou
e tocou na saída do goleiro para
balançar as redes: 1 x 0.
Na etapa final, Turco Moha-

nomes menos utilizados na temporada, incluindo as revelações
Gabriel Veron e Giovani. O triunfo na Venezuela ainda ampliou
para 16 jogos o tamanho da invencibilidade do clube fora de
casa pelo torneio e confirmou
que na busca pelo tetra, o número máximo do clube paulista
realmente é o quatro.

“Fizemos um bom
jogo. Somos os
atuais bicampeões
e hoje fizemos uma
partida à altura
disso, ampliando
nosso recorde de
invencibilidade
fora de casa”

Argentina, que empataram, por
1 x 1, somam um ponto cada.
O Oriente Petrolero ainda não
pontuou. Apenas o primeiro
colocado de cada grupo passa
para as oitavas de final.
O lance fez o Fluminense acordar na partida. Aos 31
minutos, Cristiano, um dos
jogadores mais incisivos do time
carioca, aproveitou um rebote
do goleiro Quiñónez para fazer
1 x 0. O segundo não demorou.

Arias chuta para marcar o segundo gol tricolor diante de 20 mil pessoas
Em jogada com a participação
de todo o setor ofensivo, a bola
chegou para Arias, pela ponta
direita e o colombiano bateu fir-

me: 2 x 0, aos 31 minutos.
Aos 24 minutos, Willian cruzou e Zazpe tocou de cabeça
contra a própria meta: 3 x 0.

A fase avassaladora vivida por
Benzema ajudou o Real Madrid a
construir um ótimo cenário para
a decisão de uma das vagas às
semifinais da Liga dos Campeões.
O francês marcou três vezes ontem
e garantiu uma vitória por 3 x 1
sobre o campeão mundial Chelsea,
no Stamford Bridge, em jogo válido
pela rodada de ida das quartas
de final. Vinicius Junior deu uma
assistência para o centroavante
francês. Na outra partida de ontem,
o Villarreal abriu 1 x 0 contra o
Bayern de Munique, na Espanha.

VASCO

CUIABÁ

SELEÇÃO FEMININA

SÃO PAULO

BASQUETE

TÊNIS

Enquanto costura os
detalhes para concretizar
a venda da Sociedade
Anônima de Futebol (SAF)
à 777 Partners, o Vasco
está no mercado em busca
de reforços com quatro
novidades anunciadas
ontem. O clube oficializou
a contratação do lateraldireito Gabriel Dias e dos
atacantes Carlos Palacios,
Zé Vitor e Erick para Série B.

De volta à Sul-Americana
após seis anos, o Cuiabá
estreia hoje, às 19h15, na
Arena Pantanal, em Cuiabá.
O adversário é o Melgar,
do Peru, o que dá um sabor
ainda mais especial por ser o
primeiro duelo internacional
da história do clube
brasileiro. Em 2016, o Cuiabá
entrou na segunda fase, mas
caiu para a Chapecoense na
fase nacional da competição.

Em preparação para disputar
a Copa América de 2022,
a Seleção Brasileira entra
em campo, hoje, contra
um adversário de peso. Às
15h, a equipe da técnica
Pia Sundhage mede forças
com a Espanha, time da
melhor do mundo Alexia
Putellas, no Estádio José Rico
Pérez, em Alicante. A tevê
Globo transmite o amistoso
internacional ao vivo.

O meio-campista Rodrigo
Nestor sofreu uma entorse
no tornozelo e não estará
à disposição do técnico
Rogério Ceni para a estreia
do São Paulo na Copa SulAmericana. O time tricolor
enfrenta o Ayacucho a
partir das 21h30 de hoje,
no Estádio Inca Garcilaso
de la Vega, em Cusco,
pelo Grupo D do torneio
continental.

Após um dia de descanso,
a NBA contou com uma
rodada decisiva na terça-feira.
Quase todas as vagas para os
playoffs foram definidas na
madrugada, com destaque
para a eliminação do Los
Angeles Lakers, do astro
LeBron James. Sem jogar, ele
viu sua equipe ser derrotada
pelo Phoenix Suns por 121
x 110. Foi a sétima derrota
consecutiva da franquia.

A brasileira Beatriz Maia
Haddad, a Bia Haddad, e a
colombiana Maria Osorio
Serrano estão nas semifinais
do WTA de Bogotá. A
dupla sofreu bastante
no confronto de ontem,
diante da russa Anina
Anshba e da grega Valentini
Grammatikopoulou. Em sets
duros, ambas avançaram
com 7/6 (7/4) e 7/5 após
1h48 de partida.
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ROCK IN RIO
rock in rio/Facebook/reprodução

Por oscar Quiroga

ÁRIES

LEÃO

data estelar: Lua Vazia até
12h31, quando ingressa em
câncer. olha, que tenhas
mil e uma tarefas para
cumprir, e que o tempo
pareça curto para tudo isso,
não te condena a teres de
oprimir teu peito e garganta
com ansiedade, porque,
inclusive, ela atrapalha tua
eficiência. Procura exorcizar
sumariamente quaisquer
iniciativas que tua mente
ou emoção colocarem em
marcha para te intimidar
com a sensação ansiosa
de que tudo, com certeza,
dará errado. substitui a
ansiedade pela alegria,
atualizando em tua mente
a certeza inefável de que,
apesar de tudo e de todos,
as coisas vão se encaixando
e que, se nem tudo vai bem
no melhor dos mundos, no
mínimo tu poderás continuar a
fazer bem tua parte no mundo
de ponta-cabeça em que
existes. deixa tua ansiedade
falando sozinha, não lhe dês
ouvidos, mas respira com
alegria a oportunidade de
existir entre o céu e a terra.

21/03 a 20/04

22/07 a 22/08

ninguém, a não ser você, teria
capacidade para conduzir as pessoas
neste momento. Essa liderança
pode ser acidental, porque você
não a buscou, mas agora não é
para discutir a origem, mas se
dedicar a fazer o necessário.

a comunicação está mais fluida
do que o normal, e isso significa
que há margem mais ampla para
o entendimento. isso há de ser
aproveitado, porque normalmente
é por falhas de comunicação que
bons projetos afundam. melhor não.

TOURO

VIRGEM

21/04 a 20/05

23/08 a 22/09

as manobras que você precisa
fazer hão de ser pautadas pela
discrição, para que ninguém
perturbe sua ação dando palpites
que seria melhor não existirem.
a discrição é sua força nesta
parte do caminho, use-a.

Para não se perder nas
complexidades deste momento,
em primeiro lugar rejeite o temor,
porque esse não tem nenhum
conselho para lhe dar. a seguir,
assuma o comando da situação e
faça tudo de acordo com suas visões.

GÊMEOS

LIBRA

21/05 a 20/06

23/09 a 22/10

Quando participar de alguma
reunião, procure não tentar
ter a razão, porque, apesar de,
eventualmente, a razão estar do
seu lado, ainda assim seria melhor
você ouvir com atenção tudo
que as pessoas precisam dizer.

as complicações que derivam da
reunião das pessoas em torno de
uma ideia ou projeto em conjunto,
hão de ser tratadas com alegria,
porque significa que está tudo
em andamento. complicar é
bom sinal, apesar de tudo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
aproveite o dinamismo destes
dias para colocar em ordem os
assuntos que requerem sua atenção
e que, apesar de você contar
com pessoas que supostamente
os organizariam, precisa ser
você quem tome as rédeas.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Quando tudo parece ir por
água abaixo, é só você redobrar
a atenção e se dedicar a fazer
com suas próprias mãos o que
normalmente seria terceirizado.
Você verá que essa mágica resolve
muitas coisas impossíveis.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Para fazer grandes mudanças,
é preciso muito pouco, mas
normalmente a alma busca o
grandioso, em vez de se dedicar
ao pequeno. Para tudo dar
certo, considere com atenção os
detalhes da sua vida cotidiana.

Pré-venda do Rock in Rio 2022 supera edição anterior

Contagem regressiva

CÂNCER

ESCORPIÃO

PEIXES

» PEdro iBarra

21/06 a 21/07

23/10 a 21/11

20/02 a 20/03

o

a melhor maneira de lidar com o
temor e a ansiedade é dobrando
a aposta, porque se você gastar
seu tempo se escondendo do que
provoca medo, aí não restará vida
para viver. dobre a aposta, siga
em frente, faça o impossível.

sempre será tentador se lançar
a novas aventuras, mas neste
momento seria melhor você
se abster de sair por aí, em
busca de novas encrencas e, ao
contrário, se dedicar a preservar
tudo funcionando muito bem.

CRUZADAS

alguns sacrifícios são necessários,
mas há outros dispensáveis
misturados aos essenciais. neste
momento, sua alma precisa
lançar mão do discernimento,
para distinguir quais seriam
uns e outros. Você é capaz.

s shows e festivais estão dando os
primeiros passos para o retorno
em 2022. São Paulo já recebeu o
gigante Lollapalooza Brasil quase três anos depois da última edição que
havia tomado o Autódromo de Interlagos e abriu as portas para o retorno dos
shows e grandes eventos pelo Brasil. O
Rock in Rio, maior evento musical do
país e um dos maiores do mundo, pegou
a mesma onda e anunciou as atrações,
com a lista encabeçada por Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns n’
Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa,
e iniciou a venda de ingressos.
O resultado foi impressionante,
com o esgotamento de cinco dos sete dias do festival em menos de 24 horas de venda, sendo os dois primeiros
com os ingressos esgotados em menos de uma hora. Apenas os dias capitaneados por Iron Maiden e Guns n’
Roses ainda têm ingressos disponíveis.
O festival não pôde ser realizado em
2021, ano para o qual estava marcado,
por conta da pandemia. Então este ano
assinala o reencontro do festival e do público. Com mais palcos, mais atrações e
uma escalação eclética que vai do rap ao
metal, passando pelo funk, rock clássico,
MPB, pop e R&B, o primeiro Rock in Rio
desde 2019 promete ser mais um grande passo para o caminho do Brasil sediar os maiores festivais do mundo, ainda mais que a própria marca anunciou

o The Town, evento que alternará anualmente com o Rock in Rio.
As atrações escolhidas para compor
a line-up do palco Mundo deste ano são
muito diversas. Os rappers Migos e Megan Thee Stallion; as vozes pop Camila Cabello e Demi Lovato; bandas como Maneskin e The Offspring; e ícones
como Megadeth, Dream Theater e Billy
Idol. Os nomes brasileiros passam pela
estreante Iza, o ícone Djavam e as figurinhas carimbadas Ivete Sangalo, Alok,
CPM 22, Capital Inicial e Sepultura, que
convida a Orquestra Sinfônica Brasileira
para um show especial.

Encontros
“O projeto de um festival não é sobre
música, claro que a música é o principal,
mas é um projeto de encontros”, afirma
João Uchôa, arquiteto responsável pela
criaçaõ dos palcos do Rock in Rio e que
também assina o projeto doTheTown.“Você vai ali curtir uma experiência, o artista está ali, mas ele não é mais importante que o
público ou que o festival”, complementa.
O festival, que segundo o próprio criador Roberto Medina foi o primeiro no
mundo a deixar o público iluminado
durante os shows, retorna em busca de
trazer de volta a experiência que o público está sentindo falta, o calor da música.
Rock in Rio de 2022 quer fazer jus a própria música tema e mostrar ao público
como seria “se o mundo começasse agora, e tudo fosse nosso outra vez”.

TANTAS Palavras
Por José carLos ViEira

CHÁ COM AMIGOS
Ah, não!...
Eu não colocaria irrigação mecânica
em meu jardim.
Costumo molhar as plantas
como quem toma chá com os amigos.
Alexandre Heilbuth
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» RICARDO DAEHN
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da Terra. Talentoso, simpático e divertido, Sonic
se desdobra em aventuras que transbordam tons
de caricatura.
Nascido do universo da franquia japonesa,
com games populares por
mais de 30 anos, Sonic 2
traz — em meio à realidade da anunciada aposentadoria de Jim Carrey,
aos 60 anos — a ameaça de aniquilamento da
civilização. O guerreiro
equidna Knuckles entra
em cena, num esquema
que tenta destruir Sonic.
Se o primeiro filme foi
orçado em US$ 95 milhões, o segundo bateu
a casa dos US$ 110 milhões. Importante lembrar que, antes de Sonic,
o diretor Jeff Fowler tinha no currículo apenas
uma indicação ao Oscar
de melhor curta-metragem, pela animação Gopher Broke (2004).
A jornada pelo mundo
do protagonista colorido, que abraça apelidos
de Mancha Azul até Demônio Azul, passando
ainda pela alcunha de
filhote de Pé Grande,
tem muito menos interferências de drones,
que se viram exaustivamente multiplicados no
primeiro filme. Agora, ganham mais intensidade,
na trama, os parceiros, e
inimigos, em live-action.
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Paramount Pictures

C

riado numa animação que deu destaque
para os frondosos espinhos azuis, o ouriço
Sonic, que, há dois anos, chegou às telas de cinema, cravando uma elevada bilheteria
(na ordem dos US$ 320 milhões), retorna para estrelar
Sonic 2 — O filme. Com potencial para alcançar a marca dos quase 500km/h, Sonic
ganha o codinome de Justiça
Azul, num novo estilo de vida,
em que pretende aprofundar a integração com os humanos. Vale a lembrança de
que ele chegou a Green Hills
(Montana), por acaso, e teve
que camuflar sua existência, durante anos, a partir de
uma orientação de uma tutora chamada Garra-Longa.
Vindo de uma ilha misteriosa, Sonic — que no primeiro filme evitou o contato com
seres humanos a todo custo
— perpetua o poder da carga
que carrega: uma porção de
anéis mantidos como espécie
de escudos. Na recém-chegada aventura dos cinemas, de
novo, comandada pelo diretor Jeff Fowler, está disposta uma jornada que envolve guardiões de uma poderosa esmeralda. Sonic, por sua
vez, segue interagindo com
o policial Tom (James Marsden) e Maddie (Tika Sumpter), a dedicada companheira do agente da lei da pequena cidade em que se instala.
Megalomaníaco e irritante, o divertido personagem de Jim Carrey segue
comandando, no posto de
oponente de Sonic (na voz
de Ben Schwartz), o bigodudo doutor Robotnik. A
frente de ação, entretanto,
se amplia: se no primeiro
filme, Sonic era foragido de
vilões e se obrigava ao isolamento; agora, o popular
boneco da ação derivada
dos games ganha a companhia da raposa Tails (interpretada na voz de Colleen
O´Shaughnessey), e que
tem origens bem distantes

Paramount Pictures/Divulgação

SONIC 2 ESTREIA COM PREVISÃO DE SE TRANSFORMAR EM FENÔMENO DE PÚBLICO, MAS O CIRCUITO
DE CINEMA RESERVA ESPAÇO PARA FILMES ARTÍSTICOS, COMO TRE PIANI E O PACTO

AZ

ANÁLISE

Jim Carrey,
às vésperas
da prometida
aposentadoria,
encarna um
vilão

Muito drama talhado em módulos
Existe uma alternância de
modalidades dramáticas que
permeiam a obra do premiado diretor Nanni Moretti, ora
interessado numa crítica social
(como em Habemus Papa e O
crocodilo) e ora afundado em
dramas ou comédia desenfreadamente íntimos (casos de Minha mãe e Aprile). Com o mais
recente título, Tre piani, o artista italiano consegue fundir
as vertentes, em doses que resultam em um filme que desperta a curiosidade, mas que
não deixa de padecer, com as
abruptas passagens do tempo
dispostas na adaptação do texto do israelense Eshkol Nevo.
Na linha das recentes estreias
brasilienses dos filmes apresentados no último Festival de

Cannes — que trouxe Drive my
car, Annette, Benedetta e A ilha
de Bergman —, Tre piani fica
mais para A crônica francesa, comandado por Wes Anderson, a
partir de um arsenal de personagens. No diferencial está a visão
geralmente muito dura de Moretti. Ele, que já venceu a Palma
de Ouro do Festival de Cannes,
em 2001, com o pesado O quarto
do filho, volta a falar da falta que
os outros fazem para seus conhecidos, entes e amados.
Em Roma, a galeria de seus
personagens é ampla, trazendo: a bela Denise Tantucci, na pele da ninfeta Charlotte; Riccardo Scamarcio, como Lucio, um homem casado
com impulsos à flor da pele e
Marghrite Buy, excepcional, na

Imovision/Divulgação

Cena do filme Tre piani: Riccardo Scamarcio
é um pai repleto de contradições, no enredo

interpretação de Dora, a mãe
obrigada a uma pesada decisão. Alba Rohrwacher, vivendo
a solitária mãe de primeira viagem Monica, completa o time,
ao lado de Alessandro Sperduti, que compõe o abjeto
Andrea, jovem inconsequente e beberrão, incapaz de assumir responsabilidades.
O ponto em comum a unir
os enredos está no fato de as famílias se cruzarem, a todo momento, num pequeno condomínio italiano. A interação testa
os limites sociais, e, sob a máxima de a intimidade ser danosa,
os personagens armam ciclos
de amor e ódio. Acima das desavenças que plantam, flutuam
os julgamentos que empreendem, e a verdade de algumas

situações que tratam de recriar
e contaminar sem apostarem na
comunicação objetiva, transparente e saudável.
Curioso é ver um diretor (e
ator) do porte de Moretti acertar o tom com dramas, em grande parte, fomentados por personagens femininos. Há o pai paranoico por causa dos indícios
de estupro da filha, a mãe impedida de falar com o filho, a moça
que, diante da braveza do marido, tem a relação com o cunhado interditada e ainda o sofrimento de uma idosa que vê o
marido difamado. Tratando de
ciúmes e amor, Moretti dá conta de muita sentimentalidade
e, no mesmo peso, traz à tona a
importância da justiça e do senso de amabilidade (RD).

OUTRAS ESTREIAS
Bonfilm/Divulgação

Rolf Konow/Divulgação

O PACTO
Foi em 1986, com os astros Meryl Streep e Robert Redford, que o
produtor e diretor Sydney Polack venceu o Oscar de melhor filme,
com o romântico Entre dois amores. Na famosa abertura, com a
protagonista enunciando: “Eu tive uma fazenda na África. Eu tive uma
fazenda na África, aos pés do monte Ngong”, já se notava o peso da
literatura de Karen Blixen na adaptação para o cinema. É justo na figura
dela que o diretor Bille August se concentra em O pacto, novo filme
nascido de obra assinada por Thorkild Torpe. Birthe Neumann e Simon
Nennebjerg encenam o retorno para a Dinamarca da famosa escritora
Karen Blixen, que perdeu amor e fazenda, além de ter sucumbido à
doença. Na trama, Blixen será um farol incontestável de ensinamentos
para o poeta Thorkild Bjornvig, décadas mais jovem do que ela.

CAIXA PRETA
O thriller conduzido por Yann Gozlan
é encabeçado por Pierre Niney e
pela lenda do cinema francês André
Dussolier. Apresentado no Festival
Varilux, o filme parte de um acidente
aéreo ocorrido no voo Dubai-Paris.
É a partir daí que a segurança na
aviação civil é examinada por um
personagem que levanta toda a sorte
de fatores do acidente: seria falha
técnica? Teria sido erro humano ou,
pior, violento terrorismo?
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ÁGUAS CLARAS

COMPRO, PAGO À VISTA

3QTS/2QTS alugado ou
desocup. SR Imóveis
99109-6160 Zap c9417
4 OU MAIS QUARTOS

1.2

ASA NORTE

JRC VENDE!!!

415 3 QTOS Apto em Ótimo estado, vista livre,
nasc. DCE 1ºandar.
98413-8080 c8081
4 OU MAIS QUARTOS

1.2

ASA SUL

414 3QTOS 1 ste reformado 98401-3270 c472
4 OU MAIS QUARTOS
307 R$1.530.000 vazado, 155m2, com armários. 99999-3532 c8165

ILHAS MAURÍCIO

1.2

SUDOESTE

1.2

TAGUATINGA

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

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

PARK SUL 4qtos 3 suítes reformado, 2 garagens soltas, nasc frente p/ piscina, lazer completo. 99981-1128

ASA NORTE

ASA SUL

CRUZEIRO

SQSW 105 3qtos 1ste
armºs DCE 4ºand vista livre nascente, desocupado 1 garagem ac financ/
Fgts 98466-1844 c7432

QUITINETES

2 QUARTOS

TAGUATINGA

713/913 PAULO ALENCAR Vde kit mobiliada
vazia c/02 vagas gar.
Tr: 3361-6464 996181744 cj6131

QD 1409 PAULO ALENCAR Vde apto 2qtos
c/elev. vazio 3361-6464
99618-1744 cj6131
QD 401 PAULO ALENCAR Vde apto 2qtos vazio 1ºandar R$ 300.000
Tr: 3361-6464 996181744 cj6131

OPORTUNIDADE 1.150.000

QI 09 4 suítes Elevador.
Aceito Apartamento
98199-6100 c12388
CNB 14 Ed. Porto da Barra, próx. Sesc 2qts sala
cozinha 2 banheiros reformado nascente 1 vaga
garagem 94m2 área total quitado escriturado.
Ac. Financiamento Plantão. Faça esse grande investimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br
3 QUARTOS

1.1

APARTHOTEL

QUITINETES

VISTA ESPETACULAR

MELIÁ BL D Flat 01 suite sala varanda 10º andar de canto decorada
3042-9200/ 99109-6160
Zap.Sr Imóveis c9417

1.2

2 QUARTOS

OPORTUNIDADE!!

APARTAMENTOS
ÁGUAS CLARAS
1 QUARTO

PRECISAMOS URGENTE para venda do seu
imóvel. Desde já agradecemos a parceria, que
muito nos honra. Ligue:
3351-9547 / 999745385 cj7097 www.
geraldovieira.com.br

MIRANDA .. AVALIAÇÃO
VENDA, DOCUMENTOS
22ANOS DE EXPERIÊNCIA

SCLRN 307/6 Vdo sala
massagem desocupada
(porteira fechada). F:
98121-2023 c8827
2 QUARTOS

2 QUARTOS

R 37 Sul R$498.800,00
Oportunidade! Requinte
e Sofisticação! Apt 2qts
cozinha planejada suíte
lazer completo. Ac. carro 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

E V

N D A

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

311 NORTE 2qtos, com
suite, nascente, canto, lindo. Tel/zap 99983-5499
707 ELEVADOR! Só
R$470mil! Desocupado!
com Varanda! Nascente! 99999-3532 c8165
710/711 PAULO ALENCAR vde apto 2qtos +
DCE com elevador vazio 66m2 Tr: 3361-6464
99618-1744 cj6131

108 SUL 2 qtos, DCE,
andar alto, vista livre,
100m2. Excelente Apto!!
Tr: 98413-8080 c8081
103 SQS Bloco A Apto
duplex de 02 qtos, 02 banheiros, 01 vaga coberta, 98 m2, elevadores e
ótima localização. Tratar: 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004
4022QTOSDCEdesocupado 98401-3270 c472

2 QUARTOS

OUTROS ESTADOS

VENDO APTO 3qtos
100m2 ótimos arms,próx
Shopping Leblon,metrô
e praia.Tr: 99978-9737
1.3

CASAS
LAGO NORTE

N D A

4 OU MAIS QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA

QL 10 RS 1.800mil térrea 4qts ste lazer Ac imóvel (-) valor MAPI 985224444 CJ27154

215 ORIGINAL nascente bloco c/ salão de festas e academia vista livre frente e fundos
984397890 c6404

3 QUARTOS

402 SQS elev 3qts ste
DCE vazado 103m2
úteis Ac financ. MAPI
98522-4444 CJ27154

307 - BL.J Vdo Apto. Original, andar alto, vista livre. Sala ampla, 3/4 c/
arms., 2 wc (suíte), coz.
c/arm., á.serv., DCE e
gar. R$ 1.200.000/á vista.Ótimo estado. Saback Imóveis P/ver ligue
3445.1105 CJ 3506

410 SQS 3 qtos, DCE,
2º andar, canto, vista livre, nasc,86m2, quitado.
Só a vista. 99127-4863
411 SQS 3qts ste DCE
elevador garagem vazado Ótimo preço MAPI
98522-4444 CJ27154

WILIANS C1613

3 QUARTOS
AOS 04 PAULO ALENCAR Vde ótimo apto
3qtos ste armários nasc
vista livre 3361-6464/
99618-1744 cj6131
SUDOESTE
2 QUARTOS
QRSW 05 R$ 570.000,
2q totalmente refor vazado 99981-9390 cj4371
QRSW 07 2º andar barato 2qts, bloco partilhado,
AC. Financ. MAPI
98522-4444 CJ27154
QRSW 07 PAULO
ALENCAR Vde apto
2qtos c/ arms 2ºand
coz. americ 3361-6464/
99618-1744 cj6131

RIACHO FUNDO

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

JRC IMÓVEIS

RIACHO FUNDO

RIO DE JANEIRO

QE 02 Cond. Riachuelo
3 qts + DCE, elevador,
2 vagas de gar. 2º andar. Tr: c/ o proprietário.
61 99824-0333

OCTOGONAL

1.3

QN 30 R$210 mil quitda
lage, td cer. 99370-5571/
99269-0200 cj20220

PARK WAY

QD 23 4 suites 2 pav .
escritório, DCE, piscina,
churr. lote 3.000m2 escriturado + área verde. R$
1.590.000. Ac. proposta.
98413-8080 c8081

3 QUARTOS

3 QUARTOS

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

OPORTUNIDADE!!

QI 23 4qtos, sendo 2 suites e 2 semi suite. 2
DCE térrea piscina churrasc. Aceito apto!
999037059 c8081

4 OU MAIS QUARTOS

3 QUARTOS

102 A 416 SUL 3qts pagto 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 financiamento MAPI
98522-4444 CJ27154

BELÍSSIMA VISTA

QI 21 casa + terreno ponta seca 1.320m2. Oportun. 98199-6100 c12388

BESSA IMÓVEIS

CSB 06 3qts arms2wc
sacada reform gar desoc ac fin 98577-7773
99983-0761 c4189

GUARÁ

E V

LAGO SUL

LINDA VISTA

3 QUARTOS
105 SQSW 3qts ste
DCE gar alto nascente,
Ótimo preço! MAPI
98522-4444 CJ27154
303 SQSW PAULO
ALENCAR ótimo apto
3qtos vazado 149,33m2
útil Tr: 3361-6464/
99618-1744 cj6131

1.3

QNJ 58 Bloco E Excelente Apartamento 1º andar
desocupado 2qtos DCE
sala cozinha banheiro
área de serviço, reformado. Aceito Financiamento. Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

LAGO SUL
4 OU MAIS QUARTOS
QI 05 lt 1.320m2 5stes
800m2 á.constr. 984013270/ 3327-0621 c472

1 QUARTO
QN 15C $216mil 3cs no
mesmo lt 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 15E R$ 300.000, Galpão 175m2 cj20220
www.lucasimoveis.net
2 QUARTOS
QN 07A $330.000 2qts
suite escrit 99370-5571/
99269-0200 cj20220
QN 12C R$ 150mil 2qts
sl coz banh cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 14E 280mil 3cs no lt
lje 233m2 99370-5571
99269-0200 cj20220
QN 14 D $350.000 escr
laje 99269-0200 c20220
www.lucasimoveis.net
QN 18 R$175.000, lage
2qt sla coz 99370-5571/
99269-0200 cj20220

QNC01Excelenteinvestimento. Imóvel misto Residencial / Comercial com
pequenaconstrução.Quitado e escriturado. Ac. Financiamento. Faça hoje
esse grande investimento. Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QNL 06 conj J casa
14, vdo casa só no lote terreno de fundo
grande 98148-7615

2
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1.3

TAGUATINGA

CASAS

CLASSIFICADOS
1.3

TAGUATINGA

1.4

SAAN/SIA/SIG/SOF

SALAS

4 OU MAIS QUARTOS

SAAN/SIA/SIG/SOF

TAGUATINGA
2 QUARTOS

QNL 06 conj J casa
14, vdo casa só no lote terreno de fundo
grande 98148-7615

QNC01Excelenteinvestimento. Imóvel misto Residencial / Comercial com
pequenaconstrução.Quitado e escriturado. Ac. Financiamento. Faça hoje
esse grande investimento. Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br
3 QUARTOS

QNL 02 Conjunto 3qtos
sala cozinha 2 banheiros laje + forro cerâmica
blindex, reformada, excelente imóvel, próximo Super Adega. Aceito financiamento.Plantão.Façaesse grande investimento.
3352-0064 99974-5385
cj7097
www.
geraldovieira.com.br

QNA 06 Sobrado construção nova. nascene 4qts
3stes sala copa cozinha
lavabo área de lazer compl. churrasq. piscina ár
de serviço coberta nascente garag c/6 vagas
QuitadaeEscriturada.Faça hoje esse grande investimento. Plantão! Tr:
3352-0064 99974-5385
cj7097
www.
geraldovieira.com.br

QNL 10 Excelente casa
colonial toda na laje suíte sala copa conjunto.
Terreno de 200m2 vazado. Excelente ponto comercial. Aceito financ ou
troco por Apto na QNL.
Faça hoje esse grande investimento. Plantão!
3352-0064 99974-5385
cj7097
www.
geraldovieira.com.br

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

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

QNA 40 Excelente sobrado colonial nascente
4qts 3stes Dce 2salas cozinha planej. armários
nos quartos, cerâmica, tábua de correr cerâmica,
coz. goumert churrasq,
garag 6 vgs.quitada escriturada, Ac financiamento Plantão. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QNA 32 Nascente colonial reformada 4qtos 3 suítes 2 salas cozinha excelente imóvel. 3351-9547
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

CNG 02 Ed. Taguacenter. Vendo Excelente sala c/ banheiro, nascente.
99585-8326 c4138
1.5

PARK WAY

MELHOR LOCALIZAÇÃO

102 A 316 Lojas alugadas ou desocupadas
3042-9200/99109-6160
Zap Sr. Imóveis CJ9417

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

SUDOESTE

SAAN/SIA/SIG/SOF

QRSW 01 PAULO
ALENCAR Ed. Silco
vde loja canto alugada
R$320.000.000 33616464/996181744 cj6131

SOF SUL Qd 19 galpão
350m2. Ótima localização R$1.500.000,00. Tr:
(61) 98127.0376

TAGUATINGA

TAGUATINGA

QNA SETOR H Norte,
preciso urgente de loja
para alugar, excelente inquilino. 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br
VALPARAÍSO

1.7

SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
CONSÓRCIO

BANCORBRAS

OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contemplada ou não. Tr:
99552-8132 Whats.
COMPRO CONSÓRCIO Contemplado ou
não. 61 99615-6164

IMÓVEIS
ALUGUEL

COMPRO PAGO À VISTA

LOJAS

SERRA BONITA-MG
Vdo Área 10 hect, c/
casa 2qtos cercada bastante água criação de porcos tanque p/ peixes
(61) 99646-1315 whats

2

ASA SUL

LOJAS E SALAS

OUTROS ESTADOS

JARDIM INGÁ
PARQUE ESTRELA Dalva IX. Excelente lote para comercio/industria / escola. 1.180m2 frente para pista. 3354-4312
99585-8326 c3505

DISTRITO FEDERAL
E ENTORNO

ENGENHO DAS LAJES 1km do asfalto, 9,6
hectares na escritura, podendo chegar 12/13 hectares na medição. Casa
sede com 2 suítes + 1 reversível, chalé para hóspede com 2 suítes salas
e varandas, casa caseiro + piscina + galpão de
lazer com churrasqueira
+ou - 80m2. Ótimo para
lazer, morar e cultivar.
Posso estudar permuta
por apartamento, preferencialmente em Águas
Claras.TratarLibanio.Fone 61 99985-7091

LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

ARNIQUEIRAS SHA
CJ 05 lote 270m2 Excelente condomínio fechado. R$ 285.000,00 Localização privilegiada. Excelente oportunidade. Ligue e confira! Tratar:
98575-6009 c8086.
www.acbimoveis.com.br

1.4
QNL 08 Conjunto 3qtos
sala, cozinha, banheiro
+ 1qtos sala cozinha banheiro nos fundos.
Quitada e escriturada só
R$390.000,00 Faça esse grande investimento.
Plantão! 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

C.E.PARQUE BSB . Sl
C/ Grg Excel. Local. Telefone: 3326-2222 Cj
1700
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2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.2

APARTAMENTOS
ÁGUAS CLARAS
1 QUARTO

CNB 07 Urgente ! ( raras e preciosas ) ! Para
empreiteiros : ( duas )
projeções (600 m2, cada ). Constroem até 7x
cada. Por motivo excepcional, preço ‘‘muito
abaixo‘‘ da referência lógica de mercado. (61)
9.8160-0202 Aragão
c2072
1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

UNO RESIDENCE

R 31 Norte sala, cozinha,suíte,garagemsolta. 99981-1128
2 QUARTOS
RUA 37 Sul - Ed. Sunset - Duplex novo, fino
acab. Salão, 2 qtos., 2
wc, coz., americana, muitos arms. garagem, completa estrutura de lazer.
prox. metrô. R$2.500,00
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506.
ASA NORTE
QUITINETES

OPORTUNIDADE ÚNICA!!

QD 01 R$4.900.000.00
prédio frente BR Shopping Valparaíso 1.500
m2 área const. Alugado
por R$29.500,00. 984661844/981751911 c7432

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO
SANTO ANTÔNIO do
Descoberto-GO - 50hc.
lindo sítio, curral, muita
água Ac. imóvel c/prop.
99981-9390 cj4371

GARDEN PARK

911KITMobiliadadecorada BL A 203, BL E 121,
com garagem 991096160 3042-9200 Sr. Imóveis cj9417

2.2

ASA NORTE

ED PARK NORTE

915 NORTE 2 kits lindas semi mobiliadas c/
garagem Mário Soares
9.9976-3789 c4459
SGAN 911 - Alugo Bl.H/
apt.19. Ed. Gardem Park. Sala, qto, copa, wc e
garagem. R$ 1.100,00
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506
2 QUARTOS
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
STN SOF Norte Qd 02
Bl B lt 13 ap 101 alg ap
3q a.emb sl cz R$1.400.
99157-7766 c9495
312- ALUGO Bl.H/106.
Prédio c/ brinquedoteca,
academia e salão de festas. Sala,3/4 c/arms.,wc,
coz., DCE.R$ 2.500,00
Saback
Imóveis
F/3445.1105 C/3506
4 OU MAIS QUARTOS
202 - ALUGO Bl. F/201.
4/4 c/arms. (2 suítes). Reformado, fino acabamento, excepcional. Sala,
wc,coz/arms., área e wc
serv. Garagem c/arms.,
R$4.200,00. Saback F/
3445.1105 C/3506.

Brasília, quinta-feira, 7 de abril de 2022
2.2

ASA SUL

202 - BL. B/305. Reformado. nasc., Salão, 3/4
c/arms, 2wc (suíte c/ closet) copa/coz,. c/arms, á.
serv., DCE, gar.
R$4.600,00. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.
215 - ALUGO Bl. A - Apto. de luxo e decorado, fino acab. Todo mobiliado. Reformadissimo de
3 qtos p/2/4 c/escritório.
Salão,2/4 (suíte c/hidro)
2 wc copa/coz., c/arms.,
área serv., garagem. Prédio 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.
Saback
Imóveis
3445.1105 CJ 3506.

3 QUARTOS
SQSW 302 Bl. D Apto,
03 qtos, 1 suíte, DCE, sala com varanda, armários, vaga, lazer completo
piscina, academia. Tratar: 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004
TAGUATINGA

QNM 34 Alugo Apt 1qto
frente parada de Ônibus. 99585-8326 c4138

C 02 alugo apto Centro
de Tag., 2qts, banh. e
coz. c/ armários, DCE, garagem no subsolo. R$
1.400. Tratar com Aureliano ou Rainer 3967-6068
/ 98244-6146

CRUZEIRO

QD 1311 2qts sala cozinha wc Ár serviço elevador 99585-8326 c4138

CASAS

2.3

4 OU MAIS QUARTOS
QNL 16 Alg casa 3pav
6qts ste gar área 275m2
99983-1953 c3149
2.4

LOJAS E SALAS

3 QUARTOS
QE 38 CL 02 Lt 12 Ap
101 alg apto 3qts arm.
emb. ar cond R$1.400
Tr: 99157-7766 c9495
SOBRADINHO
3 QUARTOS

PERFEITO PARA ALUGAR

QD 02 AP c/ reforma básica boa, bancada de granito de 200 x 70, armºs
de formica e guarda roupa de compensado de
madeira.99958-3595.

SCN QD 02 Bl. B Shopping Libert Mall - sala
com dois ambientes sendo um recepção e outro
com banheiro e garagem privativa. 32255320 - Módulos Consult. CJ5004

SGAS 910 / Via Brasil Alugo Bl."D"/446,
c / 4 0 m2 .
Sala
c/recepção, 2wc (ar
cond.)R$1.100,00.Saback - F/3445.1105 CJ
3506

JRC ALUGA!!!

SRTVS 701 Centro Empresarial Brasília 38m2
8º andar de canto.
98413-8080 c8081
SGAS 910 / Via Brasil Alugo Bl."D"/446,
c / 4 0 m2 .
Sala
c/recepção, 2wc (ar
cond.)R$1.100,00.Saback - F/3445.1105 CJ
3506

3
VEÍCULOS

1 QUARTO
COND. QUINTAS da Alvorada- Qd. 05 Conj.08,
Cs. 21. 1ª locação. Casa térrea. Sala conjugada c/cozinha., quarto/
arm., wc, á.de serviço e
garagem. R$ 2.800,00.
Saback
Imóveis
F/3445.1105 CJ 3506.

GUARÁ

AE 02 Bl.B /119 Res.
Belvedere.Sala,1/4.wc,
coz/arm. R$900.Saback
F/3445.1105 C/3506.

ASA NORTE

SCN QD 01 Alugo sala
c/garagem Central Park
33 m2 recepção lavabo
19º andar $ 850 Cond
$810 IPTU $407. Tr:
99212-6212

JARDIM BOTÂNICO

TAGUATINGA

1 QUARTO

2.4

ASA SUL
1 QUARTO

314 SQS Bloco A Apto
BC 04, vazado com 04
qtos, 01 suíte com closet, armários em todos
os cômodos, 02 vagas
garagem, 02 DCEs. Tratar: 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004
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

2 QUARTOS

3 QUARTOS

SUDOESTE

2 QUARTOS

2 QUARTOS

210 SQS Bl. E A Apto,
03 qtos, 01 suíte com closet, ar condicionado, armários, DCE e vaga de
garagem.LindoApto!Tratar: 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004
402- BL.L /203. Prédio
c/ elevador. Amplo apto.
vazado. Salão, 3/4 c/
arms., 2 wc (suíte), coz/
arm., á. serv., DCE, ótimo estado. R$3.300,00.
Saback
Imóveis
F/3445.1105 CJ 3506.
403 SQS BL O Alugo apto 3 qts recém reformado, 1º andar. Tratar direto proprietário. R$
2.600,00. 61-99661524

SUDOESTE

4 OU MAIS QUARTOS

ASA SUL

116 ALUGO Bl./J/403Reformadíssimo.Nascente, vista livre. Sl. ampla,
2/4 c/arms. 2 wc, coz., c/
arms., planejado e á.
serv. R$ 3.200,00 Saback 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

3

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

X6 13/14 R$ 189.000 Gasolina Branco 43800
KM usado. 999040666
MERCEDES

SALAS
ASA NORTE
SCLN 109 Bl. C sala comercial,mobiliada,arcondicionado, varanda com
vista livre e ótima localização. 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004

C 180 19/20 faturada
em fev/21 único dono
10MKm preto na garantia Tr: 99275-8882
VOLKS
GOL/05 Plus inteiro V.
elétrico Vdo/Troco.
99909-7931/99969-9595

4
3.1

3.1

VOLKS

3.1

OUTRAS MARCAS

AUTOMÓVEIS
FABRICANTES

PORSCHE MACAN Prata 2021- 170km 520Mil
F99972-8984 Particular

VOLKS

LEILÃO DE VEÍCULOS

GOL 18/19 1.6. Leilão
on-line dia 08/04 às 11
hs. Edital completo e fotos: multleiloes.com
Informações:(61) 34652203/2542.

OUTRAS MARCAS

3.2

CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS
FABRICANTES
JEEP

RENEGADE 16/16 Oportunidade R$ 67000 Flex
Branco 86500 KM usado. 61-984745979

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, quinta-feira, 7 de abril de 2022
3.2

VOLKS

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

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

BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS

3.6

ALUGUEL

4

3.5 OUTROS VEÍCULOS

3.6

PEÇAS E SEVIÇOS

CASA
& SERVIÇOS

3.5

TIPOS

ALUGUEL

BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS
BICICLETA MONARK
10 Positron 1984 Nova
61-984087516

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

BICICLETA MONARK
10 Positron 1984 Nova
61-984087516

CONSÓRCIO

LOCA VIP

CARTA CONTEMPLADA

TEMOS BASTANTE
opções, compramos e
vendemos, faça sua
cotação!! End: SBN
QD 02 Bl J salas
1112/1115. 61-33261280/61-98406-1067/
61 99982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

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

4.1

BANHEIRA DUPLA
com hidro e aquecimento . Lucas 995535119

B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendimento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br
DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS Procuro escritores que precisem formatar livro. 61-998410469
INSTALACAO E MANUTENÇÃO de Ar condicionado 61-999746854
LAVA-SE CAIXA
D’água, pisos, vazamentos, etc 61-995521988
VIDRAÇARIA VIDRO
Forte. Faça seu orçamento 61-99984-6003 whats
DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS Procuro escritores que precisem formatar livro. 61-998410469

POÇOS ARTESIANOS

GEO NORDESTE

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

GEO NORDESTE

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

ELETRICISTARESIDENCIAL e predial. 995551902
4.5

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
ENGENHARIA

OBJETO: Prestação de serviço de instalação de sistema de detecção e alarme
de incêndio para o Edifício Anexo II e de sistema de combate a incêndio para
os Edifícios Anexo II e Anexo III da Câmara dos Deputados, compreendendo
serviços civis, de arquitetura, instalações elétricas, eletrônicas e mecânicas,
testes e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO faz público que
transferiu a reabertura da licitação em epígrafe para o dia 25/04/2022, às 10h,
em face de alterações feitas no Edital.
EDITAL E INFORMAÇÕES: 14º andar do Edifício Anexo I – fone (61)
3216-4906; bem como nos endereços eletrônicos www.camara.leg.br e
www.comprasnet.gov.br.

CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamento/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Interessadosentraremcontato 61-996247880

DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Pregoeiro

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

ELÉTRICA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 68/2021

OUTROS PROFISSIONAIS

OUTROS PROFISSIONAIS

MATERIAIS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4.5

PISCINA

CALHAS, RUFOS , Pingadeiras 06 mts qquer qtde e bitola. 61 996235265
CALHAS, RUFOS , Pingadeiras 06 mts qquer qtde e bitola. 61 996235265

PISCINA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA Contato 61998315874

DETETIVE ALESSANDRA

ADULTÉRIO FOTOS
Nº 1 com filmagens, flagrante. Sigilo e discrição. Gps / Monitoro
24h.Trabalho todas as
áreas.(61)99810-6976
4.6

SOM E IMAGEM
TELEVISÃO

TV BOX Smart TV Lista
70000 Conteúdos Tv
Box Smart R$ 25,00 63 99981-4456

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM BRASÍLIA/DF
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizada pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº
52.568.821/0001-22, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 27/04/22 (1º leilão) e 04/05/22
(2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: Lote 8 - Brasília/DF. Bairro Águas Claras (Norte).
Rua das Figueiras (Lt. 7). Lj. 75. Área priv. 52,50m² e fração ideal de 0,004684. Mat. 287.246 do 3º RI local. Obs.:
Imóvel localizado no pavimento térreo do empreend. Vista Tower. Regularizações e encargos perante os órgãos
competentes de eventual divergência da área privativa/construída que vier a ser apurada no local com a
cadastrada na Prefeitura Municipal e averbada no RI, correrão por conta do(a) comprador(a). Ocupada. (AF)
Lance mínimo: 1º Leilão R$ 1.095.699,07. 2º Leilão R$ 397.436,39 (caso não seja arrematado no 1º leilão).
COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br• imoveis@pestanaleiloes.com.br

CORREIO BRAZILIENSE
4.7

CÃES

4.7

DIVERSOS
ANIMAIS
DOMÉSTICOS
CÃES

PASTOR ALEMÃO - filhote 2 meses, c/ pedigree 61-981151109
PASTOR ALEMÃO - filhote 2 meses, c/ pedigree 61-981151109
OUTROS
LEILÃO DE ARTE, Relógios e Joias. Casa Amarela 61-999053050

CLASSIFICADOS
5.2

CONVOCAÇÕES

CONVOCAÇÃO
ABANDONO DE
EMPREGO

A SRA. JHENIFFY LORRANY Pinheiro Rocha.
Pelo presente, fica a
Sra. Jheniffy Lorrany Pinheiro Rocha notificada
para, no prazo máximo
de 24 horas comparecer nesta empresa e justificar as faltas que estão
ocorrendo desde o dia
03/03/2022, portanto há
mais de 30 dias, sob pena de incorrer em abandono de emprego, com
a rescisão por justa causa de seu contrato de trabalho.

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

COMUNICADOS,
5.2 MENSAGENS E EDITAIS
CONVOCAÇÕES

A EMPRESA
ATIVA BRIGADA LTDA
CONVOCA

O FUNCIONÁRIO ONIAS Paulo de Jesus para comparecer ao escri- tório da empresa
no endereþo QN 204
Conj 1 A Lote 07 Sala
102 - Samambaia Norte.

MÍSTICOS

DONA PERCÍLIA

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

5.2

RELIGIOSOS

RELIGIOSOS
NOVENA PODEROSA
Ao Menino Jesus de Praga. Oh! Jesus que disseste: peça e receberá, procura e achará, bata e a
porta se abrirá, por intermédio de Maria Vossa
Sagrada Mãe, eu bato,
procuro e vos rogo que
minha prece seja atendida, (menciona-se o
pedido). Oh! Jesus que
disseste: tudo o que pedires ao Pai em Vosso Nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria Vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida (menciona-se
o pedido). Oh! Jesus
que disseste: o céu e a
terra passarão, mas minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, Vossa Sagrada
Mãe, eu suplico que minha oração seja ouvida
(menciona-se o pedido.
Rezar 3 Pai Nosso,1 Salve Rainha e 1 Credo.
Em casos urgentes esta
novena deverá ser feita
em 9:00hs. Agradeço a
graça alcançada NF.

5.4 OPORTUNIDADES
CRÉDITO
DINHEIRO E
FINANÇAS

PREVICRED

DINHEIRO NA HORA
Para funcionário público
em geral com cheque,
desc. em folha, déb. em
conta sem consulta spc/
serasa. Tel: 4101-6727/
98449-3461

A EMPRESA
ATIVA BRIGADA LTDA
CONVOCA

O FUNCIONÁRIO ONIAS Paulo de Jesus para comparecer ao escri- tório da empresa
no endereþo QN 204
Conj 1 A Lote 07 Sala
102 - Samambaia Norte.
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA.
CNPJ: 04.388.688/0001-80 – NIRE: 5240000710-2 – BCB ID: Z 9989954

EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO EXTRAJUDICIAL (ONLINE)

LEONY GOMES DOS SANTOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial, CPF. 288.468.931-15, JUCEG nº-34, com escritório na Rodovia BR-153 – Km 17 – DAIAG – Aparecida de Goiânia-GO. Fone: (62) 99679 7098, autorizado
pela Credora Fiduciária, PATRO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ nº 97.548.265/0001-60, venderá o
imóvel abaixo descrito, na forma da Lei 9.514/97, em PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO,, no dia 25/04/2022 às
09:00 horas, de forma online, através do site: www.leiloesbrasil.com.br. DEVEDORES FIDUCIANTES: LEONARDO NEVES MACHADO, CPF. Nº 153.674.791-20 – FRANCISCO DE ASSIS NEVES MACHADO, CPF.
nº 182.227.731-00 e APARECIDA MARIA NEVES MACHADO, CPF. nº 296.232.191-72.. A venda se dará
à vista, sendo as despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual de 5%, despesas de: escritura,
registro, impostos, IPTU, condomínio e desocupação do imóvel, de inteira responsabilidade do arrematante,
ficando ainda, ciente das normas de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública, conforme explicito
no Av.5-139054 da presente matrícula. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL (BRASÍLIA-DF) SALA Nº 219, SITUADA
NO 2º PAVIMENTO DO “EDIFÍCIO VICTORIA OFFICE TOWER” – BLOCO “A” DA QUADRA 04 DO SA/
SUL, DESTA CAPITAL. MELHOR DESCRITA NA MATRÍCULA 139.054 DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. O valor para o PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO será em conformidade
com o artigo 24, inciso VI, parágrafo único da Lei 9.514/97, na ordem de: R$ 190.000,00 (cento e noventa
mil reais). Não ocorrendo à venda no primeiro leilão, será realizado SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO no dia
26/04/2022, no mesmo horário e local, pelo valor de R$ 315.701,66 (trezentos e quinze mil, setecentos
e um reais e sessenta e seis centavos), referente ao saldo devedor, em conformidade com o art. 27, §§
2º e 3º, da Lei 9514/97, atualizado monetariamente, acrescido dos encargos contratuais e legais, incluídas
ainda, custas com intimação, publicação de editais e despesas com o leilão. A venda será feita em caráter
“ad corpus”, sendo a descrição do imóvel, retirada da certidão de registro junto ao cartório competente, e,
caso haja divergência de metragem e/ou na sua descrição o comprador não terá direito de exigir do ven-dedor nenhum abatimento no preço referente à arrematação. Atendendo o que preconiza o parágrafo 2º-B
do artigo 27 da Lei 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465 de 2017, fica assegurado, ao devedor fiduciante, o
direito de preferência para adquirir o imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida e demais encargos
que compõem o valor do 2º leilão, inclusive a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por centos).
Os interessados em participar do leilão, deverão se cadastrar e adquirir “login” e “senha”, através do site:
www.leiloesbrasil.com.br – fone (62) 3250 1500). LEONY GOMES DOS SANTOS JUNIOR - JUCEG-034

5.4

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

NEGÓCIOS
FRANQUIAS E
SOCIEDADES
PETSHOPS OPERANDO 2 matriz e filial no Lago Sul 999066253
5.7 TURISMO E LAZER
NEGÓCIOS

5.7

TEMPORADA

TEMPORADA

HOTEL HOT SPRINGS

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

CLUBE

GIOVANNA MASSAGEM mineira safada e irresistível 1,67, 58 kg. Faço como namorados. 61
99880-4593 Asa norte
ISA COROA Negra Só
50 faço gostoso como você gosta c/acess e chamada de vídeo.(61)
98486-8897 A.Norte

MASSAGISTA PRECISO

COM/ SEM EXPERIÊNCIA p/ semana ou fim d
semana 61 98474-3116

ALAN ATIVO

ATIVO DISCRETO 25
anos moreno claro sarado malhado bonito
massagista. Asa Norte 6199422-0962 zap

HOSPEDAGEM

MASSAGEM RELAX

VENDO

DIÁRIAS BANCORBRÁS dupla venc junho/
22 F: (71) 98837-1102
POUSADA RIO Quente
Título de sócio proprietário 61-981781968

ACOMPANHANTE

FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreenda-se!! 61 98112-7253

SERVIÇOS

VENDO

5.7

ORAL ATÉ O FIM

ITIQUIRA PARK Titulo
sócio remido 61981525063
VENDO 7 diárias Bancorbras. Valor : R$2.100,00
Interessados ligar: (61)
98227-4865

DIÁRIAS BANCORBRÁS dupla venc junho/
22 F: (71) 98837-1102
POUSADA RIO Quente
Título de sócio proprietário 61-981781968
COMPRO TÍTULO pousada Rio Quente Ligar
para: (64)99236-4389
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AS+TOPS DAS GALÁXIAS

BOCA SANTA

FAÇO ORAL até o fim
em homens. Bebo tudo!
61 98473-3483

GEMO GOSTOSO!!

DOU GOSTOSO, pra homens legais! Mando foto nua. 61 98539-7146

61 98525-2760

CRIS COROA loira ativa e passiva N. Band.

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

ANE COROA TOP

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

KAREM MASSAGISTA

PROFISSIONAL PARA
dores muscular.Tel: (61)
3326-7752/99866-8761
GATAS LINDAS s/ decep. estilo namoradinha
C/ amb. (61) 3201-1041
whats (61) 99840-3786

5.7

6

MASSAGEM RELAX

OLÁ!!!

VENHA RELAXAR
massagem maravilhosa p/ descansar mente e corpo sinta sensação de bem-estar. Faço depilação masculina e esfoliação. Atendo todos os dias.
6199297-7842(whats)
Eduarda. Em frente
W3 Norte.

ANE COROA TOP

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

OLÁ!!!

VENHA RELAXAR
massagem maravilhosa p/ descansar mente e corpo sinta sensação de bem-estar. Faço depilação masculina e esfoliação. Atendo todos os dias.
6199297-7842(whats)
Eduarda. Em frente
W3 Norte.
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TRABALHO
& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
6.1 Oferta de Emprego
6.2 Procura por Emprego
6.3 Ensino e Treinamento

6.1

OFERTA DE
EMPREGO
NÍVEL BÁSICO

RESTAURANTE
CONTRATA

ATENDENTE, COPEIRO e Auxiliar de cozinha. Com experiência.
Enviar curriculo para email: rhdondurica
@gmail.com
COZINHEIRO (A) E AUXILIAR Contrata-se c/ exper. para trabalhar na
Ceilândia Sul, horário comercial. 61 99181-5710

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA–PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 20 de abril de 2022, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 03 de maio de 2022, às 14h30min *.
(*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836,
com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 – Mooca – São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e
parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento
particular com força de escritura pública datado de 16/07/2015, cujo
Fiduciante é FRANZ EDUARDO CASTELO BRANCO LEAL, CPF/MF nº
454.768.021-34, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance
mínimo igual ou superior a R$ 596.530,35 (Quinhentos e noventa e seis mil
quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos - atualizado conforme
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Loja nº 40, do Bloco “D”,
da quadra 410 do Setor Comercial Local Norte, com área útil de 28,66m²,
área comum de 52,88m², perfazendo a área de 676,00m e Subsolo nº 40,
do Bloco “D”, da quadra 410, do setor Comercial Local Norte, com área útil
de 81,18m², perfazendo área de 676,00m² - Brasília/DF, melhor descrito na
matrícula nº 12.579 e 12.578 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Brasília/DF”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e
no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em
primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 198.402,45 (Cento e
noventa e oito mil quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos –
nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no
escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo online, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início
do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A
INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br.
Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17709_CC_1651-08) K-05,07e09/04
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6.1

6.1

NIVEL BÁSICO

OFERTA DE
EMPREGO
NÍVEL BÁSICO

MANICURE PARA Salão no Lago Norte. Tr:
3468-5857/99937-2464

MASSAGISTA PRECISO

COM/ SEM EXPERIÊNCIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
MASSAGISTA PRECISA-SE com ou sem exper. Ótimos ganhos.
99634-8847 só zap
AJUDANTE DE PEDREIRO para morar.Tr:
99976-4334

ARRUMADEIRA COM
EXPERIÊNCIA em casas do Lago Sul. pagase bem 99849-4432
AUXILIAR SAÚDE bucal c/ exper. llodontoasb
auxiliar@gmail.com
CANTEIRISTA DE MARMORARIA Cv p/: vagas
sahara@gmail.com
CASEIRO/ JARDINEIRO p/ residencia Lago
Norte limpeza e manutenção 61-99316400
CASEIRO PARA SERVIÇOS gerais, para morar. Tr.: 98405-3767
DOMÉSTICA DE SEGUNDA A sexta, 44 horas semanais, 4 adultos.
Referência em carteira
Salário R$ 1.200 + transporte. Águas Claras.
WhatsApp 98500-0548
MANICURE COM EXPERIÊNCIA p/ trabalhar na
M Norte. Ótima comissão Tr: 99148-2856
MASSAGISTA PROCURO c/ ou s/exp meio período até 1.500 semanal
A. Norte 99907-8898
MASSAGISTA CONTRATA-SE com e
sem experiência pra
Ceilândia (dia e noite)
ótimos ganhos, começo imediato. (61)
99155-1267 Zap
PEDREIRO COM exper
p/ morar Tr: 98405-3767
PESSOA COM DEFICIÊNCIA aux de almoxarife. Cv p/: rh@contarpp.
com.br
TRABALHADOR(A)RURAL que saiba tirar leite
capinar lote tratar dos animais 61-996614068

CLASSIFICADOS

6.1

NIVEL BÁSICO

TRATADOR DE CAVALOS QM p/ Haras em
Brazlândia com exp./ref.
99982-5568/99902-8080
VENDEDOR(A) VAGA
Currículo para: selecaor
wpromotora@gmail.com
VIDRACEIRO,INSTALADOR de vidros temperados com experiência e
CNH para início Imediato CLT fixo + produtividade + VA + VT. CV p/:
vagas.taguabox@gmail.
com ou p/ whatsapp:
99133-5195
NÍVEL MÉDIO
VENDEDOR (A) OU REPRESENTANTE para
venda de laticínios p/ Brasília e Goiás que tenha
conhecimento na área
com carro ou moto. Enviar currículo para e-mail:
melhoropcaolog@gmail.
com

INDÚSTRIA CONTRATA
ANALISTA

DE LICITAÇÃO c/ experiênciacomprovada.Enviar currículo p/
contratacao05421
@gmail.com
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE Experiência em DP e eSocial $
1.429+VT+VA Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
ATENDENTE CONTRATAMOS c/ perfil dinâmico. CV p/: tudoticadp
@gmail.com
ATENDENTE CONTRATA-SE c/ experiência
em Ifood escala 12x36.
Cv p/. crdutraalimentos
@gmail.com
ATENDENTE CONSULTÓRIO p/ Clínica no Lago Sul. Enviar Cv: vaga
atendenteconsultorio
@gmail.com
ATENDENTE LANCHONETE Cv: consultoriarte
aga@gmail.com
AUXILIARADMNISTRATIVO e de cobrança. Cv
p/: gerenciafotoshow
@gmail.com
AUXILIAR DE COMPRAS CV: contato@
patrimonialse.com.br
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO Odontológico c/
experiência em esterilização e limpeza. Enviar
CV: moretifinanceiro@
gmail.com

6.1

NÍVEL MÉDIO

AUXILIARDECONTABILIDADE Experiência
em DP E-Social $
1.430+VT+VA . Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
AUXILIAR DE COZINHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com
AUXILIAR DE LOGÍSTICA habilitado. Cv para:
transporte.logistica2022
@outlook.com
AUXILIARLOJAdeRoupas Femininas Espaço
Gold contrata disponibilidade integral 61 981526196 whatsapp

BRASIL TEMPER
CONTRATA

AUXILIAR PRODUÇÃO
(horário noturno) EnviarCV: brasiltemper.brasil
temper@gmail.com
AUXILIAR TÉCNICO
em Eletrônica. Cv p/: rh.
extec@gmail.com
BOMB HIDRÁULICO
Currículo: recrutamento
controlar@gmail.com.Taguatinga-DF
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS . Receba até 50%
na comissão da venda.
Renda mensal na locação + repasse do 1º aluguel. Monte uma renda fixa! 61-983491914
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS - A única imobiliária do DF que proporciona renda fixa durante 1
ano para o corretor! Creci deve está ativo. Interessados: contato@
rbmimobiliaria.com.br
CORRETOR(A) DEIMÓVEIS CV p/: contato
@planoimoveis.com.br
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO/ Recepção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com
DOMÉSTICA QUE CUIDE de criança, da casa
e cozinhe p/ Lago Norte
61 99864-5490
DOMÉSTICA PARA
TRABALHAR em
Águas Claras 61982108292
GERENTE COMERCIALParaClínicaOdontológica 61-982064142
VENDEDOR (A) OU REPRESENTANTE para
venda de laticínios p/ Brasília e Goiás que tenha
conhecimento na área
com carro ou moto. Enviar currículo para e-mail:
melhoropcaolog@gmail.
com

6.1

NÍVEL MÉDIO

PHD AUTOMÓVEI

LAVADOR DE CARRO
Contrata-se c/ experiência Tr: 61 99981-1757 /
Paulo ou enviar curriculum para: vagas@
phdautomoveis.com.br
SIA Trecho 01/02 Lotes
1010/1040

ÓTIMOS GANHOS

M A S SAGI STAS P /
ATENDIMENTOMasculino 99224-5405 (só zap)
MASSAGISTA PRECISA-SE dou treinamento,
3 dias p/ semana. Asa
Norte. Tr. 98214-4880
MOTORISTA VAGA
cat. D. Currículo p/:
98151-0001 só whats
PROFISSIOANIS VAGAS p/ Brasília e todo
DF-DiversasOportunidades 61 99985-7224
PROFISSIONALDEPARTAMENTO Fiscal Sistema Alterdata contratase. Interessados enviar
Currículo para o email :
jnildo .imperio@hotmail.
com
RECEPCIONISTA VAGA para clínica de estética. CV: recrutamento
clinica2020@gmail.com
REPRESENTANTE COMERCIAL c/ experiência. CV p/: gerenciafoto
show@gmail.com
TECNICO ELETRONICA e ou auxiliar com experiencia em conserto
de equip. em bancada
99396-5121
TÉCNICOCOMEXPERIÊNCIA em instalação
de sistemas de telefonia, antena coletiva e rede. Enviar currículo p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
TÉCNICO CONTÁBIL
eSocial. Vaga p/ Suporte na utilização do software contábil. Experiência
em DP, eSocial, EF e
CT $1.430+VR+VT. Interessados enviar Currículo: dptoderecrutamento
@gmail.com
TÉCNICO DE AR Condicionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
TECNICO ELETRONICA instalaçãoemanutenção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
TÉCNICO EM SEGURANÇA eletrônica c/ experiência. Salário + benefícios. CV no e-mail:
tulio@tsas.com.br
VENDEDOR(A) PRECISO p/ marmoraria . Cv
p/: vagassahara@gmail.
com

6.1

NÍVEL MÉDIO

VENDEDOR(A)C/EXPERIÊNCIA em vidros temperados c/ CNH e veículo próprio. CLT Fixo + comissão + VA + aux combustível. Cv p/: vagas.
taguabox@gmail.com /
whatsapp 99133-5195
VENDEDOR(A) CONTRATA-SE p/ Empresa
de Material de Construção Bona Casa - Av 26
de Setembro (61)
99973-0698
VENDEDOR(A) MEI
Cv: administrativo
@descomplica
recuperadora.com.br
VENDEDOR(A)COMUNICAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br

INDÚSTRIA CONTRATA
VENDEDOR

PARA PRODUTOS médicoshospitalaresc/experiência comprovada
em currículum. Carro
próprio para trabalho
externo. Enviar currículo p/ contratacao
05421@gmail.com
EMPRESA EM EXPANSÃO Contrata. Maiores
informações entrar em
contato no telefone 61982081888
VENDEDOR COM experiência, contrata-se. Interessadosentraremcontato através do número:
(61)98129-4307
CONSULTOR DE VENDAS:
Externo.
Contrata-se. Interessados entrar em contato
61-982958028
GERENTE COMERCIALparaClínicaOdontológica 61-982064142
MASSAGISTA COM ou
sem experiência Taguatinga Norte 99882-0934
SECRETARIA COMERCIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br
VENDEDOR(A)C/EXPERIÊNCIA em vidros temperados c/ CNH e veículo próprio. CLT Fixo + comissão + VA + aux combustível. Cv p/: vagas.
taguabox@gmail.com /
whatsapp 99133-5195
NÍVEL SUPERIOR
ASSISTENTEDECOORDENAÇÃO Colégio Arvense local Asa Norte.
CV p/: selecaoarvense
@gmail.com
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6.1

NIVEL SUPERIOR

ASSISTENTES E ANALISTAS Contábil / Fiscal / Pessoal Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com
CONSULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arvense Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com
CONTADOR(A) CONTRATA-SE para escritórioContábilcomexperiêncianoDepartamentoContábil. Interessados na vaga enviar currículo p/ o
e-mail:
selecao
contador2022@gmail.
com
CONTADOR(A) CONTRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com
ENGENHEIRO(A)CLÍNICO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com
ESTAGIÁRIO DE DIREITO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
FISIOTERAPEUTAPRECISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207
GERENTE DE MARKETING Currículo: novab.
curriculos@gmail.com
PROFESSOR(A) DE INGLÊS p/ Asa Norte. Enviar CV: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A) DE INGLÊS para Colégio Arvense Asa Norte. Interessados: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A)/ESTAGIÁRIO p/ escola de reforço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
gmail.com
SUPERVISOR(A) DE
COBRANÇA c/ exper.
Cv: renatarosa.sec
@gmail.com
VISITADOR(A) MAGISTRAL CV: atendimento
benditaformula@gmail.
com
FISIOTERAPEUTAS
RPGContrata-se.Interessados entrar em contato
no telefone: (61) 996518115
PROFESSOR DE INGLÊS Curso de inglês
de alto padrão contrata
com experiência Interessados entrar em contato
no telefone: (61)981784426
ESTAGIO DE INGLÊS
Empresa Colégio Arvense na Asa Norte, 2 vagas selecaoarvense
@gmail.com

6.1

NIVEL SUPERIOR

ESTÁGIO EM PEDAGOGIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessados: selecaoarvense
@gmaillcom
ESTÁGIO VAGA disponib horário. Cv: vagas
abasp@gmail.com
ESTÁGIO EM PEDAGOGIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessados: selecaoarvense
@gmaillcom
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NÍVEL SUPERIOR
FAÇO TERAPIA em
sua casa, trabalho ou
online.Tr. 98342-1002

6.3

ENSINO E
TREINAMENTO
SERVIÇOS

AULA PARTICULAR
6.2

PROCURA
POR EMPREGO
NÍVEL BÁSICO

PASSADEIRA FINAIS
de semana.Ofereço-me
61 99871-7908
AGÊNCIA CONFIANÇA há mais de 30 anos
tem também: Arrumadeira, Diarista, Cozinheira
de forno e fogão, Babá
Motorista, Caseiro e cuidadora de idosos. 33563351/ 98609-0574
OFEREÇO MEUS SERVIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora exper/refer 998185408
NÍVEL MÉDIO
CUIDADORA DE IDOSO , Aux de cozinha,
aux serv. gerais, etc...
Ofereço-me 99104-1502

INFORMÁTICA E CELULAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhecimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447
INFORMÁTICA E CELULAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhecimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447
CURSOS
DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superior (35) 99185-9507
BOLSAS DE ESTUDOS de 90% para o Ensino Fundamental ou MédioO 64-993238388
ENSINO MÉDIO , TÉNICO, SUPERIOR 2022
35-991484079
DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superior (35) 99185-9507

RECEBA GRATUITAMENTE
AS PRINCIPAIS
NOTÍCIAS DO DIA NO SEU
WHATSAPP

Adicione nosso número:
(61) 9 9555-2589
na sua lista de contatos, mande um “Olá”
e pronto!

Fique bem informado todos os dias com
o Correio Braziliense
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