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Governo decide dar reajuste 
de 5% a todos os servidores
Antes de bater o martelo sobre a corre-
ção, que o Planalto pretende conceder 
a partir de junho, o presidente Jair Bol-
sonaro se reuniu com o ministro Pau-
lo Guedes para discutir a viabilidade 

da proposta. O gasto estimado com 
a correção de 5%, neste ano, fica en-
tre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões aos 
cofres públicos. Como o montante 
está acima do valor reservado para 

esse fim no Orçamento de 2022, que 
é de R$ 1,7 bilhão, será preciso tirar 
dinheiro de outras áreas para com-
pensar a nova despesa. Inicialmen-
te, o governo planejava dar aumento 

apenas a policiais. Descontentes, fun-
cionários da Receita e do Banco Cen-
tral entraram em greve. E outras ca-
tegorias ameaçavam engrossar a pa-
ralisação. Com o anúncio do reajuste 

linear para todos, Bolsonaro espera 
esvaziar a mobilização. Mas líderes à 
frente do movimento já sinalizaram 
que consideram pequeno o reajus-
te proposto pelo Executivo. PÁGINA 6

O sírio que levou a 
polícia a prender 
o atirador de NY 

Planalto impõe sigilo de 100 anos sobre reuniões de Bolsonaro com pastores lobistas do MEC
PÁGINAS 2 E 6

Samanta Sallum
Mais R$ 435 milhões do FCO para 
gerar empregos no DF. PÁGINA 16 

Luiz Carlos Azedo
Distância entre Lula e Bolsonaro cai; 
e terceira via não empolga. PÁGINA 2

Denise Rothenburg
Com reajuste, governo espera pôr 
fim à greve de servidores. PÁGINA 4

Ana Maria Campos
GDF vai anular PPP do Centrad e 

assumirá destino do centro. PÁGINA 14

“Eu o reconheci, com a gra-
ça de Deus”, disse ao Correio 
Zack Tahhan (E), horas depois 
de identificar Frank James 
(acima), o homem que entrou 
no metrô e feriu 29 pessoas, 
na terça-feira. Ele será julgado 
por “ataque terrorista”.. 

A Paixão no Morro da 

Capelinha

De Brasília à 
Seleção

Endrick faz primeiro gol 
com a Amarelinha no 
sub-17 e dá camisa do 

jogo de presente ao pai. 
PÁGINA 19

A realeza do samba

Projeto Samba do Seu Antônio 
desembarca hoje em Brasília
com o talento e o carisma de 

Jorge Aragão e Péricles.

PÁGINA 22 

Alta de combustível 
contamina o etanol

 Presidente do Sindicombustíveis-DF, 
Paulo Tavares disse, no CB.Poder, que a alta 
da gasolina fez os motoristas procurarem 
o álcool, que também subiu de preço nos 

postos. Ele atribuiu a elevação de valores à 
política adotada pela Petrobras. 

A Via Sacra está de volta, após pausa de dois anos 
devido à pandemia. Neste ano, a encenação será 
apresentada apenas na sexta-feira e transmitida 
pelo canal do YouTube a partir do meio-dia. Para 
quem pretende acompanhar o espetáculo em 
Planaltina, a celebração da Cruz começará às 
15h, e a Paixão de Cristo, às 16h. PÁGINA 17
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     O teatro perde seu

bruxo
O ator e diretor Hugo Rodas, o nome mais importante das artes cênicas 
em Brasília, morreu, ontem, aos 82 anos. Ele lutava contra o câncer 
havia três anos, mas não resistiu ao alastramento da doença, depois de 
sofrer um AVC. Ele foi o mestre de várias gerações de atores brasilienses. 
Manteve até o fim a bravura, a inventividade e o prazer de viver. 

Severino Francisco / Hugo é uma das pessoas que dignificaram Brasília. 
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Um século de sigilo sobre 
reuniões com pastores 

GSI alega segurança de Bolsonaro e nega acesso a dados a respeito de encontros do presidente com evangélicos lobistas do MEC

E
m meio aos reiterados dis-
cursos do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) de que não 
há corrupção na sua ges-

tão, o governo impôs sigilo de 
100 anos sobre os encontros en-
tre o chefe do Executivo e pas-
tores lobistas que atuavam no 
Ministério da Educação (MEC). 
O jornal O Globo teve negado o 
pedido — feito por meio da Lei 
de Acesso à Informação — da 
lista de entradas e saídas dos lí-
deres evangélicos Gilmar Santos 
e Arilton Moura no Planalto. Os 
dois religiosos são suspeitos de 
envolvimento em um esquema 
de propinas no MEC. 

Instado, o Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI), do mi-
nistro Augusto Heleno, informou 
que a solicitação “não poderá ser 
atendida” porque a divulgação 
das informações poderia colocar 
em risco a vida do presidente da 
República e familiares. “Obser-
va-se, assim, que o tratamento 
de dados pessoais coletados no 
caso, o nome e a data de entra-
da de visitantes na Presidência 
da República, cumpre a finalida-
de específica de segurança”, dis-
se, amparando a resposta na Lei 
13.844, de 2019. 

“Ao Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da 
República compete: zelar, asse-
gurado o exercício do poder de 
polícia, pela segurança pessoal 
do Presidente da República e do 
Vice-Presidente da República”, 
acrescentou o gabinete ao jornal. 

À tarde, Bolsonaro ironizou 
um internauta no Twitter após 
ter sido questionado sobre a ado-
ção do sigilo. “Presidente, o se-
nhor pode me responder por que 
todos os assuntos espinhosos/
polêmicos do seu mandato, vo-
cê põe sigilo de 100 anos? Existe 
algo para esconder?”, perguntou 

o homem. O chefe do Executi-
vo respondeu: “Em 100 anos sa-
berá”, seguido de um emoji de 
joinha. Na tréplica, o internauta 
insistiu: “Presidente, me parece 
um tanto quanto cômodo para 
o senhor e péssimo para toda a 
população, porque se a ‘verdade 
é o que nos libertará’, 100 anos 
não é muito tempo não?”. Dessa 
vez, porém, não houve resposta.

O presidente da Comissão 
de Educação, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), questionou as 
motivações do governo com a 
medida. “Por que decretar sigilo 
das reuniões com os pastores? A 
agenda do presidente é pública. 
Por que esconder? Sinceramente, 
nos causa espécie. É algo abso-
lutamente inusitado, surpreen-
dente e inesperado. Mais um fato 
gravíssimo acerca das denúncias 
de irregularidades no MEC/FN-
DE”, publicou nas redes sociais.

Em áudios divulgados pe-
la imprensa, o até então minis-
tro da Educação, Milton Ribei-
ro, afirmou priorizar pastores 
aliados na liberação de recursos 
do Fundo Nacional da Educa-
ção (FNDE). Na gravação, Ribei-
ro ainda cita que o favorecimento 
é um pedido expresso de Bolso-
naro. “Minha prioridade é aten-
der, primeiro, os municípios que 
mais precisam e, segundo, aten-
der a todos os que são amigos do 
pastor Gilmar.”

Os pastores Gilmar Santos e 
Arilton Moura se reuniram com 
Bolsonaro ao menos três vezes, 
no Palácio do Planalto, e uma no 
Ministério da Educação, com a 
presença de Milton Ribeiro. Essas 
visitas constam da agenda oficial 
do presidente. Porém, o GSI se 
recusa a informar os encontros 
com os religiosos que possam ter 
ficado fora da agenda. 

No início deste mês, o GSI agiu 
da mesma forma ante um pedi-
do do Estadão sobre a relação de 

 » INGRID SOARES

O presidente Jair Bolsonaro em encontro com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos 

Marcos Corrêa/PR 

Por que a terceira via não empolga nem ela própria?
A DIStâNCIA ENtRE O Ex-PRESIDENtE LuLA 
DA SILvA E O PRESIDENtE BOLSONARO vEM 

SE ENCuRtANDO, ENquANtO O ESPAçO PARA 
uMA CANDIDAtuRA ALtERNAtIvA é CADA  

vEz MAIS REStRItO

Por Luiz Carlos Azedo

luizazedo.df@dabr.com.br

Embora a pré-campanha tenha co-
meçado de forma muita antecipada, em 
grande medida em razão das prévias do 
PSDB, que em vez de unir dividiu ainda 
mais a legenda, a campanha eleitoral 
para presidente da República será cur-
ta: começará em 15 de agosto. Até lá, o 
que está se decidindo é o grid de larga-
da: quem serão os candidatos para valer 
e as respectivas coligações, que garan-
tirão o tempo de propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na tevê de cada um. 
De 2 a 30 de outubro, se houver segun-
do turno, o país poderá estar à beira de 
uma ruptura institucional.

A distância entre o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) vem se encurtando, 
enquanto o espaço para uma candidatu-
ra alternativa, nessa pré-campanha, pa-
rece cada vez mais restrito. As pesquisas 
de opinião apontam uma tendência de 
consolidação de votos, em razão de os 
candidatos serem mais conhecidos, po-
rém, a eleição ainda está no estágio de 
“guerra de posições”, ou seja, de ocupa-
ção de espaços e acumulação de forças. 
Entretanto, como sabemos, as eleições 
presidenciais no Brasil são decididas 

numa “guerra de movimento”, quando a 
grande massa de eleitores efetivamente 
se envolve nos debates eleitorais e de-
cide o que fazer. Ninguém leva o eleitor 
para votar pelo nariz.

As últimas pesquisas estão mostrando 
que o favoritismo de Lula continua ine-
quívoco nas pesquisas de segundo tur-
no, mas seu crescimento estacionou, no 
primeiro turno. O ex-presidente trabalha 
para esvaziar os candidatos da terceira via 
e não para atraí-los no segundo turno. É 
uma aposta perigosa, que mira uma vi-
tória improvável no primeiro turno, mais 
não impossível, num cenário de extrema 
radicalização política. O petista se consi-
dera mono opção para derrotar Bolsona-
ro, o que não deixa de ser uma arrogância.

Bolsonaro joga com as mesmas car-
tas. Aposta suas fichas no sentimento 
antipetista, que parece ser mais encardi-
do do que Lula imagina. Esse sentimen-
to, diante das fragilidades da chamada 
terceira via, alimenta seu crescimento 
na classe média, para além do impacto 
do auxílio emergencial e outras benesses 
do governo na massa de eleitores de bai-
xa renda. Setores que haviam se afasta-
do do governo, por causa da pandemia, 

da recessão e declarações extremadas 
de Bolsonaro, estão começando a ver a 
sua reeleição com naturalidade, princi-
palmente no meio empresarial.

Ciro

Enquanto isso, a terceira via não em-
polga, não consegue se colocar em cena 
como alternativa de poder. Há um mis-
tério nisso aí, que tem a ver com a mes-
mice da narrativa de centro, que não en-
frenta o problema das desigualdades e 
da exclusão social. Com a desistência do 
ex-juiz Sergio Moro, o ex-governador Ci-
ro Gomes (PDT) seria o candidato natu-
ral da terceira via, mas não consegue sair 
do isolamento. É um político experiente, 
mas de temperamento intempestivo. Seu 

maior problema é político: seu projeto 
nacional-desenvolvimentista foi abduzi-
do por Lula e não atrai as forças políticas 
de centro. Ciro é uma espécie de patinho 
feio entre os candidatos da terceira via.

Doria

O desempenho do ex-governador de 
São Paulo João Doria (PSDB) à frente da 
administração paulista exibe resultados 
espetaculares, na infraestrutura, no de-
senvolvimento econômico, na geração 
de emprego, na educação, sem falar saú-
de, principalmente nas vacinas. Entre-
tanto, não consegue capitalizar esses re-
sultados em termos eleitorais. O ex-go-
vernador gaúcho Eduardo Leite faz um 
piquenique nas articulações da terceira 

via, mas seu desempenho à frente do go-
verno gaúcho, principalmente do ponto 
de vista fiscal, não chega nem perto do 
que Doria realizou em São Paulo. Como 
se sabe, o Rio Grande do Sul é um estado 
falido. Talvez a mesmice explique.

Simone

Simone Tebet é uma incógnita. Por sua 
atuação no Senado, conquistou a simpa-
tia dos colegas e se tornou uma aposta 
do presidente do MDB, Baleia Rossi, e 
do ex-presidente Michel Temer. Ontem, 
mostrou capacidade de reação à ofensiva 
feita por Lula junto aos velhos aliados do 
MDB: a maioria dos diretórios da legenda 
reiterou apoio à candidatura, que havia 
sofrido um ataque especulativo do gru-
po de Renan Calheiros e do ex-presiden-
te José Sarney, que apoiam Lula. Simone 
poderia ocupar o espaço de Marina Silva 
na cena eleitoral, mas também está mui-
to contingenciada eleitoralmente, inclu-
sive em Mato Grosso do Sul, seu estado. 
Encarna uma agenda identitária, que não 
empolga a grande massa de eleitores, co-
mo também Eduardo Leite, embora esteja 
sintonizada com os novos tempos.

NAS ENTRELINHAS

O ex-ministro da Defesa Braga 
Netto se filiou ao PL em um ato 
secreto no dia 28 de março. Des-
de então, está habilitado para as-
sumir a candidatura a vice de Jair 
Bolsonaro (PL) na campanha do 
presidente pela reeleição.

A filiação do general ocorreu 
sem a ciência até mesmo de lí-
deres do PL. A entrada no parti-
do é fruto de uma operação capi-
taneada por Valdemar Costa Ne-
to e pelo próprio Bolsonaro, que 
querem formar uma chapa pura 
nas eleições presidenciais.

Por ser militar e, a princípio, 
fiel ao projeto bolsonarista, Braga 
Netto é o nome favorito do presi-
dente para acompanhá-lo na dis-
puta por um novo mandato. A 
ideia é ter o general como uma 
espécie de “seguro impeachment” 
em eventual novo governo, ape-
sar da preferência do Centrão por 
um nome mais ligado ao mun-
do político.

Braga Netto deixou a chefia do 
Ministério da Defesa no último 
dia 31 para cumprir o prazo de 
desincompatibilização estabele-
cido pela lei eleitoral. Para não fi-
car sem cargo, foi anunciado co-
mo assessor especial do gabine-
te pessoal de Bolsonaro. Se real-
mente quiser concorrer nas elei-
ções, terá de deixar o novo pos-
to três meses antes do primeiro 
turno, ou seja, até 2 de julho. Já 
o prazo para se filiar a um parti-
do político e disputar um cargo 
eletivo neste ano venceu em 2 de 
abril. Ou seja, o general seguiu a 
exigência legal para poder entrar 
na legenda bolsonarista.

A assessoria de imprensa do 
PL confirmou a filiação de Braga 
Netto, mas não pretende emitir 
nota oficial. 

Braga Netto  
se filia ao PL

visitas do presidente do PL, Val-
demar Costa Neto, ao Planalto 
— solicitação também feita por 
meio da Lei de Acesso à Infor-
mação. O dirigente partidário — 
condenado no mensalão — teria 
apadrinhado a nomeação do di-
retor de Ações Educacionais do 
FNDE, Garigham Amarante Pin-
to, responsável pela licitação de 
ônibus escolar com sobrepreço 
de R$ 732 milhões. Novamente, 
a pasta alegou risco à seguran-
ça de Bolsonaro para não repas-
sar os dados. 

Em nota divulgada à noite, 
o GSI frisou que “o controle de 
acesso ao Palácio do Planal-
to é aplicado aos visitantes, de 

forma isenta, indistinta e crite-
riosa, estejam ou não ‘ocupan-
do’ espaço na mídia. “Trata-se, 
portanto, de ferramenta que ga-
rante o cumprimento de atri-
buição legal deste Gabinete, no 
sentido de proporcionar a segu-
rança das instalações do Palácio 
do Planalto e de todos os seus 
servidores”, acrescentou. 

A pasta destacou, também, 
que “em atenção à legislação 
vigente, ratifica o seu posicio-
namento de não difundir da-
dos pessoais  — de qualquer 
visitante — registrados em sua 
plataforma exclusiva e restri-
ta à segurança para o controle 
de acesso”.

Ex-ministra da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, 
Damares Alves afirmou que 
“o inferno enviou capetas” 
para atrapalhar o “governo 
cristão” do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Sem citar o 
nome do ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo 
tribunal Federal (StF), ela 
enfatizou: “O inferno mandou 
uns capetas que vocês não 
têm ideia, tem até um careca”, 
disse, em café da manhã com 
evangélicos no Alvorada.

 » Damares reclama 
de “capeta careca”
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Direção nacional do 
PT aprova Alckmin

O 
Diretório Nacional do PT 
aprovou, ontem, a indi-
cação do ex-governador 
paulista Geraldo Alck-

min (PSB) como vice na chapa 
do ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva. O anúncio oficial está 
previsto para 7 de maio, quando 
ocorrerá o lançamento da pré-
candidatura do petista. A cha-
pa, porém, já é considerada co-
mo oficial nos bastidores.

Na reunião também foram 
aprovadas a formação da federa-
ção com PCdoB e PV, as propostas 
de estatuto e da Carta-Programa 
da aliança e a coligação nacional 
com o PSB.

“No polo democrático, é a 
candidatura de Lula que tem 
reais possibilidades de aglutinar 
a maioria da sociedade em tor-
no de um programa de enfren-
tamento e substituição das polí-
ticas neoliberais e privatistas, de 
reafirmação da soberania e das 
políticas de crescimento susten-
tável com justiça social, de res-
gate dos direitos e das conquis-
tas da classe trabalhadora, de re-
tomada dos direitos humanos, 
coletivos e individuais. Enfim, 
um programa capaz de trazer 
paz e prosperidade para o povo 
brasileiro”, afirmaram os dire-
tores do PT em nota divulgada 
após a reunião.

O partido disse, ainda, que 
sua política de alianças e tática 
eleitoral já estão em construção e 
serão aprovadas definitivamente 
no Encontro Nacional, marcado 
para 4 e 5 de junho. Na avaliação 
dos dirigentes, o cenário atual 
demanda ampliação do apoio 
político do partido para comba-
ter o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) no pleito, “que já se revela o 
mais duro desde a redemocrati-
zação do país”.

“A coligação nacional com 
o PSB, que apresentou formal-
mente o nome do ex-gover-
nador Geraldo Alckmin para 
compor a chapa como candi-
dato a vice-presidente de Lu-
la, será um importante passo 
na direção almejada”, enfati-
zou o comunicado. “Confir-
mará nossa disposição de, no 
governo, implementar um pro-
grama de reconstrução e trans-
formação do Brasil, ampliando 
nossa base social.”

O nome de Alckmin foi indi-
cado pelo PSB na semana passa-
da. “Essa escolha consolida uma 
chapa muito forte e representati-
va do que nós queremos: convi-
dar o Brasil para repactuar a de-
mocracia brasileira e fazer uma 
ampla frente para derrotar o bol-
sonarismo”, avaliou o deputado 
Henrique Fontana (PT-RS).

Ao aprovar o 
nome de Alckmin, 
diretório enfatiza ser 
necessário “buscar 
ampliar o apoio 
a Lula em outros 
setores políticos e 
sociais do campo 
democrático”

Filipe Araujo / AFP

 » VICTOR CORREIA

Saiba mais

No início de maio, antes 
do encontro nacional do 
PT, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e o 
ex-governador Geraldo 
Alckmin devem participar 
de ato público no qual os 
petistas pretendem mostrar 
um amplo arco de apoio.
Apesar da aprovação de 
ontem, porém, há um 
ponto de divergência na 
federação. Por um lado, PV 
e PCdoB querem ter mais 
poder de decisão, diante de 
resistências do PT, maior 
partido dessa aliança.

Divergência  
na federação

Diretório avaliza  
ex-governador  
paulista como vice 
na chapa de Lula e 
referenda federação 
com PCdoB e PV
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Brasília-DF               DENISE ROTHENBURG

deniserothenburg.df@dabr.com.br

O aceno do Planalto  
ao funcionalismo

Se depender da área política do 
governo, o reajuste salarial de 5% para 
todo o funcionalismo está garantido. A 
avaliação no Palácio do Planalto é de que 
as greves, em especial a dos auditores-
fiscais da Receita Federal, vão pressionar 
ainda mais a inflação, ponto que incomoda 
todos os brasileiros — e, segundo aliados 
do presidente Jair Bolsonaro (PL), impede 
a melhoria da popularidade.

Com o aceno do Planalto aos 

servidores — a área econômica, agora, 
estuda de onde sairá o dinheiro —, o 
governo espera conter as paralisações 
e expor categorias que permanecerem 
mobilizadas por reajuste. A ideia é 
montar um discurso que possa colar nos 
grevistas a tarja de greve política, apenas 
para prejudicar Bolsonaro eleitoralmente. 
Os próximos dias serão usados para que 
se faça as contas a fim de tentar resolver a 
equação antes do 1º de Maio.

CURTIDAS

FORÇAS ARMADAS

35 mil Viagras são “nada”
Foi o que disse Bolsonaro em café da manhã com evangélicos, em meio a críticas à divulgação do episódio pela imprensa

O 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) deu pouca im-
portância à investiga-
ção sobre a compra, pe-

las Forças Armadas, de mais de 
35 mil unidades de Viagra. Afir-
mou, ontem, que tal quantida-
de de comprimidos, usados pa-
ra o tratamento da disfunção 
erétil, “não é nada”. 

“As Forças Armadas compram 
Viagra para combater a hiperten-
são arterial e, também, as doen-
ças reumatológicas. Foram 30 e 
poucos mil comprimidos para o 
Exército, 10 mil para a Marinha 
e eu não peguei da Aeronáutica, 
mas deve perfazer o valor de 50 
mil comprimidos. Com todo res-
peito, isso não é nada. Obviamen-
te, (o remédio é) muito mais usa-
do pelos inativos e pensionistas”, 
afirmou, durante café da manhã 
com pastores evangélicos da Con-
venção Geral das Assembleias de 
Deus no Brasil e parlamentares da 
base do governo no Palácio da Al-
vorada. O encontro não constava 
na agenda oficial do presidente.

No encontro estiveram, ainda, 
a primeira-dama, Michelle Bol-
sonaro, a ex-ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos Huma-
nos Damares Alves e o deputado 
e pré-candidato ao governo de 
Goiás, Vitor Hugo (PL).

Exagero

A divulgação do caso — le-
vantado pelo deputado federal 
Elias Vaz (PSB-GO) no Portal da 
Transparência e no Painel de 
Preços do governo federal — foi 
amplificada pela imprensa, se-
gundo Bolsonaro. Para o presi-
dente, trata-se de uma campa-
nha contra ele e o governo, pois 
“apanha todo dia”.

“Apanhei muito por ter gasto 

alguns milhões com leite con-
densado. E o leite condensado 
era para a Presidência da Repú-
blica. No final das contas, dava 
alguns milhões de latas de lei-
te condensado para usar aqui”, 
disse, lembrando do episódio em 
que foi cobrado por causa do 
gasto de R$ 15 milhões do gover-
no federal com o produto.

Em nota, o Ministério da De-
fesa defendeu o uso do Viagra 
nos casos de Hipertensão Ar-
terial Pulmonar — uma doen-
ça que, segundo especialistas, 
afeta mais mulheres do que 
homens. “A aquisição de silde-
nafila visa o tratamento de pa-
cientes com Hipertensão Arte-
rial Pulmonar (HAP). Esse me-
dicamento é recomendado pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para o trata-
mento de HAP”, justificou.

Investigação

Independentemente das jus-
tificativas dadas pelas três for-
ças e pelo Ministério da Defesa 
sobre a compra do Viagra, o Tri-
bunal de Contas da União (TCU) 
abriu um processo para investi-
gar a negociação. A apuração foi 
aberta após denúncia feita por 
Elias Vaz, que apontou “desvio 
de finalidade”.

O parlamentar alerta, ainda, 
para a possibilidade de superfa-
turamento de 143% na aquisição 
do medicamento. O ministro We-
der de Oliveira foi designado re-
lator do caso no TCU.

Dados do processo de com-
pra das Forças Armadas mostram 
que 5.120 comprimidos de 25mg 
foram obtidos pelo preço unitá-
rio de R$ 3,65, em 7 de abril de 
2021, para atender à demanda da 
Marinha. Mas, no dia 14 do mes-
mo mês, de acordo com o pro-
cesso aberto pelo Exército, ca-
da comprimido saiu por R$ 1,50.

Bolsonaro defendeu compra de remédio para combater uma doença que atinge mais as mulheres

 Reprodução

 » INGRID SOARES
 » LUANA PATRIOLINO

O Exército avalia a 
possibilidade de, a partir de 
agora, reduzir o número de 
próteses penianas a serem 
compradas em futuras 
licitações. Segundo fontes, 
isso é porque a força vem 
sendo criticada por gastar 
quase R$ 3,5 milhões para 
obter 60 produtos para a 
disfunção erétil, que foram 
remetidas a um hospital 
militar de São Paulo e a outro 
no Mato Grosso do Sul. As 
aquisições foram feitas em 
2020 e 2021 em três pregões, 
conforme registrado no 
Portal da Transparência e no 
Painel de Preços do governo 
federal. As próteses custaram 
até R$ 60 mil por unidade e 
teriam entre 10cm e 25cm. O 
Exército, porém, por meio de 
nota, assegurou que apenas 
três foram compradas,  
e não 60.

 » Exército reduzirá 
compra de prótese

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) pode dar uma nova arranca-
da nas pesquisas eleitorais, a par-
tir de hoje, com o início do paga-
mento do Auxílio Brasil e do va-
le-gás — segundo avaliações de 
fontes de dentro do governo fe-
deral. Isso porque o mais recente 
levantamento, divulgado ontem, 
aponta uma acentuada redução 
na diferença entre ele e o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a sondagem 
de intenção de voto, caiu para so-
mente cinco pontos percentuais 

a distância entre o petista (com 
40%) e Bolsonaro (com 35%). 
A pesquisa foi realizada sem o 
nome do ex-juiz Sergio Moro 
(União Brasil) como candidato 
à Presidência.

O impacto do pagamento 
dos dois benefícios é expressivo. 
Conforme a estimativa do gover-
no federal, cerca de 18 milhões 
de famílias serão ajudadas com 
a nova rodada de pagamentos do 
Auxílio Brasil, cujo valor médio é 
de R$ 400. Segundo as regras do 
programa que substituiu o Bol-
sa Família, as famílias com ren-
da familiar mensal per capita de 

até R$ 105,00 se enquadram na 
situação de extrema pobreza. 
Já as famílias com renda con-
junta mensal per capita entre 
R$ 105,01 e R$ 210,00 se enqua-
dram na situação de pobreza.

Em relação ao vale-gás, o cál-
culo estimado é de que algo em 
torno de 6 milhões de famílias 
de baixa renda passem a rece-
bê-lo — para esta rodada de pa-
gamentos, o Ministério da Cida-
dania não divulgou estimativa de 
beneficiados. Em fevereiro, a aju-
da, no valor de R$ 52, foi pago a 
5,58 milhões de famílias.

O valor da ajuda do governo 

federal corresponde a 50% da 
média nacional do preço do bo-
tijão de 13kg de gás liquefeito de 
petróleo (GLP), conforme levan-
tamento feito pela Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP).

As regras para pagamento do 
Auxílio Brasil e do vale-gás são 
distintas. Segundo o Ministério 
da Cidadania, as famílias entra-
rão no programa de forma gra-
dativa, até que todos os benefi-
ciários do Auxílio Brasil sejam 
contemplados. A previsão pa-
ra isso acontecer é até setem-
bro de 2023.

 » TAÍSA MEDEIROS

Auxílios podem turbinar popularidade

Assim não dá

Militares têm avaliado que o 
governo Bolsonaro acabou expondo 
as Forças Armadas. A história da 
compra de Viagra e de próteses 
penianas é um exemplo. E já há 
quem diga que pode ficar pior se 
o ex-ministro da Defesa, Walter 
Braga Netto, for candidato a vice-
presidente.

Deles não

O governo quer tirar de cena 
qualquer projeto de lei que venha 
de parlamentares de partidos 
de esquerda. A ordem é só bater 
bumbo sobre propostas que 
tenham origem na base governista 
— leia-se Centrão.

Resta o apoio de  

Geraldo Alckmin

Embora seja o segundo colocado 
nas pesquisas de intenção de voto, 
o pré-candidato do PSB ao governo 
de São Paulo, Márcio França, não 
conseguiu um leque de alianças 
para sustentar a sua candidatura. 
Daí, a aposta é que ele terminará 
desistindo da empreitada. O 
Ipespe, por exemplo, sequer 
colocou um cenário para avaliar 
o peso do ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSB) no apoio a França. 
Fez falta.

Tipo exportação

Única montadora produzindo 
veículos eletrificados (híbridos, plug-
in e movidos a célula combustível) 
na América Latina, a Toyota do Brasil 
exportará para os Estados Unidos 
o motor 2.0 para o Corolla Cross, a 
partir de setembro.

Nem vem/ Com o ex-governador 
de São Paulo João Doria (PSDB) 
encostando em Ciro Gomes (PDT, 
foto) nas mais recentes pesquisas 
de intenção de voto, a avaliação de 
parte do tucanato é que ninguém vai 
conseguir tirar dele a candidatura 
presidencial. “Se já era difícil remover, 
agora, com o crescimento, a situação 
melhora bastante”, diz um integrante 
da cúpula do partido.

Disputa gaúcha/ No Rio Grande do 
Sul, a campanha para o Senado tem 
chamado mais a atenção do que a 
corrida para o governo estadual. É que 
haverá uma disputa ferrenha entre a 
ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD), 
que foi vice de Geraldo Alckmin na 
eleição passada, e o vice-presidente 
Hamilton Mourão (Republicanos). Por 
fora, corre o senador Lasier Martins, do 
Podemos.

Veja bem/ Mourão não precisará 
renunciar ao cargo de vice-presidente 
para concorrer. Basta não assumir a 
Presidência da República durante a 
campanha. Portanto, pode continuar 
despachando na vice normalmente.

Mudança de amigo/ Dia desses, na 
reunião com a bancada do Amapá, 
Bolsonaro praticamente ignorou 
o ex-presidente do Senado Davi 
Alcolumbre (União Brasil). Agora, por 
ali, a prioridade é o deputado federal 
Acácio Favacho (MDB).

Paulo Filgueiras/EM/DA Press
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SOCIEDADE

Jogo duro com 
Brasil na OCDE
Em carta ao clube de países ricos, ONGs apontam “retrocessos” do governo Bolsonaro

E
ntidades da sociedade civil 
enviaram uma carta à Or-
ganização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) denuncian-
do a gestão do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Apesar de reco-
nhecer a importância da entrada 
do Brasil no chamado “clube dos 
países mais ricos do mundo”, as 
instituições ressaltam que, antes 
disso, o país precisa adotar boas 
práticas nas políticas públicas.

A carta, endereçada ao secretá-
rio-geral da OCDE, Mathias Cor-
mann, foi assinada por entida-
des do terceiro setor, como Trans-
parência Internacional no Brasil, 
WWF-Brasil, Human Rights Wat-
ch e Anistia Internacional Brasil. 
“Desde que o presidente Jair Bol-
sonaro chegou ao poder, (o Brasil) 
vem retrocedendo em práticas e 
políticas cruciais para a estabili-
dade democrática”, diz o docu-
mento assinados pelas organiza-
ções não-governamentais.

A manifestação ocorre em meio 
a negociações do governo federal 
com a OCDE para o ingresso no 
grupo, composto por 38 países. 
Entre eles estão Estados Unidos, 
França, Colômbia e Japão. O Bra-
sil foi oficialmente convidado para 
fazer parte da organização em 24 
de janeiro deste ano. A aproxima-
ção com o bloco é uma pauta de-
fendida por Bolsonaro, mas sofre 
resistência de outros países-mem-
bros — sobretudo a França.

As entidades salientam três 
retrocessos durante o governo 
Bolsonaro: 1) aumento de 138% 
nos casos de invasão a territórios 
indígenas; 2) o recuo de nove po-
sições no ranking internacional 
de liberdade de imprensa e; 3) 
maior número de casos de con-
flitos por terra desde 1985.

“Estamos muito preocupados 
que o convite realizado poderia 
passar a mensagem equivocada 

de que essa prestigiosa organi-
zação avaliza as ações e políti-
cas em curso, as quais levaram 
ao maior desmatamento anual 
da Floresta Amazônica nos últi-
mos 15 anos, a retrocessos sem 
precedentes na transparência e 
na luta contra a corrupção”, diz 
um trecho do documento.

Processo longo

A entrada na OCDE é pode levar 
até cinco anos. O grupo de países 
avalia o cenário político, econômi-
co e social do país e pode exigir a 
mudança de leis locais, entre ou-
tras adaptações.

A nação candidata precisa de-
monstrar aos membros da OCDE 
que segue princípios básicos, co-
mo “a preservação da liberdade 
individual, os valores da demo-
cracia, a proteção dos direitos 
humanos e o valor das econo-
mias de mercado abertas, comer-
ciais, competitivas, sustentáveis 
e transparentes”. O convite, po-
rém, não foi feito apenas ao Bra-
sil: Argentina, Bulgária, Croácia, 
Peru e Romênia também recebe-
ram acenos para integrar o clube.

“Assim que o Brasil pensar em 
entrar, a França já vetou. Enquan-
to não resolvermos o problema 
do meio ambiente, nós não en-
tramos. O Brasil podia ter entra-
do no primeiro governo Lula, mas 
ele bateu o pé e negou. Agora, as 
condições são mais difíceis”, asse-
gura o professor da Universidade 
de Brasília David Verge Fleischer.

Para o economista-chefe da 
Infinity Asset, Jason Vieira, o 
grande adversário da entrada do 
Brasil na OCDE é a França. “Já se 
sabe que, dentro da Organização, 
a França tem uma postura muito 
protecionista. Ela vai tentar usar 
de todos os artifícios para barrar. 
Interessa muito para os países da 
Europa receber produtos agríco-
las brasileiros mais baratos, mas 
para a França, não”, explicou.

 » VICTOR CORREIA

ONGs enviaram a Cormann carta em que pedem rigor com o país

Ian Langsdon/AFP

O Tribunal do Júri do Rio de 
Janeiro condenou, ontem, quatro 
pessoas pelo envolvimento no 
assassinato do pastor Anderson 
de Carmo, que era marido da ex-
deputada federal Flordelis. Ainda 
faltam ser julgados outros cinco 
acusados do crime, entre eles a 
própria ex-parlamentar. A próxi-
ma sessão de julgamento será em 
9 de maio, quando também será 
definido o destino de duas filhas 
e uma neta da acusada.

Entre os condenados está o 
filho adotivo de Flordelis, Carlos 
Ubiraci da Silva — inocentado 
da acusação de homicídio tripla-
mente qualificado, mas condena-
do por associação criminosa. Pe-
gou reclusão em regime semia-
berto por dois anos e dois meses.

Além dele, o filho biológico de 
Flordelis, Adriano dos Santos Ro-
drigues, foi punido por uso de do-
cumento falso duas vezes e por 
associação criminosa armada — 
condenado a regime semiaberto 
por quatro anos e seis meses. Já o 
ex-policial militar Marcos Siquei-
ra Costa e a mulher dele, Andrea 
Santos Maia, foram punidos pe-
los mesmos crimes de Adriano 

— pegarão, respectivamente, cin-
co anos e 20 dias de prisão e qua-
tro anos e três meses.

O documento falso analisado 
no julgamento foi uma carta for-
jada para inocentar a ex-deputa-
da. No texto, outro filho de Flor-
delis, Lucas dos Santos de Souza, 
teria confessado a autoria do as-
sassinato de Anderson. Segundo 
as investigações, Marcos Siquei-
ra, o ex-PM, teria auxiliado a mu-
lher na produção da carta.

Além de Lucas, outro filho de 
Flordelis já foi condenado por 
envolvimento no assassinato, 
em novembro. Flávio Santos, fi-
lho biológico da ex-deputada, foi 
condenado a 33 anos dois meses e 
20 dias por homicídio triplamen-
te qualificado consumado, porte 
ilegal de arma de fogo, uso de do-
cumento ideologicamente falso 
e associação criminosa armada.

O julgamento no Fórum de 
Niterói durou mais de 20 ho-
ras. O julgamento havia come-
çado às 10h45 de terça-feira e 
os jurados ficaram reunidos por 
mais de duas horas para deci-
dir o caso.

*Estagiário sob a supervisão 
de Fabio Grecchi

 » RAPHAEL PATI*

CASO FLORDELIS

Júri condena mais 4 a 
regime semiaberto
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Euro

R$ 5,104

Comercial, venda 
na quarta-feira

CDB

12,03%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Novembro/2021            0,95
Dezembro/2021             0,73
Janeiro/2022                  0,54
Fevereiro/2022               1,01
Março/2022                   1,62

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

R$ 4,689 
(+0,26%)

7/abril 4,741

8/abril 4,709

11/abril 4,690

12/4 4,674

Na quarta-feira

Capital de giro

6,76%
1,01%
Nova York

Bolsas
Na quarta-feira

0,55%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

             8/4            11/4           12/4  13/4

116.782118.322

GOVERNO

Bolsonaro aprova 5% 
de reajuste a servidor
Decisão deve custar até R$ 6 bilhões ao Tesouro neste ano e exigirá corte de outras despesas para não romper teto de gastos

A
pós discutir o assunto 
com o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e 
o da Casa Civil, Ciro No-

gueira, no Palácio do Planalto, 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
autorizou um reajuste salarial li-
near de 5% a todos os servidores 
federais. A correção nos contra-
cheques deve ser aplicada sobre 
o salário de junho e custar entre 
R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões aos 
cofres públicos neste ano, consi-
derando apenas os funcionários 
do Poder Executivo. Como o Or-
çamento só dispõe de R$ 1,7 bi-
lhão para aumentos de salários, o 
governo terá que cortar despesas 
em outras áreas.

A decisão foi mal recebida pe-
las lideranças sindicais do fun-
cionalismo, que vêm pressionan-
do o governo por uma reposição 
emergencial de 19,99%. Davi Lo-
bão, representante do Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servi-
dores Públicos Federais (Fonase-
fe), disse que a proposta não foi 
discutida com a categoria. “Nada 
foi conversado. Marcamos pre-
sença todos os dias no Ministé-
rio (da Economia) e não falaram 
com a gente. Isso é uma falta de 
respeito”, criticou. “Esse reajuste 
é irrisório. Quatro meses com es-
sa inflação já são 5%”, disse. 

Algumas categorias, como os 
servidores do Banco Central, es-
tão parados desde 1º de abril, rei-
vindicando aumento de 26,6% e 
reestruturação da carreira. Fá-
bio Faiad, presidente do Sindica-
to Nacional dos Funcionários do 
BC (Sinal), disse ao Correio que, 
se for este “reajuste seco”, a greve 
dos servidores da autarquia con-
tinuará. “Soubemos pela impren-
sa, foi uma surpresa”, disse.

A intenção inicial de Bolsona-
ro era de dar reajuste apenas às 
corporações policiais, o que ge-
rou descontentamento dos de-
mais servidores. Além da gre-
ve no BC, membros da Receita 
Federal iniciaram uma mobili-
zação, que incluiu a entrega de 
cargos em comissão. Segundo o 
Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais (Sindifisco), mais de mil 
servidores renunciaram a cargos 
de chefia. O reajuste linear é uma 
tentativa de Bolsonaro de reduzir 
a tensão na Esplanada, de olho 

 » DEBORAH HANA CARDOSO

Manifestação de funcionários públicos na Esplanada: sindicalistas criticam aumento e reclamam da falta de diálogo 

Fonasefe/Divulgação

Entrevistado, ontem, no pro-
grama CB.Poder — uma parceria 
do Correio Braziliense e da TV 
Brasília — o presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Lubrificantes do 
Distrito Federal (Sindicombustí-
veis-DF), Paulo Tavares, disse que 
os revendedores não têm respon-
sabilidade pelo preço elevado da 
gasolina e demais derivados. Ele 
atribuiu a alta à política adotada 
pela Petrobras.

Tavares afirmou que, depois 
do megarreajuste nos preços da 
gasolina e do diesel, promovido 

pela estatal em março, o etanol 
passou a ser mais procurado pe-
los motoristas. Por conta disso, 
o biocombustível também su-
biu de preço — não apenas o eta-
nol hidratado, usado diretamen-
te para mover os veículos, mas 
também o anidro, que é o mis-
turado à gasolina. 

Em razão da alta do etanol 
anidro, segundo Tavares hou-
ve um acúmulo de reajustes na 
gasolina em torno de R$ 0,20 a 
R$ 0,30 por litro. De acordo com 
pesquisa da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), o preço mé-
dio do etanol hidratado ultra-
passou a barreira dos R$ 5 por 

litro esta semana, chegando a 
R$ 5,014. 

Tavares, porém, disse que os 
motoristas, hoje, têm mais op-
ções para abastecer. “Os preços 
estão muito variados e o consu-
midor pode escolher onde quer 
abastecer e o preço que quer pa-
gar, mas isso vai depender do re-
vendedor conseguir manter um 
valor mais baixo”, afirmou.

“No ano passado a Petrobras 
reajustou a gasolina para as re-
finarias em 57%, mas, de acor-
do com dados oficiais, o reajuste 
nas bombas foi de 46%. Ou seja, o 
revendedor acabou absorvendo 
parte do reajuste para não perder 

parte clientes”, afirmou.
Paulo Tavares criticou medi-

da definida pela ANP no fim do 
ano passado, que entrará em vi-
gor em maio: o corte da terceira 
casa decimal nos preços mostra-
dos nas bombas. Assim, os pre-
ços por litro de todos os combus-
tíveis deverão aparecer com ape-
nas duas casas depois da vírgula.

“No mundo inteiro se usam 
três casas. Nós compramos com 
quatro casas e vendemos com 
três casas. Isso não vai resolver 
o problema do mercado”, disse.

*Estagiária sob a supervisão 
 de Odail Figueiredo

 » ISABEL DOURADO

Etanol pressiona preço da gasolina

CB.PODER

Tavares, do Sindicombustíveis: críticas à Petrobras e à ANP

Ed Alves/CB/DA.PRESS

A Assembleia Geral Ordiná-
ria (AGO) dos acionistas da Pe-
trobras aprovou, ontem, o ba-
lanço da empresa de 2021 e o 
pagamento, aos acionistas, de 
R$ 101 bilhões em dividendos, 
o equivalente a 95% do lucro de 
R$ 106,7 bilhões do ano passa-
do. Iniciada às 15h, a reunião 
avançou pela noite e, até o fe-
chamento desta edição, ainda 
não tinha aprovado todos os in-
tegrantes do novo Conselho de 
Administração.

Dos 11 membros do cole-
giado, oito são indicados pela 
União, três pelos acionistas e um 
é eleito pelos funcionários. O go-
verno federal indicou o químico 
José Mauro Ferreira Coelho, para 

presidir a companhia, cujo no-
me foi previamente recomen-
dado pelo Comitê de Pessoas da 
estatal como membro do Conse-
lho e foi aprovado.

Além de Coelho, havia ou-
tros sete nomes indicados pe-
la União para compor o cole-
giado em mandatos de até dois 
anos. Entre eles, o do engenhei-
ro Márcio Weber, que já é mem-
bro e foi indicado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) para 
presidir o conselho. A eleição 
do novo presidente da Petro-
bras ficou marcada para a tar-
de de hoje. 

De acordo com fontes que 
acompanhavam a assembleia 
virtualmente, a votação dos con-
selheiros chegou a ser interrom-
pida por 40 minutos para refazer 

contas sobre o número de votos 
necessários para eleger conse-
lheiros. 

Na pauta extensa da reunião, 
um dos itens propunha a mu-
dança no estatuto social da com-
panhia, em meio às pressões de 
trabalhadores, mas foi retirado 
da pauta pelo Ministério de Mi-
nas e Energia (MME). A propos-
ta previa a ampliação do poder 
dos acionistas minoritários no 
conselho.

Políticas sociais

Na avaliação do coordena-
dor-geral da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), Deyvid 
Bacelar, a modificação também 
passaria a permitir que as po-
líticas da empresa na área de 

responsabilidade social fossem 
fixadas pelo Conselho de Admi-
nistração. “Essa mudança iria 
tirar o direito da União,  que é 
acionista majoritário, de estabe-
lecer políticas da Petrobras que 
visem o interesse do povo bra-
sileiro. A Petrobras é uma em-
presa pública e não tinha como 
não deixar de cumprir um de-
ver constitucional, que é aten-
der também o interesse público 
e não apenas o dos acionistas, 
que têm um caráter mais ren-
tista e visam o lucro acima de 
tudo. Infelizmente, a sociedade 
está sangrando muito, 19 mi-
lhões de pessoas passando fome 
e cozinhando a lenha, enquan-
to alguns milhares de acionis-
tas vão receber R$ 101 bilhões 
de dividendos”, criticou Bacelar. 

Petrobras: R$ 101 bi em dividendos
 » ROSANA HESSEL

na campanha pela reeleição.
A corrida para corrigir a folha 

de pagamento do funcionalismo 
também tem a ver com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
que impede aumentos salariais 
a servidores a menos de 180 dias 
do fim do mandato presiden-
cial. A decisão ocorre, ainda, na 
véspera do envio do projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO) de 2023 pelo governo ao 
Congresso Nacional, nesta quin-
ta-feira. A proposta deve prever 
os gastos estimados com salários 
no próximo ano. 

Teto

O vice-presidente da Câma-
ra, deputado Marcelo Ramos 
(PSD-AM), disse não saber “se há 
espaço o teto de gastos para o au-
mento”. O senador Eduardo Go-
mes (PL-TO), ex-líder do governo 
na Casa e membro da Comissão 
Mista do Orçamento (CMO), ba-
teu na mesma tecla: “O governo 
teve arrecadação recorde, porém 
abriu mão de muita receita”. 

Além do reajuste linear de 5%, 
o governo vinha considerando 
outras opções. Os técnicos che-
garam a propor dividir o R$ 1,7 
bilhão reservado no Orçamen-
to igualitariamente entre os ser-
vidores, o que daria R$ 400 para 
cada um. O valor seria entregue 
na forma de ticket refeição. Ou-
tra hipótese discutida foi reti-
rar dinheiro de emendas parla-
mentares. Considerou-se tam-
bém acomodar no R$ 1,7 bilhão 
as categorias mais insatisfeitas: 
além das polícias, Receita, Ban-
co Central e Advocacia-Geral da 
União (AGU).

Esse reajuste é 
irrisório. Quatro meses 
com essa inflação já 
são 5%”

Davi Lobão, representante 
do Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais 
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CONCURSOS

De volta à normalidade

Seleção para o Censo 2022 mostra que não há mais espaço para a suspensão de certames públicos

A 
realização do concurso 
para o Censo 2022, no 
último domingo, é um 
sinal de volta à norma-

lidade para as seleções públicas, 
após dois anos de pandemia. A 
prova foi aplicada no Brasil intei-
ro e estava prevista inicialmente 
para 2020, mas só pôde ser rea-
lizada após o arrefecimento do 
número de casos de covid-19.

“A sensação que a gente teve 
nesse domingo é de que a vida 
voltou ao normal”, disse ao Cor-

reio o diretor da FGV Conheci-
mento, Sidnei Gonzalez. A Fun-
dação realizou o concurso para 
o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), respon-
sável pelo Censo. “Evidentemen-
te é um concurso que envolve 
uma infraestrutura muito gran-
de de logística. Têm municípios 
aos quais se leva dois, três dias de 
barco para chegar.”

Mais de 600 mil candidatos fi-
zeram as provas em praticamen-
te todos os municípios do Brasil. 
Ao todo, são 206 mil vagas tem-
porárias para os cargos de agen-
te censitário e recenseador. O 
Censo é realizado pelo IBGE a 
cada 10 anos. O último ocorreu 
em 2010, mas o próximo ocor-
rerá apenas neste ano devido à 
pandemia. 

“O Censo é fundamental. Não 
há nada feito em grande escala 
no país que não passe por ele”, 
afirma Sidnei. Para o diretor, a 
realização do concurso indica 
um cenário promissor para as 
próximas provas.

“Acho que não tem mais es-
paço para suspender concursos 
nem para fazer esquemas espe-
ciais para as provas. As pessoas já 
estão trabalhando normalmente, 
fazendo exames em sala de aula. 
Pelo menos no sentido dos con-
cursos, acredito que a pandemia 
passou”, ponderou.

 » VICTOR CORREIA

RAPIDINHAS
A empresa estatal da Malásia 
Petronas, especializada em 
lubrificantes e fluidos para 
motores, se comprometeu 
a dobrar o número de 
funcionárias nas Américas até 
2027. O acordo assinado com 
a ONU Mulheres prevê que o 
percentual de colaboradoras 
passe dos atuais 20% para 40%. 
O setor, não custa lembrar, é 
predominantemente masculino.

O preço dos combustíveis 
é o que mais preocupa os 
brasileiros que pretendem 
trocar de carro. Segundo 
pesquisa realizada pela Ipsos, 
43% apontam esse como o 
principal fator que influencia 
a decisão de compra. Tudo 
indica que eles deverão ficar 
preocupados por um bom 
tempo. Não há perspectiva 
de queda dos valores.

O Brasil reciclou, em 2021, 
98,7% de latas de alumínio 
para bebidas em circulação. 
O índice corresponde ao 
maior percentual da história 
e manteve o país na liderança 
mundial da reciclagem desse 
tipo de produto, conforme 
a Associação Brasileira de 
Alumínio (Abal). O Brasil possui 
36 centros de coleta de sucata 
distribuídos por 18 Estados.

A empresa japonesa de 
tecnologia e produtos 
eletrônicos Panasonic vai 
investir R$ 1,6 bilhão em 
uma usina solar na cidade de 
Mauriti, no Ceará. Segundo 
a companhia, o objetivo 
da iniciativa é reduzir os 
impactos ambientais de 
suas operações. No Brasil, a 
Panasonic compensa 100% 
de toda a emissão de CO2.

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

O varejo parece, enfim, ter retomado algum fôlego. 
As vendas do comércio cresceram 1,1% em fevereiro 

na comparação com o mês anterior

 Retenção de cargas nos 
portos provoca efeito 
dominó na economia
A operação padrão da Receita Federal 
está represando cargas no Porto de 
Santos, o maior do país. Há duas 
semanas, 38 mil toneladas de trigo 
aguardam liberação, sendo que o prazo 
normal é de dois a três dias para o 
despacho de mercadorias. Empresas 
do setor acham que o governo não 
deu a devida atenção ao problema, 
que já provoca um efeito dominó nas 
cadeias logísticas. Os produtos retidos 
impedem a chegada de outras cargas 
— a fila não anda. No final, o impacto 
chegará a todos os setores econômicos.

Startup unico passa a 
valer US$ 2,6 bilhões
A unico, startup brasileira de soluções de 
identidade digital, virou uma máquina 
de captação de recursos. A empresa 
recebeu um novo aporte de US$ 100 
milhões, desta vez liderado pelo banco 
americano Goldman Sachs. Em agosto 
do ano passado, havia entrado no seleto 
grupo de unicórnios, como são chamadas 
as companhias iniciantes avaliadas em 
mais de US$ 1 bilhão. Esta foi a quarta 
rodada de investimentos na startup em 
um intervalo de dois anos. Atualmente, 
ela está avaliada em US$ 2,6 bilhões.

Shoppings quebram recordes no primeiro 
trimestre e vendas do varejo surpreendem
A trégua da pandemia e o fim das restrições de 
circulação foram providenciais para os shoppings. No 
grupo Iguatemi, um dos líderes do setor, as vendas 
no primeiro trimestre totalizaram R$ 3,3 bilhões, o 
que correspondeu a um avanço de 70% em relação a 
igual período do ano passado. Não foi um resultado 
isolado. A Multiplan, outra gigante do ramo, cresceu 
praticamente no mesmo ritmo: as receitas subiram 
75% de janeiro a março, para R$ 4 bilhões. O valor 
foi recorde para o período. O varejo parece, enfim, 
ter retomado algum fôlego. As vendas do comércio 
cresceram 1,1% em fevereiro na comparação com o mês 
anterior — o resultado veio melhor do que o esperado 
pelos analistas. De acordo com levantamento do IBGE, 
trata-se da segunda alta consecutiva do indicador, 
que havia avançado 2,1% em janeiro. Ainda assim, 
não há muito motivo para ânimo: a expectativa é de 
desempenho apenas razoável nos próximos meses.

Google vai investir US$ 9,5 
bilhões em escritórios
O home office e o sistema de trabalho híbrido 
vão acabar com os prédios corporativos, certo? 
Não é bem assim. O Google planeja investir, em 
2022, US$ 9,5 bilhões em escritórios e centrais 
de processamento de dados nos Estados Unidos. 
“Pode parecer contraditório aumentar nosso 
investimento em escritórios físicos, mesmo 
quando adotamos mais flexibilidade na forma 
como trabalhamos. No entanto, acreditamos 
que é mais importante do que nunca investir em 
nossos campi”, disse o Google em comunicado.

6 MILHÕES
de brasileiros se tornaram consumidores regulares 

de vinhos (aqueles que declaram consumir ao 
menos uma vez por mês) durante a pandemia, 

segundo a empresa de pesquisas Wine Intelligence

Estamos obcecados 
agora por 
crescimento. No 
passado, estávamos 
viciados em market 
share, mas agora 
estamos olhando 
para o longo prazo, 
entendendo locais 
onde devemos 
crescer mais, 
entendendo melhor os clientes e consumidores.”

Jean Jereissati Neto, presidente da Ambev

 Ed Alves/CB

 Arquivo Pessoal

Reprodução

Ligada dia e noite com você, a TV Câmara Distrital é

inovadora porque é a primeira 100% aberta e de caráter

público do Distrito Federal. Uma TV inspirada na nossa

gente, com nossa identidade e com uma programação

recheada de notícias, cultura e informações de qualidade

para que você fique ligado em tudo o que acontece no

dia a dia da Câmara e do DF. TV Câmara Distrital,

canal 9.3 e 11 na Net. Ligue e fique por dentro.

LIGADA
DIA E NOITE.

Canal

9.3
11 na Net
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Uma arma chamada estupro
Defensora pública ucraniana acusa soldados russos de violentarem 25 garotas e mulheres entre 14 e 24 anos, em porão da 

cidade de Bucha. Nove ficaram grávidas. Procurador do Tribunal Penal Internacional compara a Ucrânia a uma “cena de crime”

A
natolyi Fedoruk, prefei-
to de Bucha, a 15km de 
Kiev, preferiu o silêncio, 
ao ser questionado pelo 

Correio sobre as denúncias feitas 
pela defensora pública da Ucrâ-
nia, Lyudmila Denisova. “Por 
esse tema ser muito difícil pa-
ra as vítimas e suas famílias, eu 
me absterei de comentar, com a 
sua permissão”, afirmou ele, por 
meio do WhatsApp, no início da 
tarde de ontem. “Cerca de 25 ga-
rotas e mulheres com idades en-
tre 14 e 24 anos foram sistema-
ticamente estupradas durante a 
ocupação russa, dentro de um 
porão de uma casa, em Bucha, 
durante um mês. Nove delas es-
tão grávidas”, contou a defenso-
ra pública à emissora britânica 
BBC. “Os militares russos disse-
ram que as violentariam de uma 
forma que elas jamais iriam que-
rer contato sexual com outro ho-
mem, a fim de preveni-las de te-
rem crianças ucranianas.”

Em um vilarejo situado 50km 
a oeste de Kiev, soldados rus-
sos invadiram uma casa e exe-
cutaram um homem que tentou 
proteger a esposa e o filho, uma 
criança. A mulher foi estupra-
da repetidas vezes e ameaçaram 
ferir o garoto, caso ela resistisse. 
Depois de consumada a violên-
cia sexual, queimaram a casa e 
mataram os cães de estimação 
da família. Denisova também 
recebeu a denúncia sobre uma 
garota de 16 anos que foi vio-
lada diante da irmã, de 25, no 
meio da rua. A defensora rela-
tou à BBC que os militares rus-
sos gritavam: “Isso acontecerá 
a toda prostituta nazista”.

Os estupros seriam mais uma 
face de uma guerra que pare-
ce não poupar civis. “A Ucrânia 
é uma cena de crime”, declarou 
o britânico Karim Khan, procu-
rador do Tribunal Penal Interna-
cional (ou Corte de Haia), ao vi-
sitar Bucha. “A Ucrânia é uma 
cena de crime. Estamos aqui 
porque temos motivos razoá-
veis para acreditar que crimes 
que estão dentro da jurisdição 
do tribunal estão sendo come-
tidos. Temos que atravessar a 
névoa da guerra para chegar à 
verdade”, disse à imprensa du-
rante a visita à cidade, onde fo-
ram encontrados centenas de 
corpos após a ocupação russa.

“Pedaço da verdade”

“Na condição de ucraniano e 
de ser humano, eu me sinto in-
sultado e devastado pelos relatos 

Moradora de Mariupol conversa com militar russo, no centro da cidade destruída pelos invasores: mulheres vítimas de barbáries 

Alexander Nemenov/AFP

Homem abraça esposa em estação ferrovária de Donbass

Ronaldo Schemidt/AFP

Zelensky (D) com colega polonês, Andrzej Duda, que visitou Kiev 

Sergei Supinsky/AFP

Ameaça de bombardeio à capital 
A Rússia ameaçou bombar-

dear centros de comando em 
Kiev e acusou a Ucrânia de ata-
car posições militares em seu 
território. “Vemos tentativas de 
sabotagem e bombardeios das 
forças ucranianas contra posi-
ções no território da Federação 
Russa”, declarou o porta-voz 
do Ministério da Defesa rus-
so, Igor Konashenkov. “Se isso 
continuar, os militares russos 
atacarão centros de tomada de 
decisão, inclusive em Kiev, o que 
os militares russos se abstiveram 
de fazer até agora”, acrescentou.

As forças ucranianas retoma-
ram o controle da capital e sua 
região no fim de março, e a reti-
rada das tropas russas deu lugar a 
imagens que comoveram o mun-
do, como as de dezenas de civis 
mortos na cidade de Bucha, nos 
arredores de Kiev. Desde então, a 

Rússia concentra sua ofensiva no 
leste e no sul do país.

A ONU considera que “um 
cessar-fogo geral” com intuito 
humanitário “não parece possí-
vel atualmente” e segue esperan-
do respostas de Moscou às pro-
postas para a retirada de civis e 
o envio de ajuda humanitária às 
zonas de combate.

Navio

Um navio de guerra russo no 
Mar Negro foi “seriamente da-
nificado” por uma explosão de 
munição, disseram agências es-
tatais russas, depois que a Ucrâ-
nia alegou ter atacado a embar-
cação. “Devido a um incêndio, a 
munição explodiu no cruzeiro de 
mísseis Moskva. O navio foi se-
riamente danificado”, declarou 
o Ministério da Defesa.

Batalha estratégica por uma 
cidade quase arrasada
Igor Konashenkov, porta-voz 
do Ministério da Defesa russo, 
anunciou que a região do porto 
de Mariupol (foto), uma cidade 
estratégica do sudeste da Ucrânia, 
havia sido conquistada. Na 
segunda-feira, o líder dos 
separatistas pró-Rússia de 
Donetsk, que lutam ao lado do 
Exército russo em Mariupol, 
fez o mesmo anúncio. “Os 
remanescentes das unidades 
ucranianas e dos nazistas (do 
batalhão) Azov presentes na 
cidade estão bloqueados”, disse 
Konashenkov. As forças russas 
bombardeiam Mariupol há mais 
de 40 dias. O prefeito da cidade 
falou em 20 mil civis mortos. 
Conquistar Mariupol seria uma 
vitória importante para os russos, 
que consolidariam seus avanços 
territoriais na costa do Mar de 
Azov, unindo a região do Donbass 
com a Crimeia, anexada em 2014. 

Andrey Borodulin/AFP

O primeiro-ministro 
canadense, Justin Trudeau, 
disse que é "correto" 
descrever os ataques da 
Rússia na Ucrânia como um 
"genocídio", somando-se 
ao presidente americano, 
Joe Biden, que usou o 
mesmo termo na véspera. "É 
absolutamente correto que 
cada vez mais gente fale e 
utilize a palavra genocídio 
em termos do que a Rússia 
está fazendo; do que Vladimir 
Putin fez", disse Trudeau 
a jornalistas em Quebec. 
"Temos visto esse desejo 
de atacar civis, de usar a 
violência sexual como arma 
de guerra", disse. "Isto é 
completamente inaceitável".

 » Trudeau admite 
termo "genocídio"

que chegam de Bucha e de ou-
tros locais. Eu entendo que is-
so é apenas um pequeno peda-
ço da verdade. O mesmo acon-
tece em outros locais sob ocupa-
ção russa. Sinto dor e desespero”, 
afirmou ao Correio o advogado 
ucraniano Oleksii Plotnikov, pós-
doutor em direito e morador de 
Odessa. De acordo com ele, os 
crimes vistos durante a invasão 
russa podem ser considerados 
como uma indicação de geno-
cídio. “Existe  uma atmosfera de 
tolerância e de encorajamento da 
violência sexual contra o inimigo 

na sociedade russa. Além disso, 
a escala da violência claramente 
perpassa o estupro ‘normal’. Não 
posso imaginar  como violar uma 
garota de 9 anos até a morte pos-
sa ser algo sexualmente atraente 
para qualquer pessoa em estado 
mental normal. A crueldade dos 
casos registrados é chocante. Te-
mos indicações de que o estu-
pro tem sido usado como arma 
contra civis e como intimidação 
de toda a sociedade ucraniana.”

Ativista do Centro para Liber-
dades Civis, em Kiev, Oleksandra 
Matviichuk disse ao Correio que 

soube de vários casos de violên-
cia sexual, depois de a ONG pa-
ra a qual trabalha ter entrado em 
contato com vítimas diretas de 
estupro. “Mas nosso voluntários 
não estão preparados para lidar 
com casos tão sensíveis. Quando 
tomamos conhecimento dos ca-
sos de estupro, nós os transferi-
mos para uma organização inter-
nacional que fornece assistência 
especializada às mulheres”, disse.

Segundo Oleksandra, a violên-
cia sexual é o crime mais oculto 
da guerra. “Tenho documentado 
crimes de guerra por oito anos. Vi 

vários caso de mulheres que fo-
ram estupradas por homens que 
compartilhavam uma mesma ce-
la. Quando eu conversava direta-
mente com elas, as vítimas omi-
tiam o estupro, mas davam de-
talhes horríveis sobre a tortura”, 
acrescentou. Oleksandra confir-
mou que os soldados russos tam-
bém têm estuprado crianças. 

Por e-mail, Kenneth Roth, di-
retor executivo da ONG Human 
Rights Watch (HRW), explicou 
que a entidade documentou um 
caso de estupro e tomou ciência 
de outras denúncias de violência 

sexual. “Até agora, vimos oca-
siões do que poderia ser chama-
do de ‘estupro oportunista’”, co-
mentou. Segundo ele, são neces-
sárias mais evidências para iden-
tificar se o crime é usado de for-
ma sistemática. 

Também ontem, ao se encon-
trar com o colega ucraniano Vo-
lodymyr Zelensky, o presiden-
te da Polônia, Andrzej Duda foi 
direto ao avaliar o conflito. “Isso 
não é uma guerra, é terrorismo. 
Se alguém envia aviões e solda-
dos para bombardear zonas re-
sidenciais e matar civis, não é 
guerra. É crueldade, banditismo, 
terrorismo”, criticou.

Duda viajou a Kiev acompa-
nhado dos presidentes Alar Karis 
(Estônia); Egil Levits (Letônia) 
e  Gitanas Nauseda (Lituânia). 
Depois de qualificar a guerra 
do presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, como “genocí-
dio”, o líder americano, Joe Bi-
den, telefonou para Zelensky e 
anunciou uma ajuda militar de 
US$ 800 milhões (ou R$ 3,7 bi-
lhões) para a Ucrânia, a qual in-
clui veículos blindados, artilha-
ria e helicópteros. Mais cedo, o 
Kremlin reagiu ao uso do termo 
“genocídio” por Biden, ao con-
siderá-lo “inaceitável”. 

“Espero que Putin seja conde-
nado à morte”, desabafou ao Cor-

reio o jornalista Yevhen Kizilov, 
46 anos, morador de Bucha cujo 
pai foi executado com um tiro na 
cabeça por soldados russos. “A 
Corte de Haia não comprou as 
mentiras de Putin sobre o mas-
sacre de Bucha”, disse.
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ESTADOS UNIDOS

Julgamento por terrorismo 
Frank James, o homem que entrou em uma estação de metrô em Nova York e feriu a tiros várias pessoas, foi preso e responderá por 
ataque terrorista. No YouTube, criminoso defendeu tiroteios em massa. Técnico que ajudou a identificar o suspeito falou ao Correio  

O 
sírio Zack Tahhan, 21 anos, 
atendeu à ligação do Cor-

reio, por meio do aplica-
tivo Messenger, às 18h10 

(17h10 em Nova York). Estava eu-
fórico. Cinco horas antes, deixou 
de ser um rosto anônimo na mul-
tidão e virou celebridade. Graças à 
ajuda dele, o homem que semeou 
o pânico na estação de metrô da 
Rua 36, no bairro do Brooklyn, na 
manhã de terça-feira, está atrás 
das grades. Frank James, 62 anos, 
será formalmente acusado de 
“ataque terrorista” depois de en-
trar em um trem, lançar uma gra-
nada de fumaça e atirar a esmo, 
ferindo 29 pessoas.

“Eu estou me sentindo muito, 
muito bem. Muita gente poderia 
ter morrido no metrô. Sou ame-
ricano muçulmano e, na Síria, eu 
gostava de ajudar as pessoas”, afir-
mou Zack. “Eu estava trabalhan-
do e consertando uma câmera 
de segurança. Foi aí que o avis-
tei e o reconheci, com a graça 
de Deus. Comecei a correr atrás 
dele e a gritar: ‘Ei, caras, tenham 
cuidado, ele pode fazer algo’. Era 
por volta das 13h. Corri até uma 
viatura, e os policiais o prende-
ram”, acrescentou o funcionário 
da Maga, empresa especializada 
em instalação e manutenção de 
câmeras de segurança. 

Perguntado pela reportagem 
sobre o que pretende fazer com 
os US$ 50 mil (cerca de R$ 234 
mil) prometidos pela polícia 
como recompensa, Zack res-
pondeu: “Minha família... Que-
ro trazer meu pai, minha mãe e 
meu irmão, que estão na Síria, 
para os Estados Unidos”. 

Frank James é levado da 9ª Delegacia para a Prisão Federal, em Nova York: “Queria matar as pessoas”

Bryan R. Smith/AFP

 » RODRIGO CRAVEIRO

O sírio Zack Tahhan reconheceu o 
criminoso em imagens de câmeras 
de segurança e acionou a polícia 

David Dee Delgado/Getty Images/AFP

Na manhã de terça-feira, a plataforma da 
estação da Rua 36 virou um cenário 
de guerra: sangue e caos

Twitter/Reprodução
A prisão de James aconteceu 

em East Village, um bairro de 
Manhattan. “Meu colegas no-
va-iorquinos. Nós o pegamos!”, 
comemorou o prefeito de Nova 
York, Eric Adams, em mensa-
gem divulgada por vídeo. Por 
sua vez, a procuradora-geral de 
Nova York, Leititia James, reco-
nheceu a contribuição de Zack. 
“Obrigada por sua bravura ho-
je, Zack! Toda Nova York agra-
dece”, escreveu no Twitter. 

No entanto, fontes afirmaram 
ao jornal The New York Post que 
o próprio Frank James telefonou 
para a polícia e disse: “Sabe? Acho 
que vocês estão procurando por 
mim. Estou vendo minha foto 
em todos os noticiários. Esta-
rei perto do McDonald´s. Quero 
esclarecer as coisas”. Pouco de-
pois, Zack teria visto o suspeito. 

“O senhor James enfrenta 
agora uma acusação federal por 
seus atos. Um ataque terrorista 
contra o (sistema de) transpor-
te coletivo”, anunciou Michael 

J. Driscoll, assistente de direção 
do escritório do FBI (polícia fe-
deral dos EUA) em Nova York. 
O cartão de crédito de James e 
as chaves da van que ele havia 

adicionais e um machado. Se-
gundo as autoridades, James dis-
parou 33 vezes dentro do vagão.

Na coletiva de imprensa, as 
autoridades não mencionaram 
diretamente o nome de Zack. Em 
imagens de vídeo publicadas nas 
redes sociais, o sírio aparece den-
tro de uma viatura, acenando, 
enquanto é fotografado, filma-
do e aplaudido pelos pedestres.

Ficha criminal

Frank James tem uma vasta 
ficha criminal. James Essig, che-
fe de investigação da polícia, ex-
plicou que o suspeito foi detido 
várias vezes por posse de ferra-
mentas para roubos, atos sexuais 
criminais, roubo e desvio de con-
duta. Vídeos publicados no You-
Tube por James sugerem que ele 
padece de problemas psiquiátri-
cos. Em um deles, gravado véspe-
ra do atentado, o suspeito afir-
mava: “Tenho passado por um 
monte de m... e posso dizer que 
eu queria matar as pessoas. Eu 
queria assistir às pessoas morre-
ram bem na frente da minha face 
f... Mas eu pensei sobre o fato de 
que (...) eu não quero ir para uma 
prisão de m...” Outros vídeos de 
autoria dele eram recheados de 
conteúdo racista e misógino. Em 
um deles, defendeu “tiroteios em 
massa”. “Precisamos ver mais ti-
roteios em massa”, dizia. 

Ontem, um dia depois de se 
deparar com dois homens feridos 
saindo da estação da Rua 36, o do-
cumentarista Konrad Aderer, 53 
anos, desabafou ao Correio: “Se for 
ele realmente o atirador, fico feliz 
que possamos nos sentir mais se-
guros circulando em nossa cidade”. 

Eu estou me sentindo 
muito, muito bem. 
Muita gente poderia ter 
morrido no metrô. Sou 
americano muçulmano 
e, na Síria, eu gostava 
de ajudar as pessoas"

Zack Tahhan, 21 anos, 

funcionário de uma empresa 

de instalação e manutenção 

de câmeras de segurança 

que identificou o suspeito, em 

East Village, Manhattan

alugado na Filadélfia foram en-
contrados no local do ataque. A 
polícia também apreendeu uma 
pistola Glock 17 de calibre 9mm, 
três carregadores de munições 
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T
ransparência no setor público 
é fundamental para qualquer 
democracia. A sociedade pre-
cisa ter à sua disposição todas 
as informações necessárias re-

lativas aos governos e sobre aqueles que 
exercem cargos eletivos ou por livre no-
meação. Quem se submete ao escrutínio 
das urnas ou aceita ocupar funções nas 
máquinas federal, estadual e municipal 
deve estar preparado para prestar contas 
ao distinto público. Não se trata de ne-
nhum favor, mas de obrigação.

Infelizmente, nos últimos anos, ape-
sar de todos os instrumentos previstos 
em lei, transparência tem se tornado 
artigo raro na Esplanada dos Ministé-
rios. Há um movimento deliberado dos 
agentes públicos em sonegar informa-
ções sob os argumentos mais dispara-
tados possíveis. A chancela do sigilo es-
tá se tornando regra quando deveria ser 
exceção. Perde, com isso, todo o país. 
Não por acaso, a frequência de escân-
dalos surpreendem.

O fato mais recente a minar a trans-
parência no setor público vem do 
Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI), chefiado pelo general Augus-
to Heleno. Ele se recusou a informar, 
por meio da Lei de Acesso à Informa-
ção, as agendas sobre os encontros, 
no Palácio do Planalto, entre o presi-
dente da República e os pastores Gil-
mar Santos e Arilton Moura. Os dois 
são acusados de pedirem propinas a 
prefeitos para a liberação de verbas do 
Ministério da Educação. O argumento 
para o sigilo é de que os dados pode-
riam colocar em risco à segurança do 
presidente e de seus familiares.

A mesma justificativa foi usada pa-
ra tirar a visibilidade sobre os gastos 
com cartões corporativos da Presidên-
cia da República — 98% do total estão 
sob sigilo. Entre 2019 e 2021, as des-
pesas nesses cartões passaram dos R$ 
30 milhões. Somente no ano passado, 
foram R$ 11,8 milhões, a maior fatura 
anual em oito anos. Tal decisão contra-
ria determinação do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que, em 2019, exigiu 

a melhora na visibilidade dos gastos. 
Recentemente, a Comissão de Trans-
parência, Fiscalização e Controle do Se-
nado aprovou requerimento para que 
o governo preste informações sobre os 
cartões corporativos presidenciais. A 
petição seguiu para a Mesa Diretora da 
Casa, mas ali parou.

Apesar desse movimento na Comis-
são do Senado, o Congresso encam-
pou, sem constrangimento, o sigilo pa-
ra impedir os eleitores de saberem co-
mo os parlamentares estão manejan-
do as verbas públicas. Trata-se do Or-
çamento secreto, que, neste ano, mo-
vimentará mais de R$ 16 bilhões. Esse 
dinheiro é usado para acalmar a base 
aliada do governo, contudo, sua des-
tinação se dá na escuridão, em nego-
ciações nada republicanas. O descaso 
do parlamento com a transparência é 
tamanho que, a despeito da decisão 
do STF de se jogar luz sobre os bene-
ficiados pelas emendas de relator, tu-
do continua nas sombras.

No Exército, o quadro se repete. No 
ano passado, o Alto Comando determi-
nou sigilo de 100 anos sobre o processo 
que isentou o general Eduardo Pazuel-
lo de punição, mesmo ele tendo contra-
riado as regras da Força ao subir num 
palanque do presidente da República, 
em um comício no Rio de Janeiro. Isso 
é proibido a militares da ativa. A deci-
são provocou um rebuliço nos quartéis, 
pois abriu um precedente perigoso pa-
ra que outros fardados passem por ci-
ma do estatuto que rege a hierarquia na 
caserna, certos da impunidade.

Uma sociedade que preza pela de-
mocracia não pode normalizar esse ti-
po de postura. A falta de transparência 
em qualquer governo é porta aberta pa-
ra manipulação de informações. Falsas 
verdades se disseminam, criando dis-
torções características de autocracias. 
Imperado o sigilo, além de os cidadãos 
não saberem o que ocupantes de car-
gos públicos estão fazendo, jamais po-
derão cobrar como são gastos os im-
postos que pagam. É o ambiente per-
feito para malfeitos.

Sociedade quer
transparência

A falta de prisão perpétua

CIDA BARBOSA

cidabarbosa.df@dabr.com.br

Uma menina de apenas 8 anos saiu de 
casa, no Guará, para comprar doces e, no 
caminho, acabou arrastada a um matagal 
e estuprada. Impossível a gente não cho-
rar ante tamanha crueldade. Uma crian-
ça nas mãos do covarde que ameaçava 
matá-la e à família dela, caso reagisse. É 
de devastar o coração só tentar imaginar 
a dor e o terror que essa garotinha pas-
sou. Tormento que vai ficar marcado pa-
ra sempre na vida dela.

Em outro caso medonho que veio à to-
na nesta semana, ao menos três adoles-
centes indígenas, de até 13 anos, ficaram 
doentes e morreram, em 2020, vítimas de 
abusos praticados por garimpeiros na Ter-
ra Yanomami. Há relatos, ainda, de que um 
garimpeiro estuprou uma criança na re-
gião do Rio Apiaú, após drogar e embebe-
dar os indígenas locais.

Casos assim me fazem lamentar, pro-
fundamente, a proibição de prisão perpé-
tua no Brasil — e nem estou falando em 
pena de morte, embora desgraçados como 
esses não mereçam o ar que respiram. Fa-
lo em deixá-los apodrecer na cadeia até o 
fim de suas miseráveis vidas.

Mantê-los enjaulados permanen-
temente não repara as atrocidades que 

cometeram, mas evita que outros inocen-
tes sejam vitimados. Acreditar que tortura-
dores, estupradores e assassinos de crian-
ças e adolescentes são capazes de se rea-
bilitar e ser devolvidos ao convívio social é 
assumir o risco de repetição das barbáries. 
Não há recuperação possível para esse es-
goto da raça humana.  

É inadmissível que o Brasil continue a 
aceitar passivamente o sofrimento de ino-
centes. Por aqui, nem se cumpre a totalida-
de das sentenças, visto que nossa legislação 
é amplamente favorável a condenados. Es-
sa corja logo ganha as ruas novamente, livres 
para cometer mais perversidades.

Infelizmente, a Constituição proíbe pe-
nas de caráter perpétuo. Deveríamos rever 
esse ponto da Carta Magna. Ao menos, ini-
ciar uma discussão nesse sentido. Preci-
samos ter em vista que crianças e adoles-
centes necessitam de tratamento diferen-
ciado, por sua vulnerabilidade — nenhum 
outro grupo da população é tão indefeso. 
Deixar fora das ruas predadores de meni-
nos e meninas é uma forma eficaz, sim, de 
proteção. Haveria aumento de gastos pa-
ra o sistema prisional? Haveria, claro, mas, 
da forma como vejo, não seriam despesas 
e, sim, investimento. 

» 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

Vergonha nacional
É uma vergonha o que es-

tá acontecendo com as nossas, 
antigamente, briosas Forças Ar-
madas. O sofrido e enganado 
povo brasileiro, que não tem on-
de cair morto, está comprando 
para esses poderosos “servido-
res” fardados do governo, a mi-
lhões de reais saídos dos nos-
sos bolsos, próteses penianas, 
estimulantes sexuais, energé-
ticos, bebidas alcoólicas finas e 
iguarias culinárias inimaginá-
veis nas nossas mesas. Nem nos 
tempos “áureos” da corrupção 
nacional se viu tamanho debo-
che e escárnio com o pudor pú-
blico. É preciso que nos unamos 
nas urnas para extirpar definiti-
vamente da política os malfei-
tores que, com essas desonras 
e afrontas, sangram os nossos 
espíritos e os nossos corações.

 »Lauro A. C. Pinheiro, 
Asa Sul

Hipócritas

É absolutamente revoltante e 
nos deixa pasmos e perplexos a 
situação de estagnação, sobretu-
do ética e moral, em que se en-
contra a “Republiqueta das Ba-
nanas”. De um lado, observamos 
o empenho dos governos local e 
federal, enfim, anunciarem sa-
fra de bonança e prosperidade, 
marcada pela inauguração de 
obras, fartura recorde na expor-
tação de grãos, com destaque 
para a soja ,”ouro da lavoura” — 
dos estrangeiros, claro — sem 
contar em promessas sem fim, 
para 2023... Contudo, na triste e 
medonha realidade, pelo menos 
a esmagadora maioria da popu-
lação do DF e do vasto império 
feudal brasileiro, o que se apre-
senta é um apagado retrato de 
fome, miséria e aumento assustadoramente crescente das po-
pulações em vulnerabilidade — indígenas, quilombolas, ribei-
rinhos, moradores de rua, etc. — quase por completo margina-
lizada, e cada vez mais esquecida, com exceção quadrienal de 
efetivos eleitorais, quando os “neocoronelistas” se recordam de 
seus títulos públicos honorários — evidente que não de cida-
dãos nobres. Porém, são eleitores notoriamente relevantes aos 
interesses eleitoreiros daqueles que se habituaram a subjugar 
as massas operárias pobres e falidas para se perpetuarem con-
tinuamente no almejado Éden do poder. Hipócritas!

 »Nelio Kobra Machado,

Asa Norte

Dúvida sigilosa

O Palácio do Planalto decretou sigilo sobre os encontros 
do presidente com os pastores atravessadores do dinheiro 

público. Que estranho? Onde 
está a transparência de um go-
verno íntegro, em que não há 
corrupção? Ou será que tudo 
não passou de fake news para 
agradar os tolos bolsonarianos?

 »Leonora Lima,

Núcleo Bandeirante

Digitalização

A digitalização dos negócios 
tem impactado companhias de 
tamanhos e setores variados. 
Neste ano, empresas do mun-
do inteiro devem investir 1,7 tri-
lhão de dólares para digitalizar 
as operações, segundo as pre-
visões da empresa de análises 
IDC, 18% mais do que em 2021. 
A transformação digital está em 
todos os lugares. Seja no setor 
público, seja na infraestrutura 
de grandes bancos. Hoje não 
há um só setor que não seja im-
pactado pela digitalização. O 
movimento surgiu com as star-
tups e passou a ser dotado por 
grandes empresas, porque in-
vestir em inovação e digitalizar 
processos é uma forma de for-
talecer os negócios. No agrone-
gócio já é possível prever a ca-
deia de valor da produção agrí-
cola, estimar preços de maté-
ria-prima e a demanda do mer-
cado. Os aeroportos já utilizam 
ferramentas digitais para prever 
o número de passageiros que 
receberão e se preparar para re-
duzir filas e agilizar processos. 
A digitalização está proporcio-
nando uma série de novas fun-
ções e as pessoas precisam es-
tar prontas para assumir esses 
postos de trabalho. A educação 
é sempre a resposta. Na esfe-
ra da digitalização, não há na-
da especialmente diferente no 
Brasil. O país enfrenta os mes-

mos problemas e tem as mesmas oportunidades que ou-
tros. Há uma grande quantidade de dinheiro sendo destina-
da a startups, e vemos empresas avançando na digitalização, 
enquanto outras seguem atrasadas. O Brasil se encontra em 
uma situação à dos países desenvolvidos.

 »Renato Mendes Prestes,

Águas Claras

Percepção

Boa sacada dos marqueteiros de Bolsonaro. Usar os 35 mil 
comprimidos de viagra e 60 próteses penianas infláveis, com-
prados pelas Forças Armadas, na tensa, longa, fascinante, ár-
dua e dura campanha de reeleição do presidente.  

 »Vicente Limongi Netto,

Lago Norte

O chocolate palmeirense vem 
agora em duas versões: Up, com 

quatro gols, e Top, com oito 
gols. Qual delas você prefere? 

Marcos Paulino — Vicente Pires

As mulheres seguem escanteadas 
pelo machismo dominante na 

política. Vejam o que o MDB está 
fazendo com a Simone Tebet. 

Marília Fonseca — Asa Sul

O preço do combustível já 
derrubou três presidentes da 

Petrobras. Mantidos os critérios 
atuais, a estatal, em breve, 
terá o quinto presidente.

Emiliano Dias — Lago Oeste

Inflação nos EUA atinge 8,5% em 12 
meses, maior patamar desde 1981. 
Rebotes da pandemia e conflito na 

Ucrânia na economia mundial. 
José Matias-Pereira — Lago Sul 

Estupros de crianças e mulheres, 
drogadição de indígenas nas 
aldeias... Crise agravada pela 

indolência estimulante ao crime 
da Fundação Nacional do Índio 
que, de tutora, virou madrasta. 

Joaquim Honório — Asa Sul
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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Doutor Ataulpa, há a informação de que a TCB vai suspender 
os ônibus do Gaminha, por falta de estrada. A conservação das 
molas está cara e a companhia está estudando uma maneira 
de suprimir a linha, se não houver melhora da pavimentação. 
(Publicada em 21/2/1962)

A 
história das revoluções industriais é bem 
conhecida. Resumindo: a primeira revo-
lução industrial foi a da máquina a vapor; 
a segunda, a da eletricidade e a terceira, 

a das comunicações. A quarta revolução é a que 
estamos atravessando agora, e não se trata ape-
nas de tecnologia de dados e internet das coisas. 

Trata-se, nas palavras de quem cunhou o 
conceito, o fundador do Fórum Econômico 
Mundial, Klaus Schwab, da “fusão de tecnolo-
gias que estão apagando as linhas entre físico, 
digital e biológico”. 

A biotecnologia é parte vital deste proces-
so. Nas últimas décadas, avançou mais do que 
qualquer outra área científica e tecnológica. Pa-
ra a América Latina, esse campo de ação que re-
voluciona a produção de alimentos, materiais, 
energia e tratamentos médicos, representa uma 
oportunidade única. 

A biotecnologia é usada, praticamente, des-
de o começo da história da humanidade. Po-
demos defini-la como a utilização de agentes 
biológicos (bactérias, leveduras, fungos e vírus) 
para criar produtos novos ou modificar os que 
existem. O vinho, cuja origem os antropólogos 
situam no neolítico, é resultado do processo de 
fermentação produzida pela ação metabólica 
das leveduras, ou seja, é um processo biotec-
nológico. O iogurte, a cerveja ou os antibióti-
cos também são exemplos de desenvolvimen-
tos biotecnológicos.

A biotecnologia moderna vai além, já que 
permite, por meio da engenharia, transferir ge-
nes de um organismo para outro e, assim, mo-
dificar células ou bactérias para que comecem a 
produzir algo que antes não produziam.

Uma parte da opinião pública desconfia de 
algumas dessas inovações, argumentando que 
produzem efeitos negativos sobre a saúde, o 
ambiente e a economia. No entanto, há nesta 
desconfiança um dado chamativo: onde mais 
se observa essa resistência é no âmbito da agri-
cultura, ou seja, na produção de alimentos, so-
bretudo com relação aos cultivos transgênicos. 

A medicina, por outro lado, está desenvol-
vendo, há muitos anos, uma grande quantida-
de de medicamentos biotecnológicos, aplicados 
com enorme êxito e que ninguém questiona, pa-
ra tratar anemia, câncer, artrite reumatoide, os-
teoporoses, doenças raras, etc.

Apesar da resistência, a experiência demons-
tra que a aplicação de desenvolvimentos biotec-
nológicos na agricultura deu grandes resultados. 
Permite produzir mais alimentos na mesma su-
perfície, gerar produtos mais nutritivos e, em al-
guns casos, utilizar menos agroquímicos e fer-
tilizantes. Em um mundo em que a população 
cresce, a demanda por alimentos será maior e a 
biotecnologia contribui para satisfazer essa ne-
cessidade cuidando do meio ambiente.

O plantio direto, a técnica associada ao uso 

de sementes geneticamente modificadas, reduz 
o impacto ambiental da agricultura tradicional 
e contribui para preservar os solos. 

Na América Latina, a biotecnologia tem mos-
trado um grande potencial para melhorar a efi-
ciência da agricultura. A primeira década do sé-
culo 21, a de maior crescimento da região desde 
os anos 1970, se explica, entre outras coisas, pe-
la conjunção dos altos preços das matérias-pri-
mas com a incorporação massiva de tecnologia 
à produção agropecuária.

O desafio para a América Latina e, em par-
ticular para os países com setores agropecuá-
rios dinâmicos e competitivos como Argenti-
na e Brasil, agora passa também pela capaci-
dade de gerar desenvolvimentos biotecnoló-
gicos próprios. Há uma interessante quanti-
dade de projetos com boas possibilidades de 
prosperar, que permitiriam substituir impor-
tações e criar empregos. 

A pesar de que, na maioria dos casos, esses 
projetos ainda precisam percorrer um longo ca-
minho para se consolidarem em escala susten-
tável, o potencial é enorme.

Caso digno de nota é o desenvolvimento da 
soja e do trigo tolerantes à seca. Trata-se do HB4, 
que permite que cultivos sobrevivam melhor a 
solos salinos e superem períodos de seca com 
menor perda de desempenho. 

Para que esse tipo de iniciativa avance, o pri-
meiro desafio das empresas de base biotecno-
lógica é obter financiamento para ter acesso 

à infraestrutura, aos insumos e a equipes pro-
fissionais com as quais possa conseguir um 
produto disruptivo e com possibilidades de 
chegar ao mercado. É essencial aproximar os 
cientistas (muitos instalados em universida-
des ou instituições públicas) ao setor privado, 
que conta com os recursos, mas também com 
a experiência de mercado. 

Os fundos de investimentos, mais dispos-
tos a assumirem riscos do que os empresá-
rios tradicionais, são uma ferramenta nos mo-
mentos iniciais. O Estado é vital para criar as 
condições adequadas para que esses projetos 
prosperem mediante regulação previsível, po-
líticas públicas setoriais eficientes e bem fo-
cadas e estratégias para estimular o setor, co-
meçando pela formação de talentos em dis-
ciplinas como biologia, química, genômica, 
ciência de dados e bioinformática. 

A América Latina estará na linha de fren-
te da biotecnologia mundial? É possível ver o 
potencial, o empenho e o desejo e o bom nível 
dos profissionais, a solidez da base empresa-
rial em alguns setores estratégicos e uma cons-
ciência, cada vez maior, sobre a importância 
da biotecnologia para o futuro. 

Agora, a questão é aumentar os recursos 
em pesquisa e desenvolvimento, tanto públi-
cos quanto privados, e debater o tema de for-
ma transparente, para construir consensos e 
estar à altura de uma oportunidade que não 
vai durar para sempre. 

 » HUGO SIGMAN 
Médico psiquiatra, fundador do Grupo Insud

Biotecnologia além 
da fronteira médica

A
s letras ESG (da sigla em inglês para meio 
ambiente, responsabilidade social e go-
vernança, em tradução livre) estão em 
evidência e são importantes do ponto 

de vista de gestão e, sobretudo, na percepção do 
mercado financeiro. Fundos de investimentos 
estão avaliando as iniciativas ligadas às siglas pa-
ra o direcionamento de seus recursos. Além dis-
so, o mercado também tem considerado o ESG 
nas empresas candidatas à abertura de capital. 

Partindo dessa perspectiva, adotar esse conjun-
to de práticas pode ajudar na constituição de uma 
reputação cidadã e até agregar valor. O ESG tam-
bém tem sido utilizado em campanhas publicitá-
rias para atrair talentos, bem como conquistar e fi-
delizar clientes. De forma semelhante às empre-
sas que anunciavam uma nova certificação ISO, 
começa a aparecer como assinatura de algumas 
marcas a expressão: “Somos uma empresa ESG”.

Contudo, embora tenha relevância signifi-
cativa, o ESG, por si só, está longe de resolver 
os desafios da sobrevivência das organizações 
e assegurar o desempenho da operação em 
meio às imensas adversidades do presente ou, 
até mesmo, de garantir a continuidade dos ne-
gócios no longo prazo. No mundo corporati-
vo, as panaceias têm vida curta, embora, mui-
tas vezes, no momento inicial da onda, sejam 
abraçadas com entusiasmo.

Em um momento complexo e rico em in-
certezas de toda ordem, as empresas não po-
dem ter visão reducionista da realidade na ár-
dua luta para garantir a sustentabilidade dos 
seus negócios. Ser ESG é uma obrigação e se 
trata de algo realmente necessário. Porém, ser 
ESG não é suficiente.

O ponto é que defendo incisivamente um 
mindset mais abrangente no comando das 
empresas. Isso significa dizer que a sigla ESG 

precisa ser complementada com outras letras 
e, se buscarmos simbologia em um elemento 
geométrico, certamente não estamos falando 
de um simples triângulo.

O vetor mais importante ou, até mesmo, 
central dentro de qualquer modelo de gestão 
é a Liderança, com “L” maiúsculo. Sem isso 
nenhuma empresa se autossustenta no longo 
prazo. Afinal, quantas vezes não vimos práticas 
ambientalmente amigáveis e socialmente res-
ponsáveis se dissolverem no enfrentamento da 
primeira crise? Há muitos exemplos em que o 
encolhimento do orçamento, infelizmente, var-
re conceitos altruístas. O que pode manter esse 
tripé da ESG ativo e o negócio vivo é a presen-
ça de líderes em quantidade e qualidade neces-
sárias para executar a estratégia da empresa ou 
pilotar o imprescindível turnaround.

Dessa forma, sempre que perguntam mi-
nha opinião sobre o projeto de transformar a 
organização por meio do ESG, incluo enfati-
camente a letra “L”. Até apelei para uma forma 
lúdica, dizendo que prefiro o “LESG” ao ESG. 
Já ouvi alguns argumentarem que a Liderança 
estaria dentro da Governança. Pode até estar 
num esforço conceitual, mas essa tese não se 
sustenta na prática. 

Muitas organizações bem “arrumadinhas” 
fracassam porque seus líderes são mais gestores 
do status quo do que transformadores na velo-
cidade tão exigida nos dias de hoje. São empre-
sas bem organizadas, mas que patinam pela fal-
ta de líderes protagonistas e empreendedores 
comandando as ações do dia a dia.

O papel da liderança é tão importante e de-
terminante que deve ser ressaltado e não ficar 
implícito ou “escondido”, sob grande risco de 
camuflar o esforço necessário para fazer as em-
presas superarem seus desafios.

A análise do tema não para por aí. Ao apro-
fundar o pensamento, sem esgotar a abordagem 
dos vários fatores que podem levar empresas 
ao sucesso e à longevidade, entendo que mais 
três letras são fundamentais e não podem ser 
extraídas dessa equação. Estou falando do “C”, 
de cliente, “P”, de pessoas, e “R”, de resultados.

Nenhuma empresa será autossustentável 
no longo prazo se não tiver gestão eficaz da ra-
zão de ser de qualquer negócio: os clientes. Sa-
bemos também que, sem políticas competen-
tes para a gestão de Pessoas, capazes de atrair e 
reter talentos diferenciados, a empresa não so-
brevive no médio prazo. E, atenção, não se en-
gane: ainda não inventaram nada melhor que 
o binômio Clientes-Pessoas para gerar resulta-
dos quantitativos e qualitativos relevantes pa-
ra o negócio. Repito que o ESG é muito neces-
sário e fico feliz pelo fato de as empresas des-
pertarem para a importância desses três fato-
res. Entretanto, é necessário a complementa-
ção com o CPR, além do fator liderança como 
fator de exponencialização.

Da mesma forma, para aqueles que argu-
mentam que gestão de clientes, pessoas e re-
sultados podem estar contemplados no concei-
to de boa governança, reitero o quão pode ser 
mais benéfico identificarmos com clareza cada 
um desses componentes. Assim, o guarda-chu-
va da palavra governança não tira a atenção que 
precisamos dar a esses fatores tão decisivos pa-
ra o sucesso e sustentabilidade de um negócio.

Não há caminho fácil para se chegar ao “S”, 
de sustentabilidade. Ter o selo de “Empresa 
ESG” é um bom passo. Porém, proponho co-
mo próximo patamar promovermos a certi-
ficação de “Empresa ESG com Excelência na 
Gestão de Clientes, Pessoas e Resultados de-
rivados do seu Capital Liderança”. 

 » CÉSAR SOUZA
Presidente do Grupo Empreenda, consultor, palestrante, professor e escritor

O desafio empresarial não 
é ser ESG, mas sim LESG

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

Na mitologia grega, a Hidra de Lerna aparece como um 
monstro com corpo de dragão e várias cabeças de serpen-
te, que habitava o grande pântano da Argólia. Quando cor-
tada uma de suas cabeças, outras nasciam em seu lugar, o 
que significava ser esse um monstro impossível de ser ven-
cido pela força humana.

Para alguns historiadores, essa seria uma alegoria que ten-
tava explicar doenças como aquelas transmitidas por mos-
cas ou mesmo pela água contaminada que matavam as pes-
soas por infecções microscópicas, bacteriológicas e outras 
enfermidades desconhecidas naquele período. De qualquer 
forma, a lenda dessa besta sobreviveu por dezenas de sécu-
los, querendo significar ou reafirmar as limitações huma-
nas frente a um problema, que, por suas características, se 
encontra num nível inalcançável para as pessoas comuns.

Tal ideia figurada pode muito bem ser transportada pa-
ra os tempos atuais, em nosso país, para explicar a comple-
xidade e mesmo a tarefa monumental que o combate à cor-
rupção requer das forças humanas, uma vez que sua origem 
e defesa é feita justamente por pessoas poderosas e de gran-
de preponderância junto aos governos. O cidadão comum, 
mesmo diante do entendimento de que essa é uma urgên-
cia nacional, se vê incapacitado e mesmo impendido de lu-
tar contra esse monstro de múltiplas cabeças.

A corrupção, ao adquirir um status de problema sistêmico, 
se transformou numa Hidra de Lerna moderna que, se não for 
dizimada a tempo, fará  toda a nação de vítima. Suas várias 
cabeças representam os diversos estamentos dentro da má-
quina do Estado, dominados e infectados por esse monstro.

Quando se combate um, outro nasce em seu lugar, tor-
nando essa tarefa um trabalho apenas para os deuses. No 
nosso caso particular, esses deuses, ou pessoas extraordi-
nariamente capacitadas para combater essa praga existi-
ram por um breve período de tempo, mostrando ser pos-
sível enfraquecer e até matar essa Hidra que hoje habita o 
pântano da Praça dos Três Poderes.

Trata-se de uma tarefa sobre-humana ou, mais precisa-
mente, suprapartidária. A questão é que todo esse trabalho 
tem, necessariamente, que ser iniciado dentro do Congres-
so, com a formação de uma bancada numerosa e disposta a 
pôr um fim ao monstro.

Ao que os brasileiros assistem hoje, entre inertes e impo-
tentes, é a resistência ao combate a essa praga e até a sua 
defesa aberta, vinda justamente de quem menos se podia 
esperar esse comportamento malsão. Unidos nesse desidé-
rio estão todos os Poderes da República, com o Judiciário 
na frente, e  o Legislativo e o Executivo na retaguarda. As 
várias cabeças dessa Hidra são compostas ainda por em-
presários envolvidos na Lava-Jato e os mais caros escritó-
rios de advocacia do país, o Tribunal de Contas da União 
(TCU). Há poucos dias, o ainda candidato e um dos paladi-
nos no combate à corrupção Sergio Moro denunciou a tra-
ma que vem sendo levada a cabo para anular todas as sen-
tenças oriundas da Operação Lava-Jato.

Aos poucos, cada procurador que atuou contra os pode-
rosos vão sendo premidos contra a parede. Pedidos de in-
denização em dinheiro por supostos abusos são facilmente 
referendados pela Justiça, como foi o caso da recente envol-
vendo Deltan Dallagnol e o chefão petista. Agora, novamen-
te o TCU move ação contra Dallagnol por gastos em diárias 
durante a execução da Lava-Jato. Para ele, o que Tribunal de 
Contas está mostrando com essa decisão é que se tornou ab-
solutamente perigoso combater a corrupção no Brasil. Além 
disso, toda essa movimentação de procuradores, indo e vin-
do de diversas partes do país, possibilitou a recuperação de 
mais de R$ 15 bilhões desviados por essa sofisticada quadri-
lha formada por políticos e empresários.

Até este mês, R$ 25 bilhões, não corrigidos haviam sido 
recuperados graças à atuação dos antigos procuradores da 
Lava-Jato, sendo que a Petrobras é uma das maiores benefi-
ciárias dessa devolução. Para Deltan, qualquer cálculo sim-
ples de economicidade pode provar que a Lava-Jato foi boa 
para o país. Na opinião dele, o que há em todo esse proces-
so, é uma clara retaliação e intimidação aos antigos procu-
radores. Querem, por todos os meios, caçar direitos políti-
cos e punir quem ousou investigar poderosos da República.

A mensagem recebida pelos brasileiros que, bestifica-
dos, acompanham essas ações tortas é de que, futuramen-
te, ninguém ouse combater a corrupção. Dallagnol diz que 
essa luta contra os corruptos só terá efetividade caso a po-
pulação consiga eleger uma grande bancada dentro do Con-
gresso comprometida com o combate à corrupção, o fim do 
foro privilegiado, o fim dos fundos partidários e eleitorais, 
a prisão em segunda instância e outras pautas de interesse 
da ética pública.

Hidra de Lerna

“Os lugares mais sombrios do inferno 
são reservados para aqueles que 
mantêm sua neutralidade em tempos 
de crise moral.”
Dante Alighieri

Imobilidade
 » Na Comercial da 307 Sul, um contêiner no meio da 

calçada impede cadeirantes de seguir caminho.

Honra ao mérito
 » Amigos de dona Inas Valadares estão convidados a 

participar, no próximo dia 18, da homenagem às 70 
pioneiras, no auditório do Centro de Convenções Ulisses 
Guimarães. A iniciativa é da Secretaria de Turismo.

Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br
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H
á algum tempo se sabe 
que a prática de exercí-
cios ajuda a proteger o 
cérebro dos danos asso-

ciados ao envelhecimento. Ago-
ra, um estudo divulgado na re-
vista Neurology, da Academia 
Norte-Americana de Neurolo-
gia, aponta os mecanismos en-
volvidos nessa relação. O artigo, 
do Centro de Pesquisas Inserm, 
na França, sugere que, ao ajudar 
a manter níveis de insulina e fa-
vorecer um índice de massa cor-
poral (IMC) saudável, as ativida-
des físicas funcionam como um 
escudo cerebral, evitando enco-
lhimento do volume do órgão. 
Assim, ajudam a evitar ou pos-
tergar a demência.

“Esses resultados podem nos 
ajudar a entender como a ativi-
dade física afeta a saúde do cére-
bro, o que nos guiará no desen-
volvimento de estratégias para 
prevenir ou retardar o declínio 
relacionado à idade na memó-
ria e nas habilidades cognitivas”, 
disse a principal autora, Géral-
dine Poisnel. “Adultos mais ve-
lhos que são fisicamente ativos 
obtêm benefícios cardiovascula-
res, o que pode, também, resul-
tar em maior integridade estru-
tural do cérebro.” Em contraste, 
os pesquisadores descobriram 
que a relação entre o exercício e 
o metabolismo da glicose no ór-
gão não foi afetada pelos níveis 
de insulina ou pelo IMC. Essa di-
minuição pode ser observada em 
pessoas com demência.

O estudo envolveu 134 pes-
soas com idade média de 69 
anos, que não apresentavam 
problemas de memória. Elas 
responderam a questionários 
sobre o nível de atividade físi-
ca praticado no ano anterior à 
pesquisa, além de passarem por 
exames de imagem cerebral pa-
ra medir o volume do órgão e o 
metabolismo da glicose. Tam-
bém foram coletadas informa-
ções sobre IMC e taxas de insuli-
na, bem como colesterol e pres-
são arterial, entre outros fatores.

Pessoas que praticavam mais 
atividade física tinham um vo-
lume total maior de massa cin-
zenta no cérebro do que aque-
las que reportaram uma quanti-
dade menor de exercícios, com 
uma média de cerca de 550 mil 
milímetros cúbicos, em compa-
ração com 540 mil. Quando os 
pesquisadores analisaram ape-
nas as áreas afetadas pela doen-
ça de Alzheimer, encontraram os 
mesmos resultados. Aquelas que 
se exercitavam com maior fre-
quência também apresentaram 
taxas médias de metabolismo de 
glicose mais elevadas. 

Um nível maior de ativida-
de física, contudo, não foi as-
sociado à quantidade de placas 
amiloides no cérebro. Esses 
depósitos gordurosos são um 
marcador de Alzheimer, ressal-
ta Poisnel. De acordo com ela, 
embora a relação entre os exer-
cícios e a robustez do volume 
cerebral tenha sido percebi-
da neste e em outros estudos, 
são necessárias mais pesqui-
sas para a compreensão deta-
lhada dos mecanismos envol-
vidos. Ainda assim, a cientis-
ta explica que o trabalho lan-
çou mais luz sobre o tema. 
“Manter um IMC mais baixo 
por meio da atividade física 
pode ajudar a prevenir distúr-
bios no metabolismo da insu-
lina, que são frequentemente 
observados no envelhecimen-
to, promovendo, assim, a saú-
de do cérebro”, disse.

Expectativa

Uma outra pesquisa divulga-
da ontem na revista The British 
Medical Journal também refor-
çou o papel protetor do estilo de 
vida saudável contra o envelhe-
cimento do cérebro. Segundo o 
estudo, além de uma expectati-
va de vida mais longa, hábitos co-
mo atividades físicas, dieta pobre 
em gordura animal e estímulos 
cognitivos também ajudam a vi-
ver mais tempo e sem demência.

Estima-se que o número de pessoas com demência chegue a 150 milhões em 2050: exercícios evitam perda de volume cerebral

Piqsels/Divulgação

Depois de levar em conta 
outros fatores potencialmen-
te influentes, incluindo ida-
de, sexo, etnia e educação, os 
pesquisadores da Suíça e dos 
Estados Unidos descobriram 
que, em média, a expectativa 
de vida total aos 65 anos em 
mulheres e homens com esti-
lo de vida saudável era de 24,2 
e 23,1 anos, respectivamente. 
Mas para partipantes do sexo 
feminino e masculino com há-
bitos mais insalubres, a longe-
vidade era menor: 21,1 e 17,4 
anos, respectivamente.

Entre mulheres e homens 

com estilo de vida saudável, 
10,8% e 6,1% viveram com Al-
zheimer por 2,6 e 1,4 anos, res-
pectivamente. Esse tempo foi 
maior nos participantes que 
tinham hábitos considerados 
ruins: 19,3% das voluntárias 
passaram 4,1 anos com o dis-
túrbio degenerativo, e 12% dos 
voluntários viveram 2,1 anos 
com o problema. Aos 85, essas 
diferenças eram ainda mais no-
táveis, disseram os cientistas. 

Esforços globais 

Embora tenha usado dados 

populacionais com acompa-
nhamento de longo prazo, a 
pesquisa é observacional; por 
isso, não estabelece uma rela-
ção de causa e efeito. No entan-
to, os pesquisadores concluem: 
“Esta investigação sugere que 
uma expectativa de vida prolon-
gada devido a um estilo de vida 
saudável não é acompanhada 
por um aumento no número de 
anos vivendo com Alzheimer”.

Em um editorial associado 
ao artigo e publicado no The 
British Medical Journal, Hwa-
Jung Choi, pesquisadora da 
Universidade de Michigan 

destaca as “implicações im-
portantes para o bem-estar das 
populações em envelhecimen-
to e para as políticas e progra-
mas de saúde pública relacio-
nados’’. Ela argumenta que o 
desenvolvimento e a imple-
mentação de intervenções pa-
ra reduzir o risco de demências 
é “extremamente importante’’ 
nos esforços globais para dimi-
nuir a pressão sobre sistemas 
de saúde. “Promover estilos de 
vida saudáveis pode aumentar 
os anos de vida sem demência, 
ao atrasar o início da neurode-
generação”, conclui. 

Implicações para políticas públicas 

Alimentação ajuda a evitar demência, diz estudo 

Piqsels/Divulgação

Um estudo com tutores de 
mais de 2,5 mil cães sugere que 
dietas veganas balanceadas po-
dem ser mais saudáveis e me-
nos perigosas do que as conven-
cionais ou à base de carne crua. 
Andrew Knight, da Universida-
de de Winchester, no Reino Uni-
do, publicou o resultado na re-
vista Plos One. 

Knight diz que muitos fato-
res podem influenciar os tu-
tores a escolherem dietas não 
convencionais para seus pets, 
incluindo preocupações com o 
meio ambiente, tratamento dos 
animais utilizados como ali-
mento e a saúde dos mascotes. 

No entanto, são poucas as pes-
quisas que comparam esses re-
gimes alimentares.

Para ajudar a esclarecer os 
potenciais efeitos à saúde de di-
ferentes dietas de cães, Knight 
e colegas analisaram dados de 
2.536 cães alimentados com 
carne cozida/assada, crua ou 
com dieta vegana. A pesquisa 
incluiu perguntas como o nú-
mero de visitas ao veterinário, 
uso de medicamentos e distúr-
bios específicos do animal.

A análise estatística sugeriu 
que, em geral, os cães com dietas 
convencionais eram menos sau-
dáveis do que alimentados com 

carne crua ou dietas veganas. Os 
pesquisadores sugerem que es-
tudos em larga escala, transver-
sais e longitudinais de cães man-
tidos em dietas diferentes, e que 
utilizam dados como resultados 
de exames clínicos veterinários, 
podem produzir resultados de 
maior confiabilidade.

Ainda assim, afirmam que 
pesquisas anteriores associa-
ram dietas carnívoras-crudívo-
ras ao aumento do risco de pa-
tógenos e deficiências nutricio-
nais. À luz das descobertas no-
vas e prévias, os cientistas suge-
rem que uma alimentação vega-
na nutricionalmente balanceada 

pode, de fato, ser a escolha mais 
saudável e menos perigosa para 
os cães. “Acreditamos que nosso 
estudo com 2.536 cães é, de lon-
ge, o maior publicado até ho-
je, explorando os resultados de 
saúde de cães alimentados com 
dietas veganas e à base de carne. 
Analisamos uma série de dados 
objetivos, bem como as opiniões 
dos proprietários e relatamos 
avaliações veterinárias sobre a 
saúde dos animais. O estudo re-
velou que as escolhas alimen-
tares mais saudáveis e menos 
perigosas para cães são dietas 
veganas nutricionalmente sau-
dáveis”, escreveram, no artigo.

Dieta verde é melhor para cães
AnimAis dE EstimAção

Regime alimentar vegano melhorou a saúde dos pets

Reprodução / Twitter

Géraldine Poisnel: maior 
integridade do órgão

Arquivo pessoal 

Um escudo para o 
cérebro Cientistas descobrem novos mecanismos que explicam como a prática 

de atividades físicas protege contra demência. Outros hábitos saudáveis 
também aumentam a longevidade, sem elevar o risco de Alzheimer 

O número de pessoas que vi-
vem com Alzheimer e outras en-
fermidades neurodegenerativas 
deve triplicar em todo o mun-
do até 2050, passando de cer-
ca de 57 milhões em 2019 para 
152 milhões em 2050, segundo 
a Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Um dos fatores de ris-
co para a demência é justamen-
te a idade avançada. Assim, vi-
ver mais pode significar um au-
mento nos anos passados com 
o comprometimento cognitivo, 
uma questão pouco explorada 
que motivou o estudo, conduzi-
do por cientistas norte-america-
nos e suíços.

A pesquisa analisa dados 
de 2.449 participantes com 65 
anos ou mais (idade média de 
76), sem histórico de demên-
cia, cujos dados estão disponí-
veis em um grande estudo epi-
demiológico, o Projeto de Saú-
de e Envelhecimento de Chica-
go. Os voluntários preencheram 
questionários detalhados sobre 
dieta e estilo de vida. Os pes-
quisadores desenvolveram uma 
pontuação, considerando uma 
dieta híbrida mediterrânea-
Dash (rica em grãos integrais, 
vegetais de folhas verdes e fru-
tas vermelhas, e pobre em ali-
mentos rápidos/fritos e carnes 

vermelhas); atividades cogniti-
vamente estimulantes (ler, visi-
tar um museu ou fazer palavras 
cruzadas); pelo menos 150 mi-
nutos por semana de exercício 
físico; não fumar, e consumo de 
álcool baixo a moderado.

Para cada fator, os partici-
pantes receberam uma pontua-
ção de um, se atendessem aos 
critérios de saudável, e de zero, 
se não o fizessem. As variáveis 
foram somadas para produzir 
um resultado que podia chegar 
até cinco. Pontos mais altos in-
dicavam um estilo de vida mais 
salutar, de acordo com o consi-
derado pelos cientistas.
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A luta de quem vive no 
campo e quer estudar

Escolas que atendem crianças do meio rural enfrentaram dificuldades durante a pandemia. 
Com a volta ao presencial, o desafio não acabou para os alunos e suas famílias

A
lunos de escolas rurais 
tiveram dificuldades du-
rante a pandemia, mas 
não somente por falta de 

acesso à internet ou pela defasa-
gem na aprendizagem. Enquanto 
muitos pais tinham de conhecer 
plataformas educacionais, bai-
xar aplicativos e assistir a vídeos, 
dentro de casa havia preocupa-
ções maiores: faltava comida. 
Boa parte dos 24.458 alunos das 
80 escolas de campo do Distrito 
Federal depende do sistema edu-
cacional para se alimentar. Mui-
tos problemas persistem, mes-
mo após a retomada das aulas 
presenciais.

Diretor da Escola Classe Buca-
nhão, de Brazlândia, Ronaldo Bon-
tempo, 41 anos, detalha o impacto 
causado pela covid-19 no cotidia-
no dos alunos. “Aqui é uma zona 
rural, muitas famílias trabalham 
com a agronomia. Com a pande-
mia, muitos perderam seus em-
pregos, e alguns tiveram de voltar 
para os seus estados de origem, fa-
zendo com que alunos saíssem da 
escola”, lamenta Ronaldo.

Além disso, o diretor ressal-
ta que os alunos que permane-
ceram no DF também deixaram 
de frequentar a escola na vol-
ta do ensino presencial, pois os 
pais não tinham como mandá
-los. “Você acha que um pai ou 
uma mãe, estando em dificulda-
de financeira, vai se preocupar 
com educação? A prioridade é 
colocar comida na mesa”, cons-
tata. “Com isso, nosso principal 
desafio — por ser uma escola do 
campo e de uma comunidade 
humilde — foi manter o aluno 
estudando. Quando ele não tem 
o que comer e os pais estão de-
sempregados”, descreve o diretor.

Vice-diretora da Escola Classe 
Ipê (Núcleo Bandeirante), Daia-
ne Gonçalves, 39, também desta-
ca os problemas que as famílias 
dos alunos enfrentaram nos dois 
últimos anos. “Entramos den-
tro da casa das crianças. Vimos e 
sentimos toda a dificuldade que 
elas viviam, dificuldades básicas. 
Começamos, então, a pensar por 
outros vieses”, relata.

Foi a partir daí que elas come-
çaram uma campanha de arreca-
dação de cestas básicas para as fa-
mílias. “Estava faltando tudo pa-
ra elas. Como é que a gente esta-
va exigindo tudo isso: que apren-
dam a saber baixar um programa?”, 
questiona. Após isso, a coordena-
dora pedagógica Lucélia Ferreira, 
41, disse que a equipe passou a 
dar palestras para auxiliar os pais. 
“Os tutoriais chegaram a passar 
de 100”, conta. Entre eles, estavam 
como baixar um aplicativo, como 
abrir um PDF e como responder 
formulário no Google forms.

Depois da pandemia, ao retor-
nar ao presencial, os desafios con-
tinuam. Os professores relatam, 
atualmente, o quanto os alunos es-
tão atrasados, questão que preocu-
pa a todos. Segundo a vice-direto-
ra, um aluno de segundo ano pare-
ce que está no primeiro, não só na 
questão educacional, mas compor-
tamental e disciplinar. “Muitas ve-
zes, a sociedade, as pessoas, os pais, 
não entendem que a escola não é 
só notas. Tem muitos pais que che-
gam aqui perguntando: qual é a 
nota do meu filho? A educação vai 
além disso. Essas crianças ficaram 
atrasadas em outras questões além 
de ler e escrever. São fatores com-
portamentais, do convívio huma-
no, que se aprende vindo para a 
escola, convivendo com os alunos 

 » ANA LUISA ARAUJO
 » ARTHUR DE SOUZA

e professores, e enfrentando con-
flitos cotidianos para o amadure-
cimento”, esclarece a diretora da 
Escola Classe Ipê, Leisy Lino, 51.

Além de a escola lidar com o en-
sino fundamental I — crianças do 
1º ao 5º ano — a instituição ofere-
ce ensino integral de 10 horas, com 
quatro refeições ao longo do dia. 
No total, são 11 ônibus que bus-
cam e levam as crianças, e somen-
te um deles não vai por estrada de 
chão. “Nossa escola é um caso de 

sucesso? Sim. Mas ainda 
há muito o que conquis-
tar”, aponta a diretora, de-
pois de mostrar biodigesto-
res recém-construídos pa-
ra tratar o esgoto da esco-
la. Leisy frisa que na região 
essa questão é muito difícil, 
por se tratar de uma zona 
rural. Novas salas de aulas 
foram construídas. Junto 
a elas, foram erguidos um 
novo refeitório com capa-
cidade maior, bem como 
uma cozinha, uma direto-
ria e um parquinho.

A aluna do 4º ano na 
EC dos Ipês Rafaelly Fer-
nandes, 8, conta que sen-
tiu saudades de estudar na 
escola durante a pande-
mia. Apesar de a sua mãe 
criar galinhas, a criança diz 

que não há galinhada como a que é 
servida na escola. A estudante até 
gostou de ficar em casa, mas en-
tendia que isso também a preju-
dicava. “Quando a gente não veio 
para a escola, fiquei com saudade 
de brincar e também queria ver co-
mo é que estava a escola”, conta.

A mãe de Rafaelly, Sandra 
Chiarelly, 37 anos, dona de ca-
sa, fala sobre as dificuldades en-
frentadas no período pandêmico. 

“Tivemos de nos acostumar com 
isso tudo. Ela falava o tempo todo 
que queria voltar para a escola, 
que estava com saudade da pro-
fessora e da própria galinhada da 
escola. O psicológico fica muito 
afetado em razão do afastamen-
to dos colegas e do convívio. Ra-
faelly não via a hora de poder ter 
uma rotina normal novamen-
te”, conta.

Mais problemas

Outro desafio enfrentado pelos 
alunos é em relação ao acesso à es-
cola. Segundo Ronaldo Bontempo, 
diretor da Escola Classe Bucanhão, 
dois ônibus atendem os estudantes. 
Mas a reclamação fica por conta das 
vias esburacadas e não pavimenta-
das, que estão apenas em terra ba-
tida. “No período de chuva, parte 
da via que dá acesso a nossa esco-
la se torna uma fusão de lama e bu-
raco. Com isso, os ônibus que nos 
atendem acabam atolando ou que-
brando, e os alunos chegam atrasa-
dos ou, às vezes, acabam nem vin-
do para a escola”, reclama.

Cláudia Souza, 43, é produto-
ra e mãe da Emanuely Souza, 10, 
que estuda na EC Bucanhão. A 
mãe conta que é recorrente os atra-
sos durante o trajeto até a escola. 

“Outro dia, ficamos no ponto de 
ônibus, das 11h até as 14h, e ele não 
passou”, afirma Cláudia. O diretor 
da escola diz que já acionou os ór-
gãos competentes para saber sobre 
a pavimentação da via. “Tivemos a 
resposta que existem projetos, po-
rém, nada concreto. Nunca estipu-
laram uma data para que seja fei-
to”, comenta.

Situação parecida enfrenta a di-
retora da Escola Classe Polo Agríco-
la da Torre, também em Brazlândia. 
Roberta Fontinele, 41, afirma que 
quatro ônibus atendem os alunos, e 
a reclamação também fica por con-
ta da pavimentação. “Quando cho-
ve, o problema é a lama; no perío-
do de seca, é a poeira, que chega a 
causar doenças respiratórias, prin-
cipalmente nas crianças. Certa vez, 
um ônibus atolou e, quando outro 
tentou ajudar, também ficou preso”, 
relata a diretora. O Departamento 
de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal (DER-DF) afirma que a pavi-
mentação das instituições mencio-
nadas está prevista para este ano e 
está em fase de projeto.

Questionada, a Secretaria de 
Educação do Distrito Federal in-
formou que as dificuldades en-
frentadas pelas escolas do campo 
durante a pandemia foram a falta 
de sinal de internet e estudantes 

sem aparelhos tecnológicos. A 
pasta destacou que desenvolveu 
ações como o programa Escola 
em Casa DF, que entregou material 
impresso a estudantes que não ti-
nham acesso à internet. Também 
foram veiculadas teleaulas na TV 
Justiça, TV União e TV Gênesis du-
rante três meses, em 2020. Na lista 
de itens do Cartão Material Esco-
lar, foi incluído o chip de celular, 
que possibilitou acesso à internet 
aos alunos da rede pública. 

Também durante a crise sa-
nitária, o GDF concedeu o auxí-
lio do Bolsa Alimentação a mais 
de 82 mil alunos da rede públi-
ca. O benefício foi instituído em 
2020 pelo governador Ibaneis 
Rocha para garantir a seguran-
ça alimentar e nutricional des-
ses estudantes enquanto durasse 
a suspensão das aulas por força 
da pandemia da covid-19.

“Acho que nós temos que ser 
mais assistidos. Os alunos que 
frequentam este tipo de insti-
tuição têm mais desafios, em 
todos os setores. Até nós, co-
mo escola, temos dificuldade 
de conseguir pessoal, mesmo 
um educador social, por con-
ta da distância”, comenta a di-
retora da Escola Classe Polo 
Agrícola da Torre.

Essas crianças ficaram 
atrasadas em outras questões 
além de ler e escrever. São 
fatores comportamentais, 
do convívio humano, que se 
aprende vindo para a escola, 
convivendo com os alunos e 
professores, e enfrentando 
conflitos cotidianos para o 
amadurecimento”

Leisy Lino, diretora da Escola Classe Ipê

Alunos da Escola da Torre, em Brazlândia

Fotos: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Escola da Torre, na zona rural 
de Brasília. Estrada de chão 
dificulta o trajeto de alunos, que 
chegam atrasados 
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GDF vai anular PPP do 
Centrad e assumir o complexo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) vai anular a PPP que deu origem ao Centro 
Administrativo em Taguatinga (Centrad). Ele acatou a avaliação de uma comissão, criada 

há dois anos, que analisou detalhadamente a concessão do empreendimento para o 
consórcio formado pela Via Engenharia e pela Odebrecht. O Governo do DF deverá 

ficar com o complexo erguido em Taguatinga e pagar uma indenização para a iniciativa 
privada. Pelo modelo de negócio, o GDF não investiu recursos próprios. O dinheiro 

saiu de um financiamento da Caixa Econômica, e o Executivo local deveria pagar pela 
gestão dos prédios. Agora, Ibaneis aguarda o levantamento do valor da indenização para 
decidir um destino para o Centrad, que se tornou um elefante branco nos últimos anos.

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

DIREITOS HUMANOS /

Placa é alvo de peleja na CLDF

Deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos) pede a retirada da indicação, na porta, de um 

U
m banheiro sem gênero 
tem dado o que falar na Câ-
mara Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF). Após o de-

putado distrital Rodrigo Delmas-
so (Republicanos) enviar um ofí-
cio, em 6 de abril, para a Secreta-
ria de Saúde (SES-DF) criticando o 
espaço sinalizado na entrada com 
uma ilustração em que a metade 
da figura é masculina e a outra é 
feminina, no Adolescentro, da Asa 
Sul. O parlamentar pediu a retira-
da da placa. Presidente da Comis-
são de Defesa dos Direitos Huma-
nos, Cidadania, Ética e Decoro Par-
lamentar na CLDF, o distrital Fábio 
Félix (PSol) discordou do colega e 
solicitou que o espaço seja man-
tido dentro da unidade que aten-
de, também, pessoas transsexuais.

Ao Correio, Delmasso ressaltou 
que o ofício enviado por ele repre-
senta a preocupação dos pais com 
a integridade física e sexual das fi-
lhas. “Para se defender o direito de 
uns, não se pode colocar em ris-
co a segurança de outros, princi-
palmente dos mais indefesos. Os 
banheiros unificados obrigam as 
adolescentes a usarem o banheiro 
com homens, as colocando em ris-
co de abuso, e/ou constrangimen-
to”, destacou o parlamentar.

Banheiro “sem gênero” é individual. No Adolescentro há, também, o masculino e o feminino

 Reprodução/Site do Deputado Delmasso
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banheiro sem gênero no Adolescentro, na Asa Sul. Fábio Félix (PSol) discorda e afirma que o espaço deve ser mantido

Fábio Félix alega que a retirada 
da placa é uma violação dos direi-
tos humanos, pois o banheiro em 
questão é de uso individual, não 
sendo compartilhado por ninguém, 
independentemente do sexo e do 
gênero. “A identificação do ba-
nheiro como ‘sem gênero’ não co-
loca ninguém em situação de vul-
nerabilidade ou insegurança de 
qualquer tipo”, ressalta o ofício do 

deputado enviado à SES-DF, na 
terça-feira. No local, há banhei-
ros femininos e masculinos para 
o uso das pessoas que se reconhe-
cem no gênero binário.

Localizado na Asa Sul, o Ado-
lescentro é voltado para o públi-
co infanto-juvenil e possui aten-
dimento em saúde mental espe-
cializado para adolescentes de 12 
a 17 anos, como transtorno de 

aprendizagem, déficit intelectual, 
transtorno do espectro autista, vi-
vência de violência sexual ou físi-
ca, depressão, ansiedade e trans-
tornos alimentares. O espaço ofe-
rece aos adolescentes atendimen-
to ambulatorial com uma aborda-
gem multiprofissional, compos-
ta por pediatra, psiquiatra, psi-
cólogo, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 

assistente social, entre outros.
Em nota, Fábio Félix destaca 

que “a identificação de banheiros 
como ‘sem gênero’ é uma ação 
adotada intencionalmente para 
garantir o bem-estar das pessoas 
transexuais, travestis, intersex e to-
da e qualquer pessoa que não se 
identifique como homem ou como 
mulher”. Para finalizar, o deputado 
ressalta que transfobia é crime e re-
comenda que a pasta da Saúde não 
tome qualquer atitude que tenha o 
objetivo ou resulte em discrimina-
ção em razão de orientação sexual 
ou identidade de gênero.

No documento enviado à secre-
taria, o deputado Fábio Félix afir-
ma que compete à comissão inves-
tigar denúncias de violação dos di-
reitos humanos e cidadania. Nes-
se sentido, o ofício ressalta que “tal 
ação, especialmente em um órgão 
público, visa à inclusão de todas as 
pessoas e o enfrentamento a todas 
as formas de discriminação”.

Segundo a SES-DF, a deman-
da do distrital Rodrigo Delmasso 
foi recebida e está em análise para 
verificação da existência de políti-
ca pública voltada ao tema. O pra-
zo de resposta ao questionamen-
to do parlamentar é 27 de abril. 
Para o ofício enviado pelo depu-
tado Fábio Félix, o pedido é que a 
resposta da pasta seja enviada em 

um prazo de 30 dias corridos para 
explicações acerca dos andamen-
tos dados ao caso.

Para a especialista em direi-
tos humanos, Alejandra Pascual, 
a criação de um banheiro indivi-
dual sem gênero é algo maravi-
lhoso e não oferece riscos. Com 
isso, a população deve reconhe-
cer a importância disso. “É al-
go próprio de cada ser huma-
no nascer com essa orientação 
e identidade, mas tem gente que 
ainda tenta impor essa condição 
binária”, argumenta a professo-
ra. “O direito vai mudando con-
forme vai mudando a sociedade, 
no sentido, de se reconhecer pe-
los direitos humanos essas lutas 
do grupos que foram silenciados 
e excluídos”, defende Alejandra.

A professora frisa que esse re-
conhecimento traz dignidade pa-
ra quem não se identifica com o 
gênero binário (masculino/femi-
nino). “Precisamos reconhecer es-
sa diversidade, mas existem pes-
soas que se negam a reconhe-
cer os diferentes do estereótipo de 
homem e mulher. Isso é algo que 
existe, lamentavelmente, na so-
ciedade. É um princípio que deve 
ser respeitado, trata da dignidade 
humana. É o respeito a essas pes-
soas em suas diversidades”, com-
pleta a especialista.

Divulgação/PDT

Marcello Casal JrAgência Brasil
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GDF vai anular PPP do 
Centrad e assumir o complexo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) vai anular a PPP que deu origem ao Centro 
Administrativo em Taguatinga (Centrad). Ele acatou a avaliação de uma comissão, criada 

há dois anos, que analisou detalhadamente a concessão do empreendimento para o 
consórcio formado pela Via Engenharia e pela Odebrecht. O Governo do DF deverá 

ficar com o complexo erguido em Taguatinga e pagar uma indenização para a iniciativa 
privada. Pelo modelo de negócio, o GDF não investiu recursos próprios. O dinheiro 

saiu de um financiamento da Caixa Econômica, e o Executivo local deveria pagar pela 
gestão dos prédios. Agora, Ibaneis aguarda o levantamento do valor da indenização para 
decidir um destino para o Centrad, que se tornou um elefante branco nos últimos anos.

PDT escala Leila para 
entrar em campo

Depois de conversas com 
vários partidos, a senadora Leila 
Barros (DF) terá a pré-candidatura 
confirmada nesta segunda-feira pelo 
PDT. Leila se elegeu pelo PSB, migrou 
para o Cidadania, mas recebeu o 
abrigo dos pedetistas. Apesar do 
ato, com a presença de Ciro Gomes, 
candidato à Presidência pelo PDT, 
pode ser que Leila não vá até o 
fim. A senadora tem dois meses de 
treino antes de entrar em campo. As 
convenções ocorrem no fim de julho, 
começo de agosto. Leila terá esse 
tempo para ensaiar jogadas, pensar 
em táticas e escalar um time. Sozinha 
— ou apenas com o PDT — ela terá 
muita dificuldade para deslanchar. A 
aliados, Leila diz que quer um tempo 
de visibilidade para se firmar e, lá na 
frente, tomará uma decisão, ao lado 
do presidente nacional, Carlos Lupi, 
e de Ciro Gomes, que precisa de 
palanques regionais.

Sem o PT

Leila Barros poderia ser candidata ao governo 
em uma via mais centro-esquerda. Ele teria o apoio 
do PSB e do PT. Antes da senadora migrar para o 
Cidadania, Leila recebeu mensagens de que poderia 
conversar com Lula e seria bem-vinda em uma 
aliança do PT com o PSB, fortalecida agora com 
a chapa Lula-Alckmin. Leila, no entanto, avaliou, 
com base em pesquisas qualitativas, que a rejeição 
a Lula e ao PT, no DF, era alta. Ela, que já não tinha 
simpatia pelo PT, optou por uma via sem os petistas.

Troca do comando 
na PM tem ar de 
lançamento de 

candidatura

Solenidade de troca do 
comando da Polícia Militar 

do DF, na próxima terça-
feira, vai se transformar 

no lançamento da 
candidatura do coronel 

Márcio Vasconcelos à 
Câmara dos Deputados. 
O foco é a posse do novo 

comandante-geral, coronel 
Fábio Augusto Vieira. 
Mas a transmissão do 

cargo será carregada pelo 
simbolismo. Vasconcelos 

deixa a função para o 
sucessor com o propósito 

de disputar as eleições 
pelo MDB. É uma das 

apostas do governador 
Ibaneis Rocha para 

o Congresso.

Prudente 
apoia Tebet

Nesta semana, a 
senadora Simone Tebet 
(MDB) recebeu o apoio 
formal de 11 presidentes 
regionais do partido 
em torno de sua pré-
candidatura à Presidência, depois do jantar na casa do ex-
senador Eunício Oliveira, que reuniu vários emedebistas. 
Entre os que apresentaram apoio está o presidente do 
MDB-DF, Rafael Prudente. Uniu-se às executivas do 
Paraná, do Tocantins, do Acre, de Goiás, de Minas Gerais, 
do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, 
de Pernambuco e de Santa Catarina.

Coordenador do PL

Primeiro presidente do PL 
em Brasília e um dos fundadores 
do partido, o advogado Antônio 
Gomes, procurador de Justiça do 
DF aposentado e ex-presidente da 
Terracap, voltou à legenda e é um dos 
coordenadores políticos das campanhas 
do presidente Jair Bolsonaro em Brasília 
e de Flávia Arruda ao Senado. Deixou 
o PSD de Paulo Octávio pelo PL do 
casal Arruda. Gomes trabalhou como articulador em Brasília 
da candidatura de Guilherme Afif Domingos à Presidência da 
República em 1989. E, em 1990, ajudou a eleger os deputados 
distritais José Ornelas e Jorge Cauhy. Agora, 32 anos depois, 
aposta que o PL fará três deputados federais e seis distritais. 
Missão dura com as regras atuais.

Brasília, 62 anos

A Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa prepara uma 
grande festa para celebrar os 
62 anos de Brasília, depois de 
dois anos de interrupção das 
comemorações presenciais por 
conta da covid-19. Batizado com 
o nome Sorria, Brasília, o projeto 
comemorativo envolve amplo 
calendário de ações entre os dias 
19 e 24 de abril. Serão realizados 
shows, mostras de cinema, 
exposições, feiras de economia 
criativa, espetáculos populares 
e apresentações de orquestras, 
como a Sinfônica do Teatro 
Nacional Claudio Santoro.

O risco da traição

Embora a janela partidária tenha terminado no início 
de abril, ainda existe muito flerte entre legendas e pré-
candidatos, que ignoram a regra eleitoral. Alguns políticos 
que se filiaram a um partido na data limite continuam a 
ouvir propostas de outras legendas. Mas, como a traição é 
muito comum neste período, desta vez, o final da novela 
pode não ser tão feliz. Muitos partidos têm provas da 
assinatura de filiação dentro do prazo correto. E estão 
dispostos a, se precisar, apresentá-las no momento 
oportuno. Ou seja, pré-candidatos que teimarem em 
burlar as regras eleitorais e mudarem de partido após 1° de 
abril podem até ter legenda nas convenções partidárias, 
mas, certamente, correm grandes riscos de terem suas 
candidaturas impugnadas depois.

Campanha de sangue

O ex-deputado Roney Nemer 
teve uma melhora significativa 
no hospital DF Star, onde está 
internado. Ele sofreu uma 
hemorragia provocada por um 
corte na veia femural, durante cirurgia para implante de 
uma prótese. Ele foi extubado e está consciente. Na UTI, 
onde permanece sob cuidados médicos, Roney ficou 
emocionado ao saber que a campanha de doação de 
sangue lançada por sua família foi um grande sucesso.
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Crônica da Cidade

Mestre 
do teatro

Escrevo ainda sob o abalo da notícia 
da morte de Hugo Rodas. Ele era o nos-
so bruxo emérito do teatro. Sempre foi 
um adolescente nato, não importava 
com que idade estivesse, permanente-
mente disposto a transgredir os limites 
estéticos e a experimentar novas formas 
de encenar e de viver a vida. Gostava de 
formar grupos com jovens. E todos eram 
caretas perto dele.

Como dizia um texto de apresen-
tação da Agrupação Amacaca, os 

saltimbancos candangos que traba-
lhavam com Hugo, ele era o nosso 
guru das artes do movimento, que 
é o músculo onde funda o seu dis-
curso poético e é o que o especta-
dor deve apreciar. E, de fato, Hugo 
só acreditava em deuses que sai-
bam dançar.

Antes de brasileiro, o uruguaio Hugo 
Rodas se considerava candango. Não 
se tratava de uma frase de efeito. Ele se 
tornou um dos maiores diretores do tea-
tro brasileiro ao fazer da cidade o cam-
po das suas experimentações estéticas. 
Misturava todas as linguagens no cal-
deirão e arrancava a alegria das situa-
ções mais difíceis.

Conversei com Hugo algumas ve-
zes nos últimos tempos e, quem não 

pertencia a seu círculo íntimo, não di-
ria que ele tinha câncer. Sempre estava 
radiante de energia. Sorria e esbravejava 
com a boca, os olhos, as mãos, as pernas, 
os cotovelos e os cabelos. Era um duen-
de do teatro, da cabeça aos sapatos. Fa-
zia de tudo: atuava, costurava roupas de 
figurino, tocava piano, preparava o ce-
nário, dançava, coreografava e dirigia.

Misturar teatro e dança era algo 
instintivo para Hugo e ele realizava is-
so com a maior naturalidade. Essa mi-
xagem impactou muito as montagens 
de outros grupos emergentes nas dé-
cadas de 1980, 1990, 2000 e 2010. Es-
tabeleceu conexão e parcerias com os 
personagens e os grupos mais impor-
tantes da cidade. Cresceu com o mo-
vimento cultural candango.

Hugo era não só o grande diretor de 
teatro de Brasília, mas um dos grandes 
do teatro brasileiro. Não sou eu quem 
diz. O diretor do Teatro Oficina José 
Celso Martinez escreveu sobre Hugo, 
em livro organizado por Karla Osório: 
“Poeta Xamã do Teatro Dança, Canto 
In-Corporado na Alegria Tragicômica 
dos Saltimbancos. Nunca perdeu, ao 
contrário, faz retornar a cada instante 
suas origens bárbaras, seus minerais, 
seus vegetais, seus Animais Totens 
mas, tecnizando tudo na Era Cyber. 
Numa entrevista recente do diretor 
Antunes (Filho), seu lamento pelo lu-
to ainda por Pina Bausch, Kazu Ohno 
me pirou; esse diretor dos diretores 
brasileiros não sabe que existe no seu 
nariz, aqui, no Hemisfério Sul, Hugo 

Rodas. Esse gênio que vai muito além 
do que esses que foram grandes artis-
tas, mas contidos, civilizados, caretas, 
do Hemisfério Norte.”

Não bebo nada de álcool, mas fui 
assistir a uma magnífica remontagem 
de Os saltimbancos em 2020, com a 
Agrupação Teatral Amacaca e saí do 
teatro meio alterado, com a sensação 
de ter bebido um bom vinho. Era o so-
pro dionisíaco que nosso bruxo insu-
flava no teatro.

A morte descerra o mistério. A per-
da é enorme, mas Hugo viveu uma vi-
da bela, plena de invenção, de afeto 
e de audácias. Lutou até o fim pela 
vida, com coragem, dignidade e ale-
gria. É uma das pessoas que dignifi-
caram Brasília.

LATROCÍNIO /

Recompensa para 
localizar assassino 

Geralda Cândida Santos, 79 anos, foi morta dentro de casa, no Guará 2. Acusado 

A 
Secretaria de Segurança 
Pública do Distrito Fe-
deral (SSP-DF) fixou em 
R$ 5 mil a recompensa 

para quem fornecer informações 
que levem à prisão de José Paulo 
Trindade, 64 anos, procurado pe-
la Justiça desde o começo de de-
zembro de 2021 por assassinar 
uma idosa de 79 anos, no Guará 2. 
O crime é tratado como latrocínio 
(roubo seguido de morte) e há in-
formações de que o acusado este-
ja escondido no Rio de Janeiro ou 
em São Paulo, na casa de familiares.

Geralda Cândida Santos esta-
va sozinha em casa na manhã de 
6 de dezembro, na QE 30, quando 
José se passou por marceneiro e a 
abordou no portão, conforme re-
gistraram as câmeras de seguran-
ça. O homem permaneceu por 28 
minutos no imóvel, tempo em 

que estrangulou a mulher com 
um fio de extensão e fugiu com 
uma mochila e um notebook.

Outras filmagens colhidas pe-
los investigadores da 4ª Delega-
cia de Polícia (Guará) mostraram 
o acusado desembarcando na QI 
7 do Guará e, de lá, indo para a 
casa da filha, em Planaltina de 
Goiás. Os policiais estiveram no 
município goiano, mas, segun-
do a filha, o pai saiu da residên-
cia na noite anterior da chegada 
dos agentes. Desde então, inves-
tigadores viajaram para o Rio de 
Janeiro e em São Paulo em bus-
ca do paradeiro de José, uma vez 
que o homem tem parentes nos 
respectivos estados.

Natural de Porto Alegre (RS), 
José é foragido do sistema pri-
sional do DF desde 2015 e acu-
mula 16 passagens criminais 
por roubos e furtos. Ele ainda 
tem seis mandados de prisão 

em aberto em São Paulo. Em 
2015, José fugiu do Centro de 
Progressão Penitenciária (CPP). 
De acordo com a apuração po-
licial, ele também é suspeito de 
cometer dois estupros, um em 
Goiás e outro em Ceilândia.

Lei

Diante de todas as diligên-
cias efetuadas pela Polícia Civil 
(PCDF), a corporação solicitou a 
recompensa para quem fornecer 
informações contundentes que 
levem à prisão de José. Segundo o 
delegado-chefe da 4ª DP, Ander-
son Espíndola, essa possibilidade 
é adotada quando a equipe extin-
guiu todos os recursos de busca. 
“Fizemos várias diligências e não 
estamos vendo forma de identifi-
car. Dessa forma, solicita-se a re-
compensa”, explica.

Nesses casos, o pedido é 

repassado à SSP-DF. O decreto 
que dispõe sobre as recompen-
sas para a localização de sus-
peitos de crimes foi publicado 
e assinado em 15 de novembro 
de 2019 pelo governador Ibaneis 
Rocha (MDB), que institui o Sis-
tema de Recompensas do Distri-
to Federal. O objetivo é estimular 
a participação da comunidade 

e premiar com dinheiro a de-
núncia que for determinante na 
identificação e prisão de autores 
de crimes graves, como os he-
diondos e contra a vida, os con-
tra a administração pública, os 
praticados por organização cri-
minosa, entre outros previstos no 
decreto ou por decisão da auto-
ridade policial.

José Paulo Trindade: procurado pela Justiça

PCDF/Divulgação

 » DARCIANNE DIOGO

Obituário

 » Campo da Esperança

Alberto Alves Machado, 93 anos
Aristides Fernandes Leite, 
81 anos
Armenia Marra Guedes, 
86 anos
Cleiton Bezerra Gomes, 
44 anos
Dorcelina Nunes de Oliveira, 
84 anos

Enzo Gabriel Rodrigues 
Gomes, 1 ano
Jacinto Rodrigues da Costa, 
78 anos
Juliberto de Oliveira, 
86 anos
Luiz Humberto Lima, 
73 anos
Matheus dos Santos Braga, 
menos de 1 ano
Nelson Bianchini, 82 anos

Pedro Alves de Melo, 24 anos
Viviane Kelly Santos 
Felisberto da Silva, 
42 anos
Wagner Vieira Borges, 
62 anos

 » Gama

Julia Luiza das Virgens, 
90 anos

 » Planaltina

Manoel Paulino Vieira, 86 
anos

 » Sobradinho

Daniel de Jesus Arizawa, 
40 anos
Juneval Pares de Lima, 81 anos
Sebastião Dionísio Gontijo, 
67 anos

 » Taguatinga

Carmelina Bento da Silva, 
76 anos
Dyego Filipe Mares Baptista, 
34 anos
Edson Ventura da Silva, 
61 anos
Francisca Araújo de Oliveira, 
74 anos
Ivani Borges Chagas Silva, 60 anos

Lassileia Rodrigues 
Figueiredo, 45 anos

 » Jardim Metropolitano

Wanderlei dos Reis, 52 anos
Evaldo Ghizoni Teixeira, 66 
anos (cremação)
Paula Michelle Gomes 
Nascimento, 38 anos 
(cremação)

Sepultamentos realizados em 13 de abril de 2022.

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

 » VioLênCia

AMEAÇA A 
MULHER NO 
SUDOESTE

Um homem foi preso, 
na noite de terça-feira, 
no Sudoeste, por violên-
cia doméstica. A Polícia 
Militar do Distrito Fede-
ral (PMDF) foi acionada 
pela vítima, que relatou 
ter sido agredida pelo 
companheiro. A mulher 
foi levada ao Hospital de 
Base para atendimento. 
Porém, durante o trajeto, 
recebeu novas ameaças 
do homem por mensa-
gem no celular. Os poli-
ciais então voltaram à 
residência em busca do 
agressor e patrulharam 
a quadra até que encon-
traram o homem, e o 
prenderam em flagrante. 

PM
DF

O feriado da Semana Santa co-
meça hoje para diversos brasilien-
ses, mas para quem deseja receber 
o imunizante contra a covid-19, os 
pontos de vacinação seguem com 
programação regular no Distrito 
Federal (confira no QR Code).

Além da primeira dose, segun-
da dose, terceira dose e quarta do-
se contra o vírus da pandemia, a 
Secretaria de Saúde também dis-
ponibiliza as vacinas de rotina, co-
mo sarampo e influenza. O fun-
cionamento dos serviços é das 8h 
às 17h, durante o dia, e das 18h às 
22h, nos pontos noturnos.

Interessados em receber a 
quarta dose, precisam ficar aten-
tos. Ontem, o governador Ibaneis 
Rocha (MDB) publicou a autori-
zação imediata para a vacinação 
da quarta dose em pessoas aci-
ma de 70 anos. Antes, somente o 
público acima de 80 anos tinha 
acesso a essa etapa de reforço.

A autorização para a faixa etá-
ria beneficiada acontece 12 dias 
depois do início da vacinação 
para maiores de 80 anos, a par-
tir do dia 1º de abril. Segundo 

o vacinômetro da Secretaria de 
Saúde (SES-DF), 11.212 pessoas 
já tomaram a quarta dose no Dis-
trito Federal.

Boletim epidemiológico

O Distrito Federal teve 1.091 
casos de covid-19 não notifi-
cados entre janeiro e março 
deste ano. Devido à instabili-
dade de informações do Siste-
ma Único de Saúde, esses ca-
sos foram incluídos no boletim 
epidemiológico apenas ontem 
pela pasta responsável.

A secretaria garantiu que “a 
inclusão desses novos dados não 
altera o perfil epidemiológico da 
covid-19 no DF, onde a situação 
da pandemia continua em de-
clínio”. Além disso, ontem fo-
ram registrados 109 casos e qua-
tro mortes. Dos óbitos, duas ví-
timas eram do sexo masculino 
e duas do sexo feminino. Todas 
possuíam mais de 70 anos. Ao 
todo, 11.623 pessoas morreram 
na capital do país desde o iní-
cio da pandemia. O total de in-
fectados na capital federal che-
gou a 694.975.

 » RAFAELA MARTINS

Quarta dose para público a partir de 70 anos

CoVid-19

Sandro Araújo/Agência Saúde DF

de cometer o crime, José Paulo Trindade, 64, é procurado pela Justiça desde dezembro de 2021

No DF estão com o ciclo va-
cinal completo, com primei-
ra e a segunda dose (D2) ou o 
imunizante de dose única (DU), 
2.363.814 brasilienses, o que re-
presenta 82,99% do público, 
com 5 anos ou mais, apto para a 

vacinação no DF.
Além disso, 2.501.314 morado-

res da capital federal já tomaram, 
pelo menos, a primeira dose (D1) 
da vacina contra a covid-19 des-
de o início da pandemia, o que 
equivale a 89,95%. Quem tomou 

a terceira dose, quarta dose ou 
dose adicional somam 1.153.833 
pessoas, o que corresponde a 
40,42% dos cidadãos habilita-
dos, ou seja, quem recebeu a se-
gunda dose há pelo menos qua-
tro meses.

Saiba onde são os locais 
de vacinação hoje

1.456 pessoas acima de 80 anos receberam a 4º dose da vacina contra a covid-19 no dF

 » RouBo dE CaRRo

REFÉNS DE 
ASSALTO EM 
SOBRADINHO

Na quarta-feira, uma 
família teve o carro 
roubado em Sobradi-
nho. Durante a ação, os 
criminosos fizeram os 
ocupantes da casa de 
reféns. A Polícia Mili-
tar do Distrito Fede-
ral (PMDF) recuperou, 
ainda na madrugada, o 
veículo e uma arma de 
fogo utilizada no crime. 
Após receber a denúncia, 
uma equipe do Batalhão 
Rural da PMDF montou 
um ponto de bloqueio na 
rodovia para interceptar 
os suspeitos. Quando os 
assaltantes viram o blo-
queio, tentaram fugir e 
foram perseguidos pelas 
equipes da polícia. Além 
do carro, os criminosos 
também levavam vários 
objetos das vítimas.
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O sucesso é um professor perverso. 
Ele seduz as pessoas inteligentes e as 

faz pensar que jamais vão cair
Bill Gates

DF aprova mais recursos 
do Fundo do Centro-Oeste

O Comitê de Financiamento à Atividade 
Produtiva do Distrito Federal (Cofap-DF) 
aprovou, ontem, cerca de R$ 435 milhões 
em investimentos do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 
em 125 cartas-consultas. A previsão é 

gerar 1,6 mil empregos diretos e 3,9 mil 
indiretos. A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico coordenou o trâmite das 
propostas e vai acompanhar a execução 
delas. O dinheiro, que vem do governo 
federal, será liberado pelo BRB.

SEMANA SANTA /

Programe-se 
para o feriadão

Confira como será o funcionamento de serviços e do comércio no Distrito Federal, de hoje a domingo. 

C
om o estabelecimento 
de ponto facultativo pa-
ra servidores de diferen-
tes categorias, o feriadão 

começa hoje no Distrito Federal. 

E, para não ser pega despreve-
nida ao procurar comércios, ór-
gãos públicos e serviços, a popu-
lação deve se programar. Alguns 
deles terão horários de atendi-
mento alterados, enquanto ba-
res e restaurantes funcionarão 

normalmente. Apesar de as lojas 
fecharem amanhã, cerca de 300 
mil pessoas devem passar por 
elas hoje, no sábado e no domin-
go de Páscoa. Confira como fica-
rão as atividades nesta Semana 
Santa, na capital do país.

Bares e restaurantes funcionarão normalmente em todos os dias da Semana Santa

 » PEDRO MARRA
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Home center
Uma empresa de home center, com sede na região Nordeste e que está entre 

as 10 maiores do segmento no país, investirá mais de R$ 200 milhões na capital 
federal. Só ela vai gerar 740 empregos diretos e 1,2 mil indiretos. Entre o total de 
aprovadas, 93 cartas-consultas contemplam a Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno (Ride), com investimento de R$ 284 milhões, e 32 
foram direcionadas ao DF, com mais de R$ 150 milhões em investimentos.

Polo logístico
“O Distrito Federal tem todas as condições 

de se tornar um polo do empreendedorismo, 
porque temos uma localização geográfica 
estratégica. Podemos escoar produtos para 
todo país. Brasília tem vocação para ser 
um centro logístico. Esses investimentos 
do FCO contribuem para isso”, disse à 
coluna o secretário de Desenvolvimento 
Econômico do DF, Jesuíno Pereira.

57 anos da CDL
A Câmara de Dirigentes Lojistas do 

DF celebrou, ontem, 57 anos. A entidade 
representa 3 mil associados. “Temos 
uma história de luta por soluções que 
fortaleçam o comércio na nossa capital. 
Buscamos um ambiente de negócios 
mais forte e integrado”, destacou o 
presidente da CDL, Wagner Silveira. 
A revitalização da W3 Sul é uma das 
bandeiras da câmara, que patrocinou 
o painel em grafite inaugurado 
recentemente na 507 Sul e que marcou 
o projeto do corredor cultural. 

Expectativa para o Dia das Mães
Às vésperas da Páscoa, o comércio já está de 

olho e se prepara para o Dia das Mães. A celebração 
movimenta de forma significativa o setor, com 
aumento de até 25% nas vendas. É a principal 
data comemorativa do primeiro semestre.

Mercado de cosméticos
“Mães são vistas sempre como mulheres fortes 

e que estimam cuidado. Nesta data comemorativa, 
apostamos nos cosméticos como os presentes que 
mais agradam”, conta Ana Angélica Vitorino, gerente de 
marketing da Flora, responsável pela marca Phytoderm.

Autocuidado na pandemia
Uma pesquisa da startup Opinion Box, encomendada 

com exclusividade pela Flora, apontou que 66% das 
pessoas adotaram uma nova rotina de autocuidado 
durante a pandemia, o que tende a continuar.

Embalagem atrativa
Outro ponto que chama a atenção dos consumidores ao escolher um presente 

é a embalagem. “Oferecer o produto em uma embalagem presenteável ajuda a 
impulsionar ainda mais as vendas neste período”, aponta Ana Angélica.

20 anos de Festival Puroritmo
De amanhã a domingo, ocorre a celebração 

dos 20 anos do Festival Puroritmo. Focado, 
desta vez, no audiovisual, será realizado no 
Cine Brasília à noite, com participação de DJs. 
O público poderá, ainda, usufruir da praça 
de alimentação com cardápio saudável e 
identificado com o cerrado. A programação traz 
uma mostra de filmes socioambientais. O evento 
tem apoio da Secretaria de Cultura do DF.

Estruturas sustentáveis
“Fomos pioneiros, em Brasília, em 

ocupações urbanas criativas. Desde 2002, o 
projeto acontece com estruturas sustentáveis, 
alimentação saudável, orgânica e campanhas 
comunitárias. Além do conceito ecológico, 
o Puroritmo tem curadoria cultural com 
identidade étnica e brasileira”, conta Rafael 
Poubel, idealizador do festival e empreendedor 
da área de eventos e sustentabilidade. A
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Parques abrirão normalmente todos os dias, e transporte público coletivo, como metrô e ônibus, terão horários diferenciados

O que abre e o que fecha

TRANSPORTES
Metrô
Hoje e sábado, das 5h30 às 
23h30. Amanhã e domingo, 
das 7h às 19h

Ônibus
Funcionam hoje, sábado 
e domingo com horários 
normais. Amanhã, terá horários 
de domingo e reforço nas 
linhas que levam ao Morro da 
Capelinha saindo de Planaltina, 
de Sobradinho e do Plano Piloto

SAÚDE
Vacinação contra a covid-19
Hoje e sábado: atendimento 
normal. Amanhã e domingo: 
sem atendimento

Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu)
Atendimento 24 horas, pelo 
telefone 192

Unidades básicas de saúde
Funcionamento normal hoje e 
não atendem amanhã. Os 
postos que abrem no sábado 
abrirão no dia 16

Farmácias de Alto Custo
Funcionamento normal hoje 

e não atendem amanhã. No 

sábado, abrem das 7h às 12h

Emergências
As unidades do Centro 
de Atenção Psicossocial 
(Caps) do tipo 3, as de 
Pronto-Atendimento 
(UPAs) e as emergências 
dos hospitais regionais, 
além da Casa de Parto de 
São Sebastião, funcionarão 
ininterruptamente

Ambulatórios e policlínicas
Abrem hoje, mas, amanhã e 

no fim de semana, não

COMÉRCIO
Bares e restaurantes
Funcionam normalmente 

durante todo o feriado

Lojas
Abrem em horário normal 

hoje, no sábado e no domingo. 

Ficam fechadas amanhã

LAZER
Casa do Cantador
Fechada hoje, amanhã e 
domingo. Aberta das 8h às 18h 
no sábado

Cine Brasília
Fechado hoje e amanhã. Bilheteria 
aberta a partir das 18h, no 
sábado e no domingo, seguindo 
programação da semana
Complexos culturais de 
Planaltina e de Samambaia
Abertos hoje, em horário 
normal. Fechados de amanhã 
a domingo

Parques
Abrem todos os dias, 
nos horários normais de 
funcionamento, inclusive os 
jardins Botânico e Zoológico 
de Brasília

SEGURANÇA
Corpo de Bombeiros 
Militar, polícias Militar e 
Civil atuarão durante todo o 
feriado, em regime de plantão 
ininterrupto
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Espetáculo movido pela 

Um dos maiores eventos de 
Brasília, a Via Sacra retoma suas 

atividades após dois anos, período 
em que foi afetada pelas restrições 

causadas pela pandemia

P
assados dois anos do início da pande-
mia do novo coronavírus, o espetáculo 
da Via Sacra volta a acontecer no Mor-
ro da Capelinha, em Planaltina. Neste 

ano, a encenação acontecerá somente ama-
nhã. O motivo, de acordo com o coordena-
dor de encenação da peça, Júnior Ribeiro, 28 
anos, foi a falta de verba para a produção. “O 
valor para arcar com todos os dias é de R$ 1,5 
milhão, só que a arrecadação para 2022 foi de 
R$ 800 mil”, explica. Estima-se que 100 mil es-
pectadores acompanhem o espetáculo.

Uma novidade da Via Sacra é que o evento 
religioso será transmitido pela primeira vez, 
de forma on-line, em um canal do YouTube. 
“[A transmissão] vai começar por volta das 
12h. Uma pessoa vai aparecer diretamente 
para quem estiver assistindo e vai explicar 
sobre determinadas passagens da Via Sacra. 
Isso vai servir para quem estiver em casa con-
seguir entender toda a história”, esclarece. 
“Será um resgate. Vem a transmissão do Do-
mingo de Ramos, aí vem a Santa Ceia, passa 
para o Morro da Capelinha, onde vai ocorrer 
a transmissão da celebração da Santa Cruz. 
Depois disso, finaliza e começa a transmis-
são da Paixão de Cristo”, elenca.

Preto Rezende é coordenador-geral da Via 
Sacra. Ator formado pela Faculdade de Artes 
Dulcina de Moraes, chegou ao grupo em 1985 
e está eleito para o mandato de 2021 e 2022. Ele 

destaca que a fé é a atração principal do espetá-
culo. “Em 2023, para comemorar os 50 anos da 
Via Sacra, traremos uma parte da encenação, 
com três apóstolos, para o centro de Brasília, e 
depois continuaremos em Planaltina”, anuncia. 

Preparação intensa

De acordo com Jú-
nior, todos os envol-
vidos com a Via Sacra 
não recebem “nem um 
real” para participar. “É 
um grupo de 1.400 vo-
luntários que está aqui 
por vontade própria”, fri-
sa. Uma das componen-
tes do grupo é Iohana Ha-
nani, 32. A empresária e 
moradora de Planaltina, 
que fará o papel de Maria 
Madalena, conta que começou a atuar na Via 
Sacra das crianças, que geralmente ocorre 
aos sábados. “Está sendo um desafio muito 
grande porque ela (Maria Madalena) é uma 
mulher muito forte. É uma alma apaixonada 
por Cristo. Ela respira ele”, acredita.

Iohana afirma que, por ser uma per-
sonagem de bastante importância para 
a história, está estudando muito para in-
terpretar o papel. “O momento da crucifi-
cação (de Jesus) é muito forte e estou me 
preparando pessoalmente para ele. Está 
modificando a minha casa, todos estão 

respeitando esse momento e me dando 
apoio”, observa. “A rotina se transforma 
porque você tem que meditar, tem que 
orar mais, além de se dedicar aos estudos”, 
descreve a atriz.

A pedagoga Milena Magalhães, 44, é 
responsável por interpre-
tar um dos papéis mais 
importantes do espetá-
culo, o de Maria, mãe de 
Jesus. De acordo com a 
atriz, a personagem é 
muito mais do que uma 
encenação. “Para mim, 
representar alguém 
que fez parte da histó-
ria de uma maneira tão 
sublime é um chama-
do do céu para a san-
tidade”, destaca.

Religião pela arte

Para José Carlos, teólogo e pastor da Pri-
meira Igreja Batista de Brasília, a Via Sacra 
existe e é importante pois se trata de uma 
das formas de expressão da história bíblica. 
Segundo o estudioso, durante a maior parte 
do tempo, o texto do livro sagrado não esta-
va disponível em vários idiomas ou acessível 
às massas de pobres e analfabetos. “A fé cris-
tã sobreviveu nas festas, nas romarias e pro-
cissões, nas novenas e, principalmente, nas 
músicas e representações artísticas. Pinturas 

e esculturas precedem o teatro, o cinema e a 
televisão na difusão da história de Jesus de 
Nazaré. A Via Sacra é mais uma importan-
te manifestação cultural com fundo religio-
so ou, se preferir, manifestação religiosa por 
meio da arte”, aponta. “Se evangelização é 
compartilhar a fé em Jesus Cristo como Sal-
vador, todas as manifestações culturais que 
retratam sua vida e sua obra contribuem pa-
ra esse propósito”, complementa o teólogo.

Trânsito 

Por causa da da Via Sacra, o Departamen-
to de Trânsito do Distrito Federal (Detran-
DF) vai alterar o trânsito na área do Morro da 
Capelinha. Equipes de fiscalização do órgão 
estarão nos dois acessos ao local, pela DF-
230, para controlar o tráfego, além de orien-
tar os participantes, a partir das 6h de ama-
nhã. “O primeiro acesso ao Morro da Cape-
linha será destinado aos pedestres, que se-
guirão uma rota própria, e veículos creden-
ciados. Já no segundo acesso será permitida 
a entrada de ônibus e demais veículos”, deta-
lha o Detran. São esperados ônibus de fieis 
vindos de Minas Gerais e Goiás.

Na segunda entrada, de acordo com a pas-
ta de trânsito, os agentes vão orientar os con-
dutores a seguirem para um dos três locais de 
estacionamento de veículos geral, o destina-
do à produção e figurantes e o reservado às 
pessoas com mobilidade reduzida e idosos. 
Além disso, haverá uma rota de emergência. 

Atores ensaiam para o 
espetáculo da Via Sacra, 

que acontece amanhã 
em Planaltina 

Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press

 » ANA LUISA ARAUJO
 » ARTHUR DE SOUZA

Voluntários dão os últimos retoques em um dos palcos da encenação Montagem da estrutura do evento, que terá vários cenários

Preparação intensa

moradora de Planaltina, 

responsável por interpre-
tar um dos papéis mais 
importantes do espetá-
culo, o de Maria, mãe de 
Jesus. De acordo com a 
atriz, a personagem é 
muito mais do que uma 
encenação. “Para mim, 

Pela internet

Acompanhe o 

espetáculo no canal 

https://youtub
e.com/c/

ViaSacraOficia
l

Espetáculo movido pela 

fé
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CURSOS

Alimentação e saúde
O curso Alimentação e Saúde 
visa ensinar os participantes a 
interpretar melhor rótulos de 
alimentos industrializados, bem 
como ajudá-los a compreender 
a tabela nutricional das emba-
lagens. Com carga de três horas, 
as aulas gratuitas destinam-se a 
iniciantes e contam com quatro 
módulos. Informações: www.
ev.org.br/cursos/Biologia-Ali-
mentacao-Saude.

Agronegócio e Justiça
A Fundação Getúlio Vargas ofe-
rece o curso Aspectos Jurídicos 
do Agronegócio, por meio do 
qual o participante desenvolve-
rá conhecimentos sobre a cadeia 
de atividades empresariais no 
setor, identificará riscos jurídi-
cos ou operacionais e ampliar a 
visão de planejamento tributário. 
As inscrições vão até 25 de abril 
e as aulas, em formato virtual, 
têm duração aproximada de sete 
semanas. Alunos que cumprirem 
a carga de 30 horas/aula recebe-
rão certificado. Valor: R$ 979,98 a 
R$989,79, a depender da forma 
de pagamento. 

Animação virtual
A Cruzeiro do Sul Virtual está 
com vagas abertas para o curso 
a distância de Animação Digital, 
uma das áreas que envolvem a 
produção de jogos digitais e é 
fundamental para desenvolvedo-
res de games. As inscrições para 
o projeto on-line E com duração 
de seis meses vão até 4 de maio. 
Informações: bit.ly/3vfUZrF.

Gestão de projetos
A Academia de Formação de 
Instrutores de Gerenciamento 
de Projetos (AFIGP) está com 
vagas abertas para a oitava 
turma on-line do curso Ins-
trutor do Futuro. Com carga de 
100 horas síncronas e 26 assín-
cronas, as aulas, que começam 
em 27 de abril, serão às segun-
das e quartas-feiras, das 19h às 
23h. As inscrições vão até 26 de 
abril ou até o preenchimento 
de todas as matrículas. Valor: 
R$ 3.617 a R$4.250. Informa-
ções: bit.ly/3EcGsBg.

Teatro 1
O Curso de Teatro Bernardo 
Felinto, há mais de 13 anos em 

atividade, está com vagas aber-
tas e terá novas turmas a partir 
de maio para os níveis iniciante 
e avançado. No primeiro lote 
promocional, válido até hoje, 
os preços ficam entre R$ 749 e 
R$ 849, a depender da forma 
de pagamento. Informações: 
bernardofelinto.com. 

OUTROS

Festa anos 2000
Assim como recordar os anos 
1970 virou moda na década de 
1990, e os anos 1980 ficaram em 
alta no início deste milênio, em 
2022, chegou a hora de celebrar 
os anos 2000 — sem abrir mão 
da contemporaneidade. Com essa 
proposta, o Externa Club promove, 
hoje, a Festa Boiler. Local: Centro 
Comercial Amazonas, no Setor 
Comercial Sul. Horário: 22h. Valor: 
R$ 40 (terceiro lote). Informações 
e ingressos: bit.ly/3EdgNZ1.

Retiro de paz
Realizado na Granja do Ipê, sede 
da Unipaz, o Retiro da PAZcoa 
recebe, de sexta-feira a domin-
go, interessados em escapar da 
inquietação do dia a dia. Ao longo 
de três dias, o público participará 
de rodas de conversa, momentos 
de meditação e silêncio, oficinas, 
além de práticas de ioga, reiki e 
dança circular. O local do retiro 
é uma área de conservação onde 
fauna e flora estão em harmonia. 
No espaço, será possível desfrutar 
de trilhas e banhos de cachoeira. 
Informações e inscrições: unipaz-
df.org.br/retiro-da-pazcoa. 

Samba
Brasília recebe, hoje, o Samba do 
Seu Antônio, que terá dois famosos 
nomes do gênero: Péricles e Jorge 
Aragão. Além da dupla, o Grupo 
Benzadeus e a Banda 3Azero se 
apresentam. Local: Salão Social da 
Associação Atlética do Banco do 
Brasil (AABB), no Setor de Clubes 
Sul. Ingressos: R$ 100 a R$ 160.

Stand-up
O comediante Rominho Braga 
se apresenta no Brasília Comedy 
Show hoje, às 21h. O evento tem 
censura 16 anos. Local: All In 305 
Lounge, na Asa Norte. Valor: R$ 
60  (inteira). Informações e 
ingressos: bit.ly/3vkCzWM.

Teatro 2
Hoje, o Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB) Brasília recebe a 
companhia de teatro PeQuod, 
que celebra 23 anos de traba-
lhocom o espetáculo Pinóquio. 
A peça fica em cartaz até 1º de 
maio, com apresentações nas 
quintas e sextas-feiras, nos 
sábados e domingos. O show 
tem duração de 1h40. Ingressos: 
R$ 30 (inteira).

Telefones úteis

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

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

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

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

SAMAMBAIA NORTE ÁGUAS CLARAS

PARQUINHO ABANDONADO ATRASO NA ENTREGA DA CNH

Daiane Costa Brandão, 30 anos, relata a existência 
de problemas na reforma prometida para o parquinho 
infantil da Quadra 619 de Samambaia Norte: 
"Trabalhadores do governo (distrital) estiveram aqui 
na quadra, tiraram os ferros velhos ou enferrujados 
(dos brinquedos) e disseram que reformariam o 
espaço das crianças. Mas isso não aconteceu".

» Em resposta, a Administração Regional de 
Samambaia informou que realizou o serviço de 
"zeladoria na localidade mencionada" e que as 
equipes do órgão retiraram os equipamentos sem 
condições adequadas para uso. "A reposição foi 
solicitada à Novacap (Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital), que aguarda contrato específico 
para substituição dos brinquedos", 
comunicou a administração. 

A leitora Jussara da Silva Martins, 64 anos, reclama 
da demora na entrega da carteira de habilitação pelo 
Departamento de Trânsito do Distrito Federal 
(Detran-DF). Ela conta que deu início ao processo de 
renovação do documento em 21 de fevereiro, 
mas, até esta semana, não havia recebido a CNH física 
nem a versão digital. "Preciso dela com urgência. 
Enviei e-mail para o órgão e para a Ouvidoria do GDF, 
mas não recebi qualquer resposta. Sem o documento, 
fico impossibilitada de me deslocar de carro nos termos 
da lei", comenta a moradora de Águas Claras.

» Por meio da Gerência de Habilitação, 
o Departamento de Trânsito do Distrito Federal 
(Detran-DF) informou que resolveu a situação da 
motorista após receber a queixa e que entregou 
a carteira de habilitação à condutora.

Desligamentos 
programados de 
energia

 » Park Way
Setor de Mansões Park Way, 
Quadra 17, Conjunto 14, 
das 8h30 às 13h. 

 » Planaltina
Escola Classe Irapeti; Núcleo 
Rural Buriti Vermelho, chácaras 
1 a 6, 8 a 11, 13 a 28, 33-A, 38-B, 
30 a 40, 42 e 43; Fazenda Buriti 
Vermelho, MDC 26; Fazenda 
Santa Ana; Núcleo Rural Jardim; 
Chácara São Sebastião, MDC 19 
a 22, MDG 7, MDG 10, MDG 12, 
MDG 16, MDG 18 a 20, MDG 22, 
MDG 31, MDG 34, MDG 35/36, 
MDG 37 a 39 (Fazenda Água 
Verde) e MDG 39-A; Núcleo Rural 
Jardim 2, Chácara 33; Fazenda 
Brejão; Núcleo Rural PAD-DF: 
Fazenda Canada; Fazenda Itapeti 
26 e 24, Módulo D, MDG 9, MDG 
10/11, MDG 11, MDG 26 e MDG 
35/36; Núcleo Rural Rio Preto, 
MDG 37 a 39, das 8h30 às 16h30.

 » Plano Piloto
Vila Telebrasília, ruas 1, 7, 9, 10, 13, 
14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 148, 
das 8h30 às 16h.

 » Riacho Fundo 2
QN 14-A, conjuntos 1 a 7; QN 14-B, 
conjuntos 1 a 6; QN 14-C, Conjunto 
1; QN 14-D, conjuntos 3 e 4; QN 
15-C, conjuntos 7 a 9; QN 15-D, 
Conjunto 6; QS 6, Conjunto 6, das 
8h30 às 16h.

 » Samambaia
QN 515, Conjunto E; QR 515, 
conjuntos 5 a 11 e 16,
 das 8h30 às 16h.

 » Santa Maria
Condomínio Residencial Santos 
Dumont, QBR 4, Blocos A a L, 
das 8h30 às 14h.

Jardim geométrico

Isto é Brasília 

Projetada pelo paisagista Burle Marx, a Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano, 

tem estruturas em concreto pensadas como referência às pedras preciosas que dão nome ao local. 

Esse ponto turístico é um dos mais procurados da cidade, principalmente por quem busca uma 

atmosfera calma para curtir o fim de tarde em meio à arquitetura urbana.

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

» Destaques

Exposição
» A Galeria de Arte do 

Templo da Boa Vontade 
recebe a exposição 
Missão Cruls, do Arquivo 
Público do Distrito 
Federal, que aborda a 
história antes de Brasília, 
com a chegada da 
Comissão Exploradora 
do Planalto Central do 
Brasil, responsável pela 
demarcação do Distrito 
Federal. A mostra 
trata da história do 
cientista Luís Cruls, que 
chefiou os trabalhos da 
expedição entre julho 
de 1892 e janeiro de 
1893. Visitação: até 30 de 
abril. Local: SGAS 915, 
Lotes 75/76, Asa Sul. 
Informações: 
3114-1070. Entrada 
gratuita e censura livre.

Novo disco
» O grupo instrumental 

Tartamudo apresenta 
A loop is a loops is a 
loop, primeiro disco do 
duo formado por Wilton 
Rossi e Zepedro Gollo. 
O lançamento do álbum 
ocorre amanhã, a partir 
das 20h, no Eye Patch 
Panda, na 514 Sul. O 
show terá participação 
especial de Edgard 
Scandurra, que também 
se apresentará no 
domingo. Valor: R$ 25, 
pelo sympla.com.br.

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

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Céu com muitas nuvens, 
pancadas de chuva e 
trovoadas isoladas

Máxima 90% Mínima 50%
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Fax: 3214-1166 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

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

A temperatura

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press



19  •  Brasília, quinta-feira, 14 de abril de 2022

CORREIO BRAZILIENSE 

Depois do 
primeiro gol 
com a camisa 
da Seleção 
no Torneio de 
Montaigu, joia 
brasiliense do Palmeiras 
manda entregar a camisa 
histórica no hotel do pai, 
na França. Ele voltará a 
campo hoje no torneio 
que lapidou astros

P
ode até parecer uma competição qual-
quer. Mais uma no calendário interna-
cional das seleções de base. Só que não. 
O Torneio de Montaigu, na França, tem 

tradição. Fundado em 1973 pelo holandês An-
dré Van Den Brink, presidente, à época, do 
FC Montaigu, é disputado, anualmente, des-
de 1976. Desfilaram pelos tapetes do festival 
meninos que viraram senhores craques: Ha-
gi (Romênia), Cris-
tiano Ronaldo (Por-
tugal), Pirlo (Itália), 
Nedved (República 
Tcheca), Tévez (Ar-
gentina) e os fran-
ceses Desailly, Des-
champs, Henry, 
Benzema e Mbap-
pé são alguns deles.     

“Não sabia! Mais 
um motivo para 
acreditar que esta-
mos no caminho 
certo”, impressio-
na-se em entrevista 
ao Correio seu Dou-
glas Ramos, pai do 
centroavante bra-
siliense Endrick. A 
voz embargada du-
rante a conversa tra-
duz a lembrança de 
mais um dia históri-
co para a família da 
joia do Palmeiras, de 
apenas 15 anos — 
fará 16 em 21 de ju-
lho. Na última quarta, o astro alviverde na con-
quista inédita da Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior deste ano balançou a rede pela primeira vez 
com a Amarelinha na goleada por 4 x 0 contra o 
México. Hoje, às 13h30, ele voltará a campo con-
tra a Holanda pela segunda rodada. A Inglaterra 
será o último rival no Grupo B. O A tem França, 
Portugal, Bélgica e Argentina. 

“Difícil de explicar a emoção de ter visto o 
primeiro gol dele. É um sonho realizado depois 
de tantas dificuldades que passamos. Vou carre-
gar para toda a vida esse dia memorável”, teste-
munha Douglas, que se dividida entre a profis-
são de ajudante de eletricista e o papel de pai 
presente para se revezar com dona Cintia Ra-
mos, servidora de uma creche na prefeitura de 

MARCOS PAULO LIMA

FUTEBOL FEMININO

A CBF confi rmou, ontem, mais um amistoso da Seleção Brasileira 
feminina de futebol. O adversário será a Dinamarca, em 24 de 
junho. Será o último jogo preparatório da equipe comandada pela 
técnica Pia Sundhage para a Copa América, principal objetivo 
do time na temporada. O confronto com as dinamarquesas foi 
marcado para as 14h (de Brasília) do dia 24, no estádio Parken, 
em Copenhague. Quatro dias depois, as brasileiras vão enfrentar a 
Suécia, às 13h30, na Friends Arena, em Estocolmo.

CHAMPIONS LEAGUE

Xodós de Tite ressurgem em quatro 
dias e alimentam chance de ir à Copa
MARCOS PAULO LIMA

Se a passagem de Tite pela 
Inglaterra na semana passada teve 
puxões de orelha em Gabriel Jesus 
e Roberto Firmino, os sermões 
deram certo. Em quatro dias, os 
xodós do técnico da Seleção Bra-
sileira na Copa da Rússia, em 
2018, balançaram a rede em jogos 
importantes e encheram o coman-
dante verde-amarelo de esperança 
em tê-los no alto padrão em outu-
bro, quando anunciará a lista de 
23 ou 26 convocados para o Mun-
dial do Qatar, de 21 de novembro e 
18 de dezembro.

Jesus e Firmino passaram 
de intocáveis a nomes incertos 

na prancheta de Tite, mas dão 
sinais de vida desde domin-
go. O atacante do Manchester 
City havia marcado no empate 
por 2 x 2 com o Liverpool pelo 
Campeonato Inglês. Ontem, o 
talismã do Liverpool fez dois no 
empate por 3 x 3 com o valen-
te Benfica no duelo de volta das 
semifinais da Liga dos Cam-
peões. Ambos estão nas semifi-
nais e podem até decidir o título 
em 28 de maio no Stade de Fran-
ce, em Saint-Denis, na França. 

O Liverpool despachou o 
Benfica por 6 x 4 no placar agre-
gado e terá pela frente o Villar-
real nas semifinais. O time espa-
nhol despachou o Bayern de  Em baixa na Seleção, Firmino é vice-artilheiro do Liverpool na Champions

 Paul ELLIS/AFP

Munique. Embora tenha concor-
rentes como Salah, Mané, Diogo 
Joga e Luis Díaz, Firmino ostenta 
a vice-artilharia do Liverpool na 
Champions com cinco gols, três 
atrás do egípcio.

“Fico muito feliz por ter 
marcado dois gols que ajuda-
ram nossa equipe a avançar 
para mais uma semifinal da 
Champions. A vitória escapou, 
mas temos que comemorar 
muito essa classificação. Ago-
ra é estudar bastante o time 
do Villarreal, que também 
chega com força”, comentou 
Roberto Firmino.

Decisivo no fim de semana 
contra o Liverpool, Gabriel Jesus 
cumpriu suspensão, ontem, 
no empate por 0 x 0 no Wanda 
Metropolitano, em Madri. O 
resultado classificou o Manches-
ter City para a semifinal devido à 
vitória por 1 x 0 no duelo de ida, 

na Inglaterra. De Bruyne havia 
marcado o gol no triunfo por 1 x 
0 no placar agregado. 

Titular de Tite na Copa de 
2018, Gabriel Jesus tem três gols 
e uma assistência em seis exi-
bições nesta edição da Cham-
pions League. Marcou na fase de 
grupos contra Red Bull Leipzig, 
Brugge e Atlético de Madrid. 

O time de Jesus é um dos dois 
candidatos ao título inédito. Vice 
na temporada passada diante do 
Chelsea, o City precisa desban-
car o Real Madrid para ir à final. 
O Villarreal jamais conquistou a 
orelhuda, mas o atual campeão 
da Liga Europa esteve perto da 
decisão em 2006, quando foi eli-
minado pelo Arsenal. A Cham-
pions só teve um campeão iné-
dito neste século — o Chelsea, 
em 2012. O retrospecto favorece 
o hexa Liverpool e o recordista 
Real Madrid (13 taças). 

Brasil já 
vive a Era 

Endrick
Valparaíso (GO), para levar o filho aos treinos e 
peneiras no DF e Entorno. Hoje, o diamante e o 
Palmeiras são assediados por clubes europeus.

Embora seja um adolescente, Endrick pro-
porciona ao pai a terceira viagem internacional. 
“Fui à Espanha, Disney e agora estou na França. 
Tudo graças a ele.” Tão perto, tão longe do filho, 
blindado pela comissão técnica de Phelipe Leal 
na França, seu Douglas chora ao contar a histó-
rica do mimo enviado por Endrick por meio de 
um funcionário da Seleção. “Recebi a camisa do 
primeiro gol dele. Não esperava. A pessoa per-
guntou: ‘o senhor é o seu Douglas?’. Recebi sim 
e recebi o presente”, orgulha-se, na torcida pa-
ra que o herdeiro quebre um tabu: o Brasil não 
conquista o Torneio de Montaigu desde 1984. 
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SELEÇÃO DE BASESELEÇÃO DE BASE “Temos uma 
equipe fi rme, unida 
e entrosada. É uma 

experiência inexplicável 
vestir a Amarelinha”

Endrick, atacante 
da Seleção Sub-17

6 GOLS
Fez Endrick, de 15 anos, na Copa São Paulo 

de Futebol Júnior deste ano conquistada pelo 
Palmeiras. Um deles, na final contra o Santos
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 12/4 - Brasil 4 x 0 México

 Hoje (13h30) - Brasil x Holanda

 Sábado (13h) - Inglaterra x Brasil

 18/4- Argentina, França, Portugal ou Bélgica
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Timão em evolução triunfa
LIBERTADORES Em jogo brigado, Corinthians confirma tendência de alta, ganha do Deportivo Cali e embola o grupo E

N
o início da era Vitor Pe-
reira, o Corinthians de-
morou para encontrar 
seu melhor futebol. O ti-

me patinou algumas vezes, per-
deu clássicos, foi eliminado nas 
semis do Campeonato Paulista e 
derrotado na estreia da Liberta-
dores. Mas, agora, parece que o 
alvinegro vai encontrando o ru-
mo com o treinador português. 
Ontem, na Neo Química Arena, o 
Timão recebeu o Deportivo Cali, 
fez boa partida e, seguindo a ten-
dência de evolução apresentada 
na estreia do Campeonato Bra-
sileiro contra o Botafogo, venceu 
por 1 x 0, na segunda rodada da 
competição continental.

O placar chorado foi conquis-
tado com um gol contra do za-
gueiro Caldera no segundo tem-
po, mas não refletiu exatamen-
te o que foi a atuação do Corin-
thians em casa. O alvinegro fez 
um duelo brigado com os colom-
bianos, mas esteve com o contro-
le das ações durante boa parte do 
jogo. Intenso, o alvinegro teve as 
melhores chances. Nos 45 minu-
tos finais, o Cali ficou totalmente 
acuado na proposta corintiana. 
O resultado embolou totalmente 
o grupo E. Agora, todos os times 
têm três pontos após dois jogos.

Seguindo a tendência de evo-
lução apresentada na estreia do 
Campeonato Brasileiro contra o 
Botafogo, o Corinthians fez um 
primeiro tempo de intensida-
de. A maior posse de bola, po-
rém, esbarrou muitas vezes na 
defesa bem armada do Deporti-
vo Cali. Pegado, o jogo teve dois 

DANILO QUEIROZ

A vitória magra não condiz com o bom desempenho alvinegro. Resultado foi garantido com gol contra no segundo tempo

Nelson Almeida/AFP

Fortaleza perde 
e se complica

Não foi desta vez que o For-
taleza conquistou a sua primeira 
vitória na história da Libertado-
res. Após estrear com derrota, 
o time cearense teve uma dura 
missão e, mais uma vez, não con-
seguiu um resultado positivo, 
perdendo para o River Plate, por 
2 x 0, no Estádio Monumental de 
Núñez, em Buenos Aires (ARG). 
A vitória foi construída com gols 
de Enzo Fernández e De La Cruz, 
ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o Fortale-
za segue sem pontuar e está na 
lanterna do Grupo F. Além de 
ter visto o River Plate-ARG ir aos 
seis pontos na primeira coloca-
ção, o Colo-Colo-CHI venceu o 
Alianza Lima, por 2 x 1, e tam-
bém se isolou na frente, com o 
mesmo número de pontos dos 
argentinos. A partir de agora, o 
time brasileiro terá que correr 
atrás dessa larga desvantagem 
para conseguir se classificar 
para as oitavas de final ou, pelo 
menos, ficar em terceiro e ir 
para a Sul-Americana.

Os times voltam a campo 
pela Libertadores daqui duas 
semanas para a disputa da ter-
ceira rodada da fase de grupos. 
Em 27 de abril, o River Plate 
visita o Colo-Colo, no Chile. No 
mesmo dia, o Fortaleza recebe 
o Alianza Lima-PER, na Arena 
Castelão. Antes disso, o time 
cearense joga contra o Interna-
cional, pelo Brasileirão.

Galo e Coelho empatam
JOÃO VITOR MARQUES

Intensos do início ao fim, 
Atlético e América fizeram um 
clássico histórico na noite de 
ontem. Em um Mineirão alvi-
negro, o Coelho largou na fren-
te com um golaço de Felipe 
Azevedo, mas viu o Galo buscar 
o empate com Ademir, impe-
dido, na reta final do segun-
do tempo. No fim das contas, 
igualdade por 1 x 1, em partida 
válida pela segunda rodada do 
Grupo D da Libertadores.

Mandante, o Galo dominou 
a posse de bola desde o início. 
Criou mais, trocou mais passes, 
finalizou mais vezes, fez dois gols 
bem anulados. Mas a estratégia 
do América, que reestreou o téc-
nico Vagner Mancini, foi eficien-

te. Em um contragolpe perfeito 
no início do segundo tempo, 
Felipe Azevedo ganhou na velo-
cidade de Godín, limpou Jair e 
acertou o ângulo de Everson.

Nos minutos finais, a insis-
tência atleticana deu resulta-
do. O lateral-direito Mariano 
encontrou bom lançamento 
para Ademir. Ex-jogador do 
América, o ponta ganhou de 
Iago Maidana, dominou bem 
e finalizou para as redes para 
deixar tudo igual. Sem VAR na 
fase de grupos, o gol em posi-
ção irregular foi validado.

“Tentamos desde o início do 
jogo romper a linha do adver-
sário. Eles fizeram duas linhas 
muito fechadas, onde nos cau-
sou diversas dificuldades. A 
equipe mostrou maturidade, 

Atlético e América fizeram clássico movimentado na Libertadores

Pedro Souza/Atlético
Terça-feira

Boca Jrs 2 x 0 Always Ready

Cerro Porteño 3 x 1 Colón

U. Católica 2 x 1 S. Cristal

Flamengo 3 x 1 Talleres

Palmeiras 8 x 1 Ind. Petrolero

Penãrol 2 x 1 Olímpia

Ontem

Libertad 2 x 1 Caracas

Colo-Colo 2 x 1 Alianza Lima

Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali

Atlético-MG 1 x 1 América-MG

River Plate 2 x 0 Fortaleza

Nacional-URU 0 x 0 Estudiantes

23h Ind. del Valle x Tolima*

Hoje

19h Athletico-PR x The Strongest

21h Vélez Sarsfield x Bragantino

23h Emelec x Deportivo Táchira

*Não encerrado até o fechamento 

desta edição

2ª
 ro

da
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lutando até o final, todos os 
jogadores dando seu máximo. 
Queríamos a vitória, mas, infe-
lizmente, não veio, mas o mais 
importante é a entrega de todos 

os jogadores”, contemporizou o 
atacante Hulk.

Mesmo sofrendo o gol no 
fim, o América não deixou de 
comemorar o primeiro pon-

to na competição continen-
tal. “Significa muito. A equipe 
tá trabalhando bastante. Na 
Libertadores, vínhamos fazen-
do bons jogos. Hoje, por pou-
co, a gente não conseguiu uma 
grande vitória aqui. A equipe 
do Atlético é muito qualificada. 
Feliz pelo gol, feliz pela atua-
ção da equipe. Trabalhar ago-
ra para poder evoluir e buscar 
essa classificação”, destacou o 
atacante Felipe Azevedo.

O Galo fecha o primeiro 
turno da fase de grupos contra 
o Independiente Del Valle-E-
QU, no Equador. As equipes se 
enfrentam a partir das 21h30 
de 26 de abril (terça-feira), no 
Estádio Banco de Guayaquil. No 
dia seguinte, o Coelho recebe o 
Deportes Tolima-COL, no Inde-
pendência, para tentar a pri-
meira vitória na Libertadores. A 
bola rola às 19h.

ATHLETICO-PR BRAGANTINO SÃO PAULO INTERNACIONAL NBB FLUMINENSE

Pouco menos de dois 
meses após ser demitido 
pelo Santos, Fábio Carille 
foi anunciado, ontem, 
como novo treinador do 
Athletico-PR. O técnico 
assinou contrato válido até 
2023. Se houver liberação 
da Conmebol, ele estreia 
pelo rubro-negro hoje, 
às 19h, contra o The 
Strongest, na Libertadores.

Buscando se firmar nas 
primeiras colocações no 
chamado grupo da morte, 
o Bragantino vai em busca 
da vitória diante do Vélez 
Sarsfield, hoje, às 21h, no 
Estádio José Amalfitani, 
pela segunda rodada da 
Libertadores. O time veio 
a expectativa de ter de 
volta o atacante Artur, em 
transição após lesão.

Externamente, o São Paulo 
não trata a Sul-Americana 
como prioridade, mas sabe 
que o torneio continental é 
um dos mais acessíveis ao 
clube na temporada. Hoje, 
às 19h15, diante do chileno 
Everton, Rogério Ceni opta 
novamente por escalar 
um time alternativo, no 
Morumbi, com alguns 
titulares no banco. 

Sem conseguir engrenar 
neste início de temporada, 
o Internacional aposta no 
jogo contra o Guaireña-PAR, 
hoje, às 21h30, no Estádio 
Beira-Rio, pela segunda 
rodada da Sul-Americana, 
para dar mais tranquilidade 
ao técnico Alexander 
Medina. O Colorado não 
vence há dois jogos: Grêmio 
e Atlético-MG.

Os times candangos tiveram 
uma noite de quarta-feira 
de vitórias em partidas fora 
de casa no Novo Basquete 
Brasil (NBB). Ontem, o 
Brasília venceu o Unifacisa, 
por 90 x 72, e segue 
com chances de largar a 
lanterna. O Cerrado, por sua 
vez, ganhou do Fortaleza, 
por 77 x 75, e segue 
sonhando com playoff.

O Fluminense tropeçou na 
primeira partida fora de 
casa pela Sul-Americana. 
Ontem, o tricolor foi até a 
Colômbia visitar o Junior 
de Barranquilla e acabou 
derrotado, por 2 x 0, com 
gols de Didier Moreno e do 
ex-palmeirense Borja. O 
resultado fez o time carioca 
perder a liderança do grupo 
H da competição.

Destaque do dia

Veiga no Puskas?
Raphael Veiga marcou dois golaços 
na vitória histórica do Palmeiras 
sobre o Independiente Petrolero, 
por 8 x 1, pela Libertadores. O 
primeiro veio após uma cobrança de 
escanteio, em que o meia acertou 
um chute de primeira, de fora da 
área, no ângulo. A Fifa usou suas 
redes sociais para compartilhar o 
lance. Na publicação, a entidade 
elogia o tento e sugere que ele 
concorra ao prêmio Puskas, de 
gol mais bonito da temporada. 
Prontamente, o alviverde 
respondeu, dizendo ser “óbvia” 
a indicação e lançou a hashtag 
#VeigaNoPuskas. Os torcedores 
aprovaram a ideia.

SUL-AMERICANA

De virada, Santos derrota 
Universidad Católica-EQU

As substituições feitas pelo 
técnico Fabián Bustos foram fun-
damentais para o Santos vencer 
o Universidad Católica, por 3 x 2, 
ontem, na Vila Belmiro, conquis-
tar seus primeiros três pontos no 
Grupo C, e se manter na luta pela 
classificação na Sul-Americana. 
Após um primeiro tempo bem 
ruim, o time reagiu na etapa final, 
virou a partida e saiu de campo 
aplaudido pela torcida.

O Peixe ainda está longe de 
ser um time com padrão de 
jogo. Há distanciamento entre 

os setores em campo, a mar-
cação é frouxa, dando espaços 
ao adversário, e o ataque ainda 
tem dificuldade para ser mais 
efetivo. No primeiro tempo, o 
alvinegro até saiu na frente com 
Jhojan Julio, mas sofreu a virada 
de Christian Martínez e Minda.

Na volta do intervalo, o Santos 
seguiu mal, mas os equatorianos 
não conseguiram matar a parti-
da. Mesmo com os problemas em 
campo, o alvinegro praiano res-
surgiu com mexidas no time feitas 
pelo técnico Bustos. Mais incisivo, 

Angulo subiu alto, fez o primeiro dele pelo Peixe e confirmou a vitória

Ivan Storti/Santos FC

o alvinegro conseguiu a vitória com 
gols de Léo Baptistão e Angulo.

“Foi uma vitória muito impor-
tante. A equipe vem crescendo e 
eu vim para somar. Foi importan-

tíssimo o meu primeiro gol, estou 
contente. O Santos tinha que 
ganhar”, afirmou o equatoriano de 
26 anos em entrevista à Conmebol 
TV após o jogo.

amarelos para cada um dos la-
dos. As equipes também tiveram 
chances claras de abrir o placar 
na Neo Química Arena. Cássio 
brilhou em cabeçada de Burdisso 
e, depois, em chute forte de Ca-
margo. O alvinegro passou per-
to com Fábio Santos escorando 
cruzamento para fora e chegou 
a marcar com Jô, mas o atacante 
foi flagrado em posição irregular. 
De falta, Willian acertou a rede, 

mas pelo lado de fora.
O alvinegro voltou quente do 

intervalo e, com cinco minutos, 
Mantuan parou na trave. À espera 
de um contra-ataque, o Cali se fe-
chou na defesa e deu campo para 
o Corinthians. O time paulista se-
guiu martelando, mas não conse-
guia furar a retranca colombiano. 
Isso até os 22. O goleiro De Amo-
res espalmou chute de fora pa-
ra o meia da área. Caldera tentou 

afastar e mandou contra o próprio 
patrimônio. Com 30, o Cali colocou 
uma bola na trave, mas em impe-
dimento. Nada que ameaçasse a 
merecida primeira vitória corin-
tiana na Libertadores.

O lateral Fagner minimizou o 
gol contra e valorizou a postura 
do time em campo. “A gente sa-
bia o quanto era importante ven-
cer depois da derrota na estreia. 
O importante foi a maneira que 

a equipe se comportou. Tivemos 
tranquilidade para trabalhar a 
bola e não nos precipitamos. De 
tanto tentar, conseguimos o gol. 
A cobrança do torcedor em uma 
equipe tão grande como o Corin-
thians existe. Falta de empenho 
nunca foi. É o começo do traba-
lho do Vitor e ele está passando 
muita coisa. Estamos conseguin-
do colocar em prática aos poucos 
e a equipe vai crescer”, garantiu.

Cesar Greco/Palmeiras
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Por oscar Quiroga

data estelar: Lua cresce 
em Virgem e fica Vazia a 
partir das 15h12. agir é 
importante, porém, ainda 
mais importante do que agir 
é compreender a ação a que 
te dedicas, porque dessa 
forma tuas ações terão uma 
orientação, serão definidas 
conceitualmente, em vez de 
serem apenas uma espécie 
de metralhadora existencial 
giratória, sem eira nem beira.se 
tu não compreendes a natureza 
conceitual das ações em que 
te envolves, é porque, de certa 
forma, tu não tens as rédeas do 
destino em tuas mãos, porém, te 
movimentas pela vida afora sob 
o domínio das circunstâncias. 
não é que devas estar no 
controle o tempo inteiro, 
mas tampouco se trata de 
te deixares carregar, inerte, 
pela força das circunstâncias 
e do que te acontecer; isso, 
simplesmente, não seria 
digno de tua humanidade. 
Para orientar tuas ações, tu 
precisas ter mínima ideia 
a respeito da potencial 
utilidade que tua presença 
tem entre céu e terra.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

apesar de não estar tudo certo 
no melhor dos mundos, ainda 
assim há muita coisa que pode 
ser feita por você, dentro das 
condições atuais. as limitações da 
atualidade não são castigos, mas 
formas universais de proteção. 

cuide das suas coisas, cuide 
para que tudo que sua alma 
preza esteja funcionando da 
melhor maneira possível, sem 
sobressaltos ou inconvenientes. 
cuide sempre de tudo que estiver 
dentro de sua esfera de influência.

É hora de agir, mas cuidando para 
que suas ações tenham mínimo 
planejamento e respondam a 
alguma estratégia específica, 
porque agir pela mera ação 
acabaria fazendo com que o tiro 
saísse pela culatra. melhor não.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

um pouco de divertimento é 
imprescindível, porque neste 
momento sua alma precisa de 
espaço para se sentir livre e dona 
do seu nariz. isso pode ser feito 
sem deixar um rastro de mortos e 
feridos pelo caminho. Em frente.

seria impossível você fazer 
tudo que pretende, mas, 
pelo menos, dá para iniciar o 
caminho, tomando as iniciativas 
pertinentes a cada caso, e se 
desapegando dos resultados, 
porque não poderiam ser 
imediatos. nada disso.

Limitar a imaginação só porque 
parece irracional, esse seria um 
ato contraproducente, já que pela 
força da imaginação sua alma 
poderia se sentir motivada a 
superar os perrengues atuais, e se 
lançar ao futuro desconhecido.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

agora é quando se dá a 
oportunidade de encerrar 
alguma questão que veio 
pesando, porque amarra sua 
alma a algum lugar do passado. 
agora é quando sua alma 
pode criar uma reviravolta, 
se for atrevida o suficiente.

Às vezes, a vida tira energia 
de sua alma para que você 
se aquiete e não saia por aí 
peitando os acontecimentos. 
Essa baixa energética pode 
parecer desânimo, mas na 
verdade é um mecanismo que 
evita as encrencas. É assim.

a Às vezes, a alma fica intimidada 
com as complicações que 
se apresentam, e imagina 
que haja uma conspiração 
por trás dessa manifestação. 
não há conspiração, há 
apenas pontas soltas que 
requerem administração.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Pouca coisa pode ser muita coisa 
também. É que, de pequeno em 
pequeno passo, também se faz 
um caminho muito longo. nunca 
será demais dar atenção a esses 
pequenos detalhes que fazem 
a delícia da vida cotidiana.

Para você oferecer seu melhor a 
todas as pessoas não há nenhuma 
circunstância externa que 
possa obrigar esse movimento, 
porque há de nascer em seu 
coração, e se difundir para além 
dos limites de sua presença.

Há pessoas que é melhor 
encontrar e aproximar, enquanto 
há outras que é melhor ver pelas 
costas, se distanciando. Porém, 
essa distinção não pode ser feita 
antecipadamente, mas só depois 
dos encontros acontecerem.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TANTAS Palavras

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

J
orge Aragão e Péricles, artistas 
consagrados da MPB, se junta-
ram no projeto Samba do Seu 
Antônio, que vem cumprindo 

turnê pelo país. Eles chegam hoje — 
véspera de feriado — a Brasília para 
apresentação às 20h30, no salão de 
eventos da Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB), no Setor de Clubes 
Esportivos Sul. Cada show terá dura-
ção de duas horas e, no intervalo, os 
grupos brasilienses Benzdeus e 3AZE-
RO mostrarão seus trabalhos.

Jorge Aragão, que abrirá a noitada, 
tem aproveitado a turnê para cele-
brar 45 anos de carreira, na qual tem 
se colocado como defensor da arte 
popular brasileira. Ex-integrante do 
grupo Fundo de Quintal, o cantor e 
compositor com 20 CDs lançados, 
nos quais registrou sucessos como 
Amigos...amantes, Coisa de pele, Coi-
sinha do pai, Do fundo do nosso quin-
tal, Enredo do meu samba e Malan-
dro, além de uma versão instrumen-
tal — gravada com cavaquinho — de 
Ave Maria, de Gounod.

Considerado o porta-voz do sam-
ba e do pagode, Péricles lançará nes-
te show na AABB o álbum Tô achando 
que é amor. Do repertório farão par-
te  sucessos como Eu odeio te amar, 
Mal acostumado, O melhor do mun-
do, Pupila e Seja bem-vinda. Com 
35 anos de carreira, ex-integrante do 

Exaltasamba tem 28 projetos musicais 
lançados, entre álbuns e DVDs e mais 
de 15 milhões de discos vendidos. 

 Péricles faz sucesso além do palco. 
Ele conta com mais de 600 milhões de 
visualizações no YouTube inscritos em 
seu canal oficial; 4,6 milhões de segui-
dores no Instagram, 3 milhões de ou-
vintes mensais no Spotify; e 1,3 mi-
lhões de seguidores no Tiktok. Sobre 
o retorno aos palcos, em turnê ao la-
do de Jorge Aragão, o sambista pau-
listano ressalta. “É muito bom voltar 
a fazer o que amo e por meio do nosso 
trabalho levar alegria às pessoas. Estar 
ao lado de Jorge Aragão nesse proje-
to é um privilégio. Ele é uma referên-
cia para todo o segmento do samba.”

 

SAMBA DE SEU 
ANTÔNIO

 shows de Jorge aragão e Péricles,  
com a participação dos grupos 
brasilienses Benzadeus e Banda 
3aZEro, hoje (quinta-feira), às 
20h30, na aaBB (setor de clubes 
Esportivos sul). ingressos: r$ 80 e 
r$ 150 (valores referentes a meia 
entrada). Pontos de venda: Free corner 
(conjunto nacional, Brasília shopping, 
Pátio Brasil, terraço shopping, 
iguatemi e centro comercial gilberto 
salomão). não recomendado para 
menores de 16 anos.

 » irLam rocHa Lima

Noite de bambas

MÚSICA
reprodução

HUGO RODAS É EMOÇÃO E CORAÇÃO

É arte e partilha
Uruguai e Brasília
Reúne com gratidão sua trupe pelo bem da vida
Como se os seres humanos fossem uma só família
Reunir é verbo que ele sabe conjugar em todos os tempos
E seu dom é saber amar sem lamento
Achar o bom da vida com arte, sem sair do tom
Sua arte é absoluta: contra ela não há argumento
Ele nasceu com o Dom
Derrama som e fúria pelo tempo
Fazendo da noite escura a mais alegre amanhã
Ora potente como a auroa
Ora suave como o vento
 
Maria Maia

Jorge Aragão: 
atração na 
AABB com 
Péricles
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Q
uem não pertencia ao círculo 
de amizade de Hugo Rodas des-
conhecia que, nos últimos três 
anos, ele lutava contra o câncer. 

A vasta cabeleira, o humor vivaz e a dis-
posição para trabalhar permaneceram 
intactos até o fim. Enfrentou a doença 
com coragem, dignidade e alegria. No 
entanto, depois de lutar contra um cân-
cer e sofrer um AVC, o ator, diretor de 
teatro e professor da Universidade de 
Brasília (UnB) não resistiu e morreu 
ontem, aos 82 anos. Rodas estava in-
ternado no Hospital Brasília e fazia 
tratamento contra um câncer, mas 
uma metástase dificultou a recupe-
ração do mais importante diretor de 
teatro da história de Brasília. 

 Já se apaixonou pela cidade da jane-
la do avião. Em 1975, veio a Brasília para 
coordenar um curso de 15 dias e nunca 
mais voltou: “Hugo Rodas foi um divisor 
de águas nesta cidade”, enfatiza Valéria 
Cabral, atriz que participou da primeira 
montagem de Os saltimbancos, dirigi-
da por Hugo Rodas e secretária da Fun-
dação Athos Bulcão. “Foi com ele que 
aprendemos a ver o teatro de outra for-
ma e com outras possibilidades. Brigou 
até o fim porque tinha um amor à vida 
muito grande”, acrescenta.

 Ele era um uruguaio muito brasilei-
ro e, mais que isso, sempre se conside-
rou candango. Sua jornada no universo 
do teatro começa ainda na sua terra na-
tal. Em Montevidéu, ingressou, nos anos 
1950, na escola-teatro do Teatro Circular, 
referência do movimento independente 
uruguaio. A vinda para o Brasil, em perío-
do de repressão política no Uruguai, de-
fine a mudança de vida de Hugo Rodas, 
que passa a morar no Brasil, mudando-
se, inicialmente para Salvador. 

 No mesmo ano, é chamado para 
ministrar um workshop em Brasília e 
não abandona mais a cidade. Logo em 
1976, funda o Grupo Pitú, que durou 
até 1981. Em 1978, montou com o Pitú 
o memorável espetáculo Os saltimban-
cos, contemplado com o Prêmio do Ser-
viço Nacional do Teatro como melhor 
espetáculo infantil de 1977. 

 O ator e diretor Guilherme Reis 
lembra que Hugo chegou a Brasí-
lia quando a cidade tinha 15 anos e 
os que faziam teatro eram muito jo-
vens: “Ele era um cidadão uruguaio, 
mas um candango. Ele foi um grande 
mestre, um grande diretor brasilien-
se e brasileiro. É um grande perda, 
ainda tinha muita coisa para fazer. “ 

  A atriz Carmem Moretzshon não 
fez faculdade de teatro, mas, para ela, 
Hugo Rodas foi a sua escola. “Ele pa-
recia um vulcão, a sala de ensaio era 
o lado do precipício, ele não sossega-
va enquanto não extraísse o melhor 
de você. Se pegasse um clássico, re-
inventava tudo, não sacralizava a cul-
tura. Era um bruxo em estado puro 
de invenção.” 

  Hugo concebeu e dirigiu versões me-
moráveis de clássicos do teatro moderno: 
A casa de Bernarda Alba, de García Lorca; 
Senhora dos afogados, de Nelson Rodri-
gues; O quebra-nozes, de Tchaikóvski; A 
vida é um sonho, de Calderon de La Bar-
ca; Arlequim: servidor de dois patrões, de 
Goldoni; e O Rei da Vela, de Oswald de 
Andrade. No fim, esses clássicos se torna-
vam espetáculos de Hugo Rodas. Criava 
e recriava com a fúria de um alquimista 
da cena. Ao lado dos diretores Adriano e 
Fernando Guimarães, Hugo recebeu, em 
1996, o Prêmio Shell de direção pelo es-
petáculo Dorotéia.

O diretor Fernando Guimarães lem-
bra de quando trabalhou com Hugo Ro-
das pela primeira vez. Foi em meados 

 » SEVERINO FRANCISCO

ADEUS 
AO BRUXO DO TEATRO

O ATOR E DIRETOR   
HUGO RODAS, O MAIS IMPORTANTE 

NOME DAS ARTES CÊNICAS EM 
BRASÍLIA, MORREU, ONTEM, DEPOIS 

DE LUTAR DURANTE TRÊS ANOS 
CONTRA O CÂNCER

Gustavo Moreno/CB

Um dos meus maiores orgulhos foi ter 

ficado em Brasília, sentir-me pioneiro, 

ter sentido a importância de fazer um 

trabalho junto a uma cidade que  

crescia ao mesmo tempo”

Hugo Rodas, em entrevista à revista Dramaturgias

dos anos 1990, em uma montagem de 
Macbeth, de Shakespeare. Rodas recla-
mou que o jovem diretor e seu irmão, 
Adriano, nunca o haviam convidado pa-
ra fazer uma peça. Fernando pediu, en-
tão, que ele fizesse uma síntese das fei-
ticeiras que aparecem no texto, mas não 
gostou da primeira versão. Rodas prepa-
rou, então uma outra encenação. “Três 
dias depois ele apresentou uma feiti-
ceira genial, e era um cenário com um 
andaime e ele ficava no último andai-
me. Foi um sucesso, a gente viajou, foi 
uma coisa muito legal”, conta.

A partir de então, foram seis anos de 
colaboração no palco, parceria que cul-
minou com Dorotéia, peça vencedora 
do Prêmio Shell em 1996. “Foi um en-
contro de alma. E olha que a gente fazia 
coisas muito diferentes”, lembra Fer-
nando, que ainda montou, em parce-
ria com Hugo e Adriano Guimarães. 
as peças Viúva porém honesta (Nel-
son Rodrigues) e As desgraças de uma 
criança (Martins Pena). “Conviver com 
Hugo era um furacão. Ele te obrigava a 
pensar muito mais. A inspiração dele 
era ser o Hugo. Aquela cabeça que ele 
tinha de inquietação, ele trazia essa in-
quietação pra gente. É uma perda irre-
parável para nosso teatro. A inquieta-
ção desse homem, o talento.”

  Hugo formou cinco gerações de atores 
em Brasília, com as montagens nos tea-
tros e as aulas no Departamento de Artes 
Cênicas da Universidade de Brasília. For-
mou os grupos Pitú, na década de 1980; 
Teatro Universitário Candango — Tucan, 
na Universidade de Brasília, na década de 
1990, e, mais recentemente, a Agrupação 
Amacaca. “Hugo precisava estar perto de 
gente jovem para criar”, comenta Carmem 
Moretzshon. “Os velhos não davam conta 
de acompanhar o ritmo frenético do Hu-
go. O que ele obrigou a gente fazer em Ar-
lequim era malhação crossfit.”

 Em 2019, Hugo fez 80 anos, mas em 
vez de receber presentes, nos brindou 
com dois maravilhosos espetáculos, em 
montagem com a Agrupação Amaca-
ca, que estabeleceram sintonia direta 
com o momento dramático que vive-
mos: O rinoceronte e Os saltimbancos. 
O primeiro provoca a santa indignação 
contra a estupidez reinante; e o segun-
do, celebra a alegria essencial da soli-
dariedade. “Estamos voltando à coisa 
mais absurda, uma guerra santa, deus 
com uma metralhadora do outro lado”, 
disse Hugo, na época. “O rinoceronte é 
um pouco sobre isso”.

Quando irrompeu a pandemia, Hugo 
não caiu em depressão. Ante a irrespon-
sabilidade e a indiferença dos governan-
tes pela morte de milhares de brasileiros, 
concebeu a série de performances Quem 
parte é amor de alguém, em frente ao Mu-
seu da República e ao Teatro Nacional.

Com as salas fechadas e a cultura 
inviabilizada, ele transformou a Es-
planada dos Ministérios em teatro pú-
blico: “É um teatro monumental fan-
tástico, todos os personagens do Bra-
sil estão vivos lá”, exultava. As perfor-
mances de Hugo alcançaram reper-
cussão nacional e até internacional. 
As imagens sobre as intervenções fi-
caram em quarto lugar entre as mais 
vistas da Agência Reuters no mundo. 
“Ele não parava, nos últimos dias fa-
lava em montar um espetáculo pa-
ra questionar a Semana de Arte de 
1922”, conta Carmem. “Nunca Brasí-
lia teve um encenador da grandeza 
de Hugo Rodas”, afirma a atriz. “Ele 
foi o maior. Não se acomodava, se 
desafiava e desafiava os outros. Só os 
grandes têm essa coragem”.

Colaboraram Nahima Maciel, 
Pedro Ibarra e Ricardo Dahen

 
Celebração da UnB na 

Esplanada

Mesmo aposentado, Hugo Rodas 
atuava como pesquisador associado 
do programa de pós-graduação em 
artes cênicas da UnB. Quando ficou 
muito doente, deixou de dar aulas 

nos dois últimos semestres. No 
entanto, recentemente, foi convidado 
e aceitou participar de uma comissão 

de celebração dos 60 anos da UnB, 
que pretende fazer um levantamento 

cinematográfico da memória da 
instituição. Segundo a professora 

Fátima Aparecida, do departamento 
de artes cênicas, Hugo pediu que 
a universidade não comemorasse 
o aniversário dentro dos muros da 

academia e estivesse presente na rua. 
“Ele solicitou que a celebração fosse 

feita na Esplanada dos Ministérios. Em 
10 de junho, haverá aula pública, com 
a participação de 14 institutos da UnB. 

A cada hora será feito um brinde  
aos 60 anos da Universidade  

de Brasília”.

O legado

O secretário de Cultura Bartolomeu 
Queiroz emitiu nota sobre Hugo Rodas: 

“Perdemos um mestre do palco. Um 
criador inquieto movido pelas forças 

dos movimentos corporais. Foram 
mais de quatro décadas formando 

intérpretes nos palcos e salas de aula 
prontos para ocuparem teatros do 

mundo. O legado que Hugo nos deixa 
será perene”. 
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1.1 APARTHOTEL

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

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

PRECISAMOS URGEN-
TE para venda do seu
imóvel. Desde já agrade-
cemos a parceria, que
muito nos honra. Ligue:
3351-9547 / 99974-
5385 cj7097 www.
geraldovieira.com.br

2 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
3QTS/2QTS alugado ou
desocup. SR Imóveis
99109-6160 Zap c9417

1.2 ÁGUAS CLARAS

E V N D A

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

3 QUARTOS

ACEITO IMÓVEIS
VENDO OU TROCO Ap-
to na 308 Sul 245m2,
99624-8852 c13499

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA NORTE

QUITINETES

307/6 NORTE Vdo sala
desoc,QDbemmovimen-
tada. 98121-2023 c8827

1.2 ASA NORTE

407 KIT Bl D desocupa-
da 98401-3270 c472

2 QUARTOS

ESPETACULAR !!!
415 NORTE Bl M, Apto
2qts vazado, vista p/ o
Parque Olhos d’água
98421-2587 c5263

704 BLOCO A 2 qts 1º
andar 98401-3270 c472

3 QUARTOS

307 - BL.J Vdo Apto. Ori-
ginal, andar alto, vista li-
vre. Sala ampla, 3/4 c/
arms., 2 wc (suíte), coz.
c/arm., á.serv., DCE e
gar. R$ 1.200.000/á vis-
ta.Ótimo estado. Saba-
ck Imóveis P/ver ligue
3445.1105 CJ 3506

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA SUL

2 QUARTOS

103 SQS Bloco A Apto
duplex de 02 qtos, 02 ba-
nheiros, 01 vaga cober-
ta, 98 m2, elevadores e
ótima localização. Tra-
tar: 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004

410 SQS 2º and reform
2qts armários desocup.
Aceita Financ. MAPI
98522-4444 CJ27154

1.2 ASA SUL

OPORTUNIDADE!!
108 SUL 2 qtos, DCE,
andar alto, vista livre,
100m2. Excelente Apto!!
Tr: 98413-8080 c8081

3 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 416 SUL 3qts pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417
107 SQS R$ 1.100mil
3qts DCE vista livre Ac fi-
nanciamento MAPI
98522-4444 CJ27154
313 SQS and alto refor-
ma em granito 157m2 3
qts (ste) arms gar MAPI
98522-4444 CJ27154

|| ---- J. LÍRIO AGUIAR ----||
315 VENDO ÓTIMO
APARTAMENTO

315VENDOQuitado,de-
socupado, ótima qua-
dra, 3quartos (1suíte).
Boa sala, copa-coz, ar-
már ios , e t c . Só
R$1.200.000. Fone:
98178-8000 C/950.
414 3QTOS 1 ste refor-
mado 98401-3270 c472

215 ORIGINAL nascen-
te, vazado, garagem, blo-
co c/ salão de festas e
academia vista livre fren-
te e fundos. Ao lado me-
trô. 98439-7890 c6404

JOÃO PESSOA-PB
VENDO OU TROCO
Por imóvel em Brasília.
Lindo Aptº 3qts (2sts) td
mobil, 132m2, Praia do
Cabo Branco, 1 vg de ga-
ragem, àrea de lazer.
(061) 98123-5737 whats

4 OU MAIS QUARTOS

ACEITO PERMUTA
308 SUL Lindo 4qts
1ste 245m2 c/2 garag
99624-8852 c13499

1.2 ASA SUL

ILHAS MAURÍCIO
PARKSUL4qtos 3 suí-
tes reformado, 2 gara-
gens soltas, nasc fren-
te p/ piscina, lazer com-
pleto. 99981-1128

CEILÂNDIA

2 QUARTOS

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

CRUZEIRO

3 QUARTOS

ORIGINAL!!
SHCES 305 3qtos sala,
coz. banh, e ár. de servi-
ço. 98471-4749 c1944

GUARÁ

1 QUARTO

QI 14 1 qto, sala, coz. ba-
nh. Reformado! Tr:
98471-4749 c1944

3 QUARTOS

E V N D A

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

NOROESTE

3 QUARTOS

SQNW 303 Ed. Res.
Essencial 3stes. Pron-
to! 99981-3388 c2084

SQNW 303 Ed. Res.
Essencial 3stes. Pron-
to! 99981-3388 c2084

SOBRADINHO

3 QUARTOS

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

1.2 SUDOESTE

SUDOESTE

2 QUARTOS

QRSW 07 2º and 2qts,
R$ 555mil bloco partilha-
do AC. Financ. MAPI
98522-4444 CJ27154

QRSW 07 2º and 2qts,
R$ 555mil bloco partilha-
do AC. Financ. MAPI
98522-4444 CJ27154

3 QUARTOS

CLSW 105 Nasc vista li-
vre 3qtos + DCE + gar.
Particular. 99690-0659

SQSW 306 Particular
Vendeapartamentoqui-
tadonoSudoeste, refor-
mado de 97 m2 , ar-
condicionados sala e
quartos, com 3 quar-
tos(01 suite) e dce com-
pleta, 01 vaga de gara-
gem, e cobertura coleti-
va com 12 churrasquei-
ras, 01 piscina de adul-
to e 01 de criança,
além de salão de festa
no térreo. Particular -
Fone e WhatsApp:
999737776

TAGUATINGA

1 QUARTO

QNB09Av.Samdu.Ven-
do Excelente Apto quar-
to, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço, com
elevador, desocupado.
3351-9547 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

1.2 TAGUATINGA

2 QUARTOS

CNB14Ed.Porto daBar-
ra, próx. Sesc 2qts sala
cozinha2banheiros refor-
mado nascente 1 vaga
garagem 94m2 área to-
tal quitado escriturado.
Ac. Financiamento Plan-
tão. Faça esse grande in-
vestimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QNJ 58 Bloco E Excelen-
te Apartamento 1º andar
desocupado 2 qtos DCE
sala cozinha banheiro
àrea de serviço, reforma-
do. Aceito Financiamen-
to. Plantão! 3351-9547
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

1.3 CASAS

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

710 4 QTOS casa refor-
mada 2 pavimentos
329m2 de área útil, chur-
rasq. 999707721 c5525

CEILÂNDIA

2 QUARTOS

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

GUARÁ

3 QUARTOS

QE 19 original Lt 200m2

para investidor, frente p/
pista p/ resid/comercial.
Particular! 99333-3034

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

QI 07 Conj.17 Casa c/ 2
pavimentos original 4
qtos Lazer completo.
99970-7721 c5525

1.3 LAGO NORTE

|| ---- J. LÍRIO AGUIAR ----||
ÓTIMA CASA

EM RUA NOBRE
QI 06 Vendo ótima ca-
sa em rua nobre, com
5 quartos (3 suítes), sa-
lão grande, copa cozi-
nha,áreadeserviçoam-
pla, dep. Empregados,
piscina,sauna,churras-
queira. A casa está lin-
da! Pronta pra morar,
não precisa reformar.
Na melhor quadra do
Lago Norte. Apenas
R$ 2.580.000,00. Quita-
da,documentaçãopron-
ta para ir ao cartório.
F: 98178-8000 C/950.

QL 10 RS 1.800mil tér-
rea 4qts ste lazer Ac imó-
vel (-) valor MAPI 98522-
4444 CJ27154

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

QL 16 Linda casa!! 5
suítes, piscina. F:
99981-3388 c2084

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

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

QD 26 Cond. alto pa-
drão casa 2 pav. 4qtos
4vgs gar lazer completo
Tr: 99970-7721 c5525

QD 29 6qtos c/ elev e la-
zer 12.000m2 ár.verde
99987-4668 c4572

RIACHO FUNDO

1 QUARTO

QN 15C $216mil 3cs
99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

2 QUARTOS

QN 07A $330.000 2qts
ste 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
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1.3 RIACHO FUNDO

1.3 CASAS

RIACHO FUNDO

2 QUARTOS

QN 12C R$ 150mil 2qts
sl 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

QN 18 R$175.000, laje
2q 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

QN 30 R$210.000 quit la-
ge 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

3 QUARTOS

QC 01 $185.000, desoc
3qt 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

SAMAMBAIA

3 QUARTOS

QR 316 Desocupada ex-
celente imóvel, 3 qtos, sa-
la, cozinha, banheiro, for-
rada, quitada, escritura-
da e reformada, excelen-
te localização. Plantão.
T ra ta r : 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

SANTA MARIA

2 QUARTOS

QR 204 R$170.000, 2q
sl 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

TAGUATINGA

2 QUARTOS

LEILÃO DE IMÓVEL 25/04/22

15hSOMENTE ON-LINE

Informações:
(11) 3093-5252

Rudival Almeida Gomes Júnior
Junta Comercial do Distrito Federal nº 119/2021

���� ���� � ��	
�� ����� ��

www.leilaovip.com.br

Lance Mínimo: R$ 2.500.000,00

Demais informações, condições de venda e pagamento no site: www.leilaovip.com.br

Planaltina/DF

Setor de Hotéis e Diversões Planaltina - Lote N°J
Prédio Comercial com 2 pavimentos

Áreas: 1.020m² terreno e 780m² construção
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GRANDE OPORTUNIDADE

1.3 TAGUATINGA

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

3 QUARTOS

QNE 09 Lote 340m2, ca-
sa 3qts sendo 1ste, sala
copa cozinha, wc social,
área de serviço coberta,
nascente, garagem p/
6carros, área c/ churras-
queira, escritório, quita-
da e escriturada. Aceita
Financiamento. 3352-
0064/ 999745385 c7097
www.geraldovieira.com.
br

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

QNL 02 Conjunto 3qtos
sala cozinha 2 banhei-
ros laje + forro cerâmica
blindex, reformada, exce-
lente imóvel, próximo Su-
perAdega.Aceito financi-
amento.Plantão.Façaes-
se grande investimento.
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

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

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

1.3 TAGUATINGA

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

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

4 OU MAIS QUARTOS

QNA06Sobradoconstru-
ção nova. nascene 4qts
3stes sala copa cozinha
lavaboáreade lazer com-
pl. churrasq. piscina ár
de serviço coberta nas-
cente garag c/6 vagas
QuitadaeEscriturada.Fa-
ça hoje esse grande in-
vestimento. Plantão! Tr:
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

QNA 32 Nascente coloni-
al reformada 4qtos 3 suí-
tes 2 salas cozinha exce-
lente imóvel. 3351-9547
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QNA36Excelente sobra-
do desocupado, excelen-
te construção, 4 qtos,
3suítes sendo 1 master,
lavabo, área de serviço
coberta comchurrasquei-
ra e demais dependênci-
as. Quitada, escriturada.
Aceito imóvel menor va-
lor. 3351-9547 99974-
5385 cj7097 www.
geraldovieira.com.br

BESSA IMÓVEIS
QNH 07 4qts ste 3wc
2sls laje lt 360m2 gar 5
car 485 mil 98577-7773
99983-0761 c4189

1.3 TAGUATINGA

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

BESSA IMÓVEIS
QNH 07 4qts ste 3wc
2sls laje lt 360m2 gar 5
car 485 mil 98577-7773
99983-0761 c4189

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA SUL

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

ED BRASIL 21 Alugo/
VendoLoja46m2 +meza-
nino. Particular. AC Ca-
minhonete 99333-3034

TAGUATINGA

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

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

SALAS

ASA NORTE

|| ---- J. LÍRIO AGUIAR ----||
PRÉDIO ALTO LUXO

ED. VIA CAPITAL
SBN QD 02 Vendo sa-
la com garagem, deso-
cupada, documenta-
çãoemordem,naverda-
de, são duas , uma de
frente para outra. Ca-
da uma por R$280mil
(Baratissima). Fone:
98178-8000 C/950.

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

TAGUATINGA

CNG 02 Ed. Taguacen-
ter. Vendo Excelente sa-
la c/ banheiro, nascente.
99585-8326 c4138

1.5 JARDIM INGÁ

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

JARDIM INGÁ

PARQUEESTRELADal-
va IX. Excelente lote pa-
ra comercio/industria / es-
cola. 1.180m2 frente pa-
ra pista. 3354-4312
99585-8326 c3505

PARK WAY

ARNIQUEIRAS SHA
CJ 05 lote 270m2, terre-
no mudado. Excelente
condomínio fechado. R$
285.000,00 Localização
privilegiada. Excelente
Oportunidade. Tratar:
98575-6009 c8086.
www.acbimoveis.com.br

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

PLANALTINA

VENDE-SE LOTES
QD 10 Arapoanga
150m2.Comercialeresi-
dencial a partir de R$
60Mil Tr: 99944-1131

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

TAGUATINGA

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

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

BR 040/DF-140 4 hecta-
res excelente água luz
só asfalto, . R$250mil.
Tratar: 99648-1461

BR 040/DF-140 6 hecta-
res excelente, só asfal-
to, casa boa. R$600mil.
Tratar: 99648-1461

BR 040/DF-140 4 hecta-
res excelente água luz
só asfalto, . R$250mil.
Tratar: 99648-1461

OUTROS ESTADOS

SIMOLÂNDIA/GO,Fazen-
da 71ha (parte ideal),
Faz. Brejão. Inicial R$
1 . 0 7 2 . 0 5 0 , 0 0
( p a r c e l á v e l )
alvarolei loes.com.br
0800-707-9339

1.7 CONSÓRCIO

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

UNO RESIDENCE
R 31 Norte sala, cozi-
nha,suíte,garagemsol-
ta. 99981-1128

2 QUARTOS

RUA 37 Sul - Ed. Sun-
set - Duplex novo, fino
acab. Salão, 2 qtos., 2
wc, coz., americana, mui-
tos arms. garagem, com-
pleta estrutura de lazer.
prox. metrô. R$2.500,00
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506.

4 OU MAIS QUARTOS

QD 107 Excelente apto
de 4qtos, c/ lazer. Zap
98225-8406 c5675

ASA NORTE

QUITINETES

705 NORTE Bl C, KIT,
sala, WC e pequena co-
pa R$650 tenho outra
de R$700. 98123-6045

GARDEN PARK
911KITMobiliadadecora-
da BL A 203, BL E 121,
com garagem 99109-
6160 3042-9200 Sr. Imó-
veis cj9417
SGAN 911 - Alugo Bl.H/
apt.19. Ed. Gardem Pa-
rk. Sala, qto, copa, wc e
garagem. R$ 1.100,00
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506

2 QUARTOS

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

2.2 ASA NORTE

3 QUARTOS

312- ALUGO Bl.H/106.
Prédio c/ brinquedoteca,
academia e salão de fes-
tas. Sala,3/4 c/arms.,wc,
coz., DCE.R$ 2.500,00
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 C/3506

4 OU MAIS QUARTOS

202 - ALUGO Bl. F/201.
4/4 c/arms. (2 suítes).Re-
formado, fino acabamen-
to, excepcional. Sala,
wc,coz/arms., área e wc
serv. Garagem c/arms.,
R$4.200,00. Saback F/
3445.1105 C/3506.

ASA SUL

1 QUARTO

212 BL D 60m2, 6º an-
dar, reform, arms, corti-
nas, ar cond, elevador,
garg, R$ 2.000 + Cond
+ Iptu. Particular! Tr:
3245-2300/ 3346-0974

2 QUARTOS

405 - BL.E/204. Sala,
2/4/arms., wc, coz, R$
1.800. Saback Imóveis
F/3445.1105 CJ 3506.
116 ALUGO Bl./J/403-
Reformadíssimo. Jane-
las acústicas. Nascente,
vista livre. Sl.ampla, 2/4
c/arms.2 wc, coz., c/
arms,planejado, á. serv.
+ gar R$ 3.200,00 Saba-
ck 3445.1105 c/ 3506

3 QUARTOS

210 SQS Bl. E A Apto,
03 qtos, 01 suíte com clo-
set, ar condicionado, ar-
mários, DCE e vaga de
garagem.LindoApto!Tra-
tar: 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004
215 -ALUGO Bl.J/607.
C/salão, 3/4 c/arms.,
2wc (suíte), coz./arms.,
DCE e á.serv. R$2.800.
S a b a c k I m ó v e i s
3445.1105 CJ 3506.
215 - ALUGO Bl. A - Ap-
to. de luxo e decorado, fi-
no acab. Todo mobilia-
do. Reformadissimo de
3 qtos p/2/4 c/escritório.
Salão,2/4 (suíte c/hidro)
2 wc copa/coz., c/arms.,
área serv., garagem. Pré-
dio c/salão festas.
R$10.000,00. Saback F/
3445.1105 CJ 3506.

SR IMÓVEIS ALUGA
307 SUL 3qts dce gar
105m2 nascente 99109-
6160/ 3042-9200 cj9417

SQS 316 b. G Ap 403,
158m2 3 dorm sendo 2
suítes. R$ 6mil/mês
+cond. +energia +IPTU.
Fone: 98131-4488 wpp

202 - BL. B/305. Refor-
mado. nasc., Salão, 3/4
c/arms, 2wc (suíte c/ clo-
set) copa/coz,. c/arms, á.
se rv . , DCE , ga r .
R$4.600,00. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.
303 PARTICULAR alu-
ga Apto reformado 3
qtos 99984-2802
402- BL.L /203. Prédio
c/ elevador. Amplo apto.
vazado. Salão, 3/4 c/
arms., 2 wc (suíte), coz/
arm., á. serv., DCE, óti-
mo estado. R$3.100,00.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 CJ 3506.

2.2 ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

GUARÁ

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

QE 04 Part 2qtos, sala
c/var, WC, coz/ á. de ser-
viço. 98225-8406 c5675

SUDOESTE

3 QUARTOS

302 SQSW Ed. Porto Ge-
nova 3qtos 1ste c/ ar con-
dic 2º and arms Tr:
3233-3473/ 99956-3222
SQSW 302 Bl. D Apto,
03 qtos, 1 suíte, DCE, sa-
la com varanda, armári-
os, vaga, lazer completo
piscina, academia. Tra-
tar: 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004

TAGUATINGA

1 QUARTO

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

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

2 QUARTOS

C 02 alugo apto Centro
de Tag., 2qts, banh. e
coz.c/armários,DCE,ga-
ragem no subsolo. R$
1.300,00. Tratar com Au-
reliano ou Rainer 3967-
6068/ 98244-6146

2.3 CASAS

JARDIM BOTÂNICO

1 QUARTO

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

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

QNL 16 Alg casa 3pav
6qts ste gar área 275m2

99983-1953 c3149
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2.4 GUARÁ

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

GUARÁ

QI 11 conj W Loja 01 Alu-
go Frente Caixa Ecômi-
caeFarmáciaPagueMe-
nos. Tr. 99962-2093

SALAS

ASA NORTE

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

SRTVN 701 Alugo sala
reformada, porcelanato
ebanheirocomvistaprivi-
legiada para o Estádio
Mané Garrincha. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

ASA SUL

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

8º andar de canto.
98413-8080 c8081

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

3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis

3.2 Caminhonetes e
Utilitários

3.3 Caminhões

3.4 Motos

3.5 Outros Veículos

3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

CITROEN

AIRCROSS/15FlexBran-
co 10000KM usado R$
47500. Tr: 35472538

FORD

KA 07/07 GL prata óti-
mo estado Ipva/22 pg
R$14mil 61 99976-3908

HONDA

CIVIC/00 automático ex-
celente estado Tr:
99903-3085/ 3972-0917

HR V/18 EXL 1.8 flex
One autom branco b.
couro12.500milkm,undo-
no.Super conserv.Preço
tab fipe Tr:99805-5211

MERCEDES

C 180/16 Cinza único do-
no 37.000 km IPVA pa-
go. 99224-5452

3.1 VOLKS

VOLKS

GOL/05 Plus inteiro V.
elétr ico Vdo/Troco.
99909-7931/99969-9595

LEILÃO DE VEÍCULOS
GOL 18/19 1.6. Leilão
on-line dia 29/04 às 11
hs. Edital completo e fo-
tos: multleiloes.com Inf.
(61) 3465-2203/2542.

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

VOLKS

LEILÃO DE VEÍCULOS
AMAROK 18/19 4X4 C.
Dupla. Leilão on-line dia
29/04 às 11hs. Edital
completo e fotos no si-
te: multleiloes.com Inf.
(61)3465-2203/2542

3.5 OUTROS VEÍCULOS

TIPOS

BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS

BICICLETA MONARK
10 Positron 1984 Nova
61-984087516

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

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

CONSÓRCIO

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

O Gabinete do Comandante da Aeronáutica (GABAER), através do Presidente
oficialdaCPLnomeadaatravésdaPortarianº115/ACGC/2022,de03defevereiro
de 2022, conforme Lei nº 8.666/93 e suas alterações e em conformidade comas
condições previstas, a ResoluçãoGGPAAnº 84, de 10 de agosto de 2020, torna
público a realização da Chamada Pública nº 01/GABAER/2022.
Objeto: Chamada Pública para aquisição parcelada de gêneros
alimentícios de organizações da agricultura familiar e demais beneficiários
que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho
de 2006, por meio da modalidade Compra Institucional, do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA). Recebimento das Propostas: 03/05/2022,
às 10:00h. O Edital e informações complementares encontram-se à
disposição dos interessados no Portal de Compras da Agricultura Familiar
e na Seção de Licitações do GABAER, situada no prédio do Comando da
Aeronáutica, Esplanada dos Ministérios, Bloco “M”, 9º Andar, Brasília-DF,
CEP 70.045-900, de segunda a quinta-feira, nos horários das 09h às 12h
e das 13h 30min às 17h, e na sexta-feira, das 08h às 12h.

RONALD WILLIAM TURQUE DE ARAUJO Maj Int
Presidente da Comissão de Licitações

AVISO CHAMADA PUBLICA Nº 01/GABAER/2022

GABINETE DO
COMANDANTE
DAAERONÁUTICA MINISTÉRIO DA

DEFESA

3.6 OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

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

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma

4.2 Moda, Vestuário
e Beleza

4.3 Saúde

4.2 Comemorações,
e Eventos

4.5 Serviços Profissionais

4.6 Som e Imagem

4.7 Diversos

4.1 CONSTRUÇÃO E
REFORMA

CONSTRUÇÃO

MATERIAIS

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

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

MASSAGISTA PRECI-
S O A s a n o r t e .
61993552622

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamen-
to/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Inte-
ressadosentraremconta-
to 61-996247880

4.5 ENGENHARIA

SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA Contato 61-
998315874

OUTROS PROFISSIONAIS

B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendi-
mento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br
DIAGRAMAÇÃO DE LI-
VROS Procuro escrito-
res que precisem forma-
tar livro. 61-998410469
INSTALACAO E MANU-
TENÇÃO de Ar condicio-
nado 61-999746854
L AVA -SE CA IXA
D’água, pisos, vazamen-
tos, etc 61-995521988
VIDRAÇARIA VIDRO
Forte.Façaseuorçamen-
to 61-99984-6003 whats
B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendi-
mento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE ALESSANDRA
ADULTÉRIO FOTOS
Nº1 com filmagens, fla-
grante. Sigilo e discri-
ção. Gps / Monitoro
24h.Trabalho todas as
áreas.(61)99810-6976

4.6 SOM E IMAGEM

TELEVISÃO

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

4.7 DIVERSOS

ANIMAIS
DOMÉSTICOS

CÃES

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

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutando jogado-
res 99862-4892 whats

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

ACHADOS
E PERDIDOS

PERDA DO DIPLOMA DE
ÊNIO MEIRA de Sá Te-
les, Curso de Licencia-
turaemPedagogia,con-
cluído no 1º Semestre
de2011noDepartamen-
to de Ciências Huma-
nas e Tecnologias do
Campus XVII Bom Je-
sus da Lapa/ UNEB

MÍSTICOS

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

5.2 RECADOS

RECADOS

HOMEM58ANOSprocu-
ra namoro sério mulhe-
res 30 a 45 anos 61
99237-4291

5.4 OPORTUNIDADES

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

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

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

QUIOSQUE 27M2 em
Águas Claras/DF, R. 7
Nor te . I n i c i a l R$
75.000,00. (parcelável)
leiloesjudiciaisdf.com.br
0800-707-9339

PLANO PILOTO

CONSULTÓRIO MÉDICO
716 ED. MEDICAL Cen-
ter. Vdo c/ CNPJ com-
pleto 35m2 canto quita-
da 99970-7721 c5525

5.7 TURISMO E LAZER

NEGÓCIOS

CLUBE

ITIQUIRA PARK Titulo
sóc io remido 61-
981525063

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

POUSADA RIO Quente
Título de sócio proprietá-
rio 61-981781968

COMPRO TÍTULO pou-
sada Rio Quente Ligar
para: (64)99236-4389

5.7 TEMPORADA

TEMPORADA

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

VIAGEM

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

OUTROS

ACOMPANHANTE

ANITA ENGOLIDORA
18ª SEIOS FURANDO
a blusa, iniciante no
anal. 61 98539-7146

BOCA GULOSA
CHUPO BABADO até o
fim em homens ativos.
A. Norte 61 98237-3542

GALINHA DA ANGOLA
18ª SEIOS FURANDO
a blusa com gritos! Asa
Norte. 61 98578-5514
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5.7 ACOMPANHANTE

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

DISK MASSAGEM
MASSAGENS RELAX
Tailandesa Chiva c/ in-
versão 61 3326-7752

CONTRATA-SE
MASSAGISTA PARA
trabalhar na Asa Nor-
te. (61)99376-0202

AS + BELAS COE-
LHAS fazendo do seu
dia um diferencial 311
Norte 61 99449-5435

CONTRATA-SE
MASSAGISTA PARA
trabalhar na Asa Nor-
te. (61)99376-0202

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

MASSAGEM RELAX

MOSTRO MEU ROSTO!!!!!
ANA TEM CLIENTES
que chegam a ejacular
até 3x durante a sessão
61 981264522 zap Valp

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

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

TERAPIAS ALTERNATIVAS
MASSAGENS COM re-
lax. Local discreto e tran-
quilo 61 99664-9323

ANE COROA TOP
P/SRS massg oral até o
fim 61 991921318 406N
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6
TRABALHO

& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

6.1 Oferta de Emprego

6.2 Procura por Emprego

6.3 Ensino e Treinamento

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

RESTAURANTE
CONTRATA

ATENDENTE, BALCO-
NISTA e Copeiro. Com
experiência. Enviar cur-
riculo para o e-mail:
rhdondurica@gmail.
com

RESTAURANTE
CONTRATA

BARISTA, SERVIÇOS
GERAIS e Auxiliar de
Cozinha com experiên-
cia. Enviar curriculo pa-
ra e-mail: rhdondurica
@gmail.com

COSTUREIRA
DE CORTINAS Contra-
t a - se Sa lá r i o R$
1.400,00, +R$450,00 de
a j u da de cu s t o ,
+comissão, +passagem.
Enviar currículo para:
rh@sublimes.com.br
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE c/ ou s/ exper.
Ambiente de luxo, Asa
Norte 61 98212-6373

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com
AUXILIAR SAÚDE bu-
cal c/ exper. llodontoasb
auxiliar@gmail.com
BARBEIROPARASudo-
este c/exp. 98251-0610
CANTEIRISTADEMAR-
MORARIA Cv p/: vagas
sahara@gmail.com
CASEIRO/ JARDINEI-
RO p/ residencia Lago
Norte limpezaemanuten-
ção 61-99316400
CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054

CONTRATA-SE
COZINHEIRA FORNO
e fogão. Trabalhar resi-
dência, no Lago Sul. R$
2.000,00 + CTPS + VT .
Ligue (61) 9.9967-4565

COZINHEIRO(A) CON-
TRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com

RESTAURANTE
CONTRATA

BARISTA, SERVIÇOS
GERAIS e Auxiliar de
Cozinha com experiên-
cia. Enviar curriculo pa-
ra e-mail: rhdondurica
@gmail.com

6.1 NIVEL BÁSICO

JARDINEIRO COM EX-
PERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE c/ sem exper.
7,8mil/mês.Ambientedis-
creto, seguro e climatiza-
do (61) 98119-1085 zap

ÓTIMO SALÁRIO
MASSAGISTA COM
OU SEM experiência pa-
r a v a l p a r a i s o
986462085 zap Renata

CONTRATA-SE
MOTORISTA CARTEI-
RA "D" Caminhão 1313
CTPS salário R$ 1.720,
+ VT + almoço Ligar
após 17:30 99234-3700

PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA aux de almoxari-
fe. Cv p/: rh@contarpp.
com.br

SERVIÇOS GERAIS p/
Serviço pesado. Contra-
ta-se Valparaizo-Go. Tr:
(61) 3624-7258

TRABALHADOR(A)RU-
RAL que saiba tirar leite
capinar lote tratardosani-
mais 61-996614068
VAQUEIRO C/FAMÍLIA
sem pinga. Brasília-DF.
(61) 9.9985-4141
VENDEDOR(A) VAGA
Currículo para: selecaor
wpromotora@gmail.com
VIDRACEIRO,INSTALA-
DOR de vidros tempera-
dos com experiência e
CNH para início Imedia-
to CLT fixo + produtivida-
de + VA + VT. CV p/:
vagas.taguabox@gmail.
com ou p/ whatsapp:
99133-5195

NÍVEL MÉDIO

EMPRESA EM
TAGUATINGA
CONTRATA

ALMOXARIFECOMEX-
PERIÊNCIA em autope-
ças. Enviar currículo pa-
ra: curriculumgrupom
@gmail.com

ASSISTENTE DE CON-
TABILIDADE Experiên-
cia em DP e eSocial $
1.429+VT+VA Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
ATENDENTE CONTRA-
TA-SE c/ experiência
em Ifood escala 12x36.
Cv p/. crdutraalimentos
@gmail.com
ATENDENTE CONSUL-
TÓRIO p/ Clínica no La-
go Sul. Enviar Cv: vaga
atendenteconsultorio
@gmail.com
ATENDENTE LANCHO-
NETE Cv: consultoriarte
aga@gmail.com

EMPRESA EM
TAGUATINGA
CONTRATA

ALMOXARIFECOMEX-
PERIÊNCIA em autope-
ças. Enviar currículo pa-
ra: curriculumgrupom
@gmail.com

ASSISTENTE DE CON-
TABILIDADE Experiên-
cia em DP e eSocial $
1.429+VT+VA Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

AUXILIARADMNISTRA-
TIVO e de cobrança. Cv
p/: gerenciafotoshow
@gmail.com
AUXILIAR DE COM-
PRAS CV: contato@
patrimonialse.com.br
AUXILIARDECONTABI-
LIDADE Experiência
em DP E-Social $
1.430+VT+VA . Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
AUXILIAR DE COZI-
NHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com
AUXILIAR DE LOGÍSTI-
CA habilitado. Cv para:
transporte.logistica2022
@outlook.com
AUXILIARLOJAdeRou-
pas Femininas Espaço
Gold contrata disponibili-
dade integral 61 98152-
6196 whatsapp
AUXILIAR TÉCNICO
em Eletrônica. Cv p/: rh.
extec@gmail.com
BOMB HIDRÁULICO
Currículo: recrutamento
controlar@gmail.com.Ta-
guatinga-DF
CORRETOR(A)DEIMÓ-
VEIS . Receba até 50%
na comissão da venda.
Renda mensal na loca-
ção + repasse do 1º alu-
guel. Monte uma renda fi-
xa! 61-983491914
CORRETOR(A)DEIMÓ-
VEIS - A única imobiliá-
ria do DF que proporcio-
na renda fixa durante 1
ano para o corretor! Cre-
cideveestáativo. Interes-
s a d o s : c o n t a t o@
rbmimobiliaria.com.br

CONTRATA-SE
CORTADOR DE unifor-
me escolar c/ exper.
Contato: 98565-3381
DEPARTAMENTOADMI-
NISTRATIVO/ Recep-
ção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com
DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com

BLESSED CONTRATA
GERENTEEVENDEDO-
RA(O) com bastante ex-
periência e referência pa-
ra trabalhar na Asa sul
em loja de roupa multi-
marca. WhatsApp (061)
99323-7234 ou e-mail:
contato@blessedd.com.
br

DOMÉSTICA QUE CUI-
DE de criança, da casa
e cozinhe p/ Lago Norte
61 99864-5490
DOMÉSTICA PARA
TRABALHAR em
Águas Claras 61-
982108292
ESTAGIÁRIO(A) COM
DOMÍNIO em PHP,
ASP e SQL Server. Bol-
sa R$ 1.200,00 + VT. En-
viar CV p/: php2@sim.
cim.br

BLESSED CONTRATA
GERENTEEVENDEDO-
RA(O) com bastante ex-
periência e referência pa-
ra trabalhar na Asa sul
em loja de roupa multi-
marca. WhatsApp (061)
99323-7234 ou e-mail:
contato@blessedd.com.
br

DEPARTAMENTOADMI-
NISTRATIVO/ Recep-
ção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
GERENTE COMERCI-
ALParaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142

CINE FOTO JM
CONTRATA

IMPRESSOR, AUXILI-
AR de impressor, Aten-
dente exper Photoshop.
Tratar na CLS 202 Bl. A
Loja 08

ÓTIMOS GANHOS
MASSAGISTAS P/
ATENDIMENTOMasculi-
no 99224-5405 (só zap)
MECÂNICOEINSTALA-
DOR de ar condiciona-
do. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com
PROFISSIOANIS VA-
GAS p/ Brasília e todo
DF-DiversasOportunida-
des 61 99985-7224
PROFISSIONALDEPAR-
TAMENTO Fiscal Siste-
ma Alterdata contrata-
se. Interessados enviar
Currículo para o email :
jnildo .imperio@hotmail.
com
RECEPCIONISTA VA-
GA para clínica de estéti-
ca. CV: recrutamento
clinica2020@gmail.com

RECEPCIONISTA
SELECIONA-SE

TR LUIZ FERNANDO
99981-4010 lfscendron
@hotmail.com

EMPREGO JÁ !
INÍCIO IMEDIATO !

GRUPO PH6 Taguatin-
ga seleciona 12 pesso-
as com ou sem experi-
ência para várias fun-
ções na área comercial.
Exigido: acima de 18
anos, 2º grau completo,
disponibilidade de horá-
rio. Ganhos a partir de
R$ 1.200,00, comis-
sões, ajuda de custo e
treinamento. Candidatos
com veículo próprio te-
rão um ganho adicional
de R$ 1.200, + combustí-
vel. Envie seu currículo
e agende sua entrevista
com nosso RH. Whats:
(61) 9.9968-9661
ESTAGIÁRIO(A) COM
DOMÍNIO em PHP,
ASP e SQL Server. Bol-
sa R$ 1.200,00 + VT. En-
viar CV p/: php2@sim.
cim.br

ORGANIZAÇÃODASNAÇÕESUNIDASPARA
A ALIMENTAÇÃOE AAGRICULTURA-FAO

Consultor para “Desenvolver conteúdos e estratégias para
disseminação da agenda de Segurança Alimentar em nível
nacional”. Requisitos Obrigatórios: Graduação na área de
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde e/ou Ciências
Humanas, conforme Tabela de Conhecimento da CAPES, com
diploma devidamente reconhecido pelo MEC; e Experiência
mínima de 5 (cinco) anos em formulação e/ou implementação e/
ou execução de políticas públicas voltadas ao governo federal e/ou
governos estaduais/distrital/municipais. Vaga: 01 (uma) - Lotação:
Local de residência do consultor. Vigência Contratual: 5 meses -
Outras informações: Para participar da seleção, os candidatos
deverão se cadastrar no processo, impreterivelmente, até o
dia 27/04/2022 às 18h59min. A responsabilidade pelo processo
seletivo de serviços técnicos de consultoria é de competência
da entidade executora nacional, conforme legislação vigente. A
íntegra do edital poderá ser visualizado no seguinte endereço:
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?j
ob=2201016&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FBerl
in. Não serão contratados servidores públicos (federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal) ativos da Administração Pública
Direta ou Indireta. Fundamento Legal: Decreto nº 5.151/2004;
Portaria MRE Nº 8/2017. Todos os currículos deverão ser
preenchidos em Português.

EDITAL Nº 04/2022
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA MODALIDADE PRODUTO

PROJETO FAO UTF/BRA/085/BRA

6.1 NÍVEL MÉDIO

REPRESENTANTE CO-
MERCIAL c/ experiên-
cia. CV p/: gerenciafoto
show@gmail.com
SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com
SECRETÁRIA P/ LOJA
deVeículosemTaguatin-
ga. Enviar Currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com
TECNICO ELETRONI-
CA e ou auxiliar com ex-
periencia em conserto
de equip. em bancada
99396-5121
TÉCNICOCOMEXPERI-
ÊNCIA em instalação
de sistemas de telefo-
nia, antena coletiva e re-
de. Enviar currículo p/:
rh.adm.bsb@gmail.com

EMPRESA DE
ENGENHARIA CONTRATA
TÉCNICO EM EDIFICA-
ÇÕES c/ exp. em orça-
mentos e adm em obra
de reforma e construção
civil e Téc. deRede.Envi-
ar cv c/ pretensão salari-
al: novasemente3@
gmail.com
TÉCNICO DE AR Condi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
TECNICO ELETRONI-
CA instalaçãoemanuten-
ção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
TÉCNICO EM SEGU-
RANÇA eletrônica c/ ex-
periência.Salário +bene-
fícios. CV no e-mail:
tulio@tsas.com.br
VENDEDOR(A) PRECI-
SO p/ marmoraria . Cv
p/: vagassahara@gmail.
com
VENDEDOR(A)C/EXPE-
RIÊNCIA em vidros tem-
perados c/ CNH e veícu-
lo próprio. CLT Fixo + co-
missão + VA + aux com-
bustível. Cv p/: vagas.
taguabox@gmail.com /
whatsapp 99133-5195
VENDEDOR(A) CON-
TRATA-SE p/ Empresa
de Material de Constru-
ção Bona Casa - Av 26
de Setembro (61)
99973-0698
VENDEDOR(A) MEI
Cv: admin is t ra t i vo
@ d e s c o m p l i c a
recuperadora.com.br
VENDEDOR(A)COMUNI-
CAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br

6.1 NÍVEL MÉDIO

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

VENDEDOR COM expe-
riência, contrata-se. Inte-
ressadosentraremconta-
to através do número:
(61)98129-4307
CONSULTOR DE VEN-
D A S : E x t e r n o .
Contrata-se. Interessa-
dos entrar em contato
61-982958028
EXECUTIVO DE VEN-
DAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
GERENTE COMERCI-
ALparaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142
SECRETARIA COMER-
CIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br

NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contá-
bil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br
ASSISTENTEDECOOR-
DENAÇÃO Colégio Ar-
vense local Asa Norte.
CV p/: selecaoarvense
@gmail.com
ASSISTENTE DE IN-
FORMÁTICA Cv p/:
epmb400@gmail.com
ASSISTENTES E ANA-
LISTAS Contábil / Fis-
c a l / Pessoa l -
Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com
CONSULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arven-
se Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com
CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE para escritó-
rioContábilcomexperiên-
cianoDepartamentoCon-
tábil. Interessados na va-
ga enviar currículo p/ o
e - m a i l : s e l e c a o
contador2022@gmail.
com
CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

ENGENHEIRO(A)CLÍNI-
CO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com
ESTAGIÁRIO DE DIREI-
TO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
ESTAGIÁRIO MARKE-
TING . Currículo c/ portfó-
lio p/: selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO PEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com
FISIOTERAPEUTAPRE-
CISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207
GERENTE DE MARKE-
TING Currículo: novab.
curriculos@gmail.com
PROFESSOR(A) DE IN-
GLÊS p/ Asa Norte. Envi-
ar CV: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A) DE IN-
GLÊS para Colégio Ar-
vense Asa Norte. Interes-
sados: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A)/ESTA-
GIÁRIO p/ escola de re-
forço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
gmail.com

MASTER EDUCACIONAL
CONTRATAÇÃO IMEDIATA
PROFESSORDEMATE-
MÁTICAeFísicacomex-
periência. Enviar Curricu-
lo: mastereducacional@
yahoo.com.br

SUPERVISOR(A) DE
COBRANÇA c/ exper.
Cv: renatarosa.sec
@gmail.com
VISITADOR(A) MAGIS-
TRAL CV: atendimento
benditaformula@gmail.
com

MASTER EDUCACIONAL
CONTRATAÇÃO IMEDIATA
PROFESSORDEMATE-
MÁTICAeFísicacomex-
periência. Enviar Curricu-
lo: mastereducacional@
yahoo.com.br

6.1 NIVEL SUPERIOR

ESTAGIO DE INGLÊS
Empresa Colégio Arven-
se na Asa Norte, 2 va-
gas selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIOEMPEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessa-
dos: selecaoarvense
@gmaillcom
ESTAGIO DE INGLÊS
Empresa Colégio Arven-
se na Asa Norte, 2 va-
gas selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIOEMPEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessa-
dos: selecaoarvense
@gmaillcom

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

MOTORISTA E CASEI-
RO Ofereço meus servi-
ços, refer/ experiência
3625-3212/ 99679-4545
OFEREÇO MEUS SER-
VIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora ex-
per/refer 998185408

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

INFORMÁTICAECELU-
LAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhe-
cimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447

CURSOS

CURSO DE ESPECIA-
LISTA em Departamen-
to Pessoal e eSocial
100h 61-984459373
DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superi-
or (35) 99185-9507
BOLSAS DE ESTU-
DOS de 90% para o En-
sinoFundamental ouMé-
dioO 64-993238388
ENSINO MÉDIO , TÉNI-
CO, SUPERIOR 2022
35-991484079


