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Pilares da base!
Revelações de Fla e
Palmeiras, João Gomes
e Danilo (E) viram peças
importantes nos times
que jogam, hoje, pela
Libertadores. PÁGINA 20
Cesar Greco/Agência Palmeiras
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Terapia psicodélica

Simone Da gente

Composto encontrado em
cogumelos Gymnopilus
junonius ajuda a “abrir” a mente
de pacientes em depressão,
aumentando a conectividade
no cérebro. PÁGINA 12

Cantora baiana lança álbum
após quase 10 anos longe do
mercado. Da gente tem sotaque
nordestino na maioria das
canções, que foram criadas por
compositores da região. PÁGINA 22

Mauro Pimental/AFP

Bernard Spragg/Divulgação

Biscoito Fino/Reprodução

INSS altera regras para a
liberação de aposentadoria
A medida é uma tentativa de simplificar
a burocracia e reduzir a atual fila de 1,2
milhão de pessoas que aguardam resposta a pedido de benefícios. Para isso,

o INSS reuniu as mudanças na legislação
previdenciária em uma única instrução
normativa. O objetivo é nortear o trabalho de servidores que fazem a concessão

e a revisão de aposentadorias, pensões e
auxílios. Mas a iniciativa vai além: uma
das alterações dobra de 12 para 24 meses
o chamado “período de graça”, em que

segurados individuais podem deixar de
contribuir para a Previdência sem perder direitos. Também houve modificações, entre outros pontos, na concessão

de aposentadoria especial, na união estável, no caso dos herdeiros. Especialistas elogiam modificações, mas querem
ver se funcionarão na prática. PÁGINA 7

Minervino Júnior/CB/D.A Press

Obras para
mobilidade
e foco na
assistência

O secretário de Governo, José
Humberto Pires, faz um balanço das
recentes inaugurações realizadas
pelo GDF e destaca, ao CB.Poder,
programas de atendimento
à população em situação de
vulnerabilidade e a importância
de projetos que facilitam a
mobilidade na capital federal.
PÁGINA 16

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
Ludovic Marin/AFP

GDF planeja
construção de
duas pontes
no Lago Norte

Macron vai
buscar votos
de Le Pen
Emmanuel Dunand/AFP

Em fase de consulta pública,
projeto de gestões passadas prevê a
construção de corredor viário que
corta a Asa Norte, o Lago Norte e
Sobradinho, até chegar à BR-020.
Obra, em parceria público privada,
está orçada em R$ 3,8 bilhões.
PÁGINA 13

Ele mira a reeleição.
Ela, a primeira vitória.
Quem quer que ganhe o
2º turno na França será
por diferença apertada,
preveem analistas.

De volta

ao Paranoá

PÁGINA 5

Militares sob
suspeita após
comprar viagra
Deputados querem
apurar aquisição de 35.320
drágeas contra impotência
sexual pelas Forças
Armadas. Remédio, dizem
corporações, seria para
tratamento de hipertensão
arterial pulmonar. PÁGINA 4

Embarcação que encalhou no lago Paranoá na noite de domingo voltou a navegar ontem. Marinha investiga o
incidente. Cerca de 100 pessoas que participavam de uma festa a bordo foram resgatadas sem ferimentos. PÁGINA 15

Minervino Júnior/CB/D.A Press

Sem força para reformas,
Bolsonaro cobra pacote
de medidas de Guedes
PÁGINA 3

Minervino Júnior/CB/D.A Press

Ana Maria Campos
Ibaneis faz aposta no social e
numa série de obras. PÁGINA 15

Denise Rothenburg
Senadores: maioria no jantar
já era voto de Lula. PÁGINA 4

Lula corre atrás
de emedebistas
em Brasília

Luiz Carlos Azedo

Ameaça aos

Problema da terceira via não é
só ter um candidato. PÁGINA 3

ianomâmis

Samanta Sallum

Associação ligada a
indígenas denuncia que,
além de destruir floresta,
garimpeiros violentam
mulheres e crianças de
tribos em troca de prato de
comida. PÁGINA 5

“Bondades”

Rodrigo Pacheco defende
reforma tributária. PÁGINA 16

Mariana Fernandes
Universidade do DF divulgará
edital em breve. PÁGINA 17

Mais cor no Zoo — O Borboletário do Zoológico de Brasília foi
reaberto e ganhou uma Sala de Artrópodes. Além das borboletas, é possível
conhecer exemplares de bicho-pau espinhoso da Austrália. PÁGINA 18
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No périplo em busca de apoio, o
petista se reuniu com Sarney. Mas
a agenda principal foi o encontro
com líderes do partido em um
jantar na mansão do ex-senador
Eunício Oliveira (foto). PÁGINA 2
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Em Brasília, Lula
articula apoio do MDB
Ex-presidente se reúne com caciques do partido, num jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira. Apesar de a legenda ter
lançado a pré-candidatura de Simone Tebet ao Planalto, líderes da sigla, especialmente no Nordeste, defendem aval ao petista
Minervino Júnior

» TAÍSA MEDEIROS
» VICTOR CORREIA
» VINICIUS DORIA

O

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
desembarcou em Brasília, ontem, em busca
de apoio a sua candidatura ao
Palácio do Planalto. Ele se encontrou com o ex-presidente
José Sarney (MDB), mas o destaque da agenda foi o jantar na
mansão do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE) no Lago
Sul, no qual estava presente um
um grupo de senadores, em sua
maioria emedebistas.
Conforme interlocutores afirmaram ao Correio, apenas no
MDB são 14 diretórios estaduais
que apoiam a candidatura petista — pelo menos nove da Região
Nordeste, além de estados como
Paraná e Goiás.
O grupo promoveu o encontro para reforçar os argumentos a
favor da candidatura de Lula, em
especial devido aos palanques no
Nordeste e em estados em que já
há articulação com o PT para as
eleições de outubro. O apoio deve ocorrer independentemente
da pré-candidatura da senadora
Simone Tebet (MDB-MS).
O senador Renan Calheiros
(MDB-AL) destacou ao Correio
que se tratou de “um jantar de
cortesia”, sem objetivos de ordem partidária. “Com relação à
candidatura (do MDB), defendo
que, se nós tivermos peso eleitoral, será ótimo, é tudo o que o
partido quer ter: candidato próprio. Mas, se não houver mudança na fotografia das pesquisas, fica difícil os partidos homologarem esses nomes”, argumentou. O parlamentar relembrou o cenário eleitoral de 2018,
em que Henrique Meirelles representou a sigla e terminou o
pleito em sétimo lugar.
“Com o Meirelles, o MDB pagou um preço muito alto, reduziu muito as bancadas. Não podemos repetir isso. O partido, como tem projeto de governo em
muitos estados, isso atrapalha.
Mas se a terceira via não crescer,
precisaremos desse tipo de articulação”, acrescentou.
O anfitrião da noite, Eunício

Lula chega para jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira: parte do MDB teme que o partido amargue novamente o fiasco das eleições de 2018

» Lançamento da
chapa é adiado
O PT decidiu adiar a data de
lançamento da chapa de Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)/
Geraldo Alckmin (PSB). O
evento, marcado para 30 de
abril, deve ocorrer em 7 de
maio. A mudança ocorreu
devido a pedidos feitos por
integrantes de PSol e PSB.
Para o mesmo dia, estão
marcados a Conferência
Eleitoral do PSol e o
encerramento do Congresso
Nacional do PSB. Com o
adiamento, o PT espera
reunir todos os aliados no
mesmo palanque para dar
a ideia de uma frente ampla
em torno de Lula.

Oliveira, definiu o encontro de
caciques como “uma noite de
debates, e não de adesão”. Ele
disse acreditar que, de qualquer
maneira, a eleição “vai terminar”
com Lula e Bolsonaro. “A democracia permite que você pense
diferente, que aja de forma diferente dos outros. Nós não estamos fazendo esse jantar para
boicotar, em absoluto, a candidatura da senadora Simone. Não
tem nenhuma traição, não tem
nada disso”, garantiu.
Compondo a frente de parlamentares petistas que compareceram ao encontro, o senador Humberto Costa (PE) frisou que o desejo de aproximação já vinha de tempos. “São
pessoas que foram aliadas nossas no passado. Sem dúvida, nós
vamos querer reunir o maior
número de forças para garantir

não só a vitória de Lula como a
governabilidade”, argumentou.
O mesmo reiterou o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
“A candidatura de Lula será de
uma frente ampla, para enfrentar o difícil momento que vivemos”, afirmou. Ele projetou que
o cenário ideal seria não haver a
realização de um segundo turno.
O jantar não deverá atropelar
os prazos já definidos pela presidência do MDB na articulação
com União, PSDB e Cidadania de
uma chapa unificada para a presidência. Os quatro partidos decidiram anunciar, em 18 de maio,
os nomes que vão compor a chapa única da terceira via.
Hoje, Lula visitará, no Eixo
Monumental, o Acampamento Terra Livre, que reúne cerca
de oito mil indígenas de várias
etnias. O movimento protesta

contra a votação de propostas
que violam os direitos dos povos indígenas, como o Projeto
191/2020, que libera território
dos povos originários para mineração.

Nome próprio
Também ontem, em São Paulo, Simone Tebet reuniu-se com
o ex-presidente Michel Temer e
com o presidente nacional do
MDB, Baleia Rossi, no escritório do ex-chefe do Executivo. O
encontro foi uma resposta à ala
emedebista liderada por Calheiros que defende o apoio do partido a Lula.
“Os líderes emedebistas
discutem os fatos que mostram o fortalecimento da précandidatura de Tebet à Presidência da República pelo

partido”, afirmou, em nota, a
assessoria da senadora.
Após o encontro, Baleia Rossi, em suas redes sociais, declarou que “o MDB é um partido democrático”. “Toma as decisões por maioria, e respeita
as minorias. Há meses, mesmo
com diferenças regionais, há
uma ampla maioria formada a
favor da candidatura própria”,
acrescentou. A senadora é cotada para participar da chapa
única da terceira via.
“Tebet é um nome excelente, mas o Nordeste praticamente
está fechado com Lula”, disse ao
Correio a senadora Nilda Gondim (MDB-PB), que participou
do jantar em Brasília. “Na Paraíba, meu filho (senador) Veneziano (Vital do Rego) é pré-candidato a governador e já fez parceria
com o PT”, enfatizou.

Ciro: “Preciso demonstrar que sou viável”
Túlio Santos/DA Press

Pré-candidato à Presidência
pelo PDT, Ciro Gomes admitiu
que precisa demonstrar ser um
nome viável até maio ou junho
para conseguir apoio de outros
partidos. O ex-ministro tem conversado e busca alianças com o
União Brasil e o PSD.
“Eu preciso demonstrar para eles que eu sou viável”, afirmou. “Se eu conseguir, como estou conseguindo, chegar ali por
maio, junho, demonstradamente o cara mais viável contra o que
representa Lula e Bolsonaro em
polarização, ódio e desagregação
do país, tenho chance de capturar alguns pedaços da organização partidária brasileira.”
A declaração foi dada na palestra do Atlantic Council, em
Washington. Ciro aparece em
terceiro lugar, com 9% das intenções de voto, na mais recente pesquisa Ipespe — a primeira
divulgada após a saída de Sergio Moro do Podemos e a filiação ao União Brasil, em que o

ex-juiz enfrenta resistências e
deixou de ser considerado précandidato à Presidência.
O pedetista está bem atrás
de Lula (34%) e Bolsonaro
(30%), mas à frente de outros
nomes que tentam se garantir
na chamada terceira via, como o tucano João Doria (6%),
e a emedebista Simone Tebet
(2%). “Eu tenho conversado,
sim, com a direção do União
Brasil”, disse Ciro. MDB, PSDB,
União Brasil e Cidadania pretendem anunciar um candidato único ao Planalto em maio.
Ciro frisou que PDT deu apoio
a políticos do antigo DEM (que
se fundiu com o PSL para formar
o União Brasil), como Ronaldo
Caiado (Goiás) e Mauro Mendes
(Mato Grosso). “Portanto, é uma
conversa que já vem de longa data”, destacou. “E o PSD é de um
velho amigo meu, (Gilberto) Kassab, e eu já fui adiante e apoiei o
prefeito (Alexandre) Kalil, de Belo
Horizonte. Tenho uma amizade

antiga e uma afinidade imensa
com o Eduardo Paes no Rio de
Janeiro”, acrescentou.

Doria
Também ontem, Doria afirmou que defende a ampliação
de forças do centro democrático
para ter uma candidatura única
ao Planalto, “que não será partidária e, sim, coletiva”. A declaração ocorreu durante almoço-debate com empresários organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).
“Estou participando (dessa
negociação), e esse é o caminho para romper a polarização”,
ressaltou, em referência à aliança formada entre dirigentes de
MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania. “Teremos um nome
para romper a bolha. A terceira
via é a via da esperança”, completou o tucano, reforçando a
necessidade de se lançar um nome competitivo que se mostre

como alternativa à polarização
Lula/Bolsonaro.
Em tom de campanha, Doria
aproveitou o evento para destacar suas agendas prioritárias,
caso seja eleito presidente da
República, colocando-se como
“um liberal-social”.
Na área econômica, o ex-governador defendeu a aprovação de reformas, especialmente a tributária, por meio da PEC
45, para simplificar a tributação
e estimular o crescimento. “Governo que entra tem que ter coragem de fazer as reformas de
imediato. Ou você faz isso quando tem força e prestígio do resultado eleitoral, ou não faz”,
ressaltou. Ele defendeu, mais
uma vez, a privatização da Petrobras, dividindo-a em três ou
quatro empresas.
O tucano aproveitou para elogiar a reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer
(MDB), que, segundo Doria, “foi
uma grande conquista ao Brasil”.

Ciro disse ter até maio ou junho para convencer partidos
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A crise econômica como
um risco à recondução

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

Bolsonaro descarta aprovar reformas no Congresso, neste ano, e, para enfrentar a
alta da inflação, quer da Economia mais medidas que não dependam do Parlamento
AFP

» INGRID SOARES
» VINICIUS DORIA

A

menos de seis meses das
eleições gerais, o presidente Jair Bolsonaro
(PL) praticamente descartou a possibilidade de aprovação, ainda neste ano, das reformas de interesse do governo, como a tributária e a administrativa. Para enfrentar a crise
econômica e a alta da inflação,
o Palácio do Planalto quer que a
equipe do ministro Paulo Guedes amplie a adoção de medidas que não dependam de aprovação do Congresso nem provoquem impacto fiscal.
“Dificilmente, o Parlamento
vai avançar em qualquer projeto
importante este ano”, disse Bolsonaro, em entrevista a uma rádio de Belém. “O Parlamento, no
meu entender, não adianta forçar a barra, você não vai conseguir levar adiante uma proposta como essa”, acrescentou, em
alusão à reforma administrativa.
Bolsonaro também afirmou
que o Brasil ainda enfrentará
“inflação pela frente”, principalmente em relação aos produtos
alimentícios. Segundo o chefe do
Executivo, a ocorrência é reflexo
da pandemia e da guerra no Leste Europeu.
Na lista de medidas em estudo estão novas reduções do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a correção da tabela
do Imposto de Renda Pessoa Física, além da abertura de linhas
de crédito com juros baixos para
atender setores mais impactados
pela crise econômica. “A Casa Civil, a AGU (Advocacia-Geral da
União) e o Ministério da Economia estão vendo as medidas que
não têm impacto fiscal ou complicações jurídicas. Todo dia, o
presidente anuncia alguma medida”, disse ao Correio um assessor do Palácio do Planalto.
A fonte lembrou que a arrecadação aumentou, o que abre para o governo uma folga “relevante” no Orçamento da União para
sustentar essas medidas de enfrentamento da crise. E que essas
providências ajudam a despertar
nas pessoas a sensação de que “a

Contra quem se
articula a terceira via?

Bolsonaro não acredita que o Congresso avance em reformas como a tributária e a administrativa

Teremos inflação
pela frente ainda,
a de alimentos”
Jair Bolsonaro, presidente
da República
situação está melhorando, mesmo que não da forma ideal ainda”.
Na seara dos combustíveis,
Bolsonaro voltou a falar sobre
a demissão do general Joaquim
Silva e Luna do comando da Petrobras. Segundo o chefe do Executivo, a troca na estatal ocorreu porque era necessário ter
alguém “mais profissional”. Na
semana passada, ele indicou para o posto o ex-secretário do Ministério de Minas e Energia José Mauro Coelho, após Adriano
Pires ter declinado do convite.

Inócuo
Professor do Departamento
de Economia da Universidade de
Brasília (UnB), José Luís Oreiro

observou que a inflação tem um
aspecto internacional, mas que o
governo “não está fazendo nada
para resolver o problema”. “Muito
pelo contrário, está adotando um
instrumento da taxa de juros, que
é inócuo, contra a inflação. O que o
governo deveria ter feito e poderia
ter reduzido a inflação de alimentos é ter introduzido imposto sobre exportação de alimentos para
redirecionar a oferta do mercado
interno e, com isso, reduzir a elevação dos preços dos alimentos”,
ressaltou. “Outra coisa que ele poderia ter feito seria impedir Guedes de ter acabado com os estoques reguladores da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Se tivesse estoques reguladores de alimentos, poderia ter reduzido a inflação de alimentos.”
De acordo com o economista, “o governo tem culpa em
parte da inflação elevada, seja porque não adotou medidas
corretas para redirecionar ofertas de alimentos para o mercado interno, seja porque a Petrobras acompanha a paridade internacional, o que importa inflação para o Brasil”.
Ele destacou que as perspectivas de crescimento da economia

este ano são de, no máximo,
0,5%, um terço do ritmo de crescimento da economia entre 2017
e 2019, representando estagnação econômica e a alta do desemprego.
“A trajetória de queda do desemprego em 2021 vai ser revertida ao longo de 2022 e vai se
fazer com mais força justamente nos meses anteriores da eleição — agosto e setembro —, em
que estaremos com inflação alta
e desemprego ascendente, o que
é mortal para quem quer se reeleger”, frisou. “A economia joga
contra Bolsonaro. Não é por outro
motivo que tenta desviar a atenção para a pauta de costumes.”
André César, cientista político
e sócio da Hold Assessoria, comentou que a economia é o tema
da eleição. “Em 2018, tivemos um
ponto fora da curva, do combate à corrupção. Agora, mudou o
mote. As pesquisas mostram que
mais de 50% da preocupação dos
brasileiros é com o desemprego,
inflação e juros”, afirmou. “Bolsonaro não pode terceirizar o
problema e vai ser cobrado. Ele
vai tentar fazer ‘gambiarras’ para buscar arrumar a casa, mas é
complicada a situação.”

Presidente defende orçamento secreto
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) admitiu que ofereceu cargos
ao Centrão em troca de apoio no
Congresso. “Para aprovar qualquer coisa, em especial uma PEC
(proposta de emenda à Constituição), passa por eles. Agora,
nosso relacionamento não é como no passado”, alegou. “Alguns
cargos foram dados para partidos
de centro, sim, não vou negar isso aí. Mas temos filtros.”
O chefe do Executivo também
afirmou que as emendas do orçamento secreto, conhecidas como
RP9, “ajudam a acalmar” o Parlamento. As declarações foram dadas, ontem, em entrevista gravada a um podcast. “Essa outra parte, de emenda, ajuda a acalmar o

Parlamento. O que eles querem,
no final das contas, é mandar recursos para sua cidade. Não tenho
nada a ver com isso”, frisou.
Bolsonaro disse que o orçamento não pode ser chamado de
secreto por ser publicado no Diário Oficial da União (DOU). Porém, as indicações não são públicas. “Quando fala em orçamento
secreto, é mau-caráter, falta de
caráter por parte da imprensa,
é publicado no Diário Oficial da
União. Eles têm acesso ao que é
feito com esses aproximadamente R$ 15 bilhões”, argumentou.
Ele voltou a afirmar que não
há corrupção no seu governo.
“Não tem o que investigar aqui,
não fazemos nada de errado e se,

porventura, aparecer algo de errado no governo, a gente colabora com a investigação. Até agora,
não apareceu absolutamente nada”, afirmou.
“Suspeita de corrupção de
compra de ônibus para educação. Não foi feita a licitação. ‘Ah,
ia fazer’. Não foi feita a licitação. O
tempo todo assim. É um governo
que se prima pelo combate à corrupção na prática”, completou.
Bolsonaro, no entanto, evitou falar sobre denúncias de corrupção
no Ministério da Educação envolvendo pastores e o ex-dirigente
da pasta, Milton Ribeiro.
Bolsonaro também retomou
os ataques a magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) e

do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Disse que, se depender do
ministro Edson Fachin, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
será eleito para o Planalto. O chefe do Executivo se referiu ao fato
de o magistrado ter anulado condenações do petista na Lava-Jato.
“Não tem cabimento essa anulação do processo dele. Ele não
foi julgado inocente. O ministro
Fachin, que está presidindo o TSE
agora, diz que ele deveria ser julgado em Brasília ou em São Paulo, e não lá em Curitiba. E anulou três condenações dele. Até a
última, que foi no STF. E ele (Lula) voltou. Então, o Fachin o tirou
da cadeia, o tornou elegível e está
presidindo o TSE.” (IS)

Waldemir Barreto/Agência Senado

Busca por cota maior
Senadores se movimentam
para ampliar as cotas parlamentares, sob a alegação de que
os preços das passagem aéreas
estão muito elevados. Eles também querem verbas para impulsionamentos em redes sociais.
Os temas surgiram em uma reunião da mesa diretora do Senado, no último dia 5. Somente neste ano, a Casa já gastou
R$ 23 milhões com cotas parlamentares.
A senadora Kátia Abreu (PPTO) chegou a usar redes sociais
para reclamar do preço das passagens, que classificou de “abuso”. Segundo a parlamentar,
as passagens de ida e volta de

Palmas a Brasília estavam em torno de R$ 4.880,46. “Tentei comprar no fim de semana, na madrugada, e não consegui preços
melhores”, completou. Ela questionou a Agência Nacional de
Aviação Civil sobre o assunto.
Os eventuais novos valores
não foram discutidos na reunião
do início do mês. A previsão é de
que as definições ocorram no
próximo encontro da mesa, ainda sem data marcada. A perspectiva, no entanto, é de que ambas
as ideias não prosperem. “O correto não é aumentar taxa de gabinete e, sim, resolver a questão do
preço das passagens”, disse um
parlamentar ao Correio.

Senadores querem mais verbas para bancar passagens aéreas

Na arte da guerra, não identificar o inimigo principal pode
ser um erro capaz de levar ao desastre. Numa ordem democrática, é melhor chamar o “inimigo” principal de adversário, porque ele pode ser o aliado de amanhã, como está acontecendo
agora, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o
ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), seu rival
no segundo turno das eleições de 2006, então pelo PSDB. Numa eleição polarizada entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro, o desafio da chamada terceira via é identificar o adversário
principal no primeiro turno.
A história está repleta de erros de avaliação sobre essa questão. O mais notório foi o confronto entre comunistas e socialdemocratas na Alemanha, que dividiu o movimento sindical
e a intelectualidade, abrindo caminho para Adolf Hitler chegar ao poder. Os comunistas chamavam os social-democratas de social-fascistas, o que era um equívoco, mas havia lá
suas razões: o assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que representavam o espírito revolucionário da época.
Eles acusavam a Social-Democracia Alemã de traição, por ter
aprovado os créditos de guerra no Reichstag (parlamento alemão), em 4 de agosto de 1914. Liebeneck foi o único deputado a votar contra a guerra.
Quando a onda da Revolução Russa impactou a Alemanha
derrotada na guerra, em 1918, com o surgimento de conselhos
operários, a queda do Kaiser e a Proclamação da República, o
governo ficou nas mãos dos dirigentes mais conservadores da
social-democracia, que fizeram um pacto com o estado-maior
militar para liquidar o levante dos operários da Liga Spartacus,
núcleo inicial do Partido Comunista Alemão. Em 15 de janeiro,
um destacamento de soldados prendeu Liebknecht e Rosa, que
lideravam o levante. Foram levados para o Hotel Éden, quartelgeneral dos Freikorps — veteranos do exército do Kaiser —, no
centro de Berlim, paramilitares com os quais o
governo social-democrata havia feito um acordo
para reprimir a insurreição. Os dois líderes foram
espancados, arrastados e
mortos a tiros. O trauma
da guerra dividiu a esquerda mundial, principalmente depois de Revolução Russa, e nunca
mais foi superado.

Lula x Bolsonaro

O PROBLEMA DA
TERCEIRA VIA
NÃO É SOMENTE
CHEGAR A UM
ACORDO EM
TORNO DAQUELE
QUE FOR MAIS
COMPETITIVO.
SE FOSSE, HOJE,
O CANDIDATO
ÚNICO SERIA
CIRO GOMES

Aqui no Brasil, erro
igualmente trágico ocorreu às vésperas do golpe militar de 1964. João
Goulart havia assumido o
governo como vice de Jânio Quadros, que renunciara em 1961, em meio a
forte crise institucional,
na qual os militares não
queriam dar-lhe posse. Houve um acordo para isso: a adoção do parlamentarismo. A posse de Jango fora garantida pela confluência de uma grande mobilização popular, liderada
pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola,
e uma hábil articulação parlamentar, na qual se destacaram
Tancredo Neves e San Tiago Dantas. Para recuperar parte do
poder, Jango viria a convocar e vencer um plebiscito para a volta do presidencialismo, realizado em 6 de janeiro daquele ano.
As eleições presidenciais estavam convocadas para 1965. Os
candidatos mais fortes eram Juscelino Kubitschek, do antigo
PSD, que pretendia voltar ao poder, e Carlos Lacerda, o governador da antiga Guanabara, principal líder da UDN. Brizola
não podia ser candidato, era cunhado do presidente da República. Prestes articulava a reeleição de Jango. A chave para isolar a UDN e evitar o golpe era recompor a aliança entre o PSD,
o PTB e o antigo PCB, que havia sido vitoriosa em 1955. Mas a
esquerda considerava isso um retrocesso, por causa da política de conciliação de Juscelino com os Estados Unidos. No auge da guerra fria, o desfecho da crise foi a destituição de Jango
e a implantação do regime militar, que durou 20 anos. Juscelino e Lacerda apoiaram a destituição de Jango, mas acabaram
tendo os direitos políticos cassados.
Perguntem ao ex-governador João Doria, candidato do PSDB: quem é o seu adversário principal? A mesma pergunta pode ser feita a Simone Tebet (MDB) ou a Ciro Gomes (PDT), que
continuam na pista. Não quererão responder agora. Eduardo
Leite e Sergio Moro, sem legenda para concorrer, também. O
problema da terceira via não é somente chegar a um acordo
em torno daquele que for mais competitivo. Se fosse, hoje, o
candidato único seria Ciro Gomes, como poderia ser Moro, se
não houvesse tropeçado na própria esperteza ao trocar o Podemos pela União Brasil.
A unificação da terceira via tem um polo centrípeto: a questão da democracia. Bolsonaro defende um projeto de “democracia restrita”, ou “iliberal”, como agora se diz. Contra esse projeto se batem todas as forças que defendem a nossa “democracia ampliada”, consagrada na Constituição de 1988. Mas isso é
considerado assunto para o segundo turno. O xis da questão
é polo centrífugo: quem é o adversário a ser deslocado no primeiro turno. Pela lógica das pesquisas, o segundo colocado,
Bolsonaro, seria mais fácil de remover da disputa do que Lula, o primeiro. Entretanto, a terceira via desloca sua linha de
tiro de Bolsonaro para Lula, que busca velhos aliados ao centro para inviabilizá-la de vez.
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O que eles temem

CURTIDAS
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Senadores de partidos de centro e que
retiraram as assinaturas da CPI do MEC não
querem saber do exército bolsonarista na
internet perturbando eles e seus partidos
durante a campanha eleitoral. Embora alguns
não sejam candidatos, não querem ver seus
aliados como alvos daqueles que apelidaram de
“milicianos virtuais”.

Projetos pessoais dominam...
Se tem algo que os principais personagens da
terceira via já perceberam é a falta de vontade
política de uma parcela expressiva de estrelas de
seus próprios partidos para viabilizar suas apostas.
O setor do MDB que se reuniu com Lula na casa do
ex-senador Eunício Oliveira, por exemplo, acredita
que voltará a ter protagonismo com o petista no
Planalto. E embora não anuncie abertamente, não
apoiará a senadora Simone Tebet (MS).

Lula quer mostrar amplitude
Depois das declarações desastrosas a
respeito do aborto, da classe média e do
estímulo a movimentos na porta dos políticos,
o ex-presidente Lula teve este jantar em
Brasília, na casa do ex-senador Eunício
Oliveira, para compensar com um gesto
político o que falou em termos de comunicação
direta com a sociedade. A avaliação interna
é a de que o crescimento de Jair Bolsonaro
tem se dado justamente por erros estratégicos
do petista, em várias entrevistas. A ordem,

agora, é mostrar que, em termos de diálogo
suprapartidário, Lula é quem tem mais espaço
ao centro. Falta combinar com o eleitor deste
segmento que, se confirmada a saída do ex-juiz
Sergio Moro da disputa, fortalece o presidente
da República — que seja quem for, e candidato
à reeleição, não é um personagem fácil de
vencer no mano-a-mano.
A maioria dos senadores que jantou com Lula
já é considerada voto do petista. Ou seja, faz vista,
mas não amplia o volume da pré-campanha.

Gato escaldado.../ O
presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG,
foto), já disse a amigos que
não irá segurar CPI na base da
“canetada”.
... tem medo de água
fria/ O senador não quer
repetir o que houve na CPI
da Covid, quando ele passou
pelo constrangimento de ter
que instalar a comissão por
ordem do Supremo Tribunal
Federal (STF).

... e atrapalham o centro
Há vários movimentos cuja resultante é o
sufocamento da terceira via. No União Brasil,
partido no qual Moro jogou suas fichas, há uma
banda que tende a apoiar Bolsonaro, outra João
Doria (PSDB) e uma maioria que não deseja
candidato a presidente da República, conforme
o leitor da coluna já sabe. Entre os tucanos,
Doria passou a buscar um movimento de fora
para dentro, uma vez que terá dificuldades
em conseguir fazer com que seus adversários
internos deixem de buscar a candidatura de
Eduardo Leite para tirar-lhe fôlego.

Janela de votações.../
Esta é a última semana de
funcionamento da Câmara
pelo sistema híbrido. Semana
que vem, a Casa volta às
sessões presenciais. Será
quase que um último esforço
concentrado para tentar
aprovar propostas polêmicas
e reformas estruturantes
antes da eleição de outubro.

Por fora
A “trairagem” no PSDB, no MDB e no União
Brasil foram os ingredientes que levaram
tanto o PDT de Ciro Gomes quanto o PSD de
Gilberto Kassab a ficarem longe das conversas
sobre candidatura única. Ciro tem feito a
pré-campanha em carreira solo, enquanto os
pessedistas permanecem quietos organizando os
palanques estaduais, buscando um nome para
concorrer ao Planalto.

...será curta/ Em junho,
com as primeiras festas
juninas do pós-pandemia, a
intenção é deixar as votações
mais frouxas para que os
deputados nordestinos, por
exemplo, possam cuidar das
agendas locais.

FORÇAS ARMADAS

Depois de filé e cerveja, Viagra
Foram 8 processos para compra do remédio. Militares já tinham obtido mais de 1 milhão de quilo de comida, além de bebida
AFP

» TAÍSA MEDEIROS

O

deputado federal Elias
Vaz (PSB-GO) apresentou à Câmara dos Deputados um requerimento para que o ministro da
Defesa, general Paulo Sérgio
Nogueira de Oliveira, esclareça a compra de 35.320 comprimidos de Viagra para as Forças
Armadas. Mas esse não foi o
único medicamento comprado: também foi feita licitação
para a obtenção de Minoxidil
e Finasterida, que servem para o combate à calvície.
Os dados da compra dos remédios estão disponíveis no Portal da Transparência e no painel
de preços do governo federal. No
caso do Viagra, de acordo com o
levantamento do deputado, foram oito processos de aquisição

aprovados desde 2020. O medicamento, porém, aparece com o
nome Sildenafila — nomenclatura genérica — nas dosagens de
25mg e 50mg.
O parlamentar solicitou ao
Ministério da Defesa explicação
sobre os pregões. “Tudo indica
que o governo Bolsonaro ainda
comprou acima do preço de mercado. O brasileiro está amargando um reajuste terrível no valor
de medicamentos e faltam remédios para doenças crônicas nas
unidades de saúde. Enquanto isso, o governo está gastando para
atender as Forças Armadas com
Viagra”, criticou Vaz.
O deputado Marcelo Freixo
(PSB-RJ) pedirá ao Ministério
Público Federal (MPF) que apure
os indícios de superfaturamento
na compra — cujo diferença, segundo Vaz, pode chegar a 143%.

Das 35.320 mil doses de Viagra,
mais de 28 mil foram destinadas
à Marinha. Outros 5 mil comprimidos foram para o Exército e 2
mil, para a Aeronáutica.
A Marinha e a Aeronáutica
informaram que as licitações de
compra do Viagra são destinadas ao tratamento de pacientes
com Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), “uma síndrome
clínica e hemodinâmica que resulta no aumento da resistência
vascular na pequena circulação,
elevando os níveis de pressão na
circulação pulmonar”. Segundo a Marinha, a doença “pode
ocorrer associada a uma variedade de condições clínicas subjacentes ou a uma doença que
afeta exclusivamente a circulação pulmonar” e que se trata de
um problema grave e progressivo, “que pode levar à morte”.

O Exército não se manifestou.
Já no caso do Minoxidil e da
Finasterida, foram realizados oito pregões por unidades ligadas
aos comandos da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, segundo dados do Portal da Transparência e do Painel de Preços do
governo federal. Porém, o gasto
com os remédios contra a perda
de cabelo foi pequeno: R$ 2,1 mil
entre 2018 e 2020.
Há poucos dias, Elias Vaz denunciou a compra de mais de 1
milhão de quilos de picanha, filé mignon e salmão, além de cerveja, conhaque e uísque 12 anos,
entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, na gestão do então
ministro da Defesa, Walter Braga Netto — cotado para ser o vice na chapa do presidente Jair
Bolsonaro que concorrerá à reeleição. (Colaborou Raphael Pati)

Segundo a Marinha, as doses seriam para combater a HAP

CRISE NA EDUCAÇÃO

AGU quer arquivar investigação contra Bolsonaro
» RAPHAEL FELICE
A Advocacia Geral da União
(AGU) solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o arquivamento do pedido de investigação, feito pelo PT, contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o
ex-ministro da Educação, Milton
Ribeiro. A ação do partido cobra
investigação para a atuação do
chamado “gabinete paralelo” dos
pastores Gilmar Santos e Arilton
Moura, que cobrariam propina
em troca de liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Segundo a AGU, Ribeiro teria feito apenas uma “menção
indevida” ao citar Bolsonaro em

conversa divulgada pela imprensa — segundo a qual “a prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em
segundo, atender a todos que são
amigos do pastor Gilmar”. O exministro disse que este seria um
“pedido especial” de Bolsonaro.
Segundo a AGU, não há elementos suficientes para Justiça
Eleitoral acatar o pedido do PT e
iniciar investigação contra Bolsonaro por abuso de poder político e econômico, que pode levar à inelegibilidade. “Tendo em
vista a ausência de qualquer fato
ilícito em relação ao representado Jair Messias Bolsonaro, o reconhecimento da improcedência
do pedido formulado na inicial

é medida de rigor”, diz trecho da
manifestação.
Em depoimento à Polícia Federal, Ribeiro tentou blindar o
presidente. Ele confirmou que
houve um pedido do Planalto
para receber Gilmar e Arilton,
mas minimizou o interesse de
Bolsonaro na reunião. O ex-ministro explicou, ainda, que não
recebeu qualquer demanda ou
questionamento do presidente
a respeito do assunto tratado no
encontro ou sobre eventuais pedidos dos pastores.

Oitiva
Apesar do pedido de arquivamento feito pela AGU, na

Comissão de Educação do Senado a disposição é outra. Tanto que, hoje, os integrantes do
colegiado votarão mais oito requerimentos para oitivas. Dois
nomes do FNDE serão chamados a prestar depoimento: o diretor de Ações Educacionais, Garigham Amarante Pinto, e o diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, Gabriel Vilar.
O primeiro teve o nome citado na
compra de ônibus escolares superfaturados, que veio à tona na
semana passada.
A comissão também pretende
ouvir o ministro interino da Educação, Victor Godoy. “Ele não era
ministro, mas era secretário-executivo, que é o braço direito do

ministro. Então, são tantos fatos
graves que precisam ser investigados, analisados, esclarecidos,
coibidos. Com CPI ou sem CPI,
temos compromisso com a educação pública brasileira”, disse o
presidente da comissão, senador
Marcelo Castro (MDB-PI).
Em outra frente, o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
voltou à carga para fechar as
27 assinaturas regimentais que
permitam a abertura da CPI do
MEC. No último final de semana, dois colegas de Casa retiraram o endosso à criação da comissão parlamentar de inquérito: Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e Styvenson Valentim
(Podemos-AC).

» Rejeição de ação
sobre petistas
A Procuradoria da República
no Distrito Federal pediu
que a Justiça Federal rejeite
a denúncia contra os expresidentes Luiz Inácio Lula
da Silva e Dilma Rousseff e
contra o ex-ministro Aloizio
Mercadante por obstrução de
justiça. Eles foram acusados de
tentar atrapalhar investigações
da Operação Lava-Jato. O
procurador Marcus Marcelus
Gonzaga Goulart afirma que,
em relação a Lula e Dilma,
o caso está prescrito. Sobre
Mercadante, não há provas de
irregularidades. A denúncia
foi oferecida pelo então
procurador-geral da República
Rodrigo Janot em 2017.

Brasil
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DIREITOS INDÍGENAS

Garimpo pode pôr
fim aos ianomâmis
Relatório mostra a destruição promovida pelos invasores, inclusive com o aumento da violência sexual contra menores
Cristiane Noberto/CB

» CRISTIANE NOBERTO
» MARIA EDUARDA CARDIM

Disparada nos
conflitos rurais

O

avanço do garimpo ilegal e da presença de exploradores nas terras indígenas ameaça cada vez
mais a existência de famílias e comunidades tradicionais — além
da devastação da floresta e das
terras. O relatório da Hutukara
Associação Yanomâmi (HAY), divulgado ontem, revela o avanço
da destruição promovida pelos
garimpeiros à etnia. Mas não é só
isso: traz relatos da violência sexual sofrida por mulheres e crianças indígenas, que são abusadas
em troca de comida.
O documento enumera relatos dos abusos, colhidos pelos
pesquisadores indígenas. Há situações em que os garimpeiros
oferecem comida em troca de sexo com adolescentes e, também,
segundo o relatório, “a oferta de
bebidas alcoólicas é uma das
principais estratégias para aliciar os jovens e abusar do sexo”.
O relatório indica que três meninas de 13 anos morreram após
serem embriagadas e estupradas. “Eram novas, tendo apenas
a primeira menstruação. Após os
garimpeiros terem provocado a
morte dessas moças, os ianomâmi
protestaram contra os garimpeiros, que se afastaram um pouco”,
diz o relato de uma pesquisadora.
Segundo Júnior Hekurari,
presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomâmi
e Ye’kuana (Condisi-YY), os garimpeiros aliciam as jovens e as
forçam. São vários os relatos de
estupros e casamentos que, muitas vezes, terminam em tragédia.
“A gente tem outro relato de que
uma adolescente de 15 anos morreu por ter sido violentada por 50
ou 60 garimpeiros. É uma situação muito grave e fora de controle
na terra ianomâmi. O governo federal tem conhecimento disso, as
autoridades sabem da situação,
mas estão omissos”, denunciou.
O cotidiano das mulheres indígenas é viverem cercadas pelo medo e enxergarem os exploradores de ouro e pedras como
ameaça. “Desde que ouço falar
dos garimpeiros, eu vivo com
angústia”, relatou uma mulher
ianomâmi à pesquisa. A apreensão se estende aos diversos grupos étnicos, já que o documento aponta que o garimpo ilegal
avançou 46% no ano passado, se
comparado com o avanço verificado em 2020.
“O problema do garimpo ilegal não é uma novidade na terra ianomâmi. Entretanto, sua
escala e intensidade cresceram de maneira impressionante nos últimos cinco anos. Dados do Mapbiomas indicam
que, de 2016 a 2020, o garimpo nas terras ianomâmi cresceu nada menos que 3.350%”,
salienta o documento.
A expansão irregular, segundo
o relatório, aconteceu por vários
motivos, que vão desde o aumento do preço do ouro no mercado
internacional à fragilização das
políticas ambientais e de proteção aos direitos dos povos indígenas. Para o vice-presidente da
Hutukara, Dario Kopenawa, as
operações de combate ao garimpo não surtiram efeito.
“Esse documento mostra a
realidade que estamos vivendo
e suas consequências. Pedimos
o apoio da população para a retirada imediata dessas pessoas”,
clamou Kopenawa.

Caixas tingidas de vermelho simbolizando o ouro coberto de sangue foram deixadas no Ministério das Minas e Energia

Ato contra PL que estimula exploração
Centenas de indígenas e ativistas marcharam, ontem, até o
Ministério de Minas e Energia
para realizar o ato político Ouro de Sangue, em protesto pelo
aumento da presença de garimpeiros nos territórios indígenas.
A concentração foi no Acampamento Terra Livre (ATL), erguido
no estacionamento da Funarte
desde o último dia 4.
O pano de fundo da manifestação é o Projeto de Lei 191/2020,
que tramita no Congresso com
o apoio do Palácio do Planalto. Pelo texto, a ideia é liberar a

exploração do solo em terras indígenas para os chamados exploradores artesanais. Contudo,
os nativos alegam que a porta estará aberta para a exploração em
escala industrial.
“Se aprovado, o projeto, que
transforma em regra o que a
Constituição de 1988 estabeleceu
como exceção, levará ao aumento do desmatamento, ao aumento das invasões de terras indígenas e potencialização da violência contra os povos”, destaca nota divulgada pela Associação dos
Povos Indígenas do Brasil (Apib).

Entre os manifestantes, o indígena Ibirassu Fulniô Karajá,
da aldeia Hawaló (TO), manifestou profunda preocupação com
a possibilidade de avanço do PL
191/20. “Isso não vai afetar só a
gente, mas toda a população que
está ao redor. Se isso for liberado,
é o nosso fim. Já não temos direitos e, com isso, vai ficar ainda
pior”, alertou.
Doto Takak Ire, líder caiapó da
terra indígena Menkragnoti (PA),
reclamou da completa falta de
diálogo com o governo. “Eles não
consultaram ninguém e estamos

lutando contra isso. Se o governo
chamasse as lideranças de todos
os povos, aí, sim, a gente ia estudar e ver os procedimentos para
garantir o nosso direito de viver
na floresta”, observou.
No ministério, os manifestantes, que também contaram
com o apoio de ativistas da causa indígena, reuniram caixas simulando barras de ouro, nas
quais se lia “Ouro ilegal é crime”. Também derramaram lama e tinta vermelha simbolizando o sangue derramado na
terra. (CN e MEC)

7 perguntas para Júnior Hekurari, presidente do Conselho de Saúde Yanomâmi e Ye’kuana
Cristiane Noberto/CB

Foi divulgado um relatório que
mostra a violência nas terras
ianomâmis. A publicação
desse levantamento pode
ajudar a proteger seu povo?

indígena fica refém. Eles estão
dando armas para o ianomâmi
entrar em conflito com outras
comunidades que não apoiam (os
exploradores). A comunidade Tirei
recebeu 80 armas dos garimpeiros,
foram em outra comunidade,
Pixanehabi, e atacaram. Mataram
dois e cinco estão feridos.

O relatório mostra a realidade
e sofrimento do ianomâmi. Os
garimpeiros aliciando jovens,
forçando fazer casamento
com adolescente de 13 a 17
anos. O governo federal tem
conhecimento disso, mas está
sendo omisso. As autoridades já
pediram para o governo tirar os
garimpeiros das nossas terras,
mas, até agora, não mostrou tal
preocupação. Ano passado, ele
(o presidente Jair Bolsonaro)
até disse que iria visitar os
garimpeiros que estão lá.

Mas os indígenas aceitam
as armas?
São obrigados a aceitar. Eu recebo
ameaças todos os dias, o tempo
inteiro.
Os ianomâmis isolados
são os que mais sofrem?
Os garimpeiros estão a
aproximadamente 10km de onde
estão os isolados, os moxihatëtë.
A gente já recebeu relatos de que
os garimpeiros mataram quatro
pessoas recentemente. O governo
está vendo e não faz nada.

O governo estadual faz algo
para impedir essa invasão?
O governo de Roraima apoia
o garimpo, políticos dão força
também. Fizeram até uma lei que
autoriza a exploração na terra
ianomâmi porque seria “artesanal”.

Junior: governo federal apoia invasão da terra yanomami

E os órgãos federais?
Os órgãos que protegem a floresta
não estão conseguindo trabalhar,
não têm mais autonomia. As
autoridades de fiscalização —
Ibama e Funai — não protegem o

indígena. Nenhum atua mais para
preservar a floresta.
Como age esse garimpeiro?
Ele entra armado?

Eles não entram nas comunidades
com pá e enxada, mas com
armamento pesado e ameaçando
os povos indígenas. Quem não
apoiar, eles ameaçam as lideranças
tradicionais, as mulheres. O

Você é o único ianomâmi
aqui. O que isso representa
para seu povo?
Estou aqui clamando por eles.
Quero mostrar o sofrimento do
ianomâmi. Mas, como moramos
dentro da floresta, ninguém
está ouvindo o que tenho para
mostrar.

A ação de garimpeiros é um
dos motivos do aumento dos
conflitos no campo e das mortes
por causa desses embates. As informações prévias da 36ª edição
do relatório Conflitos no Campo
Brasil 2021, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), apontam que
esses óbitos tiveram um aumento de 1.100% em 2021 em comparação com 2020.
Os dados do Centro de Documentação da CPT registraram,
em 2021, 109 mortes em decorrência dos confrontos, o que
aponta uma subida expressiva
quando se compara com 2020,
no qual apenas nove óbitos foram registrados. Em março, o
Correio havia noticiado a disparada de mortes em 2021 em
consequência de conflitos. Agora, com os dados consolidados,
é possível notar a maior violência no campo em diversas áreas.
O relatório, que será lançado
na íntegra em 18 de abril, aponta
que foram registrados 35 assassinatos em confrontos no campo
em 2021. “Desse total, 11 assassinatos, praticamente um terço,
foram no estado de Rondônia,
onde ocorreu, também, um massacre no mês de agosto, com três
vítimas”, informa a publicação.
Ao comparar o número de assassinatos com o mesmo período
de 2020, é possível observar um
aumento de 75%, já que no ano
retrasado foram registrados 20
homicídios. Outros tipos de violência, como o trabalho escravo,
também cresceram em 2021. “O
número de resgatados dessa prática mais que dobrou no campo
no último ano. Os casos aumentaram 76%”, indica o relatório.
As principais vítimas da violência no campo são os indígenas, quilombolas e demais povos
tradicionais, além dos trabalhadores rurais. O cacique Jurandir
Siridiwê Xavante, que representa
nove territórios do povo xavante,
acredita que a falta de demarcação das terras, por exemplo, é um
dos motivos que incentiva essa
violência.
“Quando o presidente Jair
Bolsonaro fala que não vai demarcar mais nenhum centímetro
do nosso território, isso incentiva as invasões. No momento que
ele diz isso, dá empoderamento
aos megalatifundiários. Esse empoderamento para nós é um perigo”, alerta.

Cenário
Ele avisa que os xavantes não
foram atacados, mas, caso sejam,
revidarão. “Por enquanto, não levamos nenhum tiro. Mas se a gente levar, a gente vai dar também.
Não somos aleijados, a gente tem
mão”, avisa. Para especialistas, o
cenário pode ficar ainda pior com
os projetos de lei que tramitam na
Câmara dos Deputados e permitem retrocessos ambientais.
O avanço das matérias no
Congresso, no entanto, esbarra
com a atenção dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao tema no mês de abril. A Corte julga sete ações que fazem parte do
chamado Pacote Verde, que reúne sete ações contra decisões ou
omissões do governo sobre licenciamento ambiental, fundos
de proteção e desmatamento da
Amazônia. (CN e MEC)
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Pontuação B3

Na segunda-feira

Ibovespa nos últimos dias

1,16%
São Paulo

1,19%

Salário mínimo

116.953

118.228

R$ 1.212

Nova York

6/4

7/4

8/4

Dólar
Na segunda-feira

R$ 4,690
(+0,39%)

11/4

Euro

Últimas cotações (em R$)
5/abril

4,840

6/abril

4,715

7/abril

4,741

8/abril

4,709

Capital de giro

CDB

Comercial, venda
na segunda-feira

Na segunda-feira

Prefixado
30 dias (ao ano)

R$ 5,104

6,76%

11,96%

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

0,95
0,73
0,54
1,01
1,62

CONJUNTURA

Inflação surpreende BC;
mercado vê juro maior
Presidente do Banco Central reconhece que alta de preços está mais forte que o previsto. Para analistas, Selic pode ir a 14%
Jose Cruz/Agencia Brasil

» ROSANA HESSEL

Aéreas: queixas
a Guedes

A

alta de 1,62%, em março, no Índice de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação oficial, surpreendeu o mercado e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.
Com isso, foi desencadeada uma
nova onda de revisões das estimativas para os índices do custo de vida e os juros, ambos para
cima, ampliando as apostas de
que o BC não conseguirá cumprir
a meta inflacionária deste ano e
do próximo.
“A inflação do índice mais recente foi uma surpresa. Eu tinha mencionado a velocidade
mais rápida da passagem do aumento do combustível na bomba, e parte foi isso. Mas houve
outros elementos, como vestuário e alimentos (que tiveram altas
de preços). Essa surpresa se fez
em vários países, mas a realidade
é que nossa inflação está muito
alta e os núcleos estão muito altos, além de ser mais persistente”,
disse o presidente do BC, ontem,
em evento virtual organizado por
TC Mover e Arko Advice.
De acordo com Campos Neto, como ainda há defasagem nos
preços dos combustíveis no mercado interno, ele e os demais
diretores do BC devem analisar
melhor os dados na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para
3 e 4 de maio. “Vamos analisar
os fatores que estão gerando essas surpresas inflacionárias e comunicar no momento mais apropriado”, afirmou. Na última reunião do Copom, a taxa básica de
juros (Selic) foi elevada em um
ponto percentual, para 11,75%
ao ano, e o BC sinalizou que fará, no próximo mês um ajuste da
mesma magnitude, para 12,75%.

Salto
Em março, de acordo com o
IBGE, o IPCA acelerou e atingiu
1,62%, frente à alta de 1,01% de
fevereiro, acumulando salto de
11,30% em 12 meses. Foi a maior
variação para o mês desde março de 1994, pouco antes do início
do Plano Real. Nos três primeiros
meses do ano, o IPCA avançou
3,20%, e já encostou na meta de
inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)

A inflação do índice
mais recente foi
uma surpresa. Eu
tinha mencionado
a velocidade da
passagem do aumento
do combustível na
bomba, e parte foi
isso. Mas houve outros
elementos, como
vestuário e alimentos.
Nossa inflação está
muito alta, além de ser
mais persistente”
Roberto Campos Neto,
presidente do Banco Central

para o ano, cujo teto é de 5%.
Um dado preocupante apontado por Campos Neto, que reforçou a afirmação de que a inflação não é de oferta, mas de
demanda, foi a disseminação da
alta de preços. O índice de difusão subiu de 75% para 76%, de fevereiro para março. Quando está tão espalhado assim, o dragão
inflacionário é difícil de conter.
A surpresa do presidente do
BC com o IPCA de março reforçou as apostas de que a inflação anual continuará acima de
10%, pelo menos, até julho ou
agosto. Pelas estimativas do Itaú
Unibanco, a inflação continuará
persistente e disseminada e o BC
elevará a Selic até agosto. O banco manteve em 13,75% a previsão
para a Selic em dezembro.
“A inflação continua persistente e é bem provável que o
IPCA continue em dois dígitos
até julho”, apostou Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust
Gestora de Recursos. Ele lembrou que, mesmo se o BC elevar a Selic para 13%, a inflação

continuará em torno de 8% no
fim do ano. “Por conta dessa
pressão inflacionária, é provável
que 14% seja o piso para a Selic”,
acrescentou.
A economista Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências Consultoria, disse que ainda não revisou as projeções após o dado
do IPCA, divulgado na sexta-feira, mas demonstrou otimismo
com a efetividade da política monetária conduzida pelo BC, que
iniciou o ciclo de ajuste em março de 2021, após a Selic atingir o
piso histórico de 2% ao ano. “O
BC está bem adiantado no processo e não acho que será necessário um piso de 14% para a Selic.
O Copom pode ainda elevar mais
os juros, mas vai colher os frutos
da alta iniciada no ano passado.”

Sem espaço
Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, destacou
que, apesar da surpresa de março, a alta do IPCA não deverá
se repetir em abril e em maio.

Contudo, ele alertou que não
vê espaço para o BC cumprir a
meta de inflação neste ano e no
próximo. “Tem pressão de medicamentos, que pode trazer riscos para uma inflação de 7,8%
no fim do ano, que é o que esperamos. Acho que o BC vai continuar subindo a Selic e não deverá parar em 12,75% como tinha sinalizado. Vai ter que subir
mais nas próximas reuniões”,
disse Vale, que prevê a taxa básica em 13,50% no fim do ano.
Pelas estimativas da MB, o IPCA
encerrará 2023 em 4,2%, quando o centro da meta será de
3,25% e o teto, de 4,75%.
Em 2021, o BC não cumpriu a
meta de inflação pela sexta vez
desde o início do regime de metas, em 1999. Pelos cálculos de
Eduardo Velho, da JF Trust, a inflação estrutural do Brasil é, tradicionalmente, acima de 4%, e,
portanto, qualquer meta abaixo
desse patamar dificilmente será
cumprida. “As metas deste ano e
do próximo já estão comprometidas”, resumiu.

Apesar da aprovação do projeto de lei complementar que zera as alíquotas de PIS-Cofins sobre os combustíveis, incluindo o
querosene de aviação (QAV) em
2022, além de alterar a forma de
cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, o PLP nº 11/2020, as empresas de aviação avaliam que o
impacto é muito pequeno e articulam junto ao governo medidas
para alterar a política de preços.
Para isso, tentam criar uma “mesa permanente de debates” do
setor com autoridades.
Eduardo Sanovicz, presidente
da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), avaliou a
medida como “gota no oceano”
e disse que ela ainda não chegou
às empresas. “Mesmo que chegue, o corte de PIS-Cofins é muito pequeno em relação ao conjunto. São R$ 300 milhões frente
a uma conta de R$ 11 bilhões”,
afirmou Sanovicz a jornalistas
após o encontro com o ministro
da Economia, Paulo Guedes. Ele
agradeceu os parlamentares por
aprovarem a medida, mas reforçou a necessidade de uma rediscussão da política de preços do
querosene de aviação.
Sanovicz demonstrou otimismo com o avanço das conversas
com o chefe da equipe econômica, mas não deu datas sobre os
futuros encontros. O presidente
da Abear admitiu que uma nova forma de precificação do QAV
é um dos temas que devem ser
abordados nas próximas conversas envolvendo empresários e integrantes do governo e do Congresso. “A precificação (do QAV) é
um dos temas que precisa ser debatido. É possível abrir todos os
temas em cima da mesa. O fundamental é fazer um debate técnico e gerencial”, disse, sem detalhar que tipo de medidas serão
debatidas.
O presidente da Abear negou
que o encontro com Guedes tenha sido para tratar de novos
subsídios para o setor. “Nosso
debate está exclusivamente ligado ao custo do querosene de
aviação, que subiu mais de 130%
nos últimos meses”, disse. (RH)

Marcello Casal Jr/ABr

Conta de luz sem sobretaxa até o fim do ano
» RAPHAEL PATI*

Volume de chuvas tornou energia mais barata, diz ONS

Depois da decisão do governo
de extinguir a bandeira de escassez hídrica na semana passada, o
diretor-geral do ONS (Operador
Nacional do Sistema Elétrico),
Luiz Carlos Ciocchi confirmou,
ontem, que a conta de luz deve
permanecer no mesmo patamar
até o fim do ano, com bandeira
verde (quando não há cobrança
adicional).
A fala ocorreu em um encontro virtual com a imprensa para discutir o cenário do setor de
energia elétrica após o fim do período de chuvas. Para Ciocchi, o
brasileiro que usufrui de energia

em sua residência não deve temer o aumento na tarifa de luz
até o final deste ano, pelo menos.
“Teremos um ano bom, bastante tranquilo, que não vai causar
tanta dor de cabeça, tanta dor no
bolso”, disse.
A bandeira de escassez hídrica
foi criada e adotada em setembro
do ano passado. Na época, o governo anunciou que o país passava pela pior estiagem dos últimos 91 anos. A tarifa adicional
de R$ 14,20 a cada 100 quilowatt/
hora (Kwh) consumidos vigorou
nas contas de energia elétrica por
mais de sete meses.
Segundo Ciocchi, o volume
das chuvas registradas desde o

final do ano passado elevou o nível dos reservatórios e, por conseguinte, contribuiu para a decisão de retirar a tarifa adicional. Ele destacou que “Sudeste
e Centro-Oeste terminam o período de chuvas no melhor nível
desde 2012”.
O diretor ainda complementou que a utilização das termelétricas será limitada às usinas inflexíveis, que são aquelas que não
podem parar e que possuem uma
capacidade em torno de 4 mil MW
(megawatts). Durante os períodos
mais críticos da seca em 2021, essas usinas, que necessitam de um
custo maior para funcionar, em relação às hidrelétricas, respondiam

por mais de 20 mil MW.
A opção por contratar usinas
térmicas no ano passado, no entanto, não foi motivo de arrependimento para o diretor. “Na hora que tomamos a decisão, existia uma incerteza muito grande.
Tínhamos duas escolhas: o arrependimento de contratar e o arrependimento de não contratar”,
afirmou. Ele ainda destacou que
essas usinas deverão garantir, até
dezembro de 2025, uma reserva
de energia que era considerada
necessária para uma recuperação de longo prazo.
*Estagiário sob a supervisão
de Odail Figueiredo
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Se a China se tornar autossuficiente na produção de
soja, a economia brasileira sofrerá as consequências

PATRICK PLEUL

Exigências da Europa e nova postura da
China ameaçam futuro do agronegócio
Wenderson Araujo/Trilux

Elon Musk está
fora do conselho de
administração do Twitter
O que você faria se fosse dono de 9,2% de
uma empresa? Certamente não contaria
piadas sobre ela. Pois foi exatamente isso
o que Elon Musk fez no último domingo à
noite. Em um dos tuítes, Musk perguntou a
seus 81 milhões de seguidores se acreditam
que o Twitter está morrendo e apontou que
várias contas relevantes, como as dos artistas
Taylor Swift e Justin Bieber, raramente tuítam.
Coincidência ou não, o Twitter informou
logo depois que Musk não fará mais parte
de seu conselho de administração.

O agronegócio brasileiro tem dois desafios pela
frente. O primeiro deles é cumprir as exigências da
União Europeia, que deverá banir as importações
de produtos associados ao desmatamento. Estudos
recentes mostram que somente 2% das propriedades
agrícolas respondem por 62% do desmatamento ilegal
no país. Embora o número de infratores seja restrito,
eles comprometem a reputação de todo o setor —
e, portanto, ameaçam a agenda de exportações. O
segundo desafio parece mais difícil de ser superado.
Recentemente, o governo chinês anunciou que
pretende aumentar de maneira acentuada a produção
de itens como arroz, carne, trigo e soja para suprir a
demanda interna e garantir a segurança alimentar
de sua população de 1,4 bilhão de pessoas. Se a
China se tornar autossuficiente na produção de soja,
a economia brasileira sofrerá as consequências,
uma vez que não existem substitutos capazes de
absorver tudo o que o país asiático compra.

O banco digital brasileiro Stark Bank, especializado
em soluções para empresas, conseguiu um feito
e tanto: trata-se da primeira startup brasileira
a receber investimentos de Jeff Bezos, dono da
Amazon. O fundo familiar do bilionário, chamado
Bezos Expeditions, integrou uma rodada de
investimentos que injetou US$ 45 milhões na
fintech. Também fizeram parte do investimento os
fundadores do Airbnb. Fundado em 2018, o Stark
Bank tem cerca de 300 empresas como clientes.

Luciano Hang entra na
lista dos 10 brasileiros
mais ricos
Luciano Hang, quem diria, já é mais rico
que Abilio Diniz, que fez fortuna com o Pão
de Açúcar, e Luiza Trajano, fundadora do
Magazine Luiza. Pelo menos é isso o que
revela o novo ranking da revista americana
Forbes. De acordo com a publicação, o
dono das Lojas Havan detém US$ 4,8
bilhões (algo como R$ 22,6 bilhões),
muito acima de Diniz (US$ 2,7 bilhões) e
Trajano (US$ 1,4 bilhão). Hang é o décimo
brasileiro mais rico, além de ocupar o 586º
lugar na contagem global da revista.

76%

Foi uma surpresa”
Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central,
sobre o aumento recorde da inflação em março.

Os brasileiros não perdem
tempo. Com a queda da cotação
do dólar, muitos correram para
comprar a moeda americana.
No Itaú Unibanco, a venda
de dólar em espécie cresceu
63% em março diante de igual
período do ano passado. As
compras de euros também
avançaram: 55%. Pelo visto, vai
ter Disney nos próximos meses.
A Federação Brasileira dos
Bancos (Febraban) prevê
mais um ano de crescimento
importante no crédito, mesmo
em um cenário econômico
adverso. A entidade elevou a
estimativa de expansão dos
empréstimos de 7,6% para
8,3% em 2022. Para 2023, as
projeções foram mantidas em
6,6%. A crise, porém, deverá
aumentar a inadimplência.

Fintech brasileira recebeu
aporte de Jeff Bezos

Raphael Ribeiro/BCB - 24/9/20

RAPIDINHAS

dos brasileiros reduziram, por causa da
inflação alta, a compra de produtos e
serviços que estavam habituados a consumir.
O estudo é do Instituto Locomotiva.

A empresa americana de
softwares Pegasystems fez um
levantamento sobre como os
cinco maiores bancos privados do
país lidam com a inadimplência
em operações de crédito. O
estudo apontou que R$ 1,3
bilhão seriam economizados
em cobrança de dívidas, em
um período de três anos,
com a adoção de tecnologias
de inteligência artificial (IA)
capazes de melhorar as
interações com os clientes.
A FedEx informa que, ao
contrário do que foi publicado
na coluna de 8 de abril, o
uso de motos elétricas nas
operações de Brasília e Recife
é um projeto-piloto. A partir
de um resultado positivo, a
companhia estudará a inclusão
de motos elétricas na frota
em um futuro próximo.

PREVIDÊNCIA

INSS promete reduzir filas
Medida altera processos e dobra período em que segurados individuais podem deixar de contribuir sem perder direitos
» MICHELLE PORTELA

O

Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) alterou regras sobre o reconhecimento dos direitos dos segurados e processos internos, visando simplificar
a burocracia e reduzir a fila de
concessão de benefícios, atualmente com cerca de 1,6 milhão
de pessoas à espera de uma resposta do órgão.
A Instrução Normativa 128,
com mais de 200 páginas, foi publicada em 29 de março no Diário Oficial da União. Uma das
mudanças dobra de 12 para 24
meses o chamado “período de
graça”, no qual os segurados individuais podem ficar sem contribuir para a Previdência mantendo o direito aos benefícios.
Para Patrícia Bonetti, advogada e consultora jurídica, especialista em direito previdenciário e professora do Meu Curso

Educacional, o contribuinte individual deve comemorar a conquista. “É um grande benefício
para quem é contribuinte e está
desempregado”, afirma.
Bonetti aponta que a nova instrução normativa faz crescer a
expectativa quanto à celeridade
da análise dos processos. “É algo
a ver, uma vez que o que temos
assistido é a demora nos processos administrativos, embora haja prazo mínimo. O que tem nos
ajudado, nesse ponto, é a ouvidoria e os recursos dos segurados a
mandado de segurança”, disse.
Na avaliação da advogada Lariane Del Vecchio, do escritório
Aith, Badari e Luchin Advogados, ao compilar a legislação em
vigor, a instrução normativa traz
segurança jurídica para os advogados. “Ela funciona como um
manual. E temos avanços, como o reconhecimento do direito
dos indígenas e a comprovação
de união estável”, avalia.

Confira
Entre as principais mudanças levantadas pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) nos normativos publicados estão:
» Aposentadoria especial
Mudança no formulário Perfil
Psicográfico Previdenciário (PPP),
principal documento para conseguir
aposentadoria especial, excluindo a
exigência de monitoração biológica e
carimbo com CNPJ e cargo de quem
assinou o formulário, desde que
tenha nome e CPF do responsável.
» União estável
Desde 2019, o segurado que ficou
viúvo deveria levar, no mínimo, dois
documentos recentes ao instituto
para ter o direito reconhecido como
beneficiário do INSS para comprovar
que o relacionamento teve início, no
mínimo, há 24 meses antes do óbito.
A partir de agora, o beneficiário

poderá apresentar apenas um
documento e uma testemunha, na
chamada justificação administrativa.
» Contribuinte individual
O chamado “período de graça”,
no qual os segurados podem ficar
sem contribuir para a Previdência
sem perder o direito aos benefícios
do INSS, foi dobrado. Além dos 12
meses aos quais já tinha direito,
o contribuinte individual agora
terá direito a mais 12 meses, caso
consiga comprovar a situação de
desemprego ou impossibilidade de
atuar como autônomo.
» Benefício entra na contagem
O período usufruído durante

a concessão do benefício por
incapacidade previdenciária
(auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez) será contado como
tempo de contribuição, caso
seja intercalado com períodos
de atividade ou contribuições.
» Contagem do auxíliodoença para aposentadoria
O período de afastamento
durante o recebimento do auxílio
por incapacidade temporária
(antigo auxílio-doença) pelo
segurado que exercia atividade
com exposição a agentes
nocivos (atividade especial) não
será considerado como tempo
especial de forma retroativa até
30/6/2020.

Qualidade de segurado
O prazo de 12 meses de
manutenção de qualidade de
segurado só será acrescido de
mais 12 meses se o segurado
tiver mais de 120 contribuições
(10 anos). Se perder a qualidade
de segurado, só terá direito a
esse prazo de 12 meses a mais
se completar novamente mais
de 120 meses — ou 10 anos de
contribuição.
» Herdeiros
Os herdeiros não terão direito a
mexer em qualquer pedido ao
INSS do segurado que morreu,
quer dizer, não poderão exercer
atos de cunho pessoal do falecido.

OBUTÁRIO
Antonio Cruz/Agencia Brasil

Eduardo Guardia, 56, ex-ministro
CEO da BTG Pactual Asset e
ex-ministro da Fazenda no governo Temer, o economista
Eduardo Refinetti Guardia faleceu ontem, aos 56 anos. Guardia era doutor em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de
São Paulo (USP).
Guardia foi ministro da Fazenda do Brasil em 2018, secretário
executivo do mesmo ministério
entre 2016 e 2018, secretário do
Tesouro Nacional em 2002, além

de secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, entre 2003 e
2006.
O economista atuou ainda como diretor executivo da B3 e diretor Financeiro e de Relações
com Investidores da gestora GP
Investments.
O Ministério da Economia divulgou nota de pesar sobre a morte de Eduardo Guardiã. “Durante sua trajetória pública, a atuação de Guardia foi fundamental na construção de soluções

importantes para a economia brasileira. O ex-ministro sempre se
notabilizou pelo trabalho incansável, a gentileza no trato e o permanente espírito público, inspirando todas as equipes que liderou”, destacou o Ministério.

Sobriedade
A Instituição Fiscal Independente (IFI) também lamentou
o falecimento do economista. “Guardia serviu ao país, nos

diversos cargos que ocupou, de
maneira sóbria, técnica e com
espírito público”, diz a nota, publicada no Twitter.
A economista Elena Landau
ressaltou a perda de Guardia para o país. “Eduardo Guardia dedicou sua vida a melhorar a vida
de todos nós. Foi o comandante
das reformas no governo Temer.
desde os tempos de FHC, sempre discreto e super competente. A Brasil fica menor sem ele
#RIP.” (MP)

Economista ocupou a pasta da Fazenda no governo Temer

Mundo

Editora: Ana Paula Macedo
anapaula.df@dabr.com.br
3214-1195 • 3214-1172

8 • Correio Braziliense • Brasília, terça-feira, 12 de abril de 2022

FRANÇA
Para o segundo turno, o candidato à reeleição tem como estratégia conquistar votos em áreas com alto índice de rejeição. A rival deve
manter a aposta em temas econômicos. Pesquisas indicam que, diferentemente de 2017, a disputa à Presidência terá resultado apertado

Macron foca em
redutos de Le Pen
D

epois de cinco anos,
Emmanuel Macron e Marine Le Pen voltam a protagonizar o segundo turno das eleições presidenciais na
França. Segundo analistas, a nova disputa entre o nome do centro e o da extrema-direita tem
esse único ponto em comum.
Trata-se de uma disputa completamente diferente. Em busca da reeleição, o candidato do
partido A República Em Marcha
(LREM) deixou de representar
uma escolha pela renovação, e a
sua rival, do Reagrupamento Nacional (RN), não gera mais tanta
rejeição. Pesquisas recentes indicam uma vantagem de Macron
de 2 a 10 pontos percentuais —
bem distante dos 66,1% de votos
que garantiram a sua chegada ao
Palácio do Eliseu. E a estratégia
adotada pelo liberal para mudar
esse cenário parece ser a busca
por votos nos locais em que tem
os maiores índices de rejeição.
A primeira cidade visitada por
Macron nesta nova fase da campanha fica em uma região popular do
norte da França que votou majoritariamente em Le Pen. Denain, um antigo reduto da esquerda, é próxima à
Bélgica e uma das cidades mais empobrecidas do país. “Aqui, fiquei em
terceiro (no primeiro turno) e vim
ao encontro de nossos compatriotas para ouvir, para convencer”, disse
o dirigente liberal. Em Denain, a candidata do RN obteve 41% dos votos
no domingo, seguida do esquerdista
Jean-Luc Mélenchon.
Macron conversou com cerca de 150 moradores, amontoados atrás de barreiras de proteção, e foi questionado sobre temas ligados à melhora do poder
aquisitivo, aposentadoria e saúde. Joëlle Soula, uma aposentada de 70 anos, disse ao candidato que “é preciso avançar mais
rápido”. “Denain ficou esquecida
com relação ao desemprego e à
pobreza”, completou. Uma eleitora acusou Macron de “desconhecer o que é ser um trabalhador”: “Estamos fartos de sua reforma”. O candidato respondeu à
mulher citando as medidas que
pretende adotar para proteger o
poder aquisitivo da população.
Um projeto polêmico, porém,
esbarra em forte resistência dos
franceses. Se reeleito, Macron pretende aumentar a idade da aposentadoria, de 62 para 65 anos. Ontem, no primeiro dia de campanha do segundo turno, disse estar
pronto para “mudar” a idade para 64 caso esse tema “gere muita

AFP

Novo cenário

Debate pode ser decisivo
As projeções mais recentes
apontam 53% dos votos
para Macron e 47% para Le
Pen. Porém, uma pesquisa
de opinião realizada pelo
grupo Ifop-Fiducial sugere
que a vantagem do atual
presidente pode ser ainda
mais apertada: 51% contra
49%. Um debate entre os
candidatos, marcado para
o próximo dia 20, poderá
ser o momento crucial da
campanha, cuja votação
se dará quatro dias depois.
Macron se recusou a
participar de debates
com os rivais antes do
primeiro turno. Ele alegou
que outros candidatos
à reeleição presidencial
fizeram o mesmo.

Candidato do centro foi a Denain, onde ficou em terceiro lugar, “para ouvir” e “convencer”
AFP

É uma partida
completamente
diferente (…)
Macron não é mais
o novo candidato
que encarna uma
forma de frescor
(…) Le Pen está
mais em contato
com os franceses”
Brice Teinturier,
cientista político do Ipsos

A ultradireitista visitou agricultores e disse estar “preocupada” com o aumento dos preços
tensão”. A ideia foi lançada em Carvin, no Pas de Calais, região onde
Le Pen também teve melhor desempenho nas urnas.
Macron também visitou Lens,
outra localidade que votou maciçamente em sua rival com cerca
de 40% dos votos. Tanto em Lens
quanto em Carvin, Macron ficou
atrás de Mélenchon, cujos eleitores
o atual presidente busca atrair para

o seu lado. “Vi muitos jovens dizendo: ‘Votei em Mélenchon’. Agora,
tento convencê-los”, acrescentou o
candidato à reeleição. O esquerdista obteve 21,95% no primeiro turno — Macron ficou com 27,85% e
Le Pen, com 23,15% — e há uma
expectativa de que seu eleitorado
fortaleça Macron.
No domingo, antes da divulgação do resultado oficial do pleito,

Mélenchon disse que os franceses não deveriam “dar um único
voto a Le Pen”, mas não pediu explicitamente para que votem no
atual presidente. Diretor de campanha de Mélenchon, Manuel
Bompard foi mais claro. “Se Macron quer convencer nossos eleitores, ele que trabalhe”, avisou. Porta-voz do partido de Le Pen, Jordan
Bardella aposta que ela receberá

“muitos votos” do esquerdista. “Os
candidatos não são proprietários
de seus eleitores”, justificou. Comunistas, socialistas e ecologistas
uniram forças para impedir a vitória da candidata da extrema-direita, que conta com os 7% de eleitores do extremista Éric Zemmour,
que pediu votos para ela, e os 2%
do candidato de direita radical Nicolas Dupont-Aignan.

Le Pen deu início à campanha do segundo turno mantendo a estratégia que parece
ter surtido efeito no primeiro. Ela deixou de lados pontos
mais polêmicos, como propostas para conter a migração e a saída do comando da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte, a Otan, e se
apresentou como defensora
do poder aquisitivo e das classes populares. “Chegamos a
este segundo turno sem termos perdido a serenidade, a
calma, a determinação, a convicção absoluta de que podemos vencer”, disse.
À tarde, a candidata do RN visitou uma localidade a 100 quilômetros de Paris para conversar
com agricultores e alertá-los sobre um eventual aumento dos
preços dos alimentos. “Isso me
preocupa muito, porque observo nuvens se acumulando
e um presidente que finge não
vê-las”, declarou.
Há uma intenção de Macron
em, nesta fase da disputa, explorar a imagem de radical que
a candidata de extrema-direita apagou na primeira fase do
atual pleito e nas eleições de
2017, mas, na avaliação do cientista político do Ipsos Brice Teinturier, isso pode não funcionar. “É uma partida completamente diferente”, enfatizou,
em entrevista à agência France-Presse de notícias (AFP). Segundo o especialista, “Macron
não é mais o novo candidato que
encarna uma forma de frescor”, e
sua rival não gera mais tanta rejeição, depois de trabalhar sua
imagem. “Le Pen está mais em
contato com os franceses”.
O país também não é o mesmo, lembra Teinturier. O mandato de cinco anos de Macron
foi marcado por grandes protestos sociais contra sua política para as classes populares, uma pandemia que deixou
milhões de pessoas confinadas
e, nas últimas semanas, pelos
efeitos da guerra na Ucrânia. O
confronto no leste europeu ofuscou as campanhas presidenciais
deste ano. Porém, suas consequências nos preços da energia
provocaram a alta da inflação e
reforçaram a principal preocupação dos franceses: a perda de
poder aquisitivo, ponto-chave da
estratégica de Le Pen para, desta
vez, chegar ao Eliseu.

AFP

Derrota com sabor de vitória

O esquerdista Jean-Luc Mélenchon venceu nas periferias de Paris

Terceiro colocado no primeiro
turno das eleições presidenciais
francesas, o esquerdista Jean-Luc
Mélenchon sai da disputa com
ares de vitória e a expectativa de
que pode ser o fiel da balança
desta nova etapa do pleito. Com
21,95% dos votos, o político de 70
anos quase tirou Marine Le Pen
da disputa (23,15% dos votos) e
confirmou seu partido, o França
Insubmissa (LFI), na reconfiguração do espaço político iniciada em 2017, com o surgimento de
Macron, ao superar em mais de
17 pontos o candidato seguinte
de uma esquerda fragmentada.

“A luta continua! Dissemos isso a todos aqueles que, até agora, não quiseram ouvir: aqui está a força”, declarou Mélenchon,
na noite de domingo, em um ataque velado a seus concorrentes
verdes, socialistas e comunistas.
Apesar dos apelos pela unidade,
as forças de esquerda apresentaram seis candidatos — metade
dos nomes na corrida eleitoral.
E nenhum deles recuou quando
Mélenchon começou a surgir como o “voto útil”.
Para o cientista político Brice Teinturier, do Ipsos, “Mélenchon conseguiu marcar pontos”,

ao atrair eleitores comunistas e
ecologistas, além de abstencionistas. “Isso o aproximou muito
da classificação”, avaliou. A importância esquerdista no cenário político deve se manter no segundo turno, já que seus eleitores poderão fazer a diferença na
escolha do futuro presidente da
França. Mélenchon disse, também no domingo, que os franceses não devem “dar um único
voto a Le Pen”
Segundo análise da Harris Interactive, mais de um terço dos
eleitores com idade entre 18 e 24
anos votou em Mélenchon, que

ficou em primeiro lugar nas periferias populares de Paris e em
grande parte dos territórios ultramarinos. Há a hipótese de que
a alta abstenção no primeiro turno — cerca de 26%, perto do recorde de 28,4% em 2002 — possa ter atrapalhado o candidato.
Com a disputa pela Presidência chegando à fase final, as atenções também começam a se voltar para o chamado “terceiro turno”: as eleições legislativas de junho. Os socialistas já convocaram comunistas e ambientalistas
a unirem as forças da esquerda,
mas sem Mélenchon.
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Primeiro líder europeu a visitar Moscou desde o início da ofensiva à Ucrânia, chanceler austríaco pede abertura de corredores
humanitários na região que se tornou o principal alvo das tropas russas. Especialistas temem mais ataques sangrentos a civis

Leste: o novo “inferno”
D

epois de revisar os planos e retirar as tropas
da região de Kiev e do
norte da Ucrânia, Moscou visa, agora, a conquista total de Donbass, no leste, onde
ficam as separatistas Donetsk
e Lugansk. Os analistas acreditam que o presidente Vladimir Putin, que enfrenta uma
intensa resistência ucraniana,
deseja assegurar uma vitória
nesta região antes do desfile
militar de 9 de maio, na Praça
Vermelha, que marca a vitória
soviética sobre os nazistas. “O
ataque acontecerá muito em
breve”, apontou, ontem, o porta-voz do ministério da Defesa ucraniano, Oleksandre Motuzianik. “A batalha por Donbass vai durar vários dias, e,
durante esses dias, as cidades
podem ficar totalmente destruídas”, afirmou, no Facebook,
Serguii Gaidai, governador de
Lugansk, que voltou a pedir aos
civis que abandonem a área.
Com a iminente ofensiva de
Moscou no leste, o chanceler austríaco, Karl Nehammer, reuniu-se
com o presidente russo para discutir a criação de corredores humanitários na região. Desde o início da
invasão do país vizinho orquestrada por Vladimir Putin, esta é a primeira visita de um líder europeu ao
Kremlin. De acordo com o ministro
das Relações Exteriores da Áustria,

Alexander Schallenberg, trata-se de
uma tentativa de “acabar com o inferno humanitário na Ucrânia”.
As primeiras semanas da guerra já mostraram que os combates poderiam ser orientados para alvos urbanos, onde as ofensivas se transformam em insurreições, o que implica que ambos
os lados sofrerão perdas consideráveis, dizem os analistas. Os russos “terão que entrar nas cidades
do Donbass e isso vai custar-lhes
caro”, disse à agência France Presse (AFP) uma fonte militar ocidental, que estima que cerca de 60 mil
soldados de Moscou deixaram a
frente norte para serem destacados no leste, onde há cerca de 40
mil combatentes ucranianos treinados e equipados. “Não sabemos
qual é a capacidade dos ucranianos de resistir ao longo do tempo”,
estimou o oficial militar.
De acordo com um funcionário
do Departamento de Defesa dos
EUA, as forças russas posicionaram
uma coluna de tanques ao norte
de Izium, composta por comandos militares e de controle, além de
um batalhão de apoio à manutenção de helicópteros e um de infantaria. “Mas não consideramos que
a nova ofensiva tenha começado”,
acrescentou a fonte, não identificada, à AFP. O general Alexander Dvornikov, apelidado de “o açougueiro
da Síria”, teria sido escolhido para
liderar essa ofensiva. Mas, “devido

AFP

EUA e Índia:
sem avanços

Corpo de civil é retirado de cova improvisada em frente à casa onde morava, em Kiev
a seus grandes problemas de logística e abastecimento, suas dificuldades de manobra, seus problemas de
coordenação, estado de ânimo, organização hierárquica, não é certo
que possa ser muito eficaz”, estimou
o funcionário.

Mariupol
Os russos têm posições que
não se limitam à área do Donbass.
Além do cerco ao porto estratégico

de Mariupol, no sul, parecem estar
interessados em toda a região de
Dniepro. Essa cidade, rica em indústrias, é a quarta mais importante do
país e “constitui um objetivo político
e militar” para ambos os lados, estima o general norte-americano Mick
Ryan, para quem Moscou vai tentar “deixar as forças ucranianas no
Donbass tentando cercá-las, avançando em Dniepro. Ambas serão
batalhas sangrentas”, alertou.
Cercada há mais de 40 dias,

Mariupol pode cair a qualquer
momento, reconheceram ontem
as forças ucranianas. “Hoje (ontem) será provavelmente a última
batalha, pois a munição está acabando”, escreveu, no Facebook, o
perfil da 36ª brigada da Marinha.
“É a morte para alguns de nós e
cativeiro para os demais (...) Não
sabemos o que acontecerá, mas
pedimos que se lembrem de nós
com uma palavra gentil”, destacou a brigada.

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

O presidente Joe Biden e o
primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, tiveram, ontem,
uma conversa “franca” sobre
a crise na Ucrânia. O encontro
virtual de uma hora se deu em
um momento em que Washington se vê frustrado com a posição neutra de Nova Délhi em
relação a guerra e não teve o
resultado esperado. Segundo
a Casa Branca, a reunião foi
“afetuosa e produtiva”, mas não
houve indícios de mudanças
significativas rumo a uma postura comum sobre o conflito.
A Índia não impôs sanções
pela invasão ao território ucraniano e segue comprando petróleo e gás russo, apesar da pressão de Biden para que os líderes
mundiais adotem uma linha dura contra Moscou.
Na reunião, não houve “perguntas concretas e respostas
concretas” sobre as importações de energia. Ainda de acordo com a Casa Branca, Modi classificou a situação na Ucrânia
como “muito preocupante” e
lembrou que a Índia apoia as
negociações russo-ucranianas
e oferece ajuda médica a Kiev.

ATÉ
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VISÃO DO CORREIO

Crime contra índios
e toda a sociedade

É

, no mínimo, estarrecedor o relatório
divulgado pela Hutukara Associação
Yanomami (Hay) sobre os crimes cometidos por garimpeiros em terras indígenas, mais precisamente nas tribos yanomamis. Os invasores estão se aproveitando
das péssimas condições de vida na região e
oferecendo comida a meninas e mulheres
em troca de sexo. Tudo sob o conhecimento
de autoridades e agentes de segurança, que
nada fazem para coibir os crimes. Ao menos
três adolescentes, de até 13 anos, ficaram
doentes e morreram em 2020 após os abusos praticados pelos garimpeiros.
A Terra Indígena Yanomami é a maior
reserva do país, com mais de 10 milhões
de hectares distribuídos entre Amazonas
e Roraima, onde fica a maior parte. Nelas,
vivem 28,1 mil indígenas, incluindo os isolados — são 371 aldeias. Somente no ano
passado, as áreas ocupadas pelos garimpeiros aumentaram 46%, deixando um
rastro de destruição ambiental. Boa parte desse garimpo ilegal é comandada pelo
crime organizado, em especial, pelo PCC,
que tem sua base em São Paulo. Diante
do descaso do governo, os bandidos não
se intimidam, mesmo quando confrontados pela Polícia Federal.
A nociva presença do garimpo nas
terras indígenas provoca estragos por todos os lados. Além dos crimes sexuais e
do desmatamento, a presença dos invasores resulta na disseminação de doenças e em desnutrição. Como estão poluindo os rios, os peixes consumidos pelos povos originários estão sumindo. “A
extração ilegal de ouro (e cassiterita) no
território yanomami trouxe uma explosão nos casos de malária e outras doenças infectocontagiosas, com sérias consequências para a saúde e para a economia das famílias, e um recrudescimento
assustador da violência contra os indígenas”, alerta a Hutukara.

Não é de hoje que os yanomamis sofrem
com ataques de garimpeiros. Nos anos de
1980 e 1990, comandados por José Altino
Machado, esses invasores ocuparam uma
parcela importante da reserva indígena. O
massacre foi assustador. Índios foram mortos a bala e outros tantos, sem imunidade,
morreram de pneumonia, de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive, Aids,
e de sequelas provocadas pela ingestão de
mercúrio despejado no leito dos rios. Naquela época, o poder público deflagrava operações da Polícia Federal para tentar conter
as invasões e a violência contra os povos indígenas, com o apoio das Forças Armadas.
O atual filme de terror poderá piorar, caso o Congresso aprove o Projeto de Lei 191,
que autoriza o garimpo em terras indígenas.
Há, no Legislativo, uma disposição clara de
apoiar a agenda do Palácio do Planalto que
flexibiliza as leis ambientais e reduz a proteção a povos originários. Conter essa sanha
por áreas demarcadas não é apenas uma
guerra dos indígenas, mas de toda a sociedade, pois a fatura será pesada para todos.
Os brancos que vivem na Amazônia sentem
isso no dia a dia. Ribeirinhos que tiram o
sustento da pesca e da lavoura às margens
do rio Tapajós vêm registrando índices elevadíssimos de contaminação por mercúrio.
Infelizmente, na linha de frente de proteção contra todos os abusos deveria estar a
Funai, instituição cuja missão maior é proteger a população indígena. Ao longo dos
últimos anos, a autarquia foi sendo esvaziada. No atual governo, não só perdeu verbas,
como seus dirigentes são claramente contra os direitos dos povos originários. Associado a isso, houve o desmonte dos órgãos
de fiscalização ambiental, o que favoreceu
a atuação de criminosos, entre eles, madeireiros apoiados por ministros. Ou se coloca
um ponto final rapidamente nesse quadro,
ou o país assistirá a um massacre sem precedentes, com custos inimagináveis.

IRLAM ROCHA LIMA
irlam.rochabsb@gmail.com

Imortal tropicalista
Acompanho a trajetória artística de Gilberto Gil desde 1967, quando ele se classificou em terceiro lugar na segunda e histórica edição do Festival da Record com Domingo no Parque, canção que trazia letra
de narrativa cinematográfica. A partir da
apresentação de Refazenda, aqui na cidade, em 1975, assisti a incontáveis shows
que ele fez, inclusive o que dividiu o palco com Stevie Wonder, no Rio de Janeiro.
Escrevi sobre todos os discos que tem lançado, desde que passei a fazer parte da editoria de Cultura do Correio.
Ele era um adolescente quando escreveu os primeiros versos, inspirados em
em poemas de Castro Alves, Gonçalves
Dias e Olavo Bilac, ponto de partida para
uma obra que vai além de 400 composições, nas quais, além das melodias, devem
ser realçados os textos de pluralidade temática, que abordam do amor a questões
sociais — quase sempre de forma sofisticada. Quando soube que estava entre os
indicados para concorrer a uma vaga na
Academia Brasileira de Letras, voltei a me
ater ao livro Gilberto Gil — Todas as letras,
coordenado pelo jornalista, poeta e compositor paulistano Carlos Rennó.
O livro, de outubro de 1996, saiu pela
editora Companhia das Letras e chega à
terceira e ampliada edição em junho próximo, mês em que o artista baiano celebrará 80 anos e 60 de carreira. O que me levou
a isso foram os comentários perpetrados
por milicianos digitais, contestando a eleição de Gil para ocupar a cadeira nº 20 da
ABL, como sucessor do jornalista e escritor Murilo Melo Filho, sob a justificativa de

ele não ter livro publicado. Certamente,
são pessoas que não têm o devido conhecimento para avaliar o quão é rico e imenso o legado de Gil para a música e, por extensão, para a cultura brasileira.
Por ironia do destino, a cadeira da
ABL, onde o primeiro cantor e compositor de MPB tomou assento na última
sexta-feira, foi ocupada em outros tempos por Aurélio de Lyra Tavares, general
que era ministro do Exército, quando, em
dezembro de 1968, Gilberto Gil e Caetano
Veloso, seu companheiro no movimento
tropicalista, foram encarcerados e obrigados a se exilar, por determinação da ditadura militar. Sem guardar rancor, o novo
imortal, em seu discurso de posse, chegou a citar — a partir de informações recebidas — “o comportamento afável e solidário e a cultura literária” do oficial, enquanto integrante da instituição.
Em sua fala, Gil foi enfático ao ressaltar a importância da ABL, principalmente nos dias de hoje: “A Academia Brasileira
de Letras é a casa da palavra e da memória
cultural do Brasil. E tem uma responsabilidade grande no sentido de fortalecer uma
imagem intelectual do país, que se imponha à maré do obscurantismo, da ignorância, da demagogia, da feição antidemocrática. Poucas vezes, na nossa história republicana, o escritor, o artista, o produtor cultural foi, tão hostilizado e depreciado como agora”. Relevantes e necessárias palavras, quando se sabe que, recentemente,
o presidente da República vetou o projeto
que destinava recursos para os produtores
culturais por meio da Lei Paulo Gustavo.

» 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

Trisal
Sinal dos tempos! Não pensei
que viveria tanto tempo para ver
essa notícia, para mim esdrúxula,
que agora existe o “trisal”, três pessoas vivendo juntas em concubinato (Revista do Correio, de 10/4)!
Primeiramente, foi decidido que
duas pessoas do mesmo sexo podem viver juntas formando uma
família, decisão essa referendada pela nossa Suprema Corte. Pelo andar da carruagem, provavelmente, daqui há pouco tempo teremos a Justiça se pronunciando
a respeito da união estável entre
três adultos. Confesso que é difícil
para alguém com 80 anos assimilar isso com naturalidade, pois somos do tempo em que se chamava de casal a união de dois seres
que poderiam procriar: um cão
e uma cadela, um cavalo e uma
égua ou um homem e uma mulher. Sinal dos tempos!
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Com a compra de 35 mil
comprimidos de Viagra, as Forças
Armadas ficarão em pé de guerra!
Vital Ramos de V. Júnior — Jardim Botânico

Quem diria que o dinheiro público
seria usado para ressuscitar a
libido do batalhão da terceira
idade que vive na caserna.
José Paulo Dias — Guará II

Situação vergonhosa na saúde,
educação, segurança e transporte
público no DF, senhor governador.
E você ainda pensa na reeleição?

» José Lineu de Freitas, Vila Planalto

Camões, e, VII e 14

Editores executivos

Pode até não mudar a situação,
mas altera sua disposição

A matéria do Correio Braziliense (11/4) sobre a queda dos
investimentos estrangeiros no
Brasil certamente foi feita antes de sair a notícia segundo a
qual o bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, está investindo
numa startup brasileira. O investimento inicial desse bilionário não é lá muito expressivo,
mas demonstra que os grandes
empresários acreditam no Brasil, às vezes, até mais do que alguns brasileiros.

» Joares Antonio Caovilla,
Asa Norte

Fake news

Somos chamados a nos levantar contra a fake news, usando de senso crítico e paciência,
Sebastião Machado Aragão — Asa Sul
ao checar a veracidade das infor» Paulo Molina Prates,
mações que recebemos e consuAsa Norte
mimos, e não passando notícias
e dados falsos para os demais,
Brasil surreal. Chapeuzinho
alertando-os, sempre que possíBBB22
vermelho se alia ao lobo mau para
vel, sobre o embuste identificavoltarem juntos à cena do crime.
A turba infame de preconceido. Convém colocar nossas bartuosos, homofóbicos, machistas
bas de molho sobre essa retóriJosé Matias-Pereira — Lago Sul
e racistas, tirou a guerreira Linn
ca fraudulenta que nos assomda Quebrada do BBB22. Ultrajanbra há um bom tempo. Distorte e repugnante. Com direito a inções nocivas da realidade comCeilândia completou mais de meio puseram a tese chocante defenfeliz, tolo, patético, desnecessário,
século e as crateras nas vias das
injustificável e inacreditável codida pelo ancião Pomada, permentário do apresentador Tadeu
sonagem do conto O segredo do
entrequadras revelam o descaso e
Schmidt, segundo o qual a prebonzo (1882), escrito por Macharevivem a cidade de 50 anos atrás.
sença de Linna no jogo “venceu o
do de Assis (1839-1908): “Se uma
Maria de Lourdes Pereira — Ceilândia
preconceito”. O BBB22 segue para
cousa pode existir na opinião,
o final tropeçando e se desmansem existir na realidade, e existir
chando. O mais fraco, medonho e
na realidade, sem existir na opiinsosso de todas as edições. A ornião, a conclusão é de que, das
dem é liquidar e afastar as meninas da final. Deixando todas duas existências paralelas, a única necessária é a da opias glórias para o quinteto de marrentos, santinhos de pau oco nião, não a da realidade, que é apenas conveniente”. Em
e debochados marmanjos. Com o cretino e dissimulado reizi- tempos de fake news, encontrar a verdade dos fatos ponho Arthur dando as cartas.
de equivaler perigosamente a procurar agulha no palheiro.
Imagine viver numa civilização que não distingue verdade
» Vicente Limongi Netto
e mentira, sem um sistema confiável de credibilidade múLago Norte
tua. O aumento da desinformação provoca a fragmentação
da realidade (quando há um profundo sentimento de incompatibilidade e incompreensão da realidade) e a apatia
Farra
(quando as pessoas simplesmente desistem de tentar diO voto é sagrado. Por ele, o cidadão escolhe os seus repre- zer o que é real). O pesquisador e tecnólogo estadunidensentantes nos cargos mais elevados dos poderes de uma na- se Aviv Ovadya alerta que a nossa civilização está perdenção. Na eleição de outubro, o eleitor deve observar os verdugos do a habilidade de discernir fato de simulacro, o que pode
que arquitetaram a PEC do Calote dos precatórios. Foram bi- nos levar, segundo o estudioso, a um verdadeiro “infocaliplhões surrupiados, cujo destino seria o pagamento do Bolsa Fa- se”. Com as plataformas digitais, as fake news se espalham
mília. Contudo, isso não ocorreu, o dinheiro foi desviado para a com maior intensidade, propagando não só mentiras, mas
compra de deputados e senadores do Centrão, o pagamento de também simulações que se passam perigosamente como
R$ 4 bilhões para o Fundo Partidário e mais R$ 30 bilhões para coisa real. O melhor remédio para as fake news encontra-se
as emendas secretas aos congressistas, além de cobrir viagens no investimento continuado em infraestruturas educativas
do presidente da República e comitivas e outros convescotes de autenticidade para qualificar o ecossistema de saberes,
do ministro da Economia. Foi uma farra com o dinheiro líqui- com modelos cada vez mais éticos e democráticos de se ter
do e certo do cidadão, reconhecida pela Justiça, mas o Supremo maior certeza sobre o que é real ou falso.
Tribunal Federal, deu apoio irrestrito e a OAB fechou os olhos.

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

Plácido Fernandes Vieira e Vicente Nunes
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Esperteza ou
incompetência
» ANDRÉ GUSTAVO STUMPF
Jornalista (andregustavo10@terra.com.br)

O

ex-governador de São Paulo João Doria iniciou sua caminhada em direção ao Palácio
do Planalto na pequena cidade de Rio de
Contas, no centro da Bahia, a mais de mil
metros de altitude, nas proximidades de Brumado
e Caetité — hoje, um exemplo de geração de energia eólica. A pequena vila se situa no alto da Serra do Tromba. O Rio de Contas atravessa a cidade
e as montanhas nos seus 620 quilômetros até desaguar no oceano Atlântico, perto de Itacaré, nas
proximidades de Ilhéus.
João Dória, candidato que a partir de agora será conhecido apenas como João, homenageou seu
pai, nascido naquela cidade. Depois migrou para
São Paulo, onde entrou para a política. Mas teve seu
mandato de deputado federal cassado em 1964 e foi
obrigado a se refugiar no exílio. João teve que trabalhar cedo, vencer a adversidade até amealhar boa fortuna. Hoje, é um homem rico. E, aparentemente, esperto. Entrou no PSDB com auxílio de Mário Covas e
foi afastando adversários, no dizer do conterrâneo de
seu pai, “metendo o cotovelo e abrindo caminho”, como se faz na praça Castro Alves atrás do trio elétrico.
Ele criou boa confusão há duas semanas com
sua renúncia e posterior renúncia da renúncia,
embolou o jogo sucessório no estado de São Paulo, mas conseguiu permanecer em evidência. Ocupou a primeira página dos jornais durante quase
toda a semana. Ele é um mestre em publicidade e
propaganda. É o arranco final, quase desesperado,
de um candidato que, apesar de vir de São Paulo, o
mais populoso e rico estado brasileiro, não avança além de três por cento na preferência dos eleitores. É aí que mora o problema.
O presidente Bolsonaro fala muito sobre assuntos
digamos formais, mas cala diante de ganhos efetivos.
Seu partido, o PL, quase dobrou de tamanho na Câmara dos Deputados ao longo do mês de março. A
janela de transferência fechou e revelou que o partido do presidente chegou ao fim do mês com 73 deputados. Antes tinha 42. Os partidos informalmente
coligados, irmanados nos mesmos propósitos, também cresceram muito. O PP chegou a 49 deputados
e o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal,
foi a 45 deputados. Os três juntos deverão fazer uma
bancada numerosa e operosa. A base do governo está garantida neste final de mandato.
Nas eleições de outubro, é possível que essas bancadas aumentem ainda mais, porque o partido terá
candidatos com boas possibilidades em quase todos
os estados. O crescimento do PL foi impressionante
também nos estados. Em São Paulo, o partido tinha
seis representantes na Assembleia Legislativa. Passou a 19. No Rio de Janeiro tinha um, foi para 14. Em
Minas Gerais, tinha dois e foi para nove. No Distrito
Federal, tinha dois e cresceu para quatro. No total,
tinha 106 deputados estaduais e passou para 130. É
um crescimento notável. O partido definiu 13 précandidatos a governador. Como é comum em grandes partidos, terá problemas internos para solucionar as disputas locais.
Na Bahia, o presidente Bolsonaro quer a candidatura do seu ministro João Roma. O ex-prefeito de Salvador ACM Neto preferia fazer acordo com o indicado
de Lula e com o MDB do notório Geddel Vieira Lima.
Ele anunciou apoio ao candidato do PT. Alguém vai

administrar essa confusão. Depois que Jaques Wagner desistiu de ser candidato ao governo do estado,
a candidatura de ACM Neto passou a ser considerada imbatível. Mas eleição só é ganha depois que as
urnas apontam o vencedor.
Há problema semelhante em Goiás. Nos próximos meses, essas disputas paroquiais vão ocupar os
analistas políticos, porque os candidatos montarão
seus respectivos palanques nos estados. É um trabalho de costura lento, difícil e complicado para atender egos feridos, ciúmes profundos e interesses não
respeitados. No final, aparecem os candidatos. O cenário eleitoral ainda contempla Bolsonaro versus Lula. Em terceiro lugar, agora, Ciro Gomes.
Impressionante é a queda de rendimento do candidato do PT. Ele tem se mostrado indeciso e inábil

quando faz declarações sobre aborto e classe média
absolutamente fora da hora. Sergio Moro, vítima de
um ataque de amadorismo inexplicável, jogou fora seu patrimônio de quase 10% da preferência dos
eleitores. Virou fumaça. Ainda há esperança de surgir
algum tipo de acordo entre Simone Tebet, Eduardo
Leite e alguém mais que queira somar força à chamada terceira via.
O confronto entre Lula e Bolsonaro empobrece a
política nacional. Reduz o debate a acusações recíprocas. Mas a cada dia parece mais difícil para o eleitor brasileiro fugir desta dualidade. Tancredo Neves
dizia que a esperteza, quando muita, vira bicho e engole o dono. É o que parece estar acontecendo agora na dança de candidatos. Ou, de outra forma, é incompetência mesmo.

A PEC 76/2019 e a necessária
autonomia da perícia criminal
» LEANDRO CERQUEIRA LIMA
Presidente da Associação Brasileira de Criminalística (ABC)

A

PEC 76/2019, de autoria do ex-senador Antônio Anastasia, visa alterar a Constituição
Federal para incluir as Polícias Científicas no
rol dos órgãos de segurança pública. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal e aguarda apresentação do relatório
pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA). A matéria
aguardava a realização de audiência pública desde
o início de 2020, a qual ocorreu, finalmente, no dia
17 de março de 2022.
A audiência, acompanhada por milhares de pessoas, jogou luz à ferrenha oposição à alteração constitucional, empreendida por uma parcela única de
membros da segurança pública. Os dirigentes das polícias civis e seus representantes, presentes em peso
na audiência, argumentaram que a PEC é desnecessária e, além disso, causaria mais despesas aos cofres
públicos. Essas alegações são infundadas e podem
ofuscar as reais motivações da resistência, as quais
nos parecem incompatíveis com os valores insculpidos em nossa Constituição Cidadã.
A desnecessidade da alteração, segundo eles,
decorre da existência da Lei 12.030/2009, que já
garante aos peritos oficiais a necessária autonomia técnica, científica e funcional. Todavia,

a realidade tem se mostrado diferente da teoria
pois, não à toa, ocorre no país um movimento natural de desvinculação dos órgãos periciais das
polícias judiciárias. Apenas sete Estados e o Distrito Federal ainda têm os seus institutos de perícia subordinados às polícias civis, modelo que
já foi predominante no passado.
A subordinação administrativa às polícias civis parece criar o entendimento institucional de que a perícia criminal se presta exclusivamente a legitimar as
hipóteses da investigação policial. Ignora-se, assim,
a imparcialidade inerente à atividade pericial, que
deve pautar suas conclusões na ciência, na técnica
e nos métodos que lhes são próprios. Essa cegueira
deliberada acerca da finalidade da perícia criminal,
potencializada pelo apetite de solucionar a qualquer
custo um crime, compõem uma perigosa mistura que
pode levar, por exemplo, à irreparável prisão de inocentes, como recentemente ocorreu no DF.
A isenção da atividade pericial faz com que, ocasionalmente, as conclusões dos experts levem a caminhos diferentes daqueles esperados pelo investigador. Essa discordância pontual, que deveria ser
vista como natural e salutar, na medida em que garantidora dos direitos dos cidadãos, por vezes é a raiz

de inquietações às quais os peritos são submetidos.
Pressões das corregedorias de polícia, falta de valorização profissional, ausência de medidas para conter o baixo efeito e avanço de outras categorias sobre
as atribuições dos peritos são exemplos.
Outra alegação, reiterada na audiência pública, é
a de que a proposta geraria despesas ao erário. Visto
que os órgãos de perícia já existem e estão em pleno funcionamento, não há que se falar em criação
de despesas. Até mesmo nos Estados onde a perícia
ainda integra a polícia civil, a PEC não tem o condão
de promover uma desvinculação automática dos órgãos, mas tão somente de autorizá-la, caso seja considerada conveniente e oportuna.
Concluímos com a certeza de que o que se busca
é a consolidação de um sistema de justiça criminal
mais eficaz e, ao mesmo tempo, mais justo. Por isso,
urge a aprovação da PEC, que, ao propor a constitucionalização da Polícia Científica, sem a criação de
qualquer despesa aos cofres públicos, assegura a autonomia e a isenção necessárias ao desenvolvimento
da atividade pericial, tal como recomendam os mais
diversos entes nacionais e internacionais, como a
ONU, Anistia Internacional e a Academia Nacional
de Ciências dos EUA.

O primeiro
amor
» MARCUS LACERDA
Médico pela Universidade de Brasília e
infectologista da Fiocruz Amazônia

E

m tempos de guerra ou de paz,
é muito importante que nada
nos desvie daquilo com que
nos comprometemos um dia.
A essência de quem somos é o nosso compromisso com o que amamos fervorosamente. João advertiu
no livro do Apocalipse: “Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se
de onde caiu!” Para quem não teve os
olhos cegados pela pandemia, é fácil
perceber que as doenças que aconteciam antes da covid-19 não cessaram.
Enchentes, desabamentos, acidentes
aéreos e corriqueiras hemorroidas seguiram existindo, e pasmem: nenhuma relação com a pandemia, apenas
assuntos menos noticiados.
Nesse interregno conhecemos a
doutora Mauricia Cammarota, cirurgiã pediátrica treinada pela Universidade de Brasília. Escolhemos ela, entre muitos no Brasil, para corrigir uma
malformação renal no nosso pequeno filho de apenas três meses de idade. Quando eu ainda era estudante de
medicina na mesma universidade, ela
já era uma médica residente de grande
destaque entre seus pares, e de futuro
promissor. Vinte e quatro anos depois,
encontrei Mauricia mais madura, mas
com a mesma paixão que todos vimos
em seus olhos no milênio anterior.
Mauricia mantém até hoje a mesma
técnica que aprendeu na universidade, de conversar pausadamente com a
família de seus pacientes, transmitindo segurança e assertividade — o que
mais se espera de uma pessoa a quem
você entrega seu filho desacordado,
para ser manipulado por longas horas de aflição parental. Mauricia conserva o mesmo passo firme e veloz de
outrora, estuda e se atualiza de forma
periódica, segue os protocolos e nunca
se perde em meio à intervenção esquizofrênica de pais médicos ou de qualquer um que atravesse seu caminho.
Ela analisa os exames complementares de forma criteriosa e atenta. Não
é dogmática e alia a vasta experiência
ao bom senso e aos princípios sob os
quais foi solidamente formada.
Mauricia avalia pessoalmente cada
criança indefesa, a todo instante; não
terceiriza isso para nenhuma equipe,
que poderia não dispensar o mesmo
carinho. Como uma artesã, ela corta,
rebate músculos, sutura e segue seu
bebê até que ele esteja sorrindo novamente no colo da mãe. Tudo de inesperado pode acontecer, mas dentro
da sua cabeça, podemos vê-la, de forma sistemática, revendo seus princípios, seu primeiro amor: a medicina.
Sem redes sociais, sem grande estratégia promocional, ela salva o rim de
uma criança sem alardear. O tempo e
a vaidade não a transformaram, e temos convicção da razão pela qual ela
foi a nossa eleita.
Esquecer o fervor, a dedicação e a
missão seja talvez o maior erro, ao longo da vida. No último carnaval, uma
nova e cansativa discussão sobre quais
festas deveriam ser canceladas chegou
a ser nauseabunda. Houve estados em
que apenas bailes com fantasias estavam proibidos, em outros festas dançantes; em outros, o uso da serpentina... Por que retornar a uma nova discussão que apenas distorce o que especialistas já orientaram? Com alta circulação do vírus, deve-se evitar a aglomeração de pessoas, estejam elas ouvindo rock ou samba, simples assim. A
cada instante, gestores despreparados
tentam criar regras e normas equivocadas que se contradizem, em um país
lamentavelmente tão desinformado, e
duramente sequelado.
O mundo precisará cada dia mais de
pessoas que sejam fiéis ao seu primeiro
amor. Machucados e desmonetizados
por uma grande pandemia, não é hora
de esquecê-la ainda, desviando nosso
foco para uma guerra, sobre a qual, inclusive, pouco entendemos. É preciso
ser estratégico, primeiro, dentro de casa, antes de sê-lo lá fora. As mesmas regras sanitárias já criadas para as doenças de transmissão respiratória precisam ser fortalecidas, e a elas agregadas uma forte e persistente campanha
de vacinação global contra a covid-19.
Qualquer discurso alternativo apenas
nos coloca em maior vulnerabilidade bélica. Precisamos de um país com
mais Mauricias, com mais hard do que
soft skills, que propagandeiem menos
e resolvam mais.
João, o Evangelista, concluiu assim
seu versículo apocalíptico: “Arrependase e pratique as obras que praticava no
princípio”. Em tempos de guerra ou de
paz, e em tempos eleitoreiros, São João
mostra-se visionário e atemporal. Quem
é fiel ao primeiro amor nunca cai, seja
ele crente, médico ou político.

Saúde
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Pesquisadores descobrem que os efeitos cerebrais da psilocibina são mantidos tempos depois do uso da droga. A
substância, extraída de um cogumelo, aumenta a conectividade em regiões incomunicáveis nos pacientes de depressão
Bernard Spragg/Divulgação

Mente
aberta
A

psilocibina, o composto psicodélico encontrado nos cogumelos mágicos, ajuda a “abrir” o cérebro das pessoas deprimidas de
maneira prolongada, permitindo
que as diferentes regiões do órgão se conectem mais livremente umas com as outras. Estas são
as conclusões de uma análise de
exames cerebrais de cerca de 60
pacientes recebendo tratamento
para o distúrbio mental, liderada pelo Centro de Pesquisa Psicodélica do Imperial College de
Londres. A equipe que realizou
o estudo acredita que pode ter
desvendado como a substância
exerce seus efeitos terapêuticos.
O composto investigado é um
dos muitos psicodélicos que estão
sendo explorados como uma terapia potencial para transtornos psiquiátricos. Várias pesquisas testam
uma forma sintetizada da droga
para tratar pacientes com depressão e ansiedade, com resultados
promissores. Os novos dados, retirados de dois estudos combinados,
revelam que as pessoas que responderam à terapia assistida por
psilocibina mostraram aumento
da conectividade cerebral não apenas durante o tratamento, mas até
três semanas depois.
O efeito de “abertura” foi associado a melhorias autorrelatadas
na depressão. No entanto, mudanças semelhantes na conectividade cerebral não foram observadas naqueles tratados com
um antidepressivo convencional
(chamado escitalopram), sugerindo que o psicodélico funciona de maneira diferente no tratamento do transtorno mental.
O estudo foi publicado na edição
de ontem da revista Nature Medicine e, segundo a equipe responsável, as descobertas são um avanço

promissor para a terapia com o
composto, sendo que os efeitos
foram replicados em dois estudos.
Os pesquisadores explicam
que os padrões de atividade cerebral na depressão podem se
tornar rígidos e restritos, e que a
psilocibina poderia ajudar o cérebro a sair dessa rotina de uma
maneira que as terapias tradicionais não conseguem. “O efeito observado com a psilocibina foi consistente em dois estudos, mostrando a melhora dos
pacientes, e não foi obtido com
um antidepressivo convencional”, diz o autor sênior do artigo,
Robin Carhart-Harris, ex-chefe
do Centro de Pesquisa de Psicodélicos do Imperial, e agora sediado na Universidade da Califórnia, em San Francisco. “Em estudos anteriores, vimos um efeito semelhante no cérebro quando as pessoas foram escaneadas
enquanto tomavam um psicodélico, mas aqui estamos o observando semanas após o tratamento para a depressão, o que sugere
uma ‘transmissão’ da ação aguda
da droga”, afirma.

Gymnopilus junonius: algumas subespécies contêm um composto promissor para o tratamento de transtornos mentais
Imperial College Londres/Divulgação

Comunicação
Em um dos estudos, uma
equipe do Centro de Pesquisa
de Psicodélicos analisou exames de ressonância magnética funcional de participantes
dos dois ensaios, que incluíram
quase 60 pessoas. Um dos testes
voltou-se a pacientes com depressão resistente ao tratamento e todos eles receberam a psilocibina. O outro experimento
comparou a substância com o
escitalopram, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina bastante usado em tratamentos psiquiátricos. Todos

Carhart-Harris: “Psilocibina funciona de maneira diferente”
os voluntários também fizeram
sessões de terapia com profissionais de saúde mental. Os exames cerebrais foram feitos antes
e um dia ou três semanas após
a ingestão controlada da droga.
Ambos os ensaios detectaram
melhorias com a terapia com psilocibina, conforme medido pelas pontuações atribuídas pelos
participantes em questionários
clínicos. A análise dos exames
cerebrais revelou comunicação

alterada, ou conectividade, entre as regiões do órgão.
Mais especificamente, os pesquisadores encontraram um aumento na comunicação entre as
regiões do cérebro que são mais
segregadas em pacientes deprimidos. Foi observada uma correlação entre esse efeito e a melhora dos sintomas em ambos os
ensaios — enquanto a força e a
duração variaram entre os participantes, foi mais expressiva

naqueles que relataram um alívio na depressão.
Os pesquisadores acrescentaram que, embora os dados de
acompanhamento ainda estejam sendo analisados, as mudanças iniciais na atividade cerebral
um dia após o tratamento foram
um bom preditor de se uma pessoa ainda mostraria melhora em
seis meses. “Ainda não sabemos
quanto tempo duram as mudanças na atividade cerebral observadas com a terapia com psilocibina
e precisamos fazer mais pesquisas
para entender isso. Sabemos que
algumas pessoas recaem, e pode
ser que depois de um tempo seus
cérebros voltem aos padrões rígidos de atividade que vemos na depressão”, adverte Carhart-Harris.
Os autores também alertam
que, embora essas descobertas
sejam encorajadoras, ensaios anteriores que avaliaram a psilocibina para depressão ocorreram sob condições clínicas controladas, usando uma dose regulamentada formulada em laboratório, e envolveram amplo
apoio psicológico antes, durante
e após a dosagem, fornecido por
profissionais de saúde mental.

Pacientes com distúrbios mentais não devem tentar se automedicar com a substância, pois
tomar cogumelos mágicos ou
seu composto na ausência dessas precauções cuidadosas pode
ter um resultado negativo.
“Uma implicação emocionante de nossas descobertas é
que descobrimos um mecanismo fundamental pelo qual a terapia psicodélica funciona não
apenas para a depressão, mas para outras doenças mentais, como
anorexia ou vício. Agora precisamos testar se esse é o caso”, complementa Carthart-Harris. “Essas descobertas são importantes
porque, pela primeira vez, descobrimos que a psilocibina funciona de maneira diferente dos
antidepressivos convencionais,
tornando o cérebro mais flexível
e fluido e menos enraizado no
pensamento negativo, padrões
associados à depressão”, destaca David Nutt, chefe do Centro
de Pesquisa Psicodélica do Imperial. “Isso apoia nossas previsões
iniciais e confirma que a psilocibina pode ser uma abordagem
alternativa real para tratamentos de depressão.”

Piqsels/Divulgação

Enxaqueca: fardo global afeta 52% da população

Estudo incluiu dados de
crianças acima dos 5 anos

Mais da metade da população mundial sofre ao menos um
episódio de dor de cabeça por
ano, sendo que 14% tem a forma crônica da condição, a enxaqueca. Um estudo de revisão
global publicado ontem no The
Journal of Headache and Pain
estima que 52% das pessoas
acima de 5 anos têm cefaleia,
um dos distúrbios neurológicos
mais prevalentes e incapacitantes em todo o mundo.
Os autores, da Universidade
Norueguesa de Ciência e Tecnologia, revisaram 357 publicações
entre 1961 e o fim de 2020 para

estimar a prevalência global de
dores de cabeça. A maioria dos
estudos incluía adultos entre 20
e 65 anos, mas alguns também
incluíam crianças, adolescentes e idosos. Os pesquisadores,
liderados por Lars Jacob Stovner, tiveram o cuidado de considerar as diferenças metodológicas de cada pesquisa para
calibrar os resultados e chegar
a um cenário o mais próximo
possível da realidade.

Baixa renda
A partir de artigos compilados,

os autores estimam que 52% da
população global sofreu ao menos um distúrbio de dor de cabeça em um determinado ano dentro do período coberto pelas pesquisas, com 14% relatando enxaqueca, 26% cefaleia do tipo tensional (dor leve a moderada, como se fosse um “apertão”), e 4,6%
sentindo o incômodo durante 15
ou mais dias por mês. “Descobrimos que a prevalência de distúrbios de dor de cabeça permanece
alta em todo o mundo”, comenta
Lars Jacob Stovner.
Segundo o principal autor do
estudo, todos os tipos de cefaleia

NEUROLOGIA

foram mais comuns em mulheres
do que em homens, mais marcadamente para enxaquecas (17%,
em comparação com 8,6%) e dores de cabeça por 15 ou mais dias
por mês (6% e 2,9%, respectivamente). “Devemos nos esforçar
para reduzir este fardo por meio
da prevenção e de um melhor tratamento. Para medir o efeito de
tais esforços, devemos ser capazes
de monitorar a prevalência e a carga (da condição) nas sociedades.”
Os autores reconhecem que
a maioria das publicações que
revisaram veio de países de alta renda, com bons sistemas

de saúde, o que pode não refletir a realidade global. Investigações adicionais em países
de renda média e baixa ajudariam a apresentar uma estimativa mundial mais precisa, afirmaram. “O que está claro é que,
em geral, as cefaleias são altamente prevalentes em todo o
mundo e podem ser um fardo
alto. Também pode ser interessante, no futuro, analisar as diferentes causas de dores de cabeça que variam entre os grupos para direcionar a prevenção e o tratamento de forma
mais eficaz”, conclui Stovner.

Pixbay/Divulgação

Macacos reconhecem os próprios batimentos
Macacos rhesus são capazes de perceber os próprios
batimentos cardíacos, de
acordo com um novo estudo
do Centro Nacional de Pesquisa de Primatas da Califórnia da Universidade da Califórnia, Davis, e da Universidade de Londres. A pesquisa,
publicada na revista Pnas, cria
um modelo animal inédito de
interocepção — a capacidade
de sentir o estado interno do
corpo, como observar quando
o coração e a respiração aceleram. Os resultados fornecem
um modelo para futuras pesquisas psiquiátricas e neuropsiquiátricas, pois as disfunções
nessa habilidade estão associadas a ansiedade, depressão e
doença de Alzheimer.

O estudo faz parte de uma
colaboração entre cientistas
do CNPRC e o cientista afetivo Manos Tsakiris, do Departamento de Psicologia da Royal Holloway, liderado por Joey
Charbonneau, doutorando em
psicologia na UC Davis, e incluindo Lara Maister, da Bangor University, País de Gales.
A equipe monitorou quatro
macacos rhesus que estavam
sentados na frente de um rastreador ocular infravermelho exibindo estímulos que saltavam e
geravam um som de forma síncrona ou assíncrona (mais rápido
e mais lento) com os batimentos
cardíacos dos macacos. Tal experimento baseia-se no fato de que
esses primatas e bebês humanos procuram por mais tempo

coisas que acham surpreendentes e inesperadas.

Bebês
Todos os quatro macacos
passaram mais tempo olhando
para os estímulos fora do ritmo
de seus batimentos cardíacos,
sugerindo que eles sentiram que
esses sons eram inesperados,
com base na percepção interna
do próprio som do coração. Os
resultados são consistentes com
as evidências mostradas anteriormente em bebês humanos,
nos quais se aplicou um método semelhante.
A descoberta é a primeira evidência comportamental de que
os macacos rhesus têm uma capacidade humana de perceber

seus batimentos cardíacos e ter
um sentido interoceptivo. “Por
que nos importamos? A interocepção, ou o automonitoramento
de seus sistemas fisiológicos, está envolvida em todos os aspectos
da vida humana”, disse Eliza BlissMoreau, professora associada de
psicologia da UC Davis.
A consciência interoceptiva prejudicada está associada a
uma menor capacidade de regular emoções e a uma maior
suscetibilidade a problemas de
saúde mental, como ansiedade
e depressão. “A interocepção é
extremamente importante para
a regulação emocional e a saúde mental em adultos, mas sabemos muito pouco sobre como
ela se desenvolve na primeira infância ou se desenvolve ao longo

Animais percebem o ritmo interno do coração: interocepção
do tempo evolutivo”, disse Manos Tsakiris, coautor do estudo.
Déficits na interocepção também têm sido associados a doenças neurodegenerativas, como a
doença de Alzheimer. “Este modelo será usado em futuros estudos

translacionais de doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer”, disse Bliss-Moreau. “Se pudermos medir a interocepção, podemos rastreá-la como um biomarcador comportamental da
progressão da doença.”
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INFRAESTRUTURA / Projeto que prevê construção de corredor que leva à Saída Norte entrou em fase de consulta pública.
Proposta, apresentada em gestões passadas, precisa de aprovação de órgãos de controle e promete novos embates até sair do papel

Lago Norte pode
ganhar duas pontes
» ANA LUISA ARAUJO

Palavra de especialista

O

Executivo local decidiu desengavetar, neste ano, um projeto de
2011, que prevê a construção de mais duas pontes sobre o Lago Norte. As obras da
nova Saída Norte estão orçadas
em R$ 3,8 bilhões e, se aprovadas, devem começar até o ano
que vem, segundo as expectativas do Governo do Distrito Federal (GDF). O corredor viário
vai cortar a Asa Norte, o Lago
Norte e Sobradinho, até chegar
à BR-020. O prazo para contribuição com sugestões ao projeto fica aberto até 13 de maio.
O montante previsto não inclui só a construção, mas a manutenção da via e das pontes
pelo período de 25 anos — prazo inicial de duração da parceria público-privada entre a empresa vencedora da licitação e o
GDF. “Em função das contribuições recebidas durante a consulta e as audiências públicas, bem
como da análise pelo Tribunal
de Contas do Distrito Federal
(TCDF), ainda poderão ocorrer
ajustes no projeto, com reflexos
sobre os custos originalmente
estimados”, ressaltou a Secretaria de Transporte e Mobilidade
(Semob), responsável pela elaboração do plano de construção.
Na justificativa do edital que
detalha a proposta, a pasta informa que a meta é reduzir distâncias até o Eixo Norte. Para
isso, no entanto, seria “necessário transpor a península do
Lago Norte e construir duas
pontes”. Com base em critérios técnicos usados no Plano
Diretor de Transporte Urbano
do Distrito Federal, que embasam a nova estrutura, há simulações de deslocamentos feitos
pela população que passa pelas áreas contempladas pelo
corredor viário. “Na sequência,
serão estudadas alternativas à
infraestrutura de transporte
existente, com objetivo de reduzir os custos operacionais e
tempos de deslocamento, sendo que esses ganhos econômicos devem superar o custo da
obra”, completa a Semob.

Construção ultrapassada
O Lago Norte só tem uma entrada, e isso realmente intimida bandidos. Caso a ponte seja
construída, a violência tende a
aumentar, assim como a insegurança em todo a região. Essa obra é absolutamente reprovável e imprudente. Há outras
maneiras de fazer a ligação que
eles querem. Na Universidade de
Brasília, por exemplo, há uma
península na parte do Centro
Olímpico que as pessoas chamam de Ruínas da UnB. Um dos
lugares apropriados para construir uma ponte seria saindo
dessas ruínas e indo para a outra margem do Lago Paranoá, ligando a instituição de ensino ao
restante de Brasília. Depois do
Varjão, inclusive, há um grande
condomínio irregular chamado
Village Alvorada. Ele tirou totalmente a privacidade do Palácio

Frederico Flósculo, arquiteto,
urbanista e professor da UnB

R$ 3,8 BILHÕES
Custo estimado da obra

16KM

Extensão aproximada das duas pontes e da via

2023

Previsão de início da construção do corredor da Saída Norte

Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Pres

O projeto será
debatido em
consulta e audiência
com a população.
Em seguida, será
encaminhado aos
órgãos de controle,
como a ControladoriaGeral, o Tribunal de
Contas e o Ministério
Público do Distrito
Federal. Só após
aprovado em todas
as instâncias é que
poderá ser licitado.
A previsão é de que as
obras ocorram entre
2023 e 2027”

Contrapartida
O GDF informou que saber
a opinião da população trata-se
de “uma importante ferramenta
para o aprimoramento do projeto”. Após essa etapa, os próximos
estágios incluem a análise das
contribuições, eventuais ajustes
ao projeto, assim como avaliação da proposta pelo Tribunal de
Contas, antes da abertura de licitação, que ocorrerá por meio
de parceria público-privada. Em
contrapartida para manutenção
da estrutura pela empresa vencedora do certame, o Executivo
local vai transferir terrar da gleba
A do Setor Taquari 2 para a companhia responsável pelas obras.
O retorno do investimento se
dará por meio da exploração imobiliária da região, o que deve intensificar os debates sobre o tema
entre moradores da área. “O projeto será debatido em consulta e
audiência com a população. Em
seguida, será encaminhado aos
órgãos de controle, como a Controladoria-Geral, o Tribunal de
Contas e o Ministério Público do
Distrito Federal. Só após aprovado em todas as instâncias é que
poderá ser licitado. A previsão é

da Alvorada. Tudo aquilo é irregular. Uma ponte nesse local traria benefícios; já a ponte passando pela Península Norte trará
prejuízos. Por que não fazer uma
para eliminar males? Se uma estrutura dessas fosse feita exatamente no meio dos condomínios
grilados, seria uma construção
do bem. O problema do governo é que ele está atrás de obras,
mesmo que sejam ruins. É fazendo obra que se faz política. O
número de construções ruins da
atual gestão é imenso. O túnel
de Taguatinga é um exemplo.
Se fosse nos anos 1950, quando os automóveis chegavam ao
mundo, seria bom. Mas, para o
momento em que estamos, essas
obras não funcionam.

Trânsito na BR-020, rodovia federal que será conectada ao corredor; estrada liga DF ao Nordeste

Secretaria de Transporte
e Mobilidade, em nota

de que as obras ocorram entre
2023 e 2027”, completou a Semob.
Administrador do Lago Norte,
Anderson Tolêdo, considera muito cedo para se manifestar sobre o assunto de maneira aprofundada, pois o projeto não está
concluído. “Ainda não pensei a

acredita que a estrutura facilitará a mobilidade. Para participar da consulta on-line, a população deve enviar sugestões
por escrito, para o e-mail consultansn@semob.df.gov.br, até
13 de maio. A Semob organizará uma audiência pública

respeito. A proposta está em análise, a audiência pública será no
dia 29, quando tudo será debatido”, afirma. Entretanto, ele observa que os moradores estão divididos em relação à proposta. “Não é
algo novo. Isso tem sido discutido
há muito tempo, desde a época

do (governo Joaquim) Roriz e do
(José Roberto) Arruda. Agora, está sendo retomado”, completa.
Para parte dos moradores, a
construção do corredor viário
e das pontes ameaçará a tranquilidade pa população, segundo Anderson. A outra parte

no próximo dia 29, às 10h, para
discussão do projeto. O encontro será no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DERDF), no Setor de Administração Municipal.

Em detalhes
A construção prevê quatro
canteiros de obras. O principal,
no Setor Taquari, no Lago Norte, será composto pelas principais instalações de grande porte e de apoio aos segmentos
viários mais extensos. O segundo ficará na L4 Norte, na altura da Universidade de Brasília,
para os trabalhos nessa via de
encontro à primeira ponte sobre o Lago Norte.
As duas demais áreas de concentração das construções ficam na interseção com a Estrada Parque Península Norte
— em região a ser definida, para ligação das duas pontes —
e no interstício entre o Condomínio Privê e a MI 3, também no Lago Norte. Outros três
canteiros complementares serão construídos para facilitar o
acesso de materiais e insumos
necessários à construção.
A ponte principal terá uma
plataforma de concreto sustentada por arcos e cabos de aço. Cada
sentido de tráfego terá três faixas
para veículos, uma pista exclusiva para transporte coletivo, além
de espaço separado para uso de
pedestres e ciclistas.
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Crônica da Cidade
SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

Histórias
do Nelson
Fernanda Montenegro participava de
um grupo de teatro que encomendou
duas peças a Nelson Rodrigues. Ela ficou
encarregada de cobrar do nosso profeta do óbvio: “Eu queria falar com o Nelson Rodrigues”, ligava Fernanda para o
jornal. Nelson atendia com a inconfundível voz cavernosa: “O Nelson não está.” “Quem está falando?” “Aqui é o Nestor”, dizia Nelson com o maior descaro.
Fernanda continuava: “Seu Nestor, o senhor poderia dar um recado ao Nelson?”

E Nelson devolvia: “Claro”. Fernanda explicava: “Por favor, avise ao Nelson que a Fernanda está cobrando as
peças que ele ficou de escrever”. Cínico, Nelson garantia: “Pode deixar, minha flor, passo o recado ao Nelson”. A
cena se repetiu durante dois anos, quase diariamente, até Nelson entregar as
peças prometidas.
Dois amigos eram essenciais a Nelson: Otto Lara Resende e Hélio Pellegrino. Admirava as frases inspiradas do
Otto, que vinham em borbotões na conversa trivial, dizia que era preciso um taquígrafo para registrar, 24 horas por dia,
até os suspiros do amigo. Já Hélio era um
personagem épico que tinha voz de barítono de ópera. De repente, às 3 da madrugada, Nelson cismava que precisaria

conversar com o Otto e com o Hélio.
Não sabia dirigir, acordava o filho
Nelsinho, e pedia para levá-lo às casas
dos amigos em um fusquinha. Ao chegar
na do Otto, Nelson batia à porta e, quando alguém aparecia, ele berrava: “A besta do Otto está?”. E, ao aportar na casa
do Hélio, gritava ao primeiro que acordava: “A besta do Hélio está?”
Em uma noite, quando saía do trabalho, Heleninha, filha do Otto, olhou para o letreiro luminoso de um teatro no
centro do Rio de Janeiro e não acreditou
no que viu. O título anunciava, com estardalhaço, o espetáculo em cartaz: Otto Lara Resende ou bonitinha, mas ordinária. Ela desabou no choro e voou para
casa. A família do Otto ficou revoltada.
Carlos Drummond ligou para o Otto

e exigiu: “Reaja, reaja!”. Nelson escreveu
uma crônica para reparar o estrago, mas
a emenda foi pior do que o soneto. Disse que só queria homenagear um grande personagem do Brasil.
Se o Otto ganhasse o Prêmio Nobel de
Literatura, atravessaria o Oceano Atlântico a nado para receber a láurea, e Carlos Drummond esbravejaria: “Reaja Otto, reaja!”. Só os amigos do Otto não gostaram; Otto adorou ser título de peça.
Segundo Nelson, de lábios trêmulos e
de olhos rútilos, Otto teria dito, felicíssimo: “Eu pago o neon, eu pago o neon”.
Arnaldo Jabor era amigo de um dos
filhos de Nelson, Jofre Rodrigues. Jofre
marcou o encontro e Jabor pediu a Nelson os direitos autorais da peça Toda nudez será castigada para rodar um filme.

Nelson perguntou se ele havia feito
algum filme antes. Jabor respondeu,
meio envergonhado, que sim: “Filmei
Pindorama, que, inclusive, foi um fracasso de bilheteria”. Nelson replicou
entusiasmado: “Parabéns, meu filho,
um homem não é nada sem um fracasso. Eu cedo os direitos.”
Certa vez, Nelson concedeu entrevista a um programa de televisão.
A certa altura, o jornalista desfechou
uma pergunta provocante: “O que
você diria a quem não acredita em
Deus?” Nelson permaneceu estático, paralisado em silêncio dramático, durante alguns segundos, apontou o dedo indicador para a câmera
e ordenou: “Fica de quatro, agora, fica de quatro!”.

LATROCÍNIO / Suspeito costumava se aproximar das vítimas oferecendo serviços sexuais e roubava os contratantes.
Ele já cumpria pena em regime domiciliar, e, hoje, será submetido a audiência de custódia
Divulgação/ PCDF

Preso acusado de
matar enfermeiro
» JÚLIA ELEUTÉRIO

O

ferecendo serviços como garoto de programa, o suspeito de matar o técnico em enfermagem André Lopes de Barros,
31 anos, teria se aproximado da
vítima com o intuito de roubá
-la. O acusado de 30 anos foi
preso, ontem, após ser encontrado em um hotel na cidade de
Unaí, em Minas Gerais. Conforme o delegado da 15ª Delegacia
de Polícia (Ceilândia Centro),
Antônio João Dimitrov, o acusado, que não teve a identidade revelada, mantinha um padrão. “Ele utilizava o encontro
amoroso mediante pagamento
para ganhar a confiança da vítima”, destacou Antônio.
Ele já foi preso em outras
ocasiões e estava em regime

domiciliar. O suspeito ficará na
Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), no Complexo da PCDF, onde passará
por audiência de custódia hoje. “Ele, inclusive, já tem antecedentes parecidos por crimes nos quais ele se aproxima de vítimas homossexuais
a pretexto de realizar programas”, acrescentou. A imagem
do acusado foi divulgada na
última sexta-feira para ajudar
nas buscas e identificação.
De acordo com a investigação, o roubo evoluiu para um
latrocínio. “Ele se aproximou
da vítima em uma região que
concentra alguns bares na cidade. Compraram cerveja e foram
para a casa da vítima. Dentro
da residência, ele o amarrou, o
matou e levou alguns pertences”, contou o delegado.

Segundo Antônio Dimitrov,
após ser amarrado, André foi
asfixiado pelo suspeito. A polícia aguarda o resultado do
laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) para confirmar
a causa da morte.

Histórico
Na segunda-feira, 4, o corpo
do técnico de enfermagem André Lopes Barros foi encontrado
no apartamento dele, na QNN
7, de Ceilândia Norte, sem as
roupas e com os braços amarrados com um cabo de ferro de
passar roupas.
Amigos de André relataram ao Correio que, antes
de sumir, a vítima esteve em
dois bares da região na noite
da sexta-feira quando ocorreu o crime e foi embora sem

Na última sexta-feira, PCDF divulgou imagem do suspeito que acabou preso em Unaí (MG)
avisá-los, como de costume.
Um vizinho e também amigo da vítima bateu por diversas vezes na porta do

apartamento, mas não obteve resposta. Após ficar preocupado, ligou para a proprietária do imóvel, que abriu a

porta com uma chave reserva.
O quarto de André estava trancado e a porta foi arrombada,
onde o corpo foi encontrado.

VIOLÊNCIA

Coronel da PM acusado de estupro usará tornozeleira
Google maps/Reprodução

Autuado por estupro, o coronel da Polícia Militar do Distrito
Federal (PMDF) Edilson Martins
da Silva, 47 anos, obteve liberdade provisória, ontem, mediante
o uso de tornozeleira eletrônica,
com monitoramento por 90 dias.
A decisão veio após uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O rapaz de 21 anos
que acusa Edilson foi autuado, no
último sábado, por porte ilegal de
munição e também deverá usar o
dispositivo de monitoramento.
O jovem teria disparado contra
o militar em um quarto de motel

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO

em Taguatinga. Os funcionários
do estabelecimento acionaram a
Polícia Militar do Distrito Federal
(PMDF) e informaram que havia
um homem armado do lado de
dentro do portão. Quando os policiais chegaram, renderam-no e
conduziram ambos à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).
Aos policiais, o civil narrou que
sentiu-se coagido e, para tentar
fugir do local, pegou a arma do
PM e efetuou disparos. Edilson
se identificou como policial, mas
preferiu permanecer em silêncio.
Ele é diretor de Apoio Logístico e
Finanças, do Departamento de

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO

1. A União, por intermédio do Ministério da Economia, via SECRETARIA DE
COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, torna público
que às 15 horas - horário de Brasília-DF, do dia 13 de maio de 2022, no
endereço eletrônico https://imoveis.economia.gov.br, representada por sua
Comissão Permanente de Licitação, realizará sessão pública eletrônica para
processo licitatório, sendo permitido o envio de propostas até às 14h59, do
mesmo dia, sendo este o prazo final para apresentação da documentação e das
respectivas propostas para alienação do domínio pleno dos imóveis da União
a seguir relacionados, nas condições em que se encontram, na modalidade de
CONCORRÊNCIA pela maior oferta, respeitado o preço mínimo a eles atribuído.

01

Brasília/
DF

SQS 203,
Bloco I,
Apartamento
506, Asa Sul

particular da Asa Norte, em um
surto psicótico. O militar deverá se apresentar para a colocação do dispositivo após sair da
unidade hospitalar. Além do uso
do dispositivo, deverá permanecer num raio de 500m de sua residência no período de 22h às
6h, além de ter o porte de arma
de fogo suspenso. O oficial também não poderá se aproximar, no
mesmo raio, do motel do ocorrido e da distribuidora de bebidas
Até o fechamento desta edição, o Correio tentou entrar em
contato com os envolvidos e advogados, mas sem sucesso. O espaço segue aberto para a manifestação das partes.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Concorrência Pública Eletrônica com Proposta de Aquisição de
Imóveis – PAI SPU nº 46/2022

Item Localidade Endereço

Logística e Finanças, do Comando-Geral da PM.
Na versão do autor dos disparos, após sair de uma distribuidora de bebidas, na Sandu
Norte, ele foi abordado pelo coronel. A partir daí, eles saíram
para comprar drogas, no Setor
M Norte, e decidiram consumir
juntos no motel. Segundo o jovem, o militar usou uma arma
de fogo para forçar a vítima a
ato sexual e o impediu de deixar o quarto. Pouco tempo depois, ele conseguiu se desvencilhar, pegou a arma do PM e
efetuou os disparos.
Após a ocorrência, Edilson
foi internado em um hospital

Matrícula

77.959

Cartório

Descrição

Preço
Mínimo

Cartório 1°
Apartamento
Ofício de
R$
Área
Registro
privativa: 1.450.000,00
de Imóveis
165,64 m²
do DF

2. Os trabalhos da Comissão de Licitação obedecerão rigorosamente os termos
do Edital da Concorrência SPU nº 46/2022.
3. Informações sobre a Concorrência SPU n.º 46/2022 poderão ser obtidas
nos dias úteis, a partir de 12 de abril de 2022, no horário das 14h30 às
17 horas, na
Superintendência do Patrimônio da União no Distrito
Federal no endereço Ministério da Economia - Bloco K, 3° e 5° andar.
Esplanada dos Ministérios - Brasília/DF CEP: 70040-906, ou solicitadas
por e-mail: alienacao.spudf@economia.gov.br ou via telefone no número
(61) 2020-2676/2601. Maiores informações estão disponíveis no site
https://imoveis.economia.gov.br.
DÉBORA ARAÚJO MELLO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais – CPRM a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, nas
condições previstas no artigo 131, e seu parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, às 14:30 horas do dia 20 de abril de 2022, na Sede da
Companhia, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte,
Bloco H, 5º Andar, Edifício Central Brasília, Brasília – DF, com transmissão por
videoconferência, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2021;
b) Deliberação sobre o resultado do exercício;
c) Remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e
membros do Comitê de Auditoria; e
d) Ratificação da nomeação de membro do Conselho de Administração em
função de vacância ocorrida durante o prazo de gestão.

Caso ocorreu em um motel de Taguatinga Norte, no sábado

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 02/2022

O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia deverá
depositar procuração, com poderes especiais, no Escritório da Sede da
Companhia, de acordo com o artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, até às 14:30 horas do dia 19 de abril de 2022.

OBJETO
Contratação de serviços de apoio administrativo e secretariado, mediante a
alocação pela contratada de empregados nos postos de Encarregado geral,
Secretariado executivo, Apoio administrativo - Nível II, Arquivista, Almoxarife,
Encarregado de turma de manutenção e reparos, Ajudante geral de manutenção
e reparos, Jornalista e Designer Gráfico, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
EDITAL: Disponível no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F, Lote 30, Edifício
“Palácio da Agricultura”, 19° andar, Brasília/DF, das 08h00/12:00 e das 14:00/18:00 ou na
Internet nos endereços: https://www.gov.br/compras e https://www.gov.br/sudeco/
pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes

Qualquer dúvida deve ser encaminhada para o correio eletrônico
seger@cprm.gov.br.

ABERTURA: 26 de abril de 2022, às 09h00min (nove horas), no endereço
eletrônico https://www.gov.br/compras

Brasília, 05 de abril de 2022
LILIA MASCARENHAS SANT’AGOSTINO
Presidente do Conselho de Administração

Brasília, 12 de abril de 2022
GENICE BARBOSA CRISÓSTOMO DE SOUZA
Pregoeira
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ANA MARIA CAMPOS
anacampos.df@dabr.com.br

Ed Alves/CB/D.A Press

Na UTI

Voto a voto

Ed Alves/CB/D.A Press

O ex-deputado Roney
Nemer (PP) está internado
em estado grave na UTI do
Hospital DF Star. Ele teve
uma hemorragia durante
cirurgia para implante de
uma prótese no fêmur.
Até ontem, estava
inconsciente e intubado.

A avaliação entre
analistas políticos é de
que no DF sete partidos
ou federações em
condições de cumprir o
quociente eleitoral para
deputado federal: PP, PL,
Republicanos, União Brasil,
MDB, PSB e a federação
PT-PV-PCdoB. Vai ser
uma disputa e tanto para
oito vagas. Se cada grupo
fizer um deputado, a
briga pela segunda vaga
será de cachorro grande
e fratricida, dentro dos
próprios partidos.

Lula divide MDB

Ibaneis aposta
no social e nas obras

Suspense até a
última hora

Na campanha à reeleição, o governador Ibaneis Rocha (MDB) chega com uma série de obras para apresentar ao
eleitor. Mas no estilo de Joaquim Roriz quer firmar seu discurso no lado social, com o lema “Brasília Humanizada”.
Os restaurantes comunitários, conhecidos com o apelido de Rorizão, tiveram o atendimento ampliado e o
preço reduzido. Além do almoço, é oferecido café da manhã. As filas começam cedo. Segundo o secretário de
Governo, José Humberto Pires, o governo está lançando um novo restaurante no Itapoã, depois de inaugurar o de
Arniqueira. O governo ainda fará mais cinco novos restaurantes. Em tempos de crise, esse é um super cartão de
visitas para o eleitor de baixa renda. “É uma bela maneira de atender aos que mais precisam. Comida boa a 1 real.
Café da manhã a 50 centavos. Vamos ampliar para atender cada vez melhor”, disse Ibaneis à coluna.

Rodovalho não será
candidato, mas estará
com Ibaneis e Bolsonaro

Ed Alves/CB/D.A Press

O Bispo Robson Rodovalho, líder
da Sara Nossa Terra, está filiado ao PP,
mas já tomou uma decisão: não será
candidato neste ano. Mas não estará
distante da campanha. Vai apoiar a
reeleição do presidente Jair Bolsonaro
(PL) e do governador Ibaneis Rocha
(MDB). Na disputa ao Senado, estará
com Flávia Arruda (PL).

Última chamada
para retirada

Não faltam interessados
na vaga de vice da chapa à
reeleição de Ibaneis Rocha,
mas o governador disse à
coluna que não está sofrendo
nenhuma pressão. Segundo
ele, a decisão será tomada no
momento certo, ou seja, nas
convenções em agosto. Até
lá, muito suspense.

Ed Alves/CB/D.A Press

O kartódromo do
autódromo Nelson
Piquet vai continuar
funcionando onde está.
Mas as empresas que
exploram o serviço terão
de ser retiradas por
exigência do Ministério
Público do Distrito Federal
e Territórios (MPDFT).
Desde 1999, estruturas
das empresas Ferrari
Kart, Amir Nasr Racing,
Automec Regulagem,
Gramacho Racing e
Veloztech (Oliveira &
Jobim Ltda.) oferecem
serviços como aluguel de karts, área destinada para a manutenção dos veículos e venda de lanches e bebidas.
O DF Legal vai disponibilizar caminhões a partir de hoje para que os próprios empresários providenciem a
retirada de seus equipamentos. Uma nova empresa escolhida por licitação vai explorar o negócio.

O ex-presidente Lula
está em Brasília para
várias conversas com
emedebistas e para
um encontro com os
indígenas que estão
acampados ao lado do
Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Um
jantar ontem na casa
do ex-senador Eunício
Oliveira (MDB) mostra
que, se o MDB não
fechar com Lula, seguirá
rachado em torno da
candidatura de Simone
Tebet à sucessão de
Bolsonaro, defendida
pelo presidente
nacional do partido,
Baleia Rossi.

PT-DF precisa
se entender com
José Guimarães
Quem espera
que a presença de
Lula em Brasília vai
pacificar o PT-DF se
engana. Candidato à
Presidência, Lula não
vai entrar em bola
dividida, em disputas
regionais dentro do
próprio partido. Essa
missão está a cargo do
vice-presidente nacional
do PT, o deputado José
Guimarães (CE).

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

SUSTO / Festa que aconteceu no último domingo foi interrompida após um barco com 100 pessoas encalhar. Responsável pelo
evento diz que todas as medidas de segurança foram cumpridas e que não houve riscos. Forte chuva pode ter influenciado o ocorrido
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Marinha investiga
incidente no Lago
» ANA MARIA POL

“F

oi um susto, fiquei
muito tensa.” O relato é da influenciadora digital e professora
Hellen Virgini, 47 anos, que viveu
momentos de tensão, na noite do
último domingo, quando uma
festa numa embarcação, no Lago
Paranoá, quase acabou em tragédia. Hellen foi uma das 100 pessoas que participaram do evento
Influencers a Bordo, organizado
pela empresa Dato Marketing a
Bordo. Ontem, em vídeo, o CEO
da empresa, Isaac Dato, reiterou
que todas as medidas de segurança foram adotadas e respeitadas durante o evento. De acordo
com a Marinha do Brasil, um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas,
circunstâncias e responsabilidades do incidente.
A festa, que começou por volta das 9h, tornou-se um pesadelo após o início das chuvas intensas, na noite de domingo. “Começou uma chuva muito forte,
de granizo e, naturalmente, todas as pessoas foram para o fundo do barco, para a parte coberta,

com o intuito de se protegerem
da chuva. Isso fez com que o barco encalhasse e virasse”, explicou
Isaac. O fato ocorreu próximo ao
clube Bay Park e ao Motonáutica.
Segundo a equipe de socorro do
Corpo de Bombeiros, a embarcação estava encalhada há cerca
de 15 metros da margem do lago.
“Em momento algum o barco afundou”, garantiu o CEO. De
acordo com Isaac, a equipe de
socorristas e os bombeiros que
participaram do resgate deu as
orientações para gerir a situação, além de garantir que todos
estivessem bem e com vida. “Eu
fui um dos últimos a sair do barco, porque não iria permitir que
alguém saísse sem estar bem.
Nós cumprimos todas as regras
de segurança, sobre quantidade
de pessoas, com colete salva-vidas para todos. A Marinha esteve
no começo e no meio do evento,
conferindo tudo que era necessário. Não abrimos mão de cumprir
os protocolos de segurança desde o começo”, ressaltou.
Apesar do susto, a festa,
que teve a participação do DJ
Jesus Luz, ex-namorado de
Madonna, e da ex-Big Brother

Brasil 17 Elis Nair não acabou
em tragédia. Todos os ocupantes foram resgatados e levados
até o clube Motonáutica. Ao desembarcarem, foram avaliados.
Ninguém precisou de atendimento hospitalar. Hellen Virgini, uma das convidadas, recorda o momento. Ela conta que
não sabe nadar e precisou ser
acalmada por pessoas do local.
“Os momentos de tensão foram
na hora da chuva, que foi bem
grossa. Mas todos me ajudaram,
me acalmaram”, ressalta.
Para Hellen, a festa foi bem
organizada, o que evitou que o
incidente resultasse em vítimas.
“No meu entendimento, eles fizeram todos os procedimentos
de segurança. O salva-vidas mostrou onde ficava cada coisa, mostrou tudo, no início do evento.
Eu costumo ser bem medrosa,
mas me senti segura”, diz. Em
nota, o Comando do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil
informou que a Capitania Fluvial de Brasília foi acionada durante o ocorrido. “Os militares
atuaram conjuntamente com o
Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal e o Batalhão da

Embarcação que encalhou no domingo não apresentou problemas, segundo o proprietário
Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal no socorro aos passageiros”, reiterou.

Embarcação
Ainda ontem, a embarcação
voltou à ativa, segundo o proprietário e empresário João Santo Neto, 47. “O barco está em perfeitas condições, pronto para voltar a navegar. Não aconteceu nada demais, foi uma fatalidade.
Como caiu um temporal muito
grande, todas as pessoas foram
para um canto do barco, acabou

molhando uma vela do motor,
ele se desligou, ficou à deriva, e
acabou encalhando”, explicou.
O tenente do Grupamento de
Busca e Salvamento do Corpo De
Bombeiros Militar, Lucas Oliveira
Moura, explica que um dos principais cuidados a se ter em embarcações para se evitar naufrágios, por exemplo, é a atenção à
capacidade máxima do barco.
“Nunca devemos exceder esse
número. Além disso, é importante ver se há equipamentos necessários, como colete, boia circular
e extintor de incêndio. Isso varia

de embarcação para embarcação, mas o condutor deve saber
o que é necessário”, diz.
No caso do último domingo, a
chuva foi um fator determinante para a situação ocasionada.
Por isso, o tenente reitera que as
condições climáticas devem ser,
sempre, avaliadas pelo condutor. “A navegação não é proibida
em caso de chuva, mas é a mesma coisa quando dirigimos um
carro. Temos que nos ater à segurança. Se as condições climáticas não oferecerem segurança, o passeio deve ser suspenso.”
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Leonardo da Vinci

Expansão com linha
própria de produtos
A BioMundo, empresa de Brasília que está entre
as mais franqueadas do país, não para o ritmo de
expansão. Está investindo agora numa linha
própria de produtos. A rede passou a fabricar
diversos itens. Neste mês, lançou a BioWey Sport
Nutrition. Em evento para franqueados, no
Iguatemi Shopping, apresentou a novidade.

O senador Rodrigo Pacheco
(PSDB-RO) voltou a defender ontem
esforços para aprovar a PEC 110, a
proposta de reforma tributária. Ela
aguarda há meses pela análise da
CCJ. O texto substitui tributos atuais
por um Imposto sobre Valor
Agregado (IVA) dual, ou seja,
dividido em dois: o Imposto sobre
Bens e Serviços, a ser cobrado por
estados e municípios; e a
Contribuição sobre Bens e Serviços,
a ser recolhida pela União.

Parceria com fornecedores
“Firmamos parceria com a grande indústria e com
os melhores fornecedores de matéria-prima. Assim,
conseguimos fabricar nosso produto com alta
qualidade, mas a um preço bem melhor que o de
outras marcas”, explica Edmar Mothé, sócio fundador
da Biomundo e também da Mundo dos Filtros.

Desburocratização
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O relator é o senador Roberto Rocha (PSDB-MA).
Ele afirmou à coluna ser possível aprovar a PEC
ainda em abril no esforço concentrado da Casa, no
final do mês. “A parte das discussões na CCJ já foi
encerrada. E, dos oito destaques apresentados, nesta
semana já esclarecemos seis. Estamos construindo o
consenso. Será possível aprovar na comissão e no
plenário no mesmo dia.”

Setor produtivo dividido
A CNI é a favor da aprovação da PEC. Já a CNC tem uma série de ressalvas. A entidade
alerta para uma sobrecarga de tributação sobre o setor de serviços.

Mão na massa

Mothé aponta que 75% dos franqueados
têm mais de uma loja da BioMundo.
“Temos muito orgulho deste índice, que
comprova a rentabilidade da nossa marca.”

R$ 200 MILHÕES

Segundo o presidente do Senado, “o texto é o que melhor reúne os anseios nacionais de
uma desburocratização tributária para o Brasil”.

Destaques retirados

Multifranqueados

É o faturamento anual
da BioMundo

150

É o total de franquias
no país, em 17 estados

Economia criativa em pauta

Alexandro Ribeiro/Divulgação

Marcos Oliveira/Agência Senado

Presidente do Senado defende
aprovação da reforma tributária

Divulgação

Capital S/A

Quem pensa pouco,
erra muito.

SAMANTA SALLUM
samantasallum.df@cbnet.com.br

O presidente da CLDF, Rafael Prudente (MDB), se reuniu
com empreendedores do setor da Economia Criativa. O
encontro foi na galeria Infinu na 506 sul. Representantes do
PicniK, Backstage, Rodas da Paz, Abrasel-DF entre outros
participaram da rodada de conversa. Na pauta, incentivos ao
segmento que reclama da dificuldade e da burocracia para
realizar projetos e eventos. “Estamos falando de uma
atividade não poluente, que gera empregos e arrecada
impostos”, ressaltou Miguel Galvão, da Infinu.

Bombons e trufas
O projeto já ofereceu 223
vagas para formar mulheres
interessadas em empreender
na cozinha. E ainda dá
tempo de participar. Serão
oferecidas mais 113 vagas
para os cursos de bombons e
trufas; bolos caseiros e
cozinheiro básico.

Divulgação

Mais 24 alunas receberam ontem o certificado
do projeto “Mão na Massa”, uma parceria da
Secretaria da Mulher (SMDF) com o Instituto BRB,
que oferece cursos na área de gastronomia para
mulheres em situação de vulnerabilidade.
Estiveram presentes a subsecretária de promoção
das mulheres, Dulce Maria Tannuri, e a presidente
do Instituto BRB, Leila Cristina. Sirlei Virgínia
Silva foi uma das formandas.

Inscrições
Todos os cursos são
gratuitos, realizados
pelo Senai. As novas
turmas começam no
dia 20 de abril. Para
fazer a inscrição, as
interessadas devem
acessar o site da
Secretaria da Mulher.

INVESTIMENTOS / Secretário de governo do DF, José Humberto Pires elencou, ontem, ao CB.Poder, as inaugurações
que vão facilitar a mobilidade na capital federal. O gestor destacou que programas de alimentação básica são prioridades

Foco em obras e assistência social
Ed Alves/CB/DA PRESS

» EDUARDO FERNANDES*

C

erca de 1.600 obras entregues e R$ 4.5 bi em investimentos. Esse foi o balanço apresentado pelo
secretário de governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, ontem, ao CB.Poder — programa do Correio em parceria
com a TV Brasília. Em conversa
com a jornalista Ana Maria Campos ele falou das inaugurações
recentes e dos impactos para a
cidade. “Ontem inauguramos a
descida do aeroporto para o eixão. Tinham duas pontes antigas, que não funcionavam, mas
demos funcionalidade. No domingo foi a pista da Hípica, que
dá para o Hospital Veterinário, e
no sábado entregamos campos
sintéticos”, comentou. Ele também lembrou que, na última sexta-feira, duas mil unidades habitacionais foram inauguradas na
região do Itapoã.
Além das entregas, o secretário anunciou obras que estão em
andamento ou em projeto, como a do complemento no balão
da rotatória, no Riacho Fundo

II e importantes obras de mobilidade em Taguatinga e no Recanto das Emas. “Na Hélio Prates, construiremos uma avenida
maravilhosa em três etapas. Ela
integrará Taguatinga, Ceilândia
e Sol Nascente. No Recanto, teremos o viaduto que será importante para destravarmos o fluxo
na região”, elencou.
Ainda sobre a região de Taguatinga, Pires mencionou a
proposta do túnel da cidade,
que estava engavetado há alguns anos. De acordo com ele, a
inauguração do local reformado
está prevista para julho.
Na área da saúde, Pires ressaltou investimentos importantes
e a construção de sete Unidades
de Pronto Atendimento (UPA) e
nove Unidades Básicas de Saúde
(UBS). Recentemente, o Hospital
da Ceilândia passou por revitalização. Ele informou que, adiante, as melhorias estarão voltadas
para os hospitais de Planaltina,
de São Sebastião e do Guará. “A
Secretaria de Saúde está planejando, também, as reformas no
Hospital do Gama, que é muito
importante”, destacou.

Trabalhos sociais
O secretário expôs a preocupação com o aumento da
população em situação de

vulnerabilidade na capital federal. Um levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), em 2018,
contabilizou aproximadamente

1.300 pessoas em situação de
rua. Hoje, o número estimado é de mais de 3.800. Pires falou dos esforços combinados
de programas governamentais

que, atualmente, atendem
pessoas em situação de rua e
catadores de lixo. “O governo
fez e está fazendo um trabalho forte, o Cartão Prato Cheio,
que é um programa da área social, beneficia com R$ 250 cerca de 40 mil famílias. O DF Social, que é um complemento,
alcança, também, 70 mil pessoas”, comentou.
Para ele, a ampliação do atendimento dos restaurantes comunitários é fundamental para parcela da população carente. Ele
reconhece que o crescimento da
demanda e a busca das famílias
por alimentação fez com que novos espaços fossem priorizados.
“Lançamos o do Sol Nascente,
estamos inaugurando o do Itapoã, e faremos cinco restaurantes novos. Acabamos de lançar o
de Arniqueira, que ficará maravilhoso. Todos esses restaurantes
comunitários são para atender
essa comunidade que precisa do
apoio do governo nesse momento difícil”, finalizou.
*Estagiário sob a supervisão
de Juliana Oliveira

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 11 de abril de 2022.
» Campo da Esperança
Anancyr de Paula Caldas,
84 anos
Edir Candida da Silva, 81 anos
Francisco Junior de Carvalho,
69 anos
Gilda Ribeiro Rocha, 75 anos
Inácia Rita da Silva, 77 anos
Izalina Cordeiro Roque, 92 anos
João Batista Calodino, 63 anos
João Rodrigues Lima, 78 anos
Marilton Santana, 84 anos

Mercia de Amorim Mota,
75 anos
Terezinha Luiza Carneiro,
75 anos
» Brazlândia
Micael Lucas Soares Cardoso,
21 anos
Victor Hugo Vieira Pires, 20 anos
» Gama
Davi Oliveira Santos, 17 anos

José Batista do Nascimento,
78 anos
» Planaltina
Antonio Soares dos Santos,
86 anos
Nero Andrade de Oliveira,
54 anos
Vitória Melo de Almeida, 15 anos
» Sobradinho
Constantino de Castro Serrano,

58 anos
Dorique Ferreira dos Santos,
73 anos
Jailton Pereira da Silva, 42 anos
Laurimar Braule de Souza
Ramos, 64 anos
» Taguatinga
Alcebiades Vieira da Silva,
79 anos
Antonio José Ribamar Pereira
Lopes, 66 anos

Edilson Oliveira da Silva, 58 anos
Hari Sharma, 73 anos
Jimmy Daniel Fernandes Parrela,
36 anos
Leonardo Ferreira da Silva, 74
anos
Maria Abadia Pereira, 87 anos
Marilene Gomes de Melo
Furtado, 58 anos
Raimundo Teixeira de Sousa,
94 anos
Rômulo Fernandes de Souza,
57 anos

» Jardim Metropolitano
Geraldo Lélis dos Santos,
76 anos
Gerson de Jesus,
81 anos
Pedro de Sousa França,
56 anos
Manoel Ricardo Dias Collaco,
69 anos (cremação)
Maria Elza Maurices Vasconcelos
Guerra, 86 anos (cremação)

Correio Braziliense • Brasília, terça-feira, 12 de abril de 2022 • Cidades • 17

Papo de Concurseiro

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

MARIANA FERNANDES
marianafernandes.df@cbnet.com.br

Reprodução

Barbara Cabral/Esp.CB/DA. Press

A Universidade Pública
do DF (UnDF) deve divulgar
o edital do novo concurso
público em breve. Isso porque
a banca já foi definida e a
publicação do documento
é o próximo passo. O
Instituto Americano de
Desenvolvimento (Iades) será
o organizador.
Ao todo, serão ofertadas
1.400 vagas de nível superior
para os cargos de professor
e de tutor de educação
superior, ambos da carreira de
magistério superior do DF.
Recentemente, o
governador do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha, usou as redes sociais para falar sobre a criação da universidade e sobre o
concurso. “Estou trabalhando para que o edital seja publicado o mais rápido possível. Esperamos
que em janeiro/2023 nós possamos abrir as primeiras turmas”, informou.

Mais de 1.600
vagas na PMGO

Roque Sá/Agência Senado

Autorizado concurso para 19 vagas no Senado
O Senado Federal está autorizado a realizar concurso para
preenchimento de 19 vagas e formação de cadastro de reserva. As
chances são para advogado, consultor legislativo, analista legislativo
e técnico legislativo. Todas exigem formação em nível superior.
Os salários podem chegar a R$ 32 mil.

A Polícia Militar
do estado de Goiás
divulgou dois editais
de concursos. Ao todo,
são 1.670 vagas, sendo
1.500 de soldados,
150 de oficiais e 60 de
músicos. Os salários
variam entre R$ 8.433,73
e R$ 13.901,60. As
oportunidades estão
distribuídas
por diversas
sedes regionais.
Os interessados na
carreira de soldados
terão de 29 de abril a 6
de junho, a depender
do cargo, para se
inscreverem.

TRABALHO / Empresa dispensou 45 funcionários que

As provas do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) para trabalhar
no Censo Demográfico 2022
aconteceram no último
domingo para os cargos de
agente e recenseador. Agora, os
candidatos devem ficar atentos
aos gabaritos que já estão
disponíveis no site da banca, a
FGV. Quem desejar entrar com
recursos deve fazer a solicitação até hoje. Já a publicação do gabarito final e do resultado
definitivo da prova objetiva está prevista para acontecer em 13 de maio.

Agência Brasília/Divulgação

Concurso para
Educação do DF
em breve
A Secretaria de
Estado de Educação
do Distrito Federal
definiu o Instituto
Quadrix para organizar
o próximo concurso
com vagas efetivas.
Ao todo, serão 4.254
vagas, sendo 812 para
contratação imediata e
3.442 para formação de
cadastro de reserva. A
expectativa é que todas
as diretrizes curriculares
sejam contempladas na
seleção. Os salários
são de R$ 2.983,69,
mais gratificações.

Polícia Penal do DF
As inscrições do concurso da Polícia Penal do DF
encerraram ontem. Agora, os candidatos devem focar
nos estudos. As provas estão previstas para 12 de junho.
Os horários e locais serão informados posteriormente,
por meio da banca organizadora, o Instituto AOCP.
Foto ilustrativa

UnDF terá edital em breve

Gabaritos IBGE

Seleções para o Iges-DF
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal (Iges- DF) abriu 11 editais de seleção.
As vagas são para médicos plantonistas, nefrologistas,
paliativistas, ortopedistas, anestesiologista e do
trabalho, enfermeiros, técnicos de segurança do
trabalho e de enfermagem. Interessados têm até 14 de
abril para se inscrever por meio do site do órgão. Os
candidatos serão contratados para atuar no Hospital
de Base (HB), Hospital Regional de Santa Maria
(HRSM) e unidades de pronto atendimento (UPAs).

ED ALVES/CB/D.A Press

ingressaram por meio de concurso. Número deve chegar a 120

Neoenergia demite
servidores da CEB
» TAINÁ ANDRADE

C

om o encerramento da
cláusula de estabilidade, no dia 31 de março,
firmada no contrato de
privatização da Companhia
Energética de Brasília (CEB),
a Neoenergia demitiu, ontem,
45 funcionários da distribuidora. Os servidores de carreira, que ingressaram por meio
de concurso público, foram
surpreendidos com a demissão em massa ao chegarem
ao trabalho. Não houve sinalização da decisão dos gestores, o sindicato também não
foi avisado. Além da mudança repentina, as pessoas foram
escoltadas por seguranças da
empresa até o portão de saída.

A previsão é que o número total de demissões chegue a 120.
O representante dos funcionários, o advogado especialista em concursos e servidores
públicos Max Kolbe, explicou
que essas foram as pessoas que
se recusaram a assinar o plano
de demissão voluntária (PDV).
“Depois que privatizam, forçam
a uma demissão ou à assinatura
do plano. É uma esculhambação
dos direitos trabalhistas desses
concursados. Essa história de
demitir para cortar os recursos
é desculpa. Trataram os funcionários como bandidos”, disse.
Em uma reunião, na noite de
ontem, ficou definido que uma
nova ação judicial seria aberta para pedir a reintegração dos
empregados junto com o pedido

de indenização. Procurada pelo Correio, a Neoenergia não se
manifestou sobre o assunto.

Sindicato
Outra frente de ação a favor
dos funcionários está sendo movida pelo Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal (STIU).
A intenção é dialogar com o GDF
para pressionar a celeridade do
processo de nº 77320546, que está parado na Secretaria Executiva
de Gestão Administrativa (Segea)
desde março deste ano.
O processo inclui uma minuta do Projeto de Lei que assegura
a autorização do aproveitamento
dos empregados da CEB em distribuição para outros órgãos da
Administração Direta, Autárquica

Medida foi aplicada aos servidores que recusaram o PDV
e Fundacional do Distrito Federal. Ontem, a deputada distrital
Maria Antônia articulou um encontro da STIU com o secretário
do governo, José Humberto.
“Nós tivemos reunião com o
secretário de Governo para cobrar celeridade. Ele disse que
não sabia do projeto, mas já tramita na Secretaria de Economia
e na Procuradoria Geral do DF;

saiu de lá e voltou para a Economia. Vem desde julho do ano
passado e virou processo no Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), incorporando todas as informações, pareceres jurídicos.
Em fevereiro e março foi para
a procuradoria. É uma questão
que precisa ser indagada ao governo, foi surpresa hoje ele dizer
isso”, explicou João Carlos Dias,

diretor jurídico do STIU.
No ano passado, Kolbe moveu uma ação judicial inédita
para pedir a manutenção do vínculo público dos funcionários
com a empresa, mesmo após a
privatização do órgão. A ação
era uma reclamação trabalhista com pedido de tutela antecipada para denunciar a ilegalidade de alteração unilateral de
contrato dos trabalhadores. Em
razão das pessoas serem admitidas por meio de concurso público, o vínculo trabalhista se
dá com a administração, o que
garante o direito de a demissão não poder ser feita sem um
processo administrativo ou ampla defesa. A movimentação gerou o acordo, mas não interrompeu o processo de autonomia da
Neoenergia nas demissões.
De acordo com Dias, o processo do momento é um instrumento político administrativo que fará com que o PL saia direto do governo para ser votado na Câmara Legislativa do Distrito Federal
(CLDF). “Isso causará a suspensão imediata das demissões até
que o projeto caminhe e vire lei”,
complementou. Hoje pela manhã, o diretor fará uma reunião
com a Neoenergia. Na parte da
tarde, às 14h, o STIU convocou
um ato com os funcionários demitidos em frente à CLDF.

ASA SUL
ED ALVES/CB/D.A.Press

GDF consegue liminar para derrubar barracos
» PEDRO MARRA
O Governo do Distrito Federal
(GDF) conseguiu uma liminar da
Justiça que autoriza a derrubada
de barracos de uma invasão entre o Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e uma bacia
de contenção nas entrequadras
912/913 Sul, por conta da obra
do Viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), no Sudoeste. Atualmente, 13 famílias
moram no local.
Em nota, a Secretaria DF Legal
informou que não há previsão,
até o momento, de operação na
região. "Aguardamos retorno da

Procuradoria Geral para apuração sobre a liminar e isso só será
possível nesta terça-feira (hoje)".
A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) destacou
que durante ações de remoção,
os agentes sociais que acompanham os trabalhos ofertarão para as famílias vagas no serviço de
acolhimento institucional. "Atualmente, existem 19 casas de passagens que estão habilitadas para
receber homens solteiros, famílias, mulheres vítimas de violência e crianças e adolescentes. Os
servidores ainda apresentam os
serviços, benefícios e programas
socioassistenciais de forma que

possam ser inseridos nas políticas
públicas do DF", destacou a pasta.
Coordenador pedagógico da
Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP), localizada no Parque da Cidade, Gabriel Baudson
Godoi, afirma que a escola presta um atendimento de educação
humanizadora para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, principalmente dos
barracos próximos à região, entre
eles os da 912/913 Sul.
"Não só na questão do ensino formal, mas voltado à construção do cidadão, porque essas
crianças vêm para cá por não terem banheiro, água, luz e não têm

onde se alimentar. Aqui oferecemos banho e um uniforme", explica Gabriel, que trabalha na escola desde janeiro.
Os profissionais da EMMP recebem as crianças pela manhã,
quando há aula na unidade. "Elas
veem de onde tem barro solto,
chegam com muito piolho, e até
para isso a gente passa remédio na
cabeça deles, passamos o pente fino e mandamos o remédio para a
família", relata Ivete Aguiar, coordenadora da EMMA. Pela manhã,
são 16 alunos atendidos. À tarde,
a escola tem aulas para Educação
de Jovens e Adultos (EJA), com
cerca de 200 matriculados.

Atualmente, 13 famílias moram nos barracos da 912/913 Sul
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Borboletário do Zoológico de Brasília reabre as portas, com novidades que incluem Sala de Artrópodes e estrutura reformada.
Público pode conhecer mais sobre 16 tipos de animais, que recebem cuidados para conservação e pesquisa das espécies

Área especial do zoo recebe grupos de até 10 pessoas, que fazem passeio com acompanhamento de monitores da equipe de educação ambiental: aprendizagem e preservação

Mais do que um
espaço de lazer
Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

» ANA LUISA ARAUJO

U

m dos espaços mais belos e procurados pelos visitantes do Zoológico de Brasília reabriu as portas recentemente e com novas
atrações. Além dos insetos que dão
nome ao espaço, o Borboletário passa
a contar com uma Sala de Artrópodes.
Agora, o público pode descobrir mais
sobre os hábitos e a vida de bichos como aranhas, escorpiões e formigas —
assim como dos animais alados, claro.
A rotina deles pode ser acompanhada
de perto em uma estrutura oval de 10
metros de altura, 26m de comprimento e 10,3m de largura, por grupos de até
10 pessoas (leia Serviço).
Entre as novidades, há 40 exemplares de bicho-pau espinhoso da Austrália, que chegaram ao Brasil pelas
mãos de traficantes de animais e foram entregues à instituição, onde receberão os devidos cuidados de agora
em diante. Diretor de Répteis, Anfíbios
e Artrópodes do Zoológico de Brasília,
Carlos Eduardo Nóbrega explica que o
foco do trabalho nesse espaço envolve
quatro pilares: conservação, pesquisa,
educação ambiental e lazer. “O público se atrai por este último, mas acaba
conhecendo o local e promovendo os
outros pilares”, comenta.
Além disso, por meio da educação
ambiental, os visitantes incentivam a
conservação e a pesquisa das espécies.
Por isso, Carlos Eduardo defende a manutenção do zoo aberto à população.
“Uma colônia de formiga saúva, por
exemplo, é um formigueiro. E elas não
se alimentam das folhas que trazem,
mas do açúcar produzido pelo fungo
trazido na folha. Isso tudo é conhecimento e educação, porque as pessoas,
normalmente, acreditam que esses insetos se alimentam da folha. O nome
disso é simbiose, uma associação em
que o fungo ganha comida, e a formiga
também”, explica o especialista.
Para acompanhar a organização
desse universo minúsculo, basta observar o formigueiro vivo exposto
em uma das paredes do Borboletário. A experiência permite presenciar
o trabalho dos insetos na prática e
para além dos livros de ciência. Há,
ainda, venenos de cobra que estão
sob estudos e podem ser eficientes
em tratamentos contra a covid-19 ou
ajudar na diminuição dos efeitos de
doenças cardíacas.
Toda visita é guiada por um instrutor, que tira dúvidas a respeito do
meio ambiente e, também, promove
um trabalho de conscientização sobre a natureza. Outro destaque é que
o espaço do Borboletário — que conta, agora, com uma estrutura mais robusta — não serve apenas para abrigar

Para saber mais
Conheça algumas das espécies
disponíveis no Borboletário

Olho-de-coruja: borboleta que, com
asas abertas ou fechadas, assemelhase ao animal de hábitos noturnos que
lhe dá nome. Em alguns meios, pode
se assimilar, ainda, a uma cobra —
estratégia que afasta predadores. Essa
espécie pode viver até seis meses.

Barata-de-madagascar: uma
das maiores baratas do mundo, está
presente na Sala dos Artrópodes do
Zoológico de Brasília. O inseto vive
de dois a cinco anos e se alimenta de
vegetais. Com hábitos noturnos, pode
chegar a até 7,5cm.
Zoológico/Divulgação

Estrutura montada simula condições ambientais necessárias ao desenvolvimento dos artrópodes

SERVIÇO
O Borboletário funciona de quarta-feira a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. O espaço recebe apenas grupos de
até 10 pessoas, acompanhados por um monitor da equipe de educação ambiental do Zoológico de Brasília. Para conhecer
esse setor, basta comprar o ingresso para visitar o zoo, que abre de terça-feira a domingo e nos feriados, das 9h às 17h. O
horário máximo de entrada é até as 16h, e a capacidade-limite de público é de 5 mil pessoas por dia.

Aranha caranguejeira: geralmente
encontrada em tocas ou cavidades,
alguns exemplares desse artrópode
podem ser consideradas as maiores
aranhas do mundo. São venenosas e se
alimentam de outros insetos, além de
pequenos animais ou aves.

Preço: R$ 10 (inteira). Pagam meia crianças de 6 a 12 anos, pessoas com mais de 60 anos, estudantes, beneficiários de
programas sociais do governo, professores, pedagogos, orientadores educacionais e servidores da carreira Assistência
à Educação do sistema de ensino do Distrito Federal. Não pagam ingresso pessoas com deficiência e acompanhantes
(quando necessário) ou crianças de até 5 anos. Não há venda antecipada.

os insetos e permitir o acesso ao conhecimento pela população, mas para
criar um banco genético de conservação da espécie, caso alguma delas entre em risco de extinção. “Nós conseguimos repor esses animais na natureza se eles ‘acabarem’, eventualmente”, afirma Cadu.

Habitat
O espaço surgiu em 2005 e conta
com espécimes brasileiras, australianas e de Madagascar. As borboletas
ficam livres para voar em uma estrutura com tela metálica e sombrite, para manutenção da temperatura, da luz

e da umidade, para proteção de predadores e para impedir a fuga dos insetos, segundo o zoo. A área reproduz
características naturais de três microclimas, para garantir o desenvolvimento adequado dos insetos: mata fechada, área brejosa e área seca.
Um dos setores fechados ao público é o da Casa de Criação, que garante
a segurança das borboletas para passarem pelas fases de ovo, larva e pupa.
Lá, elas ficam até a saída do casulo e
têm condições adequadas de alimentação até chegarem à fase adulta. Na
área aberta aos visitantes, ocorrem as
etapas de acasalamento e de envelhecimento. Em média, o tempo de vida

de um inseto é de três meses e meio.
Os cuidados com o local se dão
nos mínimos detalhes: as lagartas
são criadas em uma espécie de berçário, na Casa de Criação. Mesmo
que os ovos sejam colocados pelas
borboletas na área sob a cúpula oval,
diariamente, os técnicos do zoo todos retiram-nos para levá-los ao ambiente com temperatura e estrutura
adequados. Em relação à parte botânica, cada planta tem um propósito
para estar ali. A vegetação do plantel
— como também é chamado o Borboletário — é estrategicamente pensada para alimentar os artrópodes e
ajudá-los a se reproduzir.

Bicho-pau espinhoso da
Austrália: amigável, inofensivo e com
alimentação à base de plantas, esse
artrópode tem hábitos noturnos. Têm
de 11 a 20 centímetros de comprimento
e podem ser encontrados em ambiente
natural apenas no país da Oceania.
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Tome Nota

As informações para esta seção são publicadas gratuitamente. O material
de divulgação deve ser enviado com informações completas do evento
(inclusive data e preço), no mínimo cinco dias úteis antes de sua realização.

CURSOS
Idiomas
O Espaço de Cultura Garcia
Lorca oferece cursos regulares
de inglês, francês, italiano e
espanhol. Níveis básico, intermediário e avançado. Valor:
R$ 180. Local: Casa do Ceará,
910 Norte. Informações: 33470560 ou 3272-3483.
e-Sports
O Engeneering eSports traz o
evento “Behind the Curtains”
para aqueles aficionados pela
modalidade eletrônica dos
esportes. Na temática de um
seminário, o projeto ocorre
de maneira gratuita em 20 de
maio, no Clube de Engenharia de Brasília, e contará com
programação das 9h às 18h. É
possível participar do evento
de forma remota ou presencial. Saiba mais em: esports.
engeprosa.com.
Xadrez
A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas
as idades, do nível inicial ao
avançado. As atividades são
semanais, com duração de duas
horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por
videoconferência. Valor: R$ 240
por mês. Local: SCLN 114, bloco
B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 9 8304-6464 ou pelo
site xadrezvalle.com.br.
Falar em público
Curso de técnicas teatrais voltado para exposição de práticas para falar em público com
acompanhamento individualizado. Turmas à noite e aos
sábados. Informações: 9 92444047 ou coachcriativomartasimone@gmail.com.
Empreendedor
A região de Sobradinho recebe, até o dia 26 de abril, a
caravana do empreendedor.
O evento, que contará com
cursos de marketing digital, afroempreendedorismo
e como melhorar a performance de vendas, acontece
no estacionamento do estádio de Sobradinho. O projeto,
criado em 2021, é realizado
pela Associação de Educação, Cultura e Economia
Criativa com apoio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e do Governo do
Distrito Federal. Para part i c i p a r, i n s c re v a - s e p e lo
número 9 9317-6542.

Desligamentos
programados de
energia
» Santa Maria
Horário: 8h30 às 16h30
Local: CL 208, lote B (Todos os
lotes); QR 208, conjuntos A ao J
e conjunto L; QR 308, conjuntos
J e L; QR 209, conjuntos A e
B; QR 309, conjunto B.
» Sobradinho
Horário: 8h30 às 16h
Local: Área Especial 11,
Lote 11, Lote 18 (Fazenda
Salvia), Módulo 5, Conjunto
2; Condomínio Bela Vista
Serrana, Módulos 2 ao 5, 7, 9
e 10; Condomínio Nova Colina,
Conjuntos A, B, 1 ao 3, Módulo
5; Condomínio Nova Colina
II, Conjunto F; Condomínio
Setor Mansões, Área Especial,
Conjuntos A ao E, Módulo 2;
Condomínio Uberaba.
» Riacho Fundo 2

Horário: 8h30 às 16h30
Local: QN 14 A, conjunto 4, 14 C,
conjunto 9, 14 D, conjuntos 1 ao
4 e conjuntos 2, 14 E, conjuntos 1
ao 6, 14 F, conjuntos 2, 3, 5, 6 e 7.

OUTROS
Olho no leão
Um projeto de extensão da Universidade de Brasília (UnB), em
parceria com a Receita Federal,
promove atendimentos a distância para a população com
intuito de esclarecer dúvidas
quanto ao envio da declaração
de imposto de renda, que teve o
prazo ampliado até 31 de maio.
Os questionamentos podem
ser encaminhados pelo e-mail
balcofiscal@gmail.com, e os
atendimentos ocorrem pela plataforma Teams, todas as quartas-feiras, das 14h às 16h, e nas
sextas-feiras, das 10h às 12h,
durante todo o mês de abril de
2022. Para fazer o agendamento,
acesse bityli.com/epLbQ.
Pós-modernismo
A partir de sábado, o Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB)
recebe a exposição Brasilidade — Pós-Modernismo. Para a
chegada da nova exposição, que
faz homenagem aos 100 anos da
Semana de Arte Moderna, a festa será aberta ao público, com
projeções mapeadas, food trucks

190
197
3364-9000
3213-0153
115
116
193
3003-0100
3355-8199
3442-4301
154
156, opção 6

Ed Alves/CB

e com DJs de música eletrônica. As galerias ficarão abertas à
visitação até as 21h30.
Stand up comedy
O humorista Victor Ahmar traz
para Brasília seu show solo
“Desculpe o Constrangimento”. O
evento, com classificação indicativa de 16 anos, acontece em 17
de abril, no Allin 305 Lounge, na
Asa Norte. Os ingressos custam
R$ 30, além do adicional da taxa
de serviço.
Coffee Brasília
A primeira edição do Coffee Brasília será entre 21 a 24 de abril,
no shopping Casa Park. O evento
contará com uma programação
recheada de experiências, além
de um espaço para palestras a
empreendedores e apaixonados
por café. A entrada é gratuita.
Bate-papo
A partir de hoje, o Núcleo de
Educação do Museu Histórico
Nacional retorna com os encontros em formato presencial, das
14h às 17h. O bate-papo abordará as possibilidades educativas
no contexto da Independência
do Brasil, partindo do acervo do
museu. As inscrições são gratuitas e estão abertas, até segundafeira, no site bit.ly/EncontroProfessores-abril22.
Cinema urbano
A quarta edição da Mostra Internacional de Cinema e Arquitetura está com inscrições abertas
até esta sexta-feira, 15 de abril.
Com protagonismo reservado às
cidades, a mostra exibe filmes
nos gêneros documentais e de
ficção, além de valorizar aspectos experimentais. O evento
ocorre de 17 a 21 de agosto, no
Cine Brasília, com entrada gratuita. Para proposições de artigos, as inscrições prosseguem
até 1° de junho. Para mais informações, cinemaurbana.com.
Diálogos contemporâneos
O projeto literário diálogos contemporâneos retornou ao Distrito Federal, com apresentação de
obras literárias de grandes escritores do país, além de uma reflexão e busca de novas perspectivas para o Brasil. O projeto será
realizado entre 18 de abril e 16
de maio, no Espaço Cultural do
Shopping Liberty Mall. A entrada é gratuita e, ao todo, serão
disponibilizados 300 lugares
para cada dia de projeto, sempre
às 19h. Para mais informações
bityli.com/UVChF.

Telefones úteis
Polícia Militar
Polícia Civil
Aeroporto Internacional
SLU - Limpeza
Caesb
CEB - Plantão
Corpo de Bombeiros
Correios
Defesa Civil
Delegacia da Mulher
Detran
DF Trans

Isto é Brasília

Doação de Órgãos
3325-5055
Farmácias de Plantão
132
GDF - Atendimento ao Cidadão
156
Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373
Passaporte (DPF)
3245-1288
Previsão do Tempo
3344-0500
Procon - Defesa do Consumidor
151
Programação de Filmes
3481-0139
Pronto-Socorro (Ambulância)
192
Receita Federal
3412-4000
Rodoferroviária
3363-2281

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

grita geral

Céu carregado
Tempo nublado e chuva. É o que indica a previsão para os próximos dias. Na foto, o Memorial JK,
adornado pelo cinza do firmamento do cerrado.

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

» Destaques

#istoebrasiliacb

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Médicos Sesc-DF
» As inscrições para o Processo
Seletivo de Médicos do
Sesc-DF estão abertas.
Para efetivar a participação,
os candidatos devem ser
graduados, ter especialização
na área, estar com registro
na categoria ativo, além de
possuírem seis meses de
experiência. A carga horária
semanal de trabalho é de
20 horas, com salário de R$
9.144,76. Aqueles que forem
aprovados, contarão com
auxílio creche, seguro de vida,
vale-alimentação/refeição
e vale-transporte, além de
credenciamento no Sesc.
Mais informações, acesse:
www.sescdf.empregare.
com/pt-br/vagas.

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

@correio

O tempo em Brasília
Muitas nuvens e pancadas
de chuva, com trovoadas
isoladas.

Umidade relativa
Máxima 90%

Educação inclusiva
» Oferecido pela Fundação
Bradesco, o curso Educação
Inclusiva leva aos alunos
conceitos e compreensões
sobre o tema, para que os
interessados construam
uma perspectiva sobre a
importância do assunto.
O curso abordará
questões relacionadas aos
paradigmas envolvendo a
educação especial no Brasil,
além dos direitos e acesso
a oportunidades. O curso é
gratuito e conta com 20h de
carga horária.
Mais informações, acesse:
www.ev.org.br/cursos/
educacao-inclusiva.

@cbfotografia

Mínima 40%

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

CEILÂNDIA

RIACHO FUNDO 2

ÁREA PERIGOSA

FALTA DE LUZ

A comunicadora Edvaneide Araújo, 40 anos, moradora de Ceilândia, entrou
em contato com a coluna Grita Geral para relatar uma situação vivida na Escola
Técnica de Ceilândia. “A escola é perto de casa e eu retorno de transporte por
aplicativo porque é perigoso voltar andando. No último dia 10, eu saí às 22h40,
chamei um motorista por aplicativo e o carro demorou. Fiquei esperando no
portão da escola e, quando deu o horário de fechamento dos portões, o vigilante
me colocou para fora. Ele disse que estava cumprindo ordens, que depois das
23h não poderia manter nenhum aluno na escola”, conta.

O empresário George Alves Vieira, 33 anos, morador do Riacho
Fundo 2, entrou em contato com a coluna Grita Geral para relatar
problemas com a Neoenergia, sobre a falta de luz na QS 20.
“Colocaram toda a estrutura, mas falta energia num ponto que
ficaria a cargo da Neoenergia, segundo a CEB. A implementação
contaria com projeto da Novacap. Fiz uma solicitação na
Neoenergia, mas ainda não ligaram a energia. No chat do
Instagram, abriram um processo, onde foi dito que a área é do GDF,
passando a responsabilidade para a Novacap. Fui na Codhab, que
disse que a verba viria deles, mas que a Neoenergia
deveria melhorar a comunicação da área. Enquanto isso,
os moradores estão energia”, explica.

» A Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia informou que apenas
solicitou mais um vigilante na escola para reforçar a segurança no local.
A Secretaria de Segurança Pública ressalta que, por meio de dados de
registros de ocorrências e por demandas da comunidade, produz estudos que
indicam os dias, horários e locais de maior incidência de cada crime em todo
o DF. Segundo a Polícia Militar, rondas periódicas são realizadas na região,
mas a corporação não consegue deixar uma viatura de forma fixa no local,
visto que toda a cidade precisa de policiamento.

» A Neoenergia informa que segue um cronograma que prevê a
regularização de mais 22 mil famílias. No caso específico da QS 20,
a quadra está no planejamento para realização de novas redes de
distribuição, com seu projeto de obras sendo realizado no momento.
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Bicampeã olímpica se aposenta
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Aos 38 anos, a bicampeã olímpica Sheilla
Castro anunciou a aposentadoria das
quadras de vôlei. No Instagram, a atleta
confirmou que fez no sábado sua última
partida profissional. Desde 2021, a oposta
ensaiava uma despedida. O adeus à Seleção
Brasileira se deu na Liga das Nações da
última temporada.

LIBERTADORES Comandantes de Flamengo e Palmeiras, Paulo Sousa e Abel Ferreira depositam a confiança em crias da base.
Em meio às estrelas, os volantes João Gomes e Danilo chamam a atenção e pedem passagem. Cariocas e Paulistas jogam hoje

Jovens soluções caseiras
Marcelo Cortes/Flamengo

VICTOR PARRINI*

É

praticamente impossível
falar em Flamengo e Palmeiras e não lembrar do
poderio financeiro desenvolvido pelos dois clubes nos
últimos anos. Os cofres cheios
possibilitaram que a dupla mais
valiosa do Brasil investisse em
jogadores de destaque e colocasse em ação planteis multicampeões, com os principais títulos nacionais e, claro, da Libertadores. Porém, do ano passado para cá, a realidade parece
vir mudando. As contratações
badaladas vão dando lugar a algumas soluções caseiras. Os técnicos portugueses Paulo Sousa e
Abel Ferreira encontraram, em
dois jovens volantes da base, o
ponto de equilíbrio para os seus
meios de campo.
Pelo momento de instabilidade que paira sobre o Ninho do
Urubu, poucas são as unanimidades entre os que costumam ir
a campo. Debaixo das traves, não
é possível cravar se o recém-chegado Santos assumirá o posto ou
se Hugo seguirá na posição. Na
zaga, são seis as opções. No comando do ataque, Gabigol é o
único com vaga cativa. No meio,
João Gomes é outro dos intocáveis de Paulo Sousa. Das 18 partidas que o Flamengo disputou
até o momento, a cria da base
rubro-negra esteve presente em
16, dez delas como titular. Os números colocam o jovem volante
na quinta colocação dos que tiveram mais minutos desde o início da temporada.
A versatilidade é a marca do
camisa 35 rubro-negro. Com 44
desarmes na conta, João Gomes
é o líder flamenguista no quesito e mostra solidez defensiva.
A mesma lucidez é comprovada com a bola nos pés. Ele possui bons índices de precisão nos
passes e dribles certos, atuando

como peça fundamental para
criação das jogadas. Sob incertezas e protestos, a tendência é
que João Gomes se mantenha na
titularidade para o jogo de hoje, pela segunda rodada da Libertadores, diante do Talleres, às
21h30, no Maracanã.

Cão de guarda alviverde
De caçula na final da Libertadores 2020 contra o Santos
a pedido forte na lista de Tite na Seleção Brasileira, Danilo é um dos grandes destaques
do estrelado Palmeiras, do trio
Dudu, Rony e Raphael Veiga.
Consciente sem a bola, o volante é o cão de guarda da defesa campeã paulista, que sofreu apenas sete gols. Abel Ferreira enxerga o garoto como um
trunfo. Além de cumprir a cartilha de um bom volante, limitando os espaços e ações adversárias, com interceptações
de passes e roubadas de bola,
o baiano de 20 anos também
costuma tirar onda de atacante.
Das 13 partidas que disputou
em 2022, balançou as redes adversárias três vezes — duas em
clássicos. Foi dele o gol da vitória sobre o Corinthians, na fase
classificatória do Paulistão, assim como também foi o responsável por abrir os caminhos da
virada histórica do placar agregado na final sobre o São Paulo.
A pouca idade de Danilo contrasta com os números de gente grande. Na equipe principal
desde 2020, ele está a três partidas da marca de 100 exibições
pelo Verdão. O número pode ficar ainda mais próximo caso seja confirmado como titular para
o duelo de hoje, às 21h30, diante
do Independiente Petrolero, no
Allianz Parque.
*Estagiário sob a supervisão
de Danilo Queiroz

AMISTOSO

Danilo, do Palmeiras, e João Gomes, do Flamengo, em jogo em Brasília. Atletas da base conquistaram espaço nas equipes

FLAMENGO

TALLERES

PALMEIRAS

IND. PETROLERO

Hugo Souza; Léo Pereira, David Luiz e Filipe
Luís; Matheuzinho, Willian Arão, João
Gomes, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno
Henrique e Gabigol. Paulo Sousa
Técnico: Paulo Sousa

Herrera; Benavídez, Pérez, González Hernández e Díaz; Villagra e Méndez; Martino,
Esquivel e Fértoli; Girotti
Técnico: Pedro Caixinha

Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo e
Piquerez; Danilo, Atuesta e Raphael Veiga;
Dudu, Wesley e Gabriel Veron
Técnico: Abel Ferreira

Arancibia; Velasquez, Silva, Chiatti e
Giménez; Bejarano e Aviles. Folleco e
Ramírez; Reina e Correa
Técnico: Marcelo Robledo

Estádio: Maracanã

Horário: 21h30

Transmissão: SBT

LIGA DOS CAMPEÕES

Estádio: Allianz Parque

Horário: 21h30

Transmissão: ESPN

Glyn Kirk/AFP

Lucas Figueiredo/CBF

Na batuta de Vini e Benzema,
Real tenta chegar nas semis
DANILO QUEIROZ

Vitória deu fôlego para a Seleção na preparação para a Copa América

Gabi Nunes faz dois e Brasil vence
primeira no ano contra a Hungria
Em preparação para a disputa da Copa América, com início
marcado para julho, a Seleção
Brasileira venceu a Hungria, por
3 x 1, ontem, em São Pedro del
Pinatar, na Espanha, e celebrou o
primeiro triunfo da temporada. A
palmeirense Bia Zaneratto marcou uma vez e a ex-atacante do
Corinthians, Gabi Nunes, hoje no
Madrid CFF, anotou os outros.
O Brasil havia disputado quatro amistosos em 2022, o último
deles quinta-feira, quando empatou por 1 x 1 com a Espanha.
Antes disso, perdeu por 2 a 1 para
a França e empatou com Finlândia e Holanda, em jogos disputa-

dos em fevereiro. Portanto, até a
vitória sobre as húngaras, ainda
não havia vencido.
O resultado traz alívio para as
brasileiras antes da Copa América,
que reserva três vagas diretas para
o Mundial de 2023 e uma para os
Jogos Olímpicos de 2024. Antes da
estreia, a equipe fará pelo menos
mais um amistoso, contra a Suécia, em 28 de junho.
“É um dia muito especial, fazer
gol é incrível. Atacante é feito para
fazer gol. Mas, aqui na Seleção,
sempre tem um gostinho diferente. Fico muito feliz de ter ajudado
as meninas e de estar aqui nesse
grupo”, disse a atacante.

A temporada 2021/2022 é de
plena evolução para Vinicius
Júnior. No quarto ano no Real
Madrid, o brasileiro firmou uma
parceria afinada com Benzema,
evoluiu seus números pessoais
e, hoje, pode voltar a uma semifinal de Liga dos Campeões.
Para isso, os merengues precisam apenas confirmar a vantagem de 3 x 1 construída no jogo
de ida contra o Chelsea, hoje, às
16h, no Santiago Bernabéu. No
mesmo horário, Bayern e Villarreal jogam na Alemanha.
O poder de fogo da dupla é o
maior triunfo para o maior vence-

dor do torneio eliminar os atuais
campeões. Com entrosamento
cada vez mais forte, Vini e Benzema respondem por 56% das bolas
na rede do Real Madrid. Nenhuma
outra parceria no torneio europeu
é tão efetiva em porcentagem. No
ano, a dupla se entendeu diretamente em 19 gols: 14 na La Liga
e cinco na Liga dos Campeões
foram marcados por um deles
com assistência do outro. No primeiro jogo diante do Chelsea, o
camisa nove colocou uma bola na
rede com passe do número 20.
Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti conta com o bom
desempenho da dupla para recolocar o time espanhol nas semifi-

Dupla de ataque tem alta participação conjunta nos gols merengues
nais pela sétima vez nas últimas
12 edições. “Tenho a sorte de ter
um plantel que conhece muito
bem estas situações. Certamente,
não sairemos relaxados. Somos

uma consciente do que nos espera. O Chelsea vai tentar. É o espírito do futebol e das grandes equipas que nunca desistem, prospectou o treinador.

BRASILEIRÃO

CRUZEIRO

CEARÁ

ATLÉTICO-GO

Juventude e Bragantino
estrearam com um empate
Série A do Campeonato
Brasileiro. Ontem, no
Estádio Alfredo Jaconi, os
times ficaram no 2 x 2 no
encerramento da primeira
rodada. Miguel colocou os
paulistas na frente. Renan
(contra) e Óscar Ruíz
viram. No fim, Renan se
recuperou, marcou a favor
e decretou o resultado.

Após derrota na estreia, o
Cruzeiro busca recuperação
na Série B do Campeonato
Brasileiro. Hoje, às 21h30,
recebe o Brusque pela
segunda rodada, em
partida que marca estreia
diante de sua torcida, no
Mineirão. O time mineiro
teve um duelo difícil na
última sexta-feira e foi
derrotado por 2 a 0 pelo
Bahia, em Salvador.

Animado depois da
surpreendente vitória sobre
o Palmeiras, por 3 x 1, em
pleno Allianz Parque, na
estreia do Brasileirão, o
Ceará volta suas atenções
para a Sul-Americana.
Hoje, o alvinegro cearense
visita o La Guaira-VEN, às
19h15, no Estádio Olímpico
de la UCV, em Caracas, na
Venezuela, pela 2ª rodada
do torneio sul-americano.

Após estrear com o pé
direito na Copa SulAmericana com uma vitória
por 4 x 0 em cima do LDUEQU, o Atlético-GO já volta
a campo, hoje, para a
segunda rodada do torneio.
Focado em manter os 100%
de aproveitamento, o time
goiano visita o Defensa y
Justicia-ARG, às 21h30, no
Norberto Tomaghello, em
Buenos Aires.
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Por oscar QuIroGa

ÁRIES

LEÃO

SAGITÁRIO

Data estelar: Júpiter e
Netuno em conjunção. o
universo contém nossa
personalidade, mas nossa
personalidade não é capaz
de conter o universo, porém,
ao mesmo tempo, por
sermos parte integrante
de um funcionamento que
parece estar além de nossa
capacidade compreender,
mas pressentimos como um
anseio de pertencimento, de
conexão, imaginamos que
seria suficiente olharmos a
nós mesmos para entender
o que é maior que nós.
definitivamente, o humano
não é a medida do universo,
pois, apesar de ter em
si todos os ingredientes
cósmicos, precisa se
aventurar a ser maior que
si para, aí sim, começar
a entender seu próprio
funcionamento. o caminho
é este, para solucionar
tuas limitações, evita ficar
dando voltas sobre essas,
e te aventura a ampliar tua
percepção da realidade,
pois, só assim verás a
verdadeira dimensão dessas.

21/03 a 20/04

22/07 a 22/08

22/11 a 21/12

No meio das ansiedades há
sonhos em que vale a pena
apostar, mas antes de fazer a
aposta, sua alma precisa usar o
discernimento para diferenciar com
clareza quais são as ansiedades,
e quais seriam os sonhos.

a apreensão que sua alma sente
não é necessariamente uma
profecia inviolável de algo que viria
a acontecer logo mais. a apreensão
pode também ser uma medida da
proporção magnífica do momento
atual, nada mais do que isso.

TOURO

VIRGEM

21/04 a 20/05

23/08 a 22/09

Quanto mais gente se reunir
em torno do mesmo objetivo,
melhores serão os resultados,
mas sua alma precisa entender,
também, que o processo será
muito mais complicado do que se
você tivesse domínio completo.

agora é o momento de expandir
e ampliar sua rede de contatos,
tendo em mente que, ao fazer
assim, você aproximará pessoas
que serão muito favoráveis, mas
também outras, que o tempo
mostrará serem adversas. É assim.

GÊMEOS

LIBRA

21/05 a 20/06

23/09 a 22/10

sorte, sempre circula por aí, mas
depender dela é uma temeridade.
a sorte precisa ser tentada,
pois, enquanto você se dedica,
ousadamente, a fazer valer suas
intenções, ela, que anda por aí,
fica interessada na situação.

Muitas potencialidades se
apresentam nesta parte do
caminho, enriquecendo sua
alma com a perspectiva de ir
além da vida ordinária. Porém,
potencialidades precisam ser
exploradas e aproveitadas,
não se esqueça disso.

CÂNCER

ESCORPIÃO

21/06 a 21/07

23/10 a 21/11

a mente humana chega
primeiro, o corpo vai depois, essa
é uma lei inviolável de nosso
funcionamento. Portanto, não limite
as viagens intelectuais, permita
que sua mente voe livre pelo
futuro que faz arder o coração.

Perder o pudor não é o mesmo
que ofender o mundo, perder o
pudor é ir além das limitações
que sua própria mente impõe.
É hora de dobrar a aposta e se
lançar, com ousadia, à aventura
da vida. Isso é disponível.

CRUZADAS

o passado e o futuro convergem
neste momento nevrálgico de
sua existência, trazendo à tona
os exageros cometidos em outro
momento e, também, os sonhos
que foram sendo deixados de
lado. É hora da retificação.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
aproveite todas e cada uma das
oportunidades que se apresentarem
para dizer o que durante muito
tempo ficou engasgado, mas
cuide para que suas palavras
não sejam ofensivas, e sim
explicativas e amorosas.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
agora, que sua alma se sente
segura, começa a sonhar com
mais e melhor, porque assim
é a natureza humana, sempre
inconformada com o que tem, com
os olhos do coração se projetando
a novas aventuras. Em frente.

PEIXES
20/02 a 20/03
Pretensões, todo mundo tem,
mas poucas são as pessoas que
se atrevem a fazer algo em nome
delas, arriscando e apostando
na mesma proporção dos ideais
ansiados. cuide para não ficar
na retranca, faça o necessário.
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ARTES VISUAIS

Brasília e Brasílias

Gu da cei

» NahIMa MacIEL

a

vontade de
mostrar a
variedade
de técnicas e
linguagens da produção contemporânea
brasiliense orientou
o curador Carlos Silva
na seleção de obras e
artistas da exposição
Uma e muitas Brasílias: Aniversário de
62 anos. Em cartaz
na Galeria Casa, no
Casapark, a coletiva
reúne obras de 14 artistas em comemoração ao aniversário de
Obra de Gu da Cei na exposição Uma e
62 anos de Brasília.
muitas Brasílias: aniversário de 62 anos
As obras foram
produzidas entre
2013 e 2022, em técnicas e supor- tributo à paisagem urbana, à cidade,
tes variados, por artistas da cidade, à uma modernidade, mesmo que utóestrangeiros e outros que passaram pica.” A monumentalidade é marca na
pelo DF em períodos de residências produção dos dois artistas.
mais ou menos prolongados. “É um
Na obra de Rodolfo Ward sobressaem
núcleo comemorativo dos 62 anos as cores e as paisagens brasilienses, enda cidade e, ao mesmo tempo, pen- quanto Bonifácio trabalha em preto e
samos em questões de inserções e branco com o contraste entre o elemenamplificações de circuito”, avisa o to arquitetônico e o vazio urbano em
curador Carlos Silva. “A ideia é de imagens feitas no decorrer da pandeque há uma e muitas Brasílias e, com mia. A solidão e o aspecto dramático da
isso, queríamos fazer uma homena- cidade esvaziada durante os isolamengem efetiva aos 62 anos e, pela via tos tornam-se elementos de linguagem
da organização dos trabalhos, ten- para o fotógrafo. Brasília também dá as
tar propor uma referência de home- caras nas esculturas em resina de Cadu
nagem que pudesse ser considerada Alves: duas delas representam o arquiteto
crítica e poética ao mesmo tempo.” Oscar Niemeyer. Nas imagens das interA variedade é a marca da seleção venções de Gu da Cei, é Ceilândia a protarealizada por Silva. Há obras produ- gonista em registros como o de uma prozidas em bordado, por exemplo, que jeção da mensagem “O Brasil é uma invanão é mais novidade na arte contem- são” na Caixa D’Água da cidade.
porânea e desperta curiosidade do
ponto de vista técnico, assim como há
as tradicionais pintura e fotografia que
UMA E MUITAS
buscam a construção do olhar por um
viés mais intimista, como a produção
BRASÍLIAS:
de Tatiana Reis. Há também a referênANIVERSÁRIO
cia explícita à violência nos trabalhos
DE 62 ANOS
de Thiago Pinheiro e Gu da Cei e um
núcleo de esculturas naturalistas reacuradoria: carlos silva. com obras de
listas assinadas por Cadu Alves.
cadu alves, clausem Bonifácio, cris
Brasília também está presente em
coelho, danielle dumoulin, débora
algumas obras, caso da produção foPassos, Gu da cei, Laura Biato, Lis
tográfica de Rodolfo Ward e Clausem
Marina oliveira, Patrícia Bagniewski,
Bonifácio. “Eles têm olhares específiQuentin Germain, rodolfo Ward,
cos para foto, uma foto que, de certo
tatiana reis, thiago Pinheiro e tsolak
modo, enaltece o monumento arquitopchyan. Visitação até 24 de abril,
tetônico, mas, ao mesmo tempo subde terça a sábado, das 14h às 22h, na
verte”, avisa o curador. “Brasília, de
Galeria casa (casapark, Piso superior,
alguma forma, aparece nessas obras
dentro da Livraria da travessa).
porque existe, sim, um certo tipo de

TANTAS Palavras
Por JosÉ carLos VIEIra

SOFRIDA
FLOR
(a Frida Khalo)
Pincéis serpenteiam o alvo
Aquarelando-o de cores vivas
E convivas das percepções
Que mutam dor em cor
Folcloreando as telas
De muitas flores e velas.
Sofrida flor
A ti, me calo

Pra ouvir o seu silêncio
Em cores berrantes
Como estandarte rubro
Que em haste desbravas
E desdobras em povo e arte
Ou seria a arte de ser povo?
Marina Mara
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Simone lança disco com direção
musical de Zélia Duncan e prepara
turnê para divulgar novos
compositores da região

DA GEN

TE

Nana Moraes/Divulgação

Álbum d
a
Simone cantora
com
12 faixas
.
da grava Lançamento
dora
Biscoito
Fino

NOVIDADES

NOR
DES
TI
NAS
ENTREVISTA / SIMONE
Tendo como foco a cultura musical
nordestina, inicialmente você
pretendia fazer um disco com
clássicos de nomes consagrados.
O que a levou a gravar canções de
compositores pouco conhecidos?
Desde que, em 2015, comecei a
pensar em gravar um novo disco
tinha em mente revisitar o cancioneiro nordestino, prestando tributo a grandes nomes. Havia até escolhido o título, que seria Por ser
de lá, tirado de um clássico de Gilberto Gil e Dominguinhos. O projeto foi adiado, por causa da minha
agenda, com shows solo e a turnê com Ivan Lins. Aí, a ZD (Zélia
Duncan), que dirigiu o show com o

Ivan, me apresentou o Juliano Holanda e, depois das conversas que
tivemos, inicialmente virtuais e depois presenciais, houve mudança
do foco. Eles me apresentaram músicas de novos compositores, nas
quais apostamos, sem preocupação de ineditismo.
Entre as músicas escolhidas
para o repertório a maioria é de
compositoras. Foi uma coincidência,
ou tem a ver com a ideia de dar
maior visibilidade ao trabalho
das mulheres?
Quando entramos no estúdio da
Biscoito Fino, em agosto de 2021, o
repertório já estava definido. Fiz a
escolha das músicas atenta às sugestões da ZD, que fez a direção

artística, e do Juliano, responsável
pela produção musical. Que bom
que sejam mulheres as autoras da
maioria das canções.
Em relação a É melhor ser, o disco
anterior e outros dos seus trabalhos,
o que novo álbum traz de novidade
em termos de sonoridade?
Nos meus discos anteriores
sempre utilizei piano e orquestra. No Da gente houve mudança
de sonoridade. Fui acompanhada
pelos violões de Juliano Holanda
e Webster Santos e a percussão
de Rapha B. Eles me cercaram de
uma musicalidade muito forte. O
entrosamento da gente foi fundamental para o bom andamento do
trabalho. Durante as gravações,

» IRLAM ROCHA LIMA

H

á quase 10 anos sem lançar
disco, Simone está de volta ao mercado fonográfico.
Durante a pandemia, além
de fazer uma série de lives, a cantora baiana entrou em estúdio e saiu
de lá com Da gente, álbum com o
qual voltou os olhos e ouvidos para a cultura nordestina, da qual é
originária. A maioria das canções
gravadas por ela tem assinatura de
compositoras daquela região. Na
produção ela contou com o talento do baixista e compositor pernambucano Juliano Holanda.
Gravado em agosto de 2021, o
CD contou com a direção musical de Zélia Duncan. Admiradora
do trabalho de Simone, se aproximou dela em 2008, quando saíram em turnê pelo país com o
show Amizade é casa, visto aqui
na cidade no auditório master
do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Dez anos depois,
Zélia iria dirigir o espetáculo em
que a amiga dividiu o palco com
o cantor, compositor e pianista
Ivan Lins, levado a várias capitais
brasileiras e também a Portugal.
Foi ainda a cantora e compositora fluminense, que iniciou a carreira em Brasília, a responsável pela mudança de planos de Simone
em relação ao conteúdo do novo
disco e também por apresentá-la
a Juliano Holanda, com quem vinha trabalhando há algum tempo. “Simone poderia fazer um
disco de tributo, como desejava,
já que não faltam clássicos para isso. Mas, me parece que esse outro caminho que ela escolheu, foi muito mais importante
por surpreender”, observa. “Uma
coisa bonita que eu tenho visto é
o quanto ela está envolvida com
esses autores novos. A presença
do Juliano Holanda ajudou muito nessa ideia de vê-la olhando
para um Nordeste mais jovem. E
tem outra coisa linda nesse disco:
nós, mulheres, somos maioria!”,
acrescenta Zélia Duncan.
Da gente, que acaba de ser
lançado pela Biscoito Fino, traz
12 faixas, nas quais Simone é
acompanhada por Juliano Holanda (baixo e violão de aço),
Webster Santos (violões) e Rapha B (bateria, clave e ganzá).
Entre os compositores gravados
apenas, os cearenses Raimundo
Fagner e Fausto Nilo e o maranhense Zeca Baleiro, autores de
Dezembros são nomes consagrados da MPB. Há também a paraibana Cátia de França e a baiana,
radicada em Pernambuco, Karina Buhr, com trabalho reconhecido, que assinam Estilhaço e
Amor brando, respectivamente.
Haja terapia, de Juliano Holanda, escolhida para ser o primeiro
single, chegou às plataformas digitais em fevereiro. Entre outras
faixas estão as que a sensualidade
aflora: Imã (PC da Silva), Por que
você não vem (Joana Terra e PC da
Silva) e Boca em brasa, parceria de
Zélia Duncan com Juliano Holanda; além de Nua, que Simone, uma
compositora bissexta,fez com o
poeta português Tiago Torres Lima. A cantora escolheu também
para o set list do álbum Escancarada, dos pernambucanos Gean
Ramos e Rogéria Dera; A gente
se aproveita (Martins e Isabela de
Moraes) e Naturalmente (Socorro
Lira Roberto Trajan), da qual tirou
o título do álbum.

percebi que piano não estava fazendo falta.

também de Você não vem, de Joana Terra e PC da Silva.

A escolha de Haja terapia como
single, para anunciar o lançamento
do álbum, tem uma justificativa?
Além de ser uma música bonita,
ela cria imagens fantásticas,impactantes, que, nos tempos difíceis que
vivemos, me ajudaram a botar meus
demônios para fora.

E Nua, de sua autoria?
Por pouco não entrava no disco,
embora tivesse cantado numa das lives que fiz durante a pandemia. Mas
ZD e Juliano me convenceram a incluí-la no repertório.

Qual foi sua participação na criação
de Boca em brasa, canção de Zélia
Duncan e Juliano Holanda?
A meu pedido, eles compuseram este xote estilizado. Sugeri o
título e os parceiros toparam a empreitada, fazendo uma música forte sobre o desejo, característica

Quando bota o pé na estrada com a
turnê do Da gente?
Estou há dois anos sem pisar num
palco. É grande a ansiedade para o
reencontro presencial com as pessoas que acompanham meu trabalho, mas ainda não tenho nada definido sobre o início da turnê, que seria o ponta pé inicial para a comemoração dos 50 anos de carreira.
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APARTAMENTOS
ÁGUAS CLARAS
2 QUARTOS
E V

N D A

ASA NORTE

1.2

OPORTUNIDADE ÚNICA!!

212 NORTE Bloco B, 5º
and nascente 2 qtos desocupado 98466-1844 /
98175-1911c7432

4 OU MAIS QUARTOS

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

SAAN/SIA/SIG/SOF

SALAS

4 OU MAIS QUARTOS

SAAN/SIA/SIG/SOF

4 OU MAIS QUARTOS
C.E.PARQUE BSB . Sl
C/ Grg Excel. Local. Telefone: 3326-2222 Cj
1700

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

1.5

LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

ASA SUL

JARDIM BOTÂNICO

3 QUARTOS

COND MAXXIMO Garden Lote com 719m2
próx portaria e clube
TR: 99989-1941

WILIANS C1613

410 SQS 3 qtos, DCE,
2º andar, canto, vista livre, nasc,86m2, quitado.
Só a vista. 99127-4863

ILHAS MAURÍCIO

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

CASAS

1.3

PLANALTINA

LAGO SUL
4 OU MAIS QUARTOS
QL 16 Linda casa!! 5
suítes, piscina. F:
99981-3388 c2084
TAGUATINGA
4 OU MAIS QUARTOS

VENDE-SE LOTES

QD 10 Arapoanga
150m2.Comercialeresidencial a partir de R$
60Mil Tr: 99944-1131
SAAN/SIA/SIG/SOF
SOF SUL Qd 19 galpão
350m2. Ótima localização R$1.500.000,00. Tr:
(61) 98127.0376

3 QUARTOS
1.6
E V

N D A

ASA NORTE
2 QUARTOS

1.4

TAGUATINGA

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

TAGUATINGA

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

QI 33 Novo e Pronto p/
morar 3 qts. Lazer Completo 114m2. Ligue:
3326-2222
NOROESTE
3 QUARTOS
SQNW 303 Ed. Res.
Essencial 3stes. Pronto! 99981-3388 c2084

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

1.4

LOJAS E SALAS
LOJAS

SUDOESTE

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. Tratar: Libaino.
Fone 61 99985-7091

VALPARAÍSO
3 QUARTOS

OPORTUNIDADE ÚNICA!!

710/711 NORTE 2 qtos,
reformad, nascente. R$
790 mil 98466-1844 /
98175-1911c7432

OPORTUNIDADE 1.150.000

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

ATENÇÃO INVESTIDORES

QD 01 Oportunidade única, prédio frente BR Shopping Valparaíso 1.500
m2 área const. Alugado
p/R$29.500. 984661844/981751911 c7432

OUTROS ESTADOS
ALMAS/TO Fazenda
290ha, confront. c/ Córregos, Lot. Traíras. Inicial
R$
239.580,00
( p a r c e l á v e l )
dmleiloesjudiciais.com.
br 0800-707-9339

1.6

OUTROS ESTADOS

MONTE DO CARMO/
TO Fazenda 125ha,
Faz. Cachoeira. Inicial
R$
252.000,00
( p a r c e l á v e l )
dmleiloesjudiciais.com.
br 0800-707-9339
1.7

SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

2.2

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

3.5 OUTROS VEÍCULOS
1 QUARTO
212 BL D 60m2, 6º andar, reform, arms, cortinas, ar cond, elevador,
garg, R$ 2.000 + Cond
+ Iptu. Particular! Tr:
3245-2300/ 3346-0974

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

GUARÁ
3 QUARTOS

TAGUATINGA

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

APARTAMENTOS
ÁGUAS CLARAS
1 QUARTO

UNO RESIDENCE

R 31 Norte sala, cozinha,suíte,garagemsolta. 99981-1128

UNO RESIDENCE

R 31 Norte sala, cozinha,suíte,garagemsolta. 99981-1128

2 QUARTOS
C 02 alugo apto Centro
de Tag., 2qts, banh. e
coz. c/ armários, DCE, garagem no subsolo. R$
1.300,00. Tratar com Aureliano ou Rainer 39676068/ 98244-6146
2.3

TIPOS
BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS
BICICLETA MONARK
10 Positron 1984 Nova
61-984087516
3.6

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

2.6 Quartos e Pensões

2.2

3.1 Automóveis
3.2 Caminhonetes e
Utilitários
3.3 Caminhões
3.4 Motos
3.5 Outros Veículos
3.6 Peças e Serviços

CASAS
TAGUATINGA

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

PEÇAS E SEVIÇOS

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

MIGUEL CAR

MECÂNICA em geral,
lanternagem e pintura.
SCLRN 706 - Bloco C Loja 50. Fone: (61)
99645-5728.

ASA SUL

BANCORBRAS

2

3.6

VEÍCULOS

ASA NORTE

CONSÓRCIO

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

3

ASA NORTE

MIGUEL CAR

MECÂNICA em geral,
lanternagem e pintura.
SCLRN 706 - Bloco C Loja 50. Fone: (61)
99645-5728.

4
CASA
& SERVIÇOS

LOCA VIP

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

LOCA VIP

4.1

ALUGUEL

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

CONSTRUÇÃO E
REFORMA
CONSTRUÇÃO
MATERIAIS

CONSÓRCIO

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

CALHAS, RUFOS , Pingadeiras 06 mts qquer qtde e bitola. 61 996235265
SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
ELÉTRICA
ELETRICISTARESIDENCIAL e predial. 995551902

2

OUTRAS
ESPECIALIDADES

4.3

4.3

SAÚDE

OUTRAS
ESPECIALIDADES
FISIOTERAPIA A DOMICÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho
FISIOTERAPIA A DOMICÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho
4.5

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamento/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Interessadosentraremcontato 61-996247880
SERVIÇOS DE ENGENHARIA Contato 61998315874
OUTROS PROFISSIONAIS
B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendimento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br

4.5

OUTROS PROFISSIONAIS

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

4.6

TELEVISÃO

4.6

SOM E IMAGEM

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

DETETIVE ALESSANDRA

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

5ª Vara Cível de Brasília
LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
processo nº 0707930-92.2019.8.07.0001
Dias 19/04/22(1º leilão) e 22/04/22 (2º leilão) às 15h00m no
site www.brasilialeiloes.com.br
Apt 103 Bl. A Lt. 14, Av. Jacarandá e Lt. 19 Rua 25 sul,
Águas Claras-DF, com 69,50m². Avaliado em
R$532.000,00.
Edital de leilão na íntegra com todas as condições no site
acima mencionado.
André Gustavo B. Ignacio – Leiloeiro Oficial

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 35/22
OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
copos plásticos descartáveis para café e água, e copos descartáveis
biodegradáveis à base de amido de milho para bebidas quentes e
frias, novos e para primeiro uso.
DATA DA ABERTURA: 27/04/2022, às 10h.
EDITAL E INFORMAÇÕES: 14º andar do Edifício Anexo I fone (61) 3216-4906; bem como nos endereços eletrônicos:
www.camara.leg.br e www.comprasnet.gov.br.
DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Pregoeiro

5.4

DINHEIRO E
FINANÇAS

5.4 OPORTUNIDADES

TELEVISÃO

CRÉDITO

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

DINHEIRO E
FINANÇAS

4.7

DIVERSOS
ANIMAIS
DOMÉSTICOS

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE ALESSANDRA

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, terça-feira, 12 de abril de 2022

PREVICRED

DINHEIRO NA HORA
pegue até 35.000, em
até 36 meses com a primeira parcela para até
60 dias em’préstimo rápido e fácil e o dinheiro
sai na hora 98449-3461

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

5
NEGÓCIOS &
OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária
5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais
5.3 Infomática
5.4 Oportunidades
5.5 Pontos Comerciais
5.6 Telecomunicações
5.7 Turismo e Lazer

5.2

COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS
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)

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.

TERAPIAS ALTERNATIVAS

MASSAGENS COM relax. Local discreto e tranquilo 61 99664-9323

CÃES
PASTOR ALEMÃO - filhote 2 meses, c/ pedigree 61-981151109
PASTOR ALEMÃO - filhote 2 meses, c/ pedigree 61-981151109

5.7

NEGÓCIOS

6

FRANQUIAS E
SOCIEDADES
PETSHOPS OPERANDO 2 matriz e filial no Lago Sul 999066253

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

5.5 PONTOS COMERCIAIS
OUTROS ESTADOS
EDIFICAÇÃO, ANICUNS/GO Terreno c/
2.823m2 . Inicial R$
2 .000.000,00
( p a r c e l á v e l )
alvaroleiloes.com.br
0800-707-9339
EDIFICAÇÃO, ANICUNS/GO Terreno c/
2.823m2 . Inicial R$
2 .000.000,00
( p a r c e l á v e l )
alvaroleiloes.com.br
0800-707-9339
5.7 TURISMO E LAZER
NEGÓCIOS
CLUBE
ITIQUIRA PARK Titulo
sócio remido 61981525063

6.1

GALINHA DA ANGOLA

18ª SEIOS FURANDO
a blusa com gritos! Asa
Norte. 61 98578-5514

ORAL ATÉ O FIM

FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreenda-se!! 61 98473-3483

BOCA SANTA

FAÇO ORAL até o fim
em homens. Bebo tudo!
61 98112-7253

CONTRATA-SE

MASSAGISTA PARA
trabalhar na Asa Norte. (61)99376-0202

SERVIÇOS

BEAUTY CORPUS Voltou! Inauguração 311N
9h ás 21h 61994495435

HOSPEDAGEM

MASSAGEM RELAX

VENDO

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

AS+TOPS DAS GALÁXIAS

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

KAREM MASSAGISTA

PROFISSIONAL PARA
dores muscular.Tel: (61)
3326-7752/99866-8761

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

OFERTA DE
EMPREGO
NÍVEL BÁSICO

AUXILIAR DE SERVIÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com
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
CASEIROCOMEXPERIÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054
JARDINEIRO COM EXPERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054
MANICURE COM EXPERIÊNCIA p/ trabalhar na
M Norte. Ótima comissão Tr: 99148-2856
MASSAGISTA PRECISA-SE c/ sem exper.
7,8mil/mês.Ambientediscreto, seguro e climatizado (61) 98119-1085 zap

MASSAGISTA PRECISO

COM/ SEM EXPERIÊNCIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
PESSOA COM DEFICIÊNCIA aux de almoxarife. Cv p/: rh@contarpp.
com.br

6.1

NIVEL BÁSICO

MALHARIA CONTRATA

SERÍGRAFOcomexperiência. 61 98186-9952
TRABALHADOR(A)RURAL que saiba tirar leite
capinar lote tratar dos animais 61-996614068
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

CONTRATA-SE

BABÁ PREFERÊNCIA
com diploma de pedagogia. Interessados enviar currículo para:
casabsb339@gmail.
com
NÍVEL MÉDIO

CONTABILIDADE
CONTRATA

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO Pessoal
com exp. em escritório
Contábil e recepcionista
com conhecimentos em
processos. Enviar CV para: processos2025
@gmail.com
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE Experiência em DP e eSocial $
1.429+VT+VA Enviar
CV: dptoderecrutamento
@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

RESTAURANTE
MARIETTA CONTRATA

AUXILIAR DE COZINHA e Chapeiro. Interessados enviar C.V. para:
mariettarh@gmail.com
AUXILIARADMNISTRATIVO e de cobrança. Cv
p/: gerenciafotoshow
@gmail.com
AUXILIAR DE COMPRAS CV: contato@
patrimonialse.com.br

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
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

CONTRATA-SE

CORTADOR DE uniforme escolar c/ exper.
Contato: 98565-3381

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
ESTAGIÁRIO(A) COM
DOMÍNIO em PHP,
ASP e SQL Server. Bolsa R$ 1.200,00 + VT. Enviar CV p/: php2@sim.
cim.br

BLESSED CONTRATA

GERENTEEVENDEDORA(O) com bastante experiência e referência para trabalhar na Asa sul
em loja de roupa multimarca. WhatsApp (061)
99323-7234 ou e-mail:
contato@blessedd.com.
br
GERENTE COMERCIALParaClínicaOdontológica 61-982064142

ÓTIMOS GANHOS

MASSAGISTAS P/
ATENDIMENTOMasculino 99224-5405 (só zap)
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

ÓTIMOS GANHOS

MASSAGISTAS P/
ATENDIMENTOMasculino 99224-5405 (só zap)

CORREIO BRAZILIENSE
6.1

6.1

NÍVEL MÉDIO

OFERTA DE
EMPREGO
NÍVEL MÉDIO

RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA odontológica, com experiência em
CTPS para o Gama.CV
para: rhciobgama
@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 DE AR Condicionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA odontológica, com experiência em
CTPS para o Gama.CV
para: rhciobgama
@gmail.com

CLASSIFICADOS
6.1

NÍVEL MÉDIO

TECNICO ELETRONICA instalaçãoe manutenção 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
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
VENDEDOR(A) CONTRATA-SE p/ Empresa
de Material de Construção Bona Casa - Av 26
de Setembro (61)
99973-0698

6.1

NÍVEL MÉDIO

6.1

NIVEL SUPERIOR

VENDEDOR COM experiência, contrata-se. Interessadosentraremcontato através do número:
(61)98129-4307
CONSULTOR DE VENDAS:
Externo.
Contrata-se. Interessados entrar em contato
61-982958028
EXECUTIVO DE VENDAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
GERENTE COMERCIALparaClínicaOdontológica 61-982064142
SECRETARIA COMERCIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br
VENDEDOR COM experiência, contrata-se. Interessadosentraremcontato através do número:
(61)98129-4307
CONSULTOR DE VENDAS:
Externo.
Contrata-se. Interessados entrar em contato
61-982958028

ASSISTENTEDECOORDENAÇÃO Colégio Arvense local Asa Norte.
CV p/: selecaoarvense
@gmail.com

NÍVEL SUPERIOR

ENGENHEIRO(A)CLÍNICO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com

DENTISTA ORTODONTISTA Gama Terça e Sábado. CV: rhciobgama
@gmail.com
ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contábil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br

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

ASSISTENTES E ANALISTAS Contábil / Fiscal / Pessoal Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com

6.1

NIVEL SUPERIOR

ESTAGIÁRIO DE DIREITO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
ESTAGIÁRIO MARKETING . Currículo c/ portfólio p/: selecaoarvense
@gmail.com
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
FISIOTERAPEUTAPRECISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207

Brasília, terça-feira, 12 de abril de 2022
6.1

NIVEL SUPERIOR

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
ESTÁGIO EM PEDAGOGIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessados: selecaoarvense
@gmaillcom
PROFESSOR DE INGLÊS Curso de inglês
de alto padrão contrata
com experiência Interessados entrar em contato
no telefone: (61)981784426
6.2

PROCURA
POR EMPREGO
NÍVEL BÁSICO

PASSADEIRA FINAIS
de semana.Ofereço-me
61 99871-7908
OFEREÇO MEUS SERVIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora exper/refer 998185408

6.3

AULA PARTICULAR

6.3

ENSINO E
TREINAMENTO
SERVIÇOS

AULA PARTICULAR
INFORMÁTICA E CELULAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhecimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447

6.3

3

CURSOS

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

4

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, terça-feira, 12 de abril de 2022

PROMOÇÃO
Pague 2 e GANHE 3
ANUNCIE quinta (14/04) e domingo (17/04)
GANHE sexta (15/04), sábado (16/04)
e segunda (18/04)
Aponte a câmera do seu celular
para oQR-Code e entre em
contato com uma de nossas lojas

OU LIGUE :

61 3342-1000
OPÇÃO 4
Assinantes do Correio Braziliense têm 6%
de desconto sobre o valor da promoção
1. A promoção é válida para todas as seções do Classificados para pequenos anúncios (PA) de, no mínimo, três linhas e não é cumulativa com outras
negociações concedidas; 2. A venda da promoção não está condicionada á venda nos sites; 3. Só participarão da promoção os anúncios reservados
até quarta-feira (13/04); 4. Anúncios cancelados não serão compensados; 5. A veiculação dos anúncios seguirá as regras de publicação do
Classificados; 6. Assinantes do Correio Braziliense têm 6% de desconto sobre o valor da promoção.

