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Crime no Sudoeste
assombra Brasília
Reprodução/Redes Sociais

Jornalista da Globo, Gabriel Luiz, 28 anos,
é atacado a golpes de faca durante assalto

Reprodução/Redes Sociais

Imagens das câmeras gravam a aproximação de dois bandidos enquanto Gabriel
retorna para casa por volta das 23h de quinta-feira. Drogados, José Felipe Tunholi
(D), 19 anos, e um menor avançam contra o jornalista, que lutou contra os dois,
mas o adolescente o segurou com uma gravata, enquanto José Felipe desferia
golpes contra Gabriel. A dupla fugiu depois dos gritos de socorro e deixou
pelo caminho a carteira e o celular da vítima. Em 20 horas, a polícia conseguiu
identificar e prender os autores do crime. Atingido em diversas partes do corpo,
o repórter foi submetido a série de cirurgias e está internado em um hospital
particular da cidade. O caso está sendo investigado como tentativa de latrocínio.
PÁGINA 13

Hepatite ainda
desconhecida
infecta crianças
e assusta Europa

Bolsonaro chama
de “censura”
acordo entre TSE
e rede social

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Presidente reclama de o WhatsApp
ter lançado no mundo todo, menos
no Brasil, funcionalidade que permite
criar comunidade com grupos de até
2.500 pessoas. Devido ao acordo para
combater fake news, novidade só
chegará aqui após as eleições, o que
enfureceu Bolsonaro. PÁGINA 3

A OMS monitora a evolução da doença, que causa
infecção aguda grave e afeta principalmente menores de
10 anos. No Reino Unido, pelo menos 74 crianças foram
hospitalizadas, e seis delas submetidas a transplante de
fígado. Nenhum dos vírus que causam a enfermidade
foram identificados nos pacientes. PÁGINA 12

Para curtir um

cineminha
Ato pela Paz
será realizado no
Parque da Cidade

Consumidores fazem
compras maiores em
hipermercados que
vendem no atacado e no
varejo para contornar alta
de preços. PÁGINA 7

A manifestação ocorrerá
no Estacionamento 10 e
visa sensibilizar para os
valores da não violência,
da tolerância e da
solidariedade. PÁGINA 16
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Famílias vão a
atacarejos para
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Warner Bros.
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Animais fantásticos: os
segredos de Dumbledore e
Medida provisória são as
dicas do feriadão. PÁGINA 22
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substitui
Johnny Depp
na trama
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Denise Rothenburg
Se vencer a disputa presidencial, PT não
apoiará reeleição de Arthur Lira. PÁGINA 4

Marcos Paulo Lima
Como as redes sociais tratariam hoje a
morte e ressurreição de Jesus? PÁGINA 10

Ana Maria Campos
Via Sacra em Planaltina também
é palanque para políticos. PÁGINA 15

Dor e gritos na mesquita
Polícia de Israel invade Al-Aqsa, local mais sagrado
do islã, e trava confrontos com palestinos que
oravam na segunda sexta-feira do Ramadã. PÁGINA 8

Sílvio Queiroz

A fé que

se renova

A emoção tomou conta dos mais de
80 mil fiéis que foram à encenação
da Paixão de Cristo no Morro da
Capelinha, em Planaltina. PÁGINAS 14 E 17
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Eleições francesas dão sinais da nova
ordem política na Europa. PÁGINA 9

Jane Godoy
Mostra Brasília Museu Aberto conta
a história da cidade. PÁGINA 16
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ELEIÇÕES / Ex-governador paulista dispensa o presidente do partido da coordenação da pré-campanha, após
declarações contrárias à candidatura dele ao Palácio do Planalto. Dirigente reage com ironia

Doria “demite” Araújo
e amplia crise no PSDB
Pablo Jacob / Divulgação

» VINICIUS DORIA

Estratégia

A

O blefe de Doria ocorreu em
31 de março, data em que
renunciou ao governo paulista
com a intenção de disputar
a corrida presidencial. Como
estratégia para forçar Bruno
Araújo a apoiá-lo publicamente,
o então governador espalhou
que abriria mão da chance de se
tornar presidenciável por falta
de apoio, o que impediria que
Rodrigo Garcia (PSDB), então
seu vice, assumisse o cargo,
prejudicando os planos eleitorais
do partido no estado. Na carta
divulgada horas depois, Araújo
afirmou que as prévias seriam
respeitadas e que Doria teria
legenda para ser candidato.

crise no PSDB se aprofundou em pleno feriado
da Sexta-feira da Paixão.
Em nota, o staff do ex-governador de São Paulo João Doria
anunciou a “demissão” do coordenador-geral da campanha para o Palácio do Planalto. O problema é que a função estava a cargo
do presidente nacional da legenda, Bruno Araújo (SP), que reagiu
com ironia em uma publicação
no Twitter: “Ufa!”, escreveu.
Araújo havia assumido a
coordenação da pré-campanha
no fim de 2021, mas, nos últimos
dias, sua relação com Doria azedou. No início da semana, o presidente do PSDB participou de
um jantar em São Paulo com empresários e defendeu a candidatura única dos partidos do autoproclamado centro democrático,
em detrimento de um nome próprio, aprovado em eleição tucana. Na ocasião, Araújo disse que
a decisão de formar um consórcio partidário “é maior do que as
prévias do PSDB”.
O desgaste, porém, estava em
curso desde que Doria ameaçou abandonar a pré-candidatura, gesto que não foi bem-visto
pela cúpula tucana. Anteontem,
Araújo ainda se encontrou com o
ex-governador do Rio Grande do
Sul Eduardo Leite, derrotado nas
prévias do partido, mas que tem
apoio de uma ala da sigla para representar o PSDB na chapa única
da terceira via, no lugar de Doria. As
conversas com os presidentes do
MDB, Baleia Rossi (SP); do União
Brasil, Luciano Bivar (PE); e do Cidadania, Roberto Freire (SP), ampliaram o distanciamento entre o
dirigente tucano e o pré-candidato.
O ex-governador paulista não
gostou dos movimentos de Araújo. “Em recentes manifestações
durante entrevistas e encontros
empresariais, relativizou a candidatura de Doria — que venceu
democraticamente as prévias do
partido, em novembro. Essa postura, considerada pouco agregadora, motivou a decisão”, informou a equipe do pré-candidato,
por meio de nota.

Logo depois do anúncio da
“dispensa”, Bruno Araújo usou sua
conta no Twitter para responder,
em tom de ironia: “Ufa! Comando
que nunca fiz questão de exercer.
Aliás, ele sabe as circunstâncias
em que e o porquê ‘aceitei’ à época. Aliás, objetivo cumprido!”. Ele
não explicou o motivo de ter “aceitado” nem em que circunstâncias.
A coordenação da pré-campanha ficará a cargo do presidente geral do partido em São Paulo,
Marco Vinholi, que também usou
as redes sociais para comentar a
troca. “Eu, como milhões de brasileiros, ainda tenho esperança
no nosso país. Minha esperança
tem nome e sobrenome: João Doria. Com a total confiança que ele
reúne as melhores condições para retomar o desenvolvimento do
nosso país, vamos em frente até a
vitória”, postou. Vinholi foi descrito pela assessoria de Doria como
“um hábil articulador político por
sua ampla capacidade de diálogo”.
Doria seguirá com a pré-campanha até 18 de maio, quando
PSDB, União, MDB e Cidadania
prometeram anunciar os nomes
que vão compor a chapa unificada para a sucessão presidencial.
Além do tucano, estão na disputa pela preferência das legendas
Luciano Bivar (União) e a senadora Simone Tebet (MDB). O exgovernador gaúcho Eduardo Leite corre por fora.

Na cerimônia em que Doria renunciou ao governo para se candidatar a presidente, Bruno Araújo pareceu constrangido

Saiba mais
Em recentes manifestações durante entrevistas
e encontros empresariais, (Araújo) relativizou a
candidatura de Doria. Essa postura, considerada
pouco agregadora, motivou a decisão”
Trecho da nota divulgada pela equipe de Doria

Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer.
Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o
porquê ‘aceitei’ à época. Aliás, objetivo cumprido!”
Bruno Araújo, presidente do PSDB, em postagem no Twitter

Fragilizado e isolado
Nas conversas entre as cúpulas
de PSDB, MDB e União Brasil
há consenso que o nome do
ex-governador paulista João
Doria hoje está fragilizado
e isolado dentro do próprio
PSDB, que não está disposto
a abrir o cofre para bancar a
campanha presidencial dele.
O resultado obtido até aqui
por Doria nas pesquisas
também não ajuda. Segundo
o último levantamento do
Ipespe, o tucano soma 3%
das intenções de voto. E o
pior: 57% dos entrevistados
disseram que não votariam

nele de jeito nenhum, rejeição
que só não é superior à do
presidente Jair Bolsonaro
(PL) e à do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT).
Há movimentações dentro
e fora do PSDB para que
o ex-governador gaúcho
Eduardo Leite participe
de um chapa presidencial,
possivelmente como vice
da senadora Simone Tebet
(MDB-MS), que é vista
atualmente como o nome
com mais condições para
unir os partidos que dizem
compor o centro democrático.

Solidariedade cancela ato a favor de Lula
Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Após ser vaiado em um encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com sindicalistas e militantes, o presidente do Solidariedade, Paulinho da
Força, cancelou o ato que havia
marcado para 3 de maio, quando anunciaria apoio oficial à précandidatura do petista ao Palácio
do Planalto. O dirigente partidário afirmou, ontem, que ainda
tem a intenção de embarcar na
campanha de Lula, mas quer saber agora se o PT realmente almeja uma aliança ampla para
disputar a eleição contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Lógico que você fica incomodado, porque eu não estava
em um evento com multidão,
estava num evento com militância, com lideranças”, afirmou Paulinho, que é presidente de honra da Força Sindical.
“Eu fiquei bastante incomodado porque, em nenhum momento, a direção do PT, nem
o Lula nem a Gleisi foram ao
microfone dizer que tinha de
fazer uma aliança mais ampla, que envolvesse não só o

Apoio ao ex-presidente
O Solidariedade é um dos
poucos partidos de centro
dispostos a apoiar Lula já no
primeiro turno da eleição.
O grupo formado por União
Brasil, MDB, PSDB e Cidadania,
por exemplo, fechou um
acordo para anunciar, em 18
de maio, um candidato único
da terceira via ao Palácio
do Planalto. O objetivo é
acabar com a polarização
entre o petista e Bolsonaro,
que lideram as pesquisas de
intenção de voto — o petista
aparece na frente, mas
o presidente tem
recuperado terreno.

Vaias em evento com ex-presidente aborreceram Paulinho da Força
Solidariedade, mas também
outros partidos de centro.”
Paulinho enviou, ontem, uma
mensagem para a presidente do
PT, Gleisi Hoffmann, na qual
expressou seu aborrecimento
com a situação e informou que

o ato do dia 3 estava suspenso.
“Nós continuamos no intuito de
apoiar o Lula, mas queremos rediscutir esse formato, saber qual
é o pensamento do PT com relação a uma aliança mais ampla, se
realmente o PT quer isso.”

Lula participou, na quinta-feira, de um ato político com representantes e militantes das principais centrais sindicais brasileiras, em São Paulo. Presente no
evento, Paulinho foi vaiado ao ter
seu nome citado. Alguns petistas

costumam lembrar que o presidente do Solidariedade votou a
favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.
No palco, ao lado de Lula, contudo,
estava também o ex-governador
paulista Geraldo Alckmin (PSB),
anunciado como vice na chapa
do petista e que também apoiou,
à época, a destituição de Dilma.
Gleisi afirmou que, na conversa com Paulinho, lamentou
o ocorrido e reforçou a disposição do PT em manter a aliança. “(A vaia) Foi de um pequeno
grupo e não tem nada a ver com
o PT. A maioria da nossa militância entende como é importante o
apoio e a presença do Solidariedade e dele (Paulinho) na coligação com Lula”, ressaltou. “Reputo o que aconteceu nos atos à
disputa do movimento sindical.
Queremos que ele esteja conosco nessa caminhada.”
Paulinho e seu partido indicavam, há algum tempo, que apoiariam Lula na corrida pela Presidência. O dirigente chegou a
convidar Alckmin a se filiar à legenda para compor a chapa com

o petista. O ex-tucano negociava
também com o PV, mas acabou
decidindo migrar para o PSB,
após mais de 30 anos no PSDB,
sigla que ajudou a fundar. No ato
de quinta, Alckmin, que protagonizou embates com o PT no passado, exaltou Lula como o “maior
líder popular do país”.
Em nota, a deputada Marília
Arraes (PE), que trocou o PT pelo
Solidariedade, em março, protestou contra a “intolerância”. “Nosso candidato Lula precisa cada
vez mais de solidariedade para juntar os diferentes setores e
fortalecermos a democracia com
sua vitória. A inclusão de Geraldo
Alckmin, seu antigo adversário,
como vice-presidente, é um sinal
de lucidez e coragem”, destacou.
“Por isso, devemos repudiar com
toda ênfase as agressões sofridas
pelo presidente Nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. Só
os inimigos de Lula e da democracia se comportam com tamanha intolerância e violência. O
que Lula e o Solidariedade querem é derrotar o autoritarismo e
a intransigência.”
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ELEIÇÕES / Presidente diz que o acerto firmado entre a rede social e o TSE para combater a desinformação
“não será cumprido”. Ele volta a criticar os ministros da Corte eleitoral e aponta censura nas medidas
Filipe Araujo/ AFP

Evento custa
R$ 1 milhão

Ataque a
acordo do
WhatsApp
» RAPHAEL FELICE

O

presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou, ontem,
aos ataques ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Ele criticou o fato de o WhatsApp
ter lançado uma nova funcionalidade — que permite criar comunidades com grupos de até 2.560
pessoas —, mas só liberá-la no
Brasil após as eleições. A postura
da plataforma deve-se ao acordo
que firmou com o TSE de combater a desinformação.
“Isso que o WhatsApp está fazendo para o mundo todo, sem
problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil é
inadmissível, inaceitável. E não
vai ser cumprido esse acordo
que, porventura, eles realmente tenham feito com o Brasil”,
esbravejou, durante um evento,
em clima de comício, após uma
motociata em São Paulo.
Na quinta-feira, o WhatsApp
anunciou outra medida para combater fake news. A partir da próxima segunda-feira, o reencaminhamento de mensagens será limitado a um destinatário ou grupo por
vez. A providência será implementada em todo o mundo.
A motociata de ontem partiu
da capital paulista para a cidade de Americana, onde foi montado um palanque para o presidente discursar — o ato teve

transmissão na conta dele no
Facebook. O chefe do Executivo
estava acompanhado do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio
Freitas, que deixou a pasta para
disputar o governo de São Paulo.
No discurso, Bolsonaro disse
ser “obrigado” a jogar dentro das
“quatro linhas da Constituição” e
classificou o acordo firmado pelo TSE de censura. “Cerceamento, censura, discriminação... Isso
não existe. Ninguém tira o direito
de vocês”, enfatizou.
Ele ressaltou que ocupa o cargo de presidente da República
por “uma missão de Deus” e direcionou críticas ao PT e às ideologias de esquerda, classificadas
por ele como “nefastas”. Bolsonaro ainda atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu
principal adversário na disputa
pelo Planalto.
“Imaginem se, em meu lugar,
só imaginem, se no meu lugar estivesse ocupando a minha cadeira um ladrão petista. Onde estaria este nosso Brasil?”, criticou.
Os participantes reagiram com
gritos de “Lula, ladrão, seu lugar
é na prisão”.

Transtornos
Em pleno feriado, a motociata
— organizada por grupos evangélicos e batizada de Acelera para Cristo — fechou, por cinco

A motociata da qual Bolsonaro participou causou contratempos no trânsito para paulistas

Isso que o WhatsApp
está fazendo para
o mundo todo,
sem problema.
Agora, abrir uma
excepcionalidade para
o Brasil é inadmissível,
inaceitável. E não
vai ser cumprido
esse acordo”
Jair Bolsonaro, presidente
da República

horas, mais de 100km da Rodovia dos Bandeirantes, que liga a
cidade de São Paulo ao município de Santa Bárbara d’Oeste. Os
paulistas que resolveram pegar
estrada para aproveitar a Páscoa,

tiveram de desviar o trajeto pela
Anhanguera, que registrou engarrafamentos e lentidão no trânsito.
O Palácio dos Bandeirantes
não divulgou estimativa sobre a
quantidade de motociclistas que
seguiram o presidente no evento, mas havia milhares de pessoas no ato.
De acordo com o Portal da
Transparência, até o fim do ano
passado, ao menos R$ 5 milhões
haviam sido gastos somente com
as motociatas de Bolsonaro, incluindo gastos de governos estaduais com segurança e também
do Executivo federal.
Pelo Twitter, Lula criticou o
evento. “A gasolina cara leva a
inflação nas alturas, mas a prioridade para alguns é fazer motociata sem destino usando combustível caro e comprado com dinheiro público enquanto o povo
sofre”, publicou.
Até o fechamento desta edição, o TSE e o WhatsApp não tinham se manifestado sobre as
críticas de Bolsonaro.

Saiba mais

Enfrentamento
às fake news
O WhatsApp estuda
implementar, nos próximos
meses, um recurso chamado
“comunidades”, a partir do qual
será possível agregar grupos
para interagir com milhares de
pessoas. Atualmente, o número
máximo de participantes de um
grupo é 256 pessoas. Devido
ao acordo que firmou com
o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para o pleito deste ano,
a empresa se comprometeu a
aguardar o segundo turno para
lançar essa e outras possíveis
novidades no Brasil. O aplicativo
foi considerado um dos principais
vetores de desinformação
nas eleições de 2018 e vinha
tomando medidas para tentar
reduzir esse impacto.

O reforço de policiamento
por conta da motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL), ontem, custou R$ 1 milhão aos cofres públicos, informou a Secretaria da Segurança Pública
(SSP) do Governo de São Paulo, em nota. Um efetivo de mais
1.900 policiais militares foi empregado na operação, conforme o órgão, para “proteger as
pessoas, preservar patrimônios
e garantir o direito de ir e vir,
bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito”. O patrulhamento foi intensificado desde as primeiras
horas do dia em todas as áreas,
segundo a SSP.
O grupo de motociclistas
que seguiu Bolsonaro pagou
uma taxa de inscrição de R$ 10
para a organização do evento,
coordenado pelo grupo Acelera
para Cristo. O pagamento deu
direito a uma espécie de “área
vip” da motociata, com a possibilidade de viajar mais próximo do presidente nos 120 quilômetros de trajeto.
O chefe do Executivo participou da primeira edição do
evento em junho do ano passado. É uma espécie de versão “cristã” de outras motociatas que já ocorreram em
apoio ao presidente.
Bolsonaro já participou de
eventos semelhantes em Brasília, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Goiás, Santa Catarina,
Pernambuco, Paraná e Rio de
Janeiro. O primeiro ato desse
tipo ocorreu em maio de 2021,
na capital federal. Depois, seguiram-se diversas ocasiões.
Nelas, ele aproveitou para fazer ataques às urnas eletrônicas, às vacinas contra a covid e
aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).
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Brasília-DF
Procuradoria paulista
faz escola
Depois que a Procuradoria
Regional Eleitoral em São Paulo
pediu ao Ministério Público
no estado que investigue se a
transferência de domicílio eleitoral
do ex-juiz Sergio Moro obedeceu
às normas legais, a procuradoria
gaúcha cogita fazer o mesmo com o
vice-presidente Hamilton Mourão.

Noves fora...
Os bolsonaristas têm feito as
contas e consideram possível
que o presidente Jair Bolsonaro
ultrapasse Lula nas pesquisas até
julho. Para isso, acreditam que
basta dar uma “melhoradinha”
na economia.

DENISE ROTHENBURG
deniserothenburg.df@dabr.com.br

Aviso prévio
Antes mesmo de aberta a temporada oficial da
campanha deste ano, o PT já sabe o que não fará em
fevereiro do ano que vem, caso o ex-presidente Lula
vença o pleito de outubro: não apoiará Arthur Lira para
mais um mandato à frente da Câmara dos Deputados,
ainda que o parlamentar tenha lastro para ser
candidato. “O PT e seus aliados terão outro nome para
a Presidência da Câmara”, afirmou o secretário-geral do
partido, deputado Paulo Teixeira (SP), em entrevista à
Rede Vida que foi ao ar esta semana.
Os petistas consideram que Lira hoje é do grupo
aliado ao presidente Jair Bolsonaro e está muito
ligado ao governo. Portanto, não será o nome
defendido pelo PT.

... menos um
A avaliação é de que, além da
economia, o tema que poderia
dar mais trabalho era a pandemia.
Esse assunto, porém, já está de
saída da agenda eleitoral. Apesar
das milhares de mortes, a euforia
por andar sem máscaras e a oferta
de vacinas a todos terão mais
destaque. Afinal, o brasileiro tende
a ver o lado positivo das coisas.

CURTIDAS
Não confie/ A senadora Simone
Tebet (MDB-MS) terá de ter cuidado
redobrado quando chegar a hora de
ser indicada oficialmente candidata
do MDB à Presidência da República. A
turma do Nordeste, que apoiará Lula,
não é fácil.
Histórico/ Em 1998, quando Fernando
Henrique Cardoso era presidente,
candidato à reeleição, e uma parcela
expressiva do MDB defendia a
continuidade da parceria, o então précandidato Itamar Franco foi humilhado
na convenção do partido, que teve
vidros quebrados.
Nem tanto/ A sorte de Simone
Tebet é que quem mais humilhou o
ex-presidente Itamar Franco à época
foi o então líder do PMDB, Geddel
Vieira Lima. Atualmente, depois do
“apartamento-caixa-forte” e da prisão,
não tem mais moral para exigir
nada da legenda.
Barbara Cabral/Esp. CB/D.A Press

Atentado?
O ataque ao jornalista Gabriel
Luiz no Sudoeste, bairro nobre e
de classe média alta da capital da
República, mobilizará todos os
segmentos políticos, em busca de
uma investigação séria e rápida.
Muito esquisito não terem roubado
nada do rapaz, considerado um
exímio repórter investigativo. Não
pode ter a mesma velocidade de
apuração do atentado à vereadora
Marielle Franco, no Rio de Janeiro.

E o Alckmin, hein?/ O discurso
de Geraldo Alckmin (foto) para
as centrais sindicais virou uma
saraivada de memes. Ele já foi
chamado até de “Chêraldo”, numa
referência a Che Guevara. Só tem
um probleminha: se a chacota for
demais, a chapa corre o risco de
virar uma piada e atrapalhar a précampanha de Lula.

PODER / Deputado Daniel Silveira vai a festa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, apesar de ter sido proibido
pelo Supremo Tribunal Federal de participar de eventos públicos e de deixar a cidade de Petrópolis

De tornozeleira na balada

P

roibido de participar de
eventos públicos e de deixar a cidade de Petrópolis, na Região Serrana fluminense — a não ser para atividades que tenham ligação com o
seu mandato —, o deputado federal Daniel Silveira (União Brasil) participou de uma festa na
Barra da Tijuca, na Zona Oeste
do Rio, no último dia 9. O evento
terminou em confusão, na qual
o dono do estabelecimento foi
agredido por dois policiais militares. Um deles estaria com o
parlamentar.
A participação de Daniel Silveira na festa foi revelada pela TV
Globo, que teve acesso a câmeras
de monitoramento instaladas no
local. Segundo a emissora, o parlamentar chegou à festa por volta das 16h. Não há informações
sobre quando ele teria deixado o
estabelecimento.
Os dois PMs acusados de agredir o dono do bar são lotados no
15º BPM (Duque de Caxias) e no
Grupamento Aeromóvel. Segundo o empresário, pelo menos um

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

deles seria amigo de Silveira. O
parlamentar, contudo, não se envolveu na briga.
Em nota, a Polícia Militar informou que, “assim que o comando da corporação recebeu o
vídeo do fato, os policiais militares foram identificados e convocados a depor”. Segundo a PM,
o empresário já prestou depoimento à Corregedoria, e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi
instaurado.
Daniel Silveira utiliza tornozeleira eletrônica por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal (STF).
No início do mês, a defesa do deputado solicitou uma perícia no
equipamento alegando “anormalidades” e “comportamentos
estranhos” da tornozeleira.
No pedido, um dos advogados de Daniel cita “suspeitas de
manipulação” e solicita que o
aparelho passe por perícia. Pede, ainda, que o trabalho não
seja feito no Rio de Janeiro nem
no Distrito Federal, em razão de
“dúvidas sobre a imparcialidade

do órgão nessas cidades”.
Na última quarta-feira, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do
Distrito Federal informou ao STF
que não há irregularidades no
aparelho. Foi uma resposta a um
pedido de Moraes para que o órgão relatasse se havia irregularidades e enviasse um relatório
completo do monitoramento.
Segundo o documento da secretaria, o software de monitoramento envia automaticamente
alertas vibratórios, sonoros e luminosos quando o equipamento
atinge 20% da capacidade de carga da bateria.
Silveira foi preso em fevereiro do ano passado após divulgar
vídeo com ameaças aos ministros do STF. Entre idas e vindas
ao regime domiciliar, foi solto
definitivamente em novembro,
mas ficou submetido a uma série
de medidas cautelares, incluindo a proibição de acesso a redes
sociais e de contato com outros
investigados nos inquéritos das
fake news e das milícias digitais.

A festa da qual Silveira participou terminou em confusão, mas ele não teria se envolvido

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

Ação contra Bolsonaro por redução do IPI
» RAPHAEL FELICE

Marcelo Ramos quer investigação por suposto crime eleitoral

O vice-presidente da Câmara,
Marcelo Ramos (PSD-AM), protocolou uma ação na Procuradoria Eleitoral do Ministério Público
contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), por conta do decreto, publicado na quinta-feira no Diário
Oficial da União, que confirma a
redução de 25% do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Segundo o parlamentar, o chefe
do Executivo concede benefício
em ano de eleições sem contrapartida, o que é proibido pela Lei
Eleitoral (9.504/1997).
A medida foi motivada pelo descumprimento de uma
promessa feita por Bolsonaro

e pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, de excluir a Zona
Franca de Manaus (ZFM) da diminuição do IPI. Em 9 de março,
eles se reuniram com o governador do Amazonas, Wilson Lima
(PSC), e com o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, no
Palácio do Planalto e se comprometeram a alterar um decreto,
editado na véspera de carnaval,
que também mantinha o Polo Industrial de Manaus (PIM) na redução tributária.
“As consequências disso são
gravíssimas para o povo do estado do Amazonas. Primeiro, elas
atingem 100 mil empregos diretos e outros 400 mil indiretos.

Depois, atingem uma redução
drástica na receita de ICMS do
estado do Amazonas, dinheiro
que paga hospital e escolas públicos, asfalta rua, financia servidor público e do qual 25% são
repassados aos municípios já
tão pobres do interior do estado”, criticou Ramos.
Ainda segundo o deputado, a
questão não foi judicializada anteriormente porque não era intenção da bancada ou do governo do estado impugnar a redução tributária de produtos produzidos fora do PIM.
Já Wilson Lima anunciou que
entrará com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) contra a redução do IPI sem exclusão

do Polo Industrial de Manaus
(PIM). O gestor usou as redes sociais para questionar o decreto
de Bolsonaro.
Na avaliação do senador Omar
Aziz (PSD-AM), a redução de 25%
do IPI na ZFM retira a competitividade, o que impacta diretamente o emprego e a renda do
estado. Na visão do parlamentar,
o decreto é um “ato de traição” do
presidente da República.
“É um ato de traição a quem
lhe deu uma votação expressiva
na última eleição. Ele teve 67%
dos votos na cidade de Manaus.
Agora, nos trai de forma vil, sorrateira e num feriado, que a gente
pouco ou nada pôde fazer”, disparou o senador.

Brasil
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SOCIEDADE

Vacinação cai e traz de
volta doenças extintas
Com o controle gradativo da covid, começam a vir à tona as consequências da redução da cobertura de imunização para
rubéola, caxumba, catapora e sarampo. Em 2021, só cerca de 49% do público-alvo para a 2ª dose da tríplice viral foi atingido
Myke Sena/ MS

» MARIA EDUARDA CARDIM
» ISABEL DOURADO*

A

s consequências da queda da cobertura de diversas vacinas no Brasil, verificada desde 2017, começam a ser percebidas mais
claramente com o arrefecimento
da pandemia de covid-19. O retorno de doenças já erradicadas
no país, como o sarampo, é um
desses danos. Este ano, até 26 de
fevereiro, nove casos da doença
foram confirmados.
Segundo dados de um estudo técnico produzido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), nenhuma das regiões do Brasil conseguiu atingir patamares mínimos entre os
imunizantes disponíveis contra
sarampo, caxumba, rubéola e
catapora (veja infográfico acima). Jonas Brant, professor da
Universidade de Brasília (UnB)
e epidemiologista, explica que,
no caso do sarampo, devido à
intensa transmissibilidade, é necessário que haja uma alta taxa
de cobertura vacinal para impedi-lo de se propagar.
“A gente viu agora, com a covid-19, um cenário com a variante ômicron, que trouxe ao
debate a importância da taxa
de transmissibilidade de uma
doença. Em uma população
não imunizada, cerca de 12 pessoas se infectam a partir de um
caso”, salientou.
A meta de imunização pela

Temos uma doença
que foi eliminada
das Américas e que,
desde o início dos anos
2000, o número de
casos é muito baixo.
A formação da última
geração de médicos do
país não a conheceu”
Jonas Brant, epidemiologista
e professor da UnB
vacina tríplice viral — que protege contra sarampo, caxumba
e rubéola — prevista pelo Ministério da Saúde é de 95%. Só
que, conforme dados coletados
pelo DataSUS e organizados pela CNM, essa cobertura caiu nos
últimos anos. Em 2019, a segunda dose da tríplice viral alcançou
81,55% do público alvo, mas, no
ano passado, apenas 49,62% desta população foi atingida.

Fatores
Para Brant, o movimento antivacina no Brasil ainda é recente
para ser apontado como um fator
de peso na queda das coberturas.

“A gente vê uma queda importante nos últimos anos, mas que
não se atribui diretamente ao
movimento antivacina, e sim à
necessidade de reposicionamento do sistema de saúde frente às
mudanças pelas quais a sociedade passou”, observou.
Outro problema é o desconhecimento de diversas doenças, inclusive por profissionais
de saúde, que foram extintas graças às campanhas de vacinação
no Brasil e no mundo. “Temos
uma doença que foi eliminada
das Américas e que, desde o início dos anos 2000, o número de
casos é muito baixo. Com isso, a
formação da última geração de
médicos do país não a conheceu.
Nosso grande desafio é aumentar a sensibilidade desses profissionais para que consigam diagnosticar e suspeitar os casos de
sarampo”, afirmou Brant.
O epidemiologista salienta,
ainda, que em um contexto de
desnutrição, o sarampo favorece
o aumento da taxa de mortalidade infantil. “Por isso, a doença segue em algumas regiões do mundo como uma importante causa
de óbito de crianças”, afirmou.
Este ano, até o momento nenhuma morte por sarampo foi
notificada. Mas, em 2021, foram
registrados dois óbitos causados
pela doença, no Amapá, de bebês menores de um ano de idade.

Segundo a Pfizer e a BioNTech, reforço estimulou superprodução de anticorpos contra ômicron

Proteção aumenta 36 vezes

*Estagiária sob a supervisão
de Fabio Grecchi

Uma dose de reforço da vacina da Pfizer induz aumento
significativo das proteções de
crianças de cinco a 11 anos contra a covid-19. A afirmação é do
próprio laboratório e da BioNTech, desenvolvedora da tecnologia do imunizante. Segundo
as duas empresas, a terceira injeção aumentou em 36 vezes os
níveis de anticorpos que combatem a variante ômicron. Por
causa disso, pretendem solicitar

autorização de uso emergencial
nos Estados Unidos e em outros
países em breve.
O ensaio clínico de fase 2/3
coletou dados de 140 crianças
que receberam uma dose de reforço aproximadamente seis meses após a segunda dose da série
primária da vacina da Pfizer. Ao
analisar o soro (plasma sanguíneo sem fibrinogênio) de 30 pacientes, concluíram que os níveis
de anticorpos contra a ômicron

aumentaram 36 vezes com a terceira dose, em comparação à segunda. Já os títulos de neutralização da cepa original do vírus
aumentaram seis vezes após um
mês da segunda dose, também
comparado ao esquema primário de duas injeções.
No Brasil, a vacina da Pfizer e a
CoronaVac são as duas únicas integrantes da campanha nacional
de imunização de crianças contra a covid-19.

evitar um confronto entre indígenas e garimpeiros. Segundo a
nota divulgada pela PF, “agentes
da Polícia Federal, do ICMBio,
da Força Nacional, do Ibama e
da Funai, órgãos que mantêm
trabalhos ostensivos na região
de Itaituba, Altamira, Novo Progresso, também estão em ação
para reprimir possíveis atentado à comunidade indígena”. Os
federais não informaram o tamanho do efetivo mandado para o local — disseram apenas que
“houve reforço da segurança e

da fiscalização no local, por conta dos possíveis crimes de extração ilegal de minérios na região
da Reserva Extrativista do Iriri”.
A terra indígena Xipaya fica distante cerca de 400 quilômetros do centro de Altamira
(PA). Os órgãos de Estado foram
acionados pelo Ministério Público (MPF) depois que lideranças denunciarem a presença de
garimpeiros ilegais. Um vídeo
da cacique Juma Xipaya, que
circulou nas redes sociais, chamou a atenção para a invasão e

para a iminência de um conflito sangrento entre indígenas e
exploradores.
“A gente está com muito medo que [os indígenas] sejam recebidos de forma violenta, com
armas. Acionei Funai, polícia,
mas estamos com muito medo.
É agora, não é amanhã ou depois. É agora. Estão destruindo nosso repetitório, não sabemos o tipo de armas que eles
têm”, afirmou Juma. A população estimada na terra indígena
é estimada em 200 pessoas, em

cinco aldeias na região — entre
elas, a Karimãa, à qual pertence a cacique.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), também por meio de nota, esclareceu que “a segurança
e mediação dentro de terras indígenas e garimpos é atribuição exclusiva da Polícia Federal.
Entretanto, a Segup fez contato
com a PF e está acompanhando
o caso, inclusive, está à disposição para prestar auxílio e suporte, caso necessário”.

TERRA INDÍGENA

PF reforça segurança
contra invasão no Pará
A Polícia Federal (PF) reforçou, ontem, a segurança na terra indígena Xipaya, no sudoeste do Pará, invadida na última
quinta-feira por garimpeiros,
que tentaram fixar pontos de
extração de minerais. De acordo com a cacique Juma Xipaya,
os exploradores foram violentos

com pessoas da comunidade,
mas uma reação dos indígenas
fez com corressem e se refugiassem na mata. O temor é que os
garimpeiros voltem em maior
número, fortemente armados e
causem uma chacina.
Uma equipe da Força Nacional está no território Xipaya para

Economia
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Bolsas

Pontuação B3

Na quinta-feira

Ibovespa nos últimos dias

0,51%
São Paulo

1,21%

Salário mínimo

116.181,61

116.782

Dólar
Na quarta-feira

R$ 1.212

R$ 4,696

Nova York

11/4

12/4

13/4

(+0,16%)

14/4

Euro

Últimas cotações (em R$)
7/abril

4,741

8/abril

4,709

11/abril

4,690

12/4

4,674

Capital de giro

CDB

Comercial, venda
na quinta-feira

Na quinta-feira

Prefixado
30 dias (ao ano)

R$ 5,084

6,76%

12,03%

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

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

CONJUNTURA

Brasil caminha para
ser paraíso de rentista
Por causa das estimativas de que a inflação continuará subindo — e com a Selic escalando patamares de dois dígitos a fim
de tentar segurá-la —, os investimentos em renda fixa tornam-se novamente atraentes para quem busca lucratividade
Nelson Almeida/AFP

» ROSANA HESSEL

N

o atual cenário de inflação em rota ascendente, para o qual se estima que essa situação se
prolongará mais do que o desejado pelo governo, os investimentos em renda fixa voltaram a ficar atraentes. E se a taxa básica
de juros (Selic), atualmente em
11,75% ao ano, continuar subindo como o mercado projeta, pode se considerar que o Brasil tende a ser, novamente, um paraíso
para os rentistas.
A realidade interna, hoje, é de
títulos públicos com juros acima
de 12% ao ano, fundos indexados
ao CDI (Certificados de Depósito Interbancário) e Certificados
de Depósito Bancário (CDBs),
que chegam a pagar até 200%
do CDI em algumas corretoras
e bancos médios. São exemplos
de investimentos que remuneram acima da inflação oficial de
março, medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo,
que ficou em 1,62%. Esse resultado surpreendeu até o presidente
do Banco Central (BC), Roberto
Campos Neto.
O IPCA, aliás, acumula alta de
11,30% em 12 meses. Logo, deixar
o dinheiro parado na caderneta
de poupança pode não ser um
bom negócio neste ano. Além disso, os investidores conservadores
vão fugir da Bolsa de Valores, que
passou a ficar volátil e voltou para o vermelho em abril. Conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 23 firmas
desistiram de abrir o capital apenas neste ano até o último dia 8.
Analistas lembram que o retorno médio sobre o patrimônio investido da maioria das empresas
no país gira entre 8% e 10% ao ano
e, portanto, quando a Selic fica
acima desse patamar, assim como muitos rendimentos na renda
fixa, os investimentos produtivos
tornam-se proibitivos. “Imagina
o empresário pequeno lutando
com dificuldade para conseguir
algum crédito para correr risco
e ter um retorno abaixo da renda
fixa”, destaca o economista João
Luiz Mascolo, sócio da SM Managed Futures. “A economia não

Dados coletados pela B3 mostram que, de janeiro até 11 de abril, o fluxo de capital estrangeiro recebido foi de R$ 67,4 bilhões
está decolando e nada tem como
justificar aumento de investimento em relação à qualidade das expectativas. Não dá para o empresário ficar animado e sair investindo”, emenda.

Demanda
Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de pesquisas da
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac),
destaca que “tem bancos médios oferecendo no CDB rentabilidade de 200% do CDI. E isso está acontecendo porque há
uma demanda grande por crédito. As taxas de juros estão subindo e o Brasil está se tornando, sim, um paraíso para os rentistas. A Selic está alta e vai continuar subindo. A tendência, inclusive, é que suba mais do que
se previa inicialmente por conta
da inflação mais alta”.
Na avaliação de Oliveira, os

juros devem continuar elevados
o ano inteiro e, portanto, os ganhos são elevados na renda fixa.
“Por isso estamos vendo a rentabilidade de 200% do CDI porque,
na ponta, eles têm para quem
emprestar. Esses bancos médios
têm clientes tomando capital de
giro a 4%, 5% ao mês, e, na pessoa física, fazendo empréstimo a
juros maiores do que isso, diante
da certeza de que o BC vai continuar elevando a Selic. Daí, temos
o paraíso dos rentistas. Naturalmente, no ano que vem, com a
queda da inflação, resolvido o cenário eleitoral, a tendência é que
os juros caiam e, com isso, caia
a rentabilidade hoje oferecida”.
Mas investir em renda fixa não
é tão simples quanto parece e é
preciso ficar atento. Isso porque
o segredo do sucesso é saber escolher bem as aplicações e o momento de entrar.
É importante lembrar, ainda,
que as aplicações com prazo de
resgate de até seis meses pagam

22,5% de Imposto de Renda. Essa
alíquota cai para 20% se o período for de seis meses a um ano. E
entre 12 meses e 24 meses, o imposto cai para 17,50%.
Aplicações com prazo de resgate acima de dois anos, têm alíquota de 15% do IR. Outro custo que
é preciso incluir na conta é, por
exemplo, a taxa de administração
de fundos, que varia de 0,25% a
3% na maioria dos bancos.
De acordo com dados da Anefac, com a Selic em 11,75%, os
fundos cujas taxas de administração forem acima de 2,50% ao
ano perdem para a poupança nas
aplicações acima de dois anos,
por exemplo. Atualmente, a caderneta rende 6,17% ao ano mais
a Taxa Referencial (TR). Logo, no
curto prazo, mesmo os fundos
com taxas de administração de
0,5% a 1% não são recomendáveis para aplicações de até seis
meses, segundo a Anefac.
João Luiz Mascolo explica que
as estimativas para a inflação

deste ano não param de subir e
estão bem acima do teto da meta
estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3,5%,
com limite de 5%. A mediana
das últimas estimativas do mercado coletadas pelo BC estava
em 6,86%, em 28 de março, mas
há grandes bancos prevendo até
9% no fim do ano. “E nesse cenário, uma Selic de 13% não será suficiente para segurar a inflação”, afirma.

Freio de mão
De acordo com dados da autoridade monetária, a taxa de juros neutra atual é de 7% ao ano.
Com a Selic em 11,75% — podendo chegar a 14% ao longo deste ano, conforme algumas estimativas do mercado —, o freio
de mão na atividade econômica
continuará puxado. Não é à toa
que analistas reconhecem ser cada vez mais proibitivo para o empresário arriscar qualquer tipo de

investimento na atual conjuntura, pois no front interno há incertezas devido às eleições de outubro e, no externo, não se vislumbra o fim da invasão da Ucrânia
pelos russos.
“A alta dos juros neste ano é
um fator que deve inibir os investimentos produtivos ao longo de 2022”, destaca a economista Alessandra Ribeiro, sócia
da Tendências Consultoria, que
prevê queda de 4,2% na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
neste ano, após o crescimento de
17,2%, em 2021.
“No ano passado, houve crescimento nos investimentos do
setor agrícola e da construção civil devido à queda dos juros. Mas,
em 2022, com a Selic em alta, o
custo do crédito deve aumentar
e não devemos ver as mesmas taxas de crescimento”, ressalta Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasilerio de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FGV Ibre).
Miguel Ribeiro de Oliveira, da
Anefac, lembra que essa alta de
juros é um dos motivos para a entrada de investidores estrangeiros com dinheiro, aproveitando
um mercado com alta rentabilidade. Conforme dados da Bolsa
de Valores de São Paulo, de janeiro até 11 de abril, o fluxo de
entrada de capital estrangeiro
na B3 foi de R$ 67,4 bilhões, sendo que apenas neste mês o fluxo
mudou o sinal e ficou negativo
em R$ 904,1 milhões.
Silvia Matos, porém, reforça
que esse capital que tem entrado
no país não é investimento que
vem para ficar. “A Selic nesse patamar é ruim para o ciclo econômico e para quem quer investir a longo prazo. A renda fixa tem retorno
garantido e sem risco. E, portanto,
o momento é de retração de investimento, especialmente em ano
eleitoral e com o cenário externo
bastante turbulento”, explica. Ela
reconhece que setores que estão
com recursos em caixa, e que poderiam investir em modernização, não devem se arriscar em fazer novas aplicações. “O momento
é de retração, de se proteger e não
se arriscar não apenas domesticamente”, afirma.

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Energia verde entra na
mira dos investidores
Apesar da péssima imagem
entre os países desenvolvidos
devido aos sucessivos recordes de desmatamento da Amazônia, o Brasil ainda é visto como um mercado atraente para a energia verde. Um dos potenciais são as fontes renováveis que, de acordo com fontes
do governo, há empresas européias interessadas em fazer
aportar recursos no Nordeste
na geração eólica. A Alemanha
é um dos países mais interessados em investir em um grande parque na costa brasileira e
transformar os dividendos disso em créditos de carbono.
Já o Banco Europeu de Investimento (EIB, sigla em inglês)
está de olho em oportunidades

na América Latina e, no Brasil,
principalmente na área energética. Uma dos setores mais
promissores é o de desenvolvimento do hidrogênio verde,
conforme explicou o vice-presidente da instituição, Ricardo
Mourinho Félix.
“Estamos muito interessados
em financiar projetos nessa área”,
afirma. No mês passado, em visita ao Brasil, Félix participou do
evento de assinatura de acordo
com a Neoenergia para a liberação de um financiamento de 200
milhões de euros para a construção de dois projetos de energia
eólica terrestre e um de geração
solar no Nordeste.
“A expectativa do banco
é financiar 50% dos projetos

Se projetos no
desenvolvimento do
hidrogênio forem bem
sucedidos, o Brasil tem
condições fantásticas
para produzir. E se
conseguir com escala,
pode ser um grande
fornecedor da Europa”
Ricardo Mourinho Félix,
vice-presidente do EIB
para que, obviamente, a empresa possa buscar outros investidores com interesse. Para Europa, a América Latina é, obviamente, uma dessas formas de

diversificação. Se projetos, por
exemplo, no desenvolvimento
do hidrogênio forem bem sucedidos, o Brasil tem condições
fantásticas para produzir. E se

conseguir fazer com escala, o
país pode ser um grande fornecedor da Europa”, afirma.
Segundo Mourinho Félix, tudo vai depender de o país ter

boas condições para produzir
energias renováveis. “Tendo condições e viabilidade financeira,
o EIB terá muito interesse em financiar”, frisa. (RH)
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CARESTIA

SANEAMENTO

Proteção no atacarejo

Caixa monta
leilão para
tratamento
de rejeitos

Consumidor recorre à compra em maiores quantidades para contornar o aumento da inflação

» RAPHAEL FELICE

» DEBORAH HANA CARDOSO

Anvisa suspende venda de Kinder Ovo por prudência

P

esquisa realizada pela
NielsenIQ, divulgada ontem, mostra que as famílias das classes mais altas estão optando pelos chamados atacarejos — hipermercados
que fazem venda de produtos
tanto no atacado como no varejo — como forma de se proteger
contra a inflação dos alimentos.
De acordo com o levantamento, dois em cada três lares brasileiros — ou seja, 66% — vêm
optando por comprar em maior
quantidade para evitar os seguidos aumentos de preços.
Mesmo depois da estabilização da moeda, a formação de estoques caseiros permanece um
hábito entre os brasileiros. Economistas atribuem isso à memória
da hiperinflação, quando as pessoas compravam mais produtos
do que realmente necessitavam
apenas para não pagarem mais
caro — às vezes no dia seguinte
— por eles. Até a entrada em vigor do Plano Real, em 1º de julho
de 1994, somente em 1989 a inflação no Brasil alcançou 1.782%.
O diretor de varejo da NielsenIQ,
Roberto Butragueño, explicou
que a opção pelos atacarejos vem
crescendo de cinco anos para cá.
“O atacarejo passou de 47% para 67%, ganhou 20 pontos percentuais em penetração no consumo. Isso veio da classe média
e da alta, além das outras classes que já eram clientes. Desde
a crise de 2015 e 2016, o consumidor vem buscando economizar”, observou.
Segundo Butragueño, a pandemia ajudou a turbinar ainda
mais os atacarejos, pois o consumidor queria fazer compras maiores para sair menos de casa. “Mas
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Ole Spata/AFP

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
publicou resolução, na última
quinta-feira, proibindo a
comercialização, distribuição
e importação dos chocolates
Kinder feitos na Bélgica. A
Ferrero do Brasil, porém,
assegura que os produtos que
estão sendo recolhidos não são
vendidos no Brasil. A proibição
veio após a Anvisa receber
alerta internacional da Rede
Internacional de Autoridades
de Segurança Alimentar,
sobre surto de salmonela nos
chocolates da Kinder. O Brasil
não estava na lista de países
para os quais o produto foi
distribuído, mas a agência achou
“prudente” proibir. As infecções
foram na Espanha, França,
Alemanha, Bélgica, Irlanda,
Luxemburgo, Noruega, Países
Baixos e Suécia.

a inflação causou grande impacto. Tem o consumidor que precisa economizar, pois seu lar perdeu
renda. Mas há lares que, embora
não tenham sofrido um impacto
direto, se adaptam e incorporam
a cultura da economia. A Nielsen
calculou que os só os preços dos
alimentos dos últimos três anos
estão 30% mais caros”, observou.
De acordo com a pesquisa, o segmento de atacarejo movimentou
R$ 200 bilhões em 2021.
Para Marcelo Neri, diretor
do FGV Social, da Fundação
Getulio Vargas, no começo da
pandemia houve perda de poder de compra. Mas, agora, o

problema é o empobrecimento
geral da população.
“A renda do trabalho desvalorizou 10%. Então, é natural que
as pessoas da classe média busquem o desconto, uma redução
de preços, pontos de distribuição mais em conta”, disse. Ele
acrescenta que a maior procura pelos atacarejos também se
deve à memória inflacionária
de mais de 30 anos atrás.
“O consumidor diversifica,
muda o ponto de compra para
tentar baixar sua inflação. Quem
compra carne não vai deixar de
comprá-la. Pode diminuir a frequência ou tentar achar locais

mais baratos. Nesse ponto, é importante tentar entender o hábito
de consumo, pois é normal que se
mude o local de compra em vez
de deixar de consumir”, observa.

Presente caro
Para a Páscoa deste ano, os
ovos de chocolate apresentam
um aumento de preço em torno
de 40% a mais que em 2021. É o
que mostra uma pesquisa realizada pela Associação Paulista de
Supermercados (Apas). Por causa
disso, ovos menores, como os de
250 gramas, vêm ganhando mais
espaço nas gôndolas.

A confeiteira brasiliense Naiara
Cordeiro, 24 anos, percebeu isso e
vem tentando se adaptar à situação para manter os clientes que
tem e conquistar novos. Apesar da
menor quantidade de produção,
ela tem oferecido ovos de Páscoa
com preços mais competitivos
do que os encontrados nos supermercados. Mas ela reconhece
que foi preciso fazer adaptações.
“Deixei de fazer recheios por
causa dos preços, pois teria que
cobrar mais caro e ninguém se
interessaria. A Nutella é o único
produto caro que todos querem e
que vale a pena manter (nos produtos que fabrica)”, disse.

MERCADINHO ARTE,
MODA e DESIGN
Cerca de 100 expositores de arte,
moda, decoração, plantinhas,
produtos orgânicos e etc,
mostrando o lindo rosto da
economia criativa candanga

S
ANO

Em leilão realizado na Bolsa
de Valores (B3), em São Paulo,
na última quinta-feira, o Consórcio S venceu a concorrência para a operação da concessão dos serviços de manejo de
resíduos sólidos urbanos para o Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Regional
(Convale), em Minas Gerais. O
contrato é por 30 anos e o certame teve a estruturação da
Caixa Econômica Federal.
O deságio obtido foi de
30,17% sobre o valor inicial.
O Consórcio S, composto pelas empresas Soma Ambiental
e Seleta Tecnologia Ambiental, ofereceu a menor tarifa
para o usuário.
Oito municípios serão beneficiados: Uberaba, Sacramento, Conceição das Alagoas, Delta, Água Comprida, Veríssimo, Campo Florido e Planura — integrantes
do Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Regional
do Vale do Rio Grande (Convale-MG). O investimento será da ordem de R$ 1 bilhão e
beneficiará aproximadamente
430 mil pessoas. A medida visa preservar o meio ambiente
da região por meio da destinação adequada de rejeitos e
resíduos sólidos.
Este é o 10º leilão de infraestrutura que a Caixa organiza. Até o momento, mais
de 5 milhões de pessoas foram
beneficiadas e foram contratados investimentos calculados em torno de R$ 3 bilhões.
Ao todo, a Caixa mantém 40
projetos de concessão e de parcerias público-privadas (PPPs),
que envolvem R$ 17 bilhões
em investimentos.

?!
FIM?
Esperamos que tenha passado por
MOMENTOS DIVERTIDOS, celebrando
um ANIVERSÁRIO MEMORÁVEL e

3

único da sua estimada Brasília.

pont
os

POSTE O SEU POSTER FINAL NO
STORIES OU FEED DO SEU

Vale 3 PONTOS POR CADA ITEM
consumido. [Levar comprovante
compra no QG produção para
retirar seu adesivo]

INSTAGRAM, marcando o @PicniKBsb
para fazer mais 5 PONTOS

3

pontos

MINI-FESTIVAL dSKArrego
Um festival dedicado ao ska music, com
bandas locais formadas por músicos tarimbados
da cena jazzística brasiliense
Ska Niemeyer | Brasília Ska Jazz Club | 2Dub |
Capivara Brass Band | Jazz Na Carta | Caos Lúdico
Nos intervalos dos shows: Megaton Dub e DJ Rastamani
encontre Pan e ganhe 2 PONTOS
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DISCO’N’FUNK apresenta
TARDES ENSOLARADAS
Trilha sonora comandada pelo
lendário projeto candango, que
sempre deu ênfase ao groove,
a dança e a troca de vibrações
positivas, com os DJs Leo LS2,
MKS (Can), Lethal, Jean C,
Savana, Nino Mix e nosso
residente Ogunda-O

CIRQUS STAGE
Atividades para movimentar
o corpo e equilibrar a cuca.
Ideal para toda família participar
e descobrir infinitas possibilidades

QUINTAL CCBB

14h até 15h30 Circo Kids (5 a 12 anos)
Acrobacias e diversão pra criançada se
jogar com tudo. Traga apenas uma canga ou
tapetinho, além de muita disposição
15h30 – 17h Acroesportes
Aula com energia lá em cima pra quem gosta
de uma aula fitness cheia de acrobacias e
muitos desafios!
17h – 18h30 Mobilidade e Flexibilidade
Alongamentos e movimentações cheias de
fluidez para todos os níveis!

21 DE ABRIL
QUINTA \ FERIADO \ A PARTIR DAS 13H

procure a mesa do DJ
dentro do Ônibus e some
mais 3 PONTOS

3
pon

tos

3 PONTOS POR ATIVIDADE

MINI ARENA
A TRUPE @ZepelimdeLed leva
ao público peças de teatro,
circenses e de comédia no
espaço mambembe do PicniK.

o!
Iníci
Participe das atividades
e RETIRE SEU ADESIVO!
Além de customizar sua experiência

2

os
pont

com eles, montando poster
personalizado com tudo que vc
curtiu, cada um vai valer pontos…
Veja regrinhas de nossa caça ao

Serão 3 atos:
14h30 O Amaldiçoado Circo Lunar
16h Vassoura sobre Humano
com João Aguiar
17h Maria das Alembranças
2 PONTOS POR SHOW

tesouro em nossa régua.

Regras

APOIO INSTITUCIONAL

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

• Participe das atividades e GANHE ADESIVOS!
• Cada adesivo vale determinada pontuação.
• No final, poste uma foto com todos os adesivos

coletados durante sua experiência. Lembrando d
e
marcar no stories d
o insta @picnikbsb, infinubsb,
@verduraocamisetas e @negrobluecamisetas. Quem fizer
a maior pontuação e postar primeiro será premiado!

Prem

iação

1o LUGAR R$1.000,00 para gastar
no Infinu
2o LUGAR R$500,00 para gastar
no Infinu
3o LUGAR 1 camiseta VERDURÃO
e 1 camiseta NEGRO BLUE

5

pontos

Mundo

Editora: Ana Paula Macedo
anapaula.df@dabr.com.br
3214-1195 • 3214-1172
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ORIENTE MÉDIO / Forças de segurança de Israel invadem o terceiro local mais sagrado do islã e travam confrontos com
fiéis palestinos, que oravam na segunda sexta-feira do Ramadã. Incidente termina com 450 presos e eleva risco de mais violência
Twitter/Reprodução

Twitter/Reprodução

Hazem Bader/AFP

Ahmad Gharabli/AFP

Policiais de Israel detêm árabes acusados de
lançar pedras contra o Muro das Lamentações

Imagem de vídeo mostra confrontos dentro do
templo: bombas de efeito moral e agressões

Manifestante ferido é retirado do complexo
religioso, com sangramento na cabeça

Jovens se protegem no chão, enquanto as
forças israelenses lançam gás lacrimogêneo

Choques na Esplanada
das Mesquitas ferem 158
» RODRIGO CRAVEIRO

A

conteceu de novo, desta vez na segunda sexta-feira do Ramadã — o
mês sagrado para o islã
em que os muçulmanos observam o jejum absoluto do nascer
do sol ao crepúsculo. Policiais israelenses invadiram a Esplanada
das Mesquitas, na Cidade Velha
de Jerusalém, por volta das 6h30
(0h30 em Brasília). O local abriga
a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro
lugar mais sagrado para os muçulmanos. De acordo com a polícia de Israel, uma hora e meia
antes, “dezenas de jovens desordeiros encapuzados”, alguns com
a bandeira do movimento islâmico Hamas, “começaram uma
procissão” pelo complexo e teriam atirado pedras em direção
ao Muro das Lamentações — local de peregrinação dos judeus e
muralha remanescente do templo do Rei Salomão.
Os confrontos entre as forças
de segurança do Estado judeu e
os palestinos deixaram 158 feridos, seis deles em estado grave.
Os militares israelenses também
detiveram 450 manifestantes. Em
20 de maio de 2011, um incidente semelhante, na Esplanada das
Mesquitas, deixou 331 feridos.
Sob condição de não ter a
identidade revelada, Mahmud
(nome fictício) contou ao Correio que chegou à Esplanada das
Mesquitas minutos após a entrada das forças israelenses. “Depois das orações do amanhecer,
centenas de fiéis se reuniram na
praça da mesquita e começaram
a gritar que o local é dos muçulmanos. Foi então que um grande número de policais invadiu o
local, usando granadas de efeito
moral e balas de borracha. Os israelenses começaram a perseguir
as pessoas e a golpeá-las com
cassetetes para forçá-las a abandonar o complexo”, relatou. “Alguns jovens lançaram pedras e
entraram na Mesquita de Al-Aqsa.
A polícia trancou o local com correntes de ferro e lançou as granadas de efeito moral pelo telhado,
depois de quebrar os vidros das
janelas. Os confrontos continuaram por três horas.”
Os policiais levaram 450 palestinos presos. Após as detenções e a saída dos israelenses da
área, os fiéis limparam a Mesquita de Al-Aqsa. Pelo menos 60 mil
palestinos foram ao templo para
as orações da sexta-feira, considerada dia sagrado para o islã. A
polícia israelense informou que
três membros de sua tropa ficaram feridos. Diretor da Mesquita de Al-Aqsa, Omar Al-Kiswani confirmou à agência France
-Presse um segundo incidente
pela manhã envolvendo uma
intervenção da polícia israelense no próprio local de culto. “A
ocupação (o nome dado a Israel

Eu acho...
Evaristo Sá/AFP

"A invasão da
Mesquita de
Al-Aqsa e a
entrada violenta
das forças de
ocupação é um
desenvolvimento
perigoso e sacrílego, e equivale
a declarar guerra ao nosso povo
palestino. É imperativo que
todas as partes internacionais
intervenham imediatamente
para deter essa bárbara agressão
israelense contra nossas
santidades, cidades e vilarejos, e
a matança de nossas crianças. O
mundo deve se mover antes que
seja tarde demais."

A ocupação (o nome
dado a Israel pelos
palestinos) sabe que a
Mesquita de Al-Aqsa
é uma linha vermelha
que não deve ser
ultrapassada”
Omar Al-Kiswani, diretor
da Mesquita de Al-Aqsa

IBRAHIM ALZEBEN, embaixador
palestino em Brasília

pelos palestinos) sabe que a
Mesquita de Al-Aqsa é uma linha vermelha que não deve ser
ultrapassada”, declarou.
O Correio também falou com
o jornalista freelance palestino
Hassan Asleh, que orava na Mesquita de Al-Aqsa quando houve
a confusão. Segundo ele, cerca
de 30 mil fiéis estavam no templo, atendendo a um chamado
do Hamas para proteger o local
contra uma suposta profanação
planejada pelos colonos judeus,
que também celebravam, ontem,
a Pessach (Páscoa judaica). “Um
grande número de jovens tomou
a iniciativa de montar barricadas
e preparar para repelir qualquer
incursão da polícia ou dos colonos”, comentou Asleh.

Ahmad Gharabli/AFP

Premiê
“Os jovens se armaram com rojões para responder às bombas de
gás lacrimogêneo e às balas de borracha, disparadas pelas forças israelenses, que estavam de prontidão nas portas da Mesquita de
Al-Aqsa”, explicou Asleh. Enquanto
os distúrbios ocorriam, o primeiroministro de Israel, Naftali Bennett,
se reunia com o gabinete de segurança de emergência para avaliar
a situação em Jerusalém. O jornal
Haaretz informou que Kobi Shabtai, chefe da polícia, disse na reunião que seus homens evitaram
fazer de tudo para invadir a Esplanada das Mesquitas. “Pedimos
aos guardas locais que cuidassem
dos baderneiros e os removessem
do Monte do Templo, mas de nada
adiantou”, comentou.
O governo dos Estados Unidos afirmou estar “profundamente preocupado” com os incidentes de ontem na Esplanada
das Mesquitas. “Pedimos a todas
as partes que exerçam moderação, para evitar provocações e
retórica”, disse o porta-voz do

Militar judeu mira arma em direção a grupo de palestinos: risco de escalada de violência
Departamento de Estado, Ned
Price, por meio de um comunicado. “Pedimos às autoridades palestinas e israelenses que
cooperem para diminuir as tensões e garantir a segurança de
todos”, acrescentou.
Em entrevista ao Correio,
Ibrahim Alzeben, embaixador
palestino no Brasil, afirmou que

“a continuação da escalada israelense atingiu um nível que
ameaça a segurança regional e a
paz social no mundo”. “Ela transforma o conflito em uma guerra
religiosa, da qual ninguém será poupado das consequências
devastadoras, tanto no Oriente
quanto no Ocidente”, advertiu o
diplomata. Ele instou uma “ação

imadiata, urgente e decisiva” da
comunidade internacional para “deter essa deterioração e eliminar suas causas”. “Chega de
padrões duplos. Na Palestina, a
causa principal é a ocupação —
fonte de terror e de violência. O
conflito dura 74 anos. O mundo
vê e ouve, mas vira o rosto para
longe da verdade”, acrescentou.

Para Alzeben, os recentes incidentes perigosos registrados
no Oriente Médio “foram causados pela ocupação da terra da
Palestina, pelas práticas agressivas brutais das autoridades de
ocupação israelense, pelos assassinatos e prisões contra o povo palestino e pelas incursões
massivas e destrutivas nas cidades palestinas, aldeias e acampamentos”. “O governo israelense é
responsável por todas as vítimas
resultantes desta série sangrante que ameaça a vida de palestinos e israelenses”, concluiu. A
reportagem tentou contato com
o embaixador de Israel, mas não
obteve resposta.
Os confrontos na Esplanada
são os primeiros a serem registrados este ano durante o Ramadã, quando milhares de palestinos visitam Jerusalém para rezar
na Mesquita de Al-Aqsa.
A Esplanada das Mesquitas
está localizada em Jerusalém
Oriental, parte ocupada por Israel desde 1967 e que os palestinos reivindicam como capital
de um futuro Estado. Os distúrbios se inserem em uma escalada
de violência registrada nas últimas semanas no Oriente Médio,
com atentados a tiros e facas, em
Tel Aviv, e confrontos sangrentos
entre as forças israeleneses e manifestantes palestinos, na Cisjordânia. Na quinta-feira, três palestinos morreram durante uma
operação das Forças de Defesa de
Israel para cercar os suspeitos ligados a quatro atentados em Tel
Aviv, que deixaram 14 mortos
desde 22 de março.
Na quinta-feira pela manhã,
“dois jovens morreram de ferimentos causados em um ataque
israelense no distrito de Jenin”, no
norte da Cisjordânia, disse o Ministério da Saúde palestino em comunicado. Horas depois, o mesmo
ministério anunciou uma terceira morte — um homem de
45 anos, pai de seis filhos, que
tinha sido gravemente ferido
por balas israelenses, na véspera,
em Beita, ao sul de Nablus.
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Bombardeio no subúrbio de Kiev teria sido em represália ao naufrágio do navio cruzador russo "Moskva", no Mar Negro.
Pentágono informa que dois projéteis ucranianos atingiram a embarcação. Zelensky teme uso de armamentos nucleares

Rússia ataca fábrica de mísseis
N

o dia seguinte ao naufrágio do emblemático navio cruzador russo no Mar Negro, a Rússia prometeu intensificar os
bombardeios contra Kiev, capital da Ucrânia. O primeiro deles foi contra uma fábrica de
mísseis Neptune, com os quais
os ucranianos dizem ter afundado o “Moskva”. Um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou
que o navio de guerra russo de
186m de comprimento naufragou após ser atingido por dois
mísseis ucranianos, o que qualificou como “grande golpe” para a Rússia. Até agora, Moscou
havia dito que o navio foi danificado por um incêndio na
quarta-feira, depois que sua própria munição explodiu.
Algumas afirmações foram
desmentidas por uma oficial militar ucraniana. “Vimos como os
navios tentavam ajudar, mas até
as forças da natureza estavam
do lado da Ucrânia”, pois “uma
tempestade impediu o resgate
do navio e a retirada da tripulação”, disse Natalia Gumeniuk,
porta-voz do comando militar do sul da Ucrânia. “Estamos
perfeitamente cientes de que eles
não nos perdoarão”, acrescentou,
referindo-se à Rússia e a possíveis novos ataques.
Na noite de quinta-feira, uma
fábrica de mísseis nos arredores
de Kiev foi atingida por um bombardeio russo. A empresa Vizar
produzia mísseis Neptune com
os quais os ucranianos dizem ter
atingido o navio russo, indicou
em seu site o UkrOboronProm, o

Fotos: Filippo Monteforte/AFP

órgão estatal que controla as indústrias de armas ucranianas. A
fábrica e o prédio administrativo
adjacente, localizado a cerca de
30km a sudoeste de Kiev, sofreram danos significativos, segundo a agência France-Presse. Os
russos realizaram três ataques,
ontem, às imediações de Kiev,
disse seu governador, Alexander
Pavliouk, sem especificar se incluiriam a empresa Vizar.

Preocupação
A perda do “Moskva” pela Rússia levou o presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, a considerar que “o mundo inteiro” deve
estar “preocupado” com o risco
de o seu homólogo russo, Vladimir Putin, pressionado pelos
seus reveses militares na Ucrânia, utilizar uma arma nuclear.
Zelensky repetiu as declarações
feitas no dia anterior por William Burns, diretor da Agência
Central de Inteligência (CIA).
“(...) Nenhum de nós pode levar
a sério a ameaça nuclear do uso
potencial de armas nucleares táticas ou armas nucleares de baixo rendimento”, disse ele em um
discurso em Atlanta.
“O número e a magnitude dos
ataques com mísseis em locais de
Kiev aumentarão em resposta a
todos os ataques e sabotagens do
tipo terrorista realizados em território russo pelo regime nacionalista de Kiev”, anunciou o Ministério da Defesa russo. A Rússia também alegou que a Ucrânia bombardeou cidades russas
do outro lado da fronteira, acusações que Kiev nega.

“O mundo está em guerra”, lamenta o papa
Foi uma celebração em memória do sofrimento de Jesus Cristo, mas
também dedicada ao flagelo do povo ucraniano. Durante a Via Crucis
noturna, diante das ruínas do Coliseu (acima), em Roma, o papa
Francisco pediu a Deus que “onde houver ódio floresça a concórdia”.
Na 13ª estação da também chamada Via Sacra, o descenso do corpo de
Cristo, a enfermeira ucraniana Irina (E) e a estudante de enfermagem
russa Albina (D) seguraram a cruz. Neste momento, o pontífice não
seguiu a tradição e, em vez de ler um texto sobre o momento, ficou em
silêncio. Mais cedo, em entrevista à emissora pública italiana Rai-1,
Francisco lamentou: “O mundo está em guerra”. “Neste momento, na
Europa, esta guerra nos atinge com força. Mas vamos olhar um pouco
mais longe. O mundo está em guerra. Síria, Iêmen, e depois pense nos
rohingya (muçulmanos de Mianmar), nos expulsos, nos sem pátria. Em
todo lugar há guerra”, assegurou o papa. “O mundo escolheu — é difícil
dizer — o padrão de Caim, e a guerra é implementar o Cainismo, ou
seja, matar o irmão”, explicou.

ElEiçõEs na França

O presidente e candidato à
reeleição Emmanuel Macron
tenta garantir o voto dos muçulmanos na França atacando a rival, Marine Le Pen, por sua proposta de proibir o véu islâmico
em público. Embora as pesquisas
deem a Macron pequena vantagem para o segundo turno, que
será realizado em 24 de abril, a

candidata da extrema-direita pode surpreender.
Analistas apontam que uma
das razões do sucesso de Le Pen
é sua imagem mais moderada em relação às eleições anteriores e uma maior proximidade para lidar com problemas
como o aumento dos preços e
a inflação. Mas a candidata de

Conexão diplomática

Adeus à Europa
do século 20

extrema-direita não abandonou
o pensamento conservador. Ela
voltou a afirmar que, se chegar
ao poder, as mulheres que utilizarem o véu islâmico em público serão multadas.
Macron disse que a proibição
do véu significaria que, por mandato constitucional, também seriam banidos outros sinais, como

reeditar a disputa de 2017, na
condição de contrapeso ao que
se prenuncia como o segundo
governo de Macron.

Encolheu
O fenômeno tem paralelos em
outros países europeus, mas na
França se apresenta com especial nitidez. O Partido Socialista,
que governou por 14 anos com
François Mitterrand (1981-1995)
e mais cinco com François Hollande (2012-2017), saiu das urnas
com menos de 2% dos votos. O Republicanos, herdeiro do gaullismo
e das presidências de Jacques Chirac (1995-2007) e Nicolas Sarkozy (2007-2012), não chegou a 5%.
No campo da esquerda, o PS é a
segunda legenda histórica que praticamente sai de cena, depois do

Marine le Pen visita mercado de Pertuis, no sul da França

por Silvio Queiroz
silvioqueiroz.df@gmail.com

Partido Comunista. O vácuo foi ocupado por uma nova força, a França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, que marcou 22% e teria chegado ao segundo turno com os 1,74%
da socialista Anne Hidalgo.

Dança das cores
Um dado particularmente chocante da eleição presidencial francesa, no domingo passado, retrata
a profundidade com que a ordem
política construída na Europa do
pós-Segunda Guerra se transforma. Uma das faces é a de Marine
Le Pen, que confirma o lugar da ultradireita dita populista, ou nacionalista, no sistema partidário que
se redesenha. Outra é a implosão
eleitoral de socialistas e republicanos, que por décadas protagonizaram a versão mais clássica do duelo entre direita e esquerda.
O presidente Emmanuel Macron, ele próprio personagem de
um novo perfil político, de corte
centrista, larga na frente para o
segundo turno, no dia 24. Mas,
com seus 23% dos votos, Le Pen
colocou o Reagrupamento Nacional, legenda repaginada para

o quipá judaico e a cruz cristã. Em
Estrasburgo (leste), Macron perguntou a uma mulher que usava o
véu se ela o fazia por opção ou por
obrigação. “É por escolha. Totalmente por escolha!”, disse a mulher. Macron respondeu, em clara referência ao movimento de Le
Pen: “É a melhor resposta a todas
as bobagens que ouço”.

Christophe Simon/AFP

Macron e Le Pen discordam sobre véu islâmico

Na Alemanha, a reengenharia
partidária incorpora os desdobramentos das três décadas passadas
desde a reunificação, em 1990. Até
então, o sistema parlamentar da
metade ocidental se apoiava num
tripé. Democracia-cristã, pela direita, e social-democracia, pela esquerda moderada, eram os volksparteien — partidos de massa, capazes de formar maiorias. Como
fiel da balança, ao centro, os liberais. Respectivamente, são identificados pelas cores da bandeira: preto, vermelho e amarelo.
Desde os anos 1980, os ecopacifistas acrescentaram o verde
ao mosaico. Na década seguinte, entrou no espectro um vermelho mais carregado, com os póscomunistas da metade oriental.
Os dois volksparteien seguiam

controlando, somados, mais de
dois terços do eleitorado. As duas
últimas eleições, porém, marcaram a entrada da Alternativa para
a Alemanha (AfD), de ultradireita,
parente consanguínea da variante
francesa de Marine Le Pen.
Com seis tonalidades, quase
um arco-íris, vermelhos e pretos
mal conseguem somar maioria,
e se multiplicam as opções de arranjos para coalizões de governo. O
atual, encabeçado pelo social-democrata Olaf Scholz, forma com
Verdes e liberais a inédita fórmula
batizada de "semáforo".

Tutti quanti
É a Itália que oferece a versão
talvez mais eloquente e ruidosa
da desmontagem do sistema político-partidário do pós-guerra. Nas
quatro décadas até o fim da Guerra Fria, o cenário foi dominado por
democratas-cristãos, à direita, e
comunistas, à esquerda. Entre os
dois, uma nuvem de partidos menores que dividiam entre si um terço do eleitorado. A DC conseguiu
se manter no comando quase por

todo o tempo, mas chefiando sucessivos governos frágeis e efêmeros que renderam ao país a fama
de "Bolívia europeia".
O lendário Partido Comunista
Italiano, que chegou a ser o maior
da "família" fora do bloco socialista, não sobreviveu à queda do Muro de Berlim e ao fim da União Soviética. Seu sucedâneo, o Partido
Democrático, é hoje o núcleo de
uma centro-esquerda difusa. A Democracia Cristã sucumbiu à ofensiva anticorrupção da Operação
Mãos Limpas, e seu espaço é ocupado hoje pela legenda formada
pelo empresário Silvio Berlusconi.
Para complicar o quadro, cerca
de metade do eleitorado se divide
entre outros dois partidos que se
perfilam no parlamento como fatores para viabilizar (ou torpedear)
uma maioria. Com cara mais definida, uma ultradireita afinada com
os similares da França e Alemanha.
Mas a Itália tem o ingrediente singular do movimento "antipolítica"
Cinco Estrelas. Seu fundador, o comediante Beppe Grillo, roubou a
cena declarando guerra a "todos
os outros". Em 2018, o 5S saiu das

urnas como a legenda mais votada
para o parlamento.

Contramão
Entre os países sempre observados de fora como parâmetros
de organização política, é o Reino
Unido que parece exibir mais resiliência de seu sistema bipartidário de alternância no poder. Como desde antes da Segunda Guerra, a gangorra segue oscilando entre conservadores e trabalhistas.
O Parlamento britânico não ficou imune ao avanço de uma variante própria de ultradireita populista, que ali apresentou como
lema a rejeição à União Europeia. A
campanha resultou em plebiscito
sobre o tema e os eurocéticos chegaram a despontar como alternativa para o "baião de dois".
O Brexit passou, mas a bandeira foi "roubada" pelo atual premiê,
o conservador Boris Johnson. Há
quem diga que ele mudou o perfil
do partido centenário, mas conduziu o "divórcio" com a UE e, ao menos por ora, a velha ordem bipolar
foi restabelecida.

Opinião
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Auxílio Brasil
supera emprego
em 12 estados

E

m 12 estados do país, concentrados
nas regiões Norte e Nordeste (exceto o Rio Grande do Norte), o número de beneficiados pelo programa
Auxílio Brasil (20,2 milhões) é superior ao de trabalhadores formais (7,7 milhões, excluídos os do setor público), segundo estudo do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas. Na
Bahia, são 2,2 milhões de pessoas que recebem o benefício de R$ 400 do programa governamental. Na segunda posição, está Pernambuco, com 1,4 milhão de benefícios, seguido pelo Ceará, com 1,3 milhão.
Até fevereiro último, o programa pagava aos
beneficiários R$ 224 e foi elevado para R$ 400.
O aumento vigora até dezembro deste ano. O
decreto que instituiu o reajuste precisará ser
reeditado para continuar valendo em 2023 ou
voltará ao montante anterior, aplicado ao então Bolsa Família. Mesmo tendo praticamente
dobrado de valor, o benefício continua insuficiente para mitigar os efeitos corrosivos da inflação em ascendência. Também não elimina
a fome que afeta mais de 20 milhões de brasileiros, em situação de insegurança alimentar,
sobretudo nas zonas rurais do país.
O Brasil não conseguiu emergir da crise
sanitária com vitalidade. No ano passado,
mesmo com o avanço da vacinação em massa, o país registrava 12 milhões de desempregados, e o custo de vida em ritmo crescente.
Embora a taxa de desemprego venha caindo e chegou 11,2% no trimestre encerrado
em janeiro último, a renda do trabalhador
diminuiu 9,7%, ficando em R$ 2.489, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílio Contínua (Pnad-C), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Esse quadro ganha contornos mais acentuados, quando se compara a proporção de
benefícios concedidos pelo Estado e os 41

milhões de empregados com carteira assinada. Antes, eram 18 milhões de atendidos
pelo Auxílio Brasil. Hoje, eles correspondem
a 44% dos empregos formais com carteira
de trabalho assinada — um índice recorde.
Fica evidente que as políticas econômicas e sociais adotadas pelo poder público
terão de melhorar a distribuição de renda e
ampliar o alcance de forma a mitigar a miséria na sociedade brasileira. Em três anos e
quatro meses — e em meio há mais de dois
anos de pandemia de covid-19, que, segundo
o Banco Mundial, teve efeito mais devastador na economia global que as duas Grandes
Guerras —, o governo não conseguiu conduzir o debate nem aprovar as reformas tributária e administrativa, consideradas essenciais
à retomada do desenvolvimento no país.
Pelo contrário. Tornou-se refém de um
Congresso de costas para as demandas do
Brasil, enquanto o aumento da pobreza se expandiu e a fome e a miséria, que já cresciam
antes mesmo da crise pandêmica, se aprofundaram causadas pelo novo coronavírus.
Hoje, 116,8 milhões de brasileiros (55,2% da
população) não têm acesso pleno e permanente à comida, apontou o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, feito pela Rede
Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssam).
A reversão da amarga realidade não se dará neste ano eleitoral, quando todos os Poderes da República estão de viseiras, com
olhar fixo nas urnas, e não nas necessidades
urgentes dos cidadãos. A superação dos retrocessos e o rompimento das amarras de famílias a programas sociais paliativos dependerão de políticas sérias, do crescimento da
economia, para a criação de empregos, e do
compromisso dos governantes eleitos com o
combate às desigualdades sociais.

MARCOS PAULO LIMA
marcospaulo.df@cbnet.com.br

Como contaríamos a história?
Em tempos de Páscoa, imagino como seria
a cobertura da morte e ressurreição de Jesus
Cristo na era das redes sociais. De que forma
a passagem do Mestre pela terra chegaria a
uma sociedade cada vez mais incrédula e dependente do espetáculo para classificar uma
história como verdadeira ou falsa?
Há quem duvide do que foi apurado e registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos,
Lucas e João. Respeito a opinião dos homens
de pouca (ou nenhuma) fé, mas #euacredito
no que está publicado na Bíblia e até cometerei um pecado capital: invejo, como jornalista, quem viu, anotou, e escreveu a biografia do personagem central do cristianismo.
Certa vez, Jesus perguntou ao discípulo
Pedro: “Quem dizem que eu sou?”. No Brasil
de debates políticos rasos, mas inflamados,
alguns influenciadores rotulariam Cristo de
homem de esquerda. Outros o apontariam
como líder da direita conservadora, representante do centro ou da chamada terceira via.
Jesus teria uma conta no Instagram, Twitter e Facebook? Abriria canal no YouTube?
Produziria lives e pediria likes ou passaria
longe dessas parafernálias digitais? Quantos
seguidores teria e quais seriam os perfis desses fiéis — e infiéis? Gente interessada em obter uma graça e descartá-lo, ou um público
comprometido em curtir e compartilhar lições, parábolas, ensinamentos desafiadores
como a oração do Pai Nosso?
Qual seria a repercussão da cena em que a
multidão ameaça apedrejar uma mulher flagrada

em adultério e é repreendida por Jesus: “Quem
estiver sem pecado atire a primeira pedra”.
Pilatos ganharia apelido de isentão por lavar as mãos no julgamento de Jesus. Mas e você, qual seria o seu posicionamento no paredão do reality show? Iria às ruas por Cristo ou
reforçaria as vozes que recomendavam poupar Barrabás? Como você agiria no episódio
de Judas Iscariotes, o discípulo traidor? E com
Pedro, aquele que jurou lealdade a Jesus, mas,
como havia sido alertado, o negou quando o
galo cantou pela terceira vez?
A cobertura da via sacra teria os direitos
de transmissão vendidos a canais abertos ou
ficaria restrita a assinantes de tevê a cabo e/
ou streaming? O que diriam os representantes dos direitos humanos? Haveria debate sobre pena de morte? O assunto viraria trending
topics a ponto de cancelar a crucificação?
Não faltariam selfies de fiéis, infiéis e
curiosos em frente à cruz, de preferência
com Jesus, os pregos nas mãos, a coroa de
espinhos ao fundo e localização. Vídeos dos
suspiros finais. O áudio do derradeiro diálogo de Cristo com aquele ladrão perdoado na
última hora — que teve acesso ao paraíso.
Como seria dada a notícia da ressurreição, ou
seja, de que o corpo não estava mais no sepulcro?
À época, foi considerada fake news. Imagine hoje! Correntes deWhatsApp e Telegram seriam disparadas com teses mirabolantes. Um dos maiores
mandamentos de Jesus é o amor ao próximo. Perdemos isso em nome do espetáculo. Que a Páscoa
nos faça refletir e devolva-nos o discernimento.

‘‘Na quarta parte nova os campos ara
E se mais mundo houvera, lá chegara’’
Camões, e, VII e 14
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Destempero

Desabafos

» Pode até não mudar a situação,

Por diversas vezes, em locais variados e Estados diferentes, Bolsonaro ataca tribunais superiores e ministros togados. O destempero tornou-se o esporte predileto do chefe da nação.
Desta feita, em Brasília, Bolsonaro vociferou que
quer “as Forças Armadas dentro do Tribunal”,
referindo-se ao Tribunal Superior Eleitoral. As
sandices de Bolsonaro visam atrair simpatizantes afoitos para suas destrambelhadas declarações. Também fica cada vez mais claro, na medida que as eleições se aproximam, que Bolsonaro pretende virar a mesa, ganhar no tapetão,
caso venha a ser derrotado por Lula. Resta saber se as Forças Armadas julgam procedentes e
democráticas as ameaças do atual presidente.
#ditaduranuncamais.

mas altera sua disposição

Sugiro que os apoiadores
do demente, em vez de
reclamarem de coisas
fúteis e inapropriadas,
como comida, emprego,
educação, saúde e segurança,
se concentrem à porta do
Palácio e conclamem, aos
berros: “Queremos fuzis,
Viagra e pastores, já!”

» Vicente Limongi Netto,
Lago Norte

Lauro A. C. Pinheiro

Anac e Lula

— Asa Sul

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
foi criada em 27 de setembro de 2005, na gestão de Lula. Naquele ano, como presidente, ele
comprou o atual Airbus A319. Desde aquela época, Lula só passeava em avião presidencial e,
depois, só em voo particular. A partir de 21 de
março de 2018, a Anac permitiu, para baixar o
preço das passagens, que as aéreas cobrassem
pela bagagem. Hoje os preços são exorbitantes tanto nas passagens quanto nas bagagens,
enquanto Lula, com a gorda mesada do Fundo
Eleitoral, só viaja em voo fretado, enquanto os
demais brasileiros se ferram.

"Conhecerás a verdade".
Mas só daqui a cem anos.
Francicarlos Diniz
— Asa Norte

Malandro invade delegacia
em Duque de Caxias e
come comida de policiais.
Perdeu o chinelo na fuga.
Cinderelo da baixada?

» Humberto Schuwartz Soares,
Vila Velha (ES)

Caesb
Tenho sido muito bem atendido pela Caesb
quando preciso de algum reparo no sistema de
abastecimento em minha residência, mas desta vez ela se superou! Constatei um vazamento
na tubulação junto ao hidrômetro e liguei para pedir o conserto. Em menos de meia hora,
chegou aqui um funcionário muito prestativo e
competente e, de imediato, fez a troca da tubulação danificada.

à vontade da sociedade do bem é caminhar celeremente para o calabouço. Exemplos há que
comprovam tal assertiva.

» José de Mattos Souza,
Lago Sul

» Jivanil Caetano de Farias,
Jardim Botânico

Pesquisas

Machismo

Um dos itens da armação para deter a reeleição do Capitão se baseava nas pesquisas compradas. Como o panorama não apresenta quaisquer dúvidas, aliás, nunca apresentou, já se fala, no crescimento da preferência daquele que,
indubitavelmente, será reeleito. Não podemos
nos esquecer que o Supremo é o povo, e esse jamais permitirá que frutos do seu suor sejam carreados para o bolso de ladrões. Ir de encontro

Parabéns à articulista Maria Thereza Pereira, Asa Norte, pelo texto intitulado “Machismo”
(CB, 13 de abril). Ofender o semelhante é demérito, muito mais em se tratando das ucranianas
sofridas, dignas, trabalhadoras.
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Identificação e pertencimento:
movimentos culturais e
conscientização racial
» IARA DEODORO
Assistente social, coreógrafa, arte educadora, produtora cultural e coordenadora geral do Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomode

S

er negro no Rio Grande do Sul, um estado que promove, para além do preconceito, o apagamento de qualquer possibilidade de consciência racial, é ato contínuo de resistência. Ao longo da caminhada,
tenho notado que é baixo o acesso a informações que podem contribuir para a formação
da consciência de quem não se identifica com
a educação vigente, imposta de cima para baixo. Sem registros oficiais, o cultivo dos costumes afro-brasileiros sempre se deu por meio da
oralidade, perdendo-se um pouco da história à
medida que os mais velhos, detentores da sabedoria, desapareciam.
Na infância e adolescência, estudei como
bolsista em uma escola de freiras, onde tive
acesso à cultura majoritária, única, ideal para
a formação de todos. Sem me reconhecer nesse cenário, imergi profundamente no universo da dança, ensaiando meus primeiros passos
como bailarina, estudando os mais diferentes
estilos. Mas, mesmo com a consciência da base sólida de minha formação de multiplicadora
cultural, sentia falta de um elo, de uma conexão entre os movimentos que meu corpo realizava e minha alma. Faltavam-me referências
de arte afro-brasileira.
Foi então que encontrei no culto aos Orixás
e no carnaval o impulso para seguir minha busca pelos elementos que completariam minha
essência, fortificando a consciência negra que
intuitivamente já cultivava. Quando conheci
e comecei a participar do Grupo de Música e
Dança Afro-Sul, no início da década de 1970,
vi acender uma chama que ilumina minha alma até hoje, pois um novo horizonte legitimou
minha busca, propiciando contato com minha
ancestralidade através da arte. Essa ligação, ou
religação, permitiu que os movimentos da minha dança acontecessem de forma intuitiva.
Anos mais tarde, tive a certeza de que estava
no caminho certo.
Paralelamente ao grupo, também percebi o
carnaval como um veículo de inclusão social e
cultural, um caminho para disseminar a cultura afro e ampliar os olhares eurocentrados da
comunidade negra de Porto Alegre. Foi assim
que fundamos a Sociedade Cultural Beneficente Escola de Samba Garotos da Orgia, em 1980,
cujo estatuto expressava a obrigatoriedade de
temas enredos que enaltecessem a cultura negra e suas origens. Cada desfile era uma aula
de história, pois os enredos eram inspirados
em lendas originárias dos diversos povos africanos, na religiosidade, nas manifestações folclóricas identitárias do negro no território brasileiro e em personagens icônicos, símbolos da
luta pela liberdade no Brasil.
Nessa jornada percebi que a busca pela disseminação da cultura negra é muito mais profunda, é um anseio coletivo bem mais amplo
do que eu imaginava. No carnaval de 1988, a
escola apresentaria o tema-enredo Tenda dos
Milagres, baseado no livro homônimo de Jorge Amado. Ainda muito distantes da tecnologia e do acesso às conexões digitais, escrevemos ao autor da obra, pedindo autorização

para desenvolvermos um desfile traduzindo
em plástica ospersonagens da sua literatura.
Ele não só nos retornou, permitindo retratar
sua criação, como enviou o roteiro completo da
obra transformada em minissérie pela TV Globo, pondo-se à disposição para quaisquer dúvidas. Neste momento, entendi que um livro,
uma produção de TV e uma escola de samba
têm poderes equivalentes, a mesma capacidade de informar e disseminar cultura. O carnaval tem um papel importante não apenas para
a educação de suas próprias comunidades como para a população geral que o acessa.
Outrora encontrei na Garotos uma forma de levar ao alcance da comunidade fagulhas de consciência e busca por pertencimento — e, hoje, vejo
a continuação do meu sonho tornando-se realidade nos desfiles de tantas outras entidades.
Também me sinto realizada em ver a academia reconhecendo o conhecimento empírico

das escolas de samba e os segmentos que as
formam, servindo como objetos de estudo e
temas de monografias, dissertações e teses.
Contrariando os ideais de uma cultura embranquecida que historicamente nos é imposta, esse movimento popular serve como grito
de protesto para quem nunca se vê representado culturalmente e que, formado majoritariamente por negros, se confirma como um ato de
resistência contra o apagamento ao qual tentam submetê-lo.
A mola propulsora para essa transformação
é a cultura que educa, acolhe e gera conteúdos reflexivos, como os enredos que levam para o desfile a força dessas simbologias. São esses temas, verdadeiros patrimônios imateriais,
que evidenciam a ressignificação do carnaval,
bem como o papel do povo como protagonista
de sua própria história, celebrando novas conquistas em um novo tempo.

Vamos falar da qualidade do
ar nas grandes cidades?
» EVANDRO GUSSI
Presidente da Unica — União da Indústria de Cana de Açúcar

A

poluição do ar é hoje uma das vilãs
da saúde pública nas metrópoles, responsável por 4,2 milhões de mortes no
mundo, todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em relatório publicado em abril deste ano, a OMS estima que quase toda a população mundial respira ar insalubre, em parte, pela utilização de
combustíveis fósseis. Estudo da conceituada
Universidade de Harvard conclui que um aumento de apenas 1% na concentração de material particulado fino (MP 2.5) resultaria em
um incremento de 8% das mortes por covid-19.
A pandemia, por sinal, impactou diretamente
nos índices de poluição nos grandes centros urbanos ao redor do planeta e evidenciou o papel dos
combustíveis fósseis nesse sentido. Isso porque,
com as medidas de restrição de circulação, foi registrada uma salutar redução de poluentes e consequente melhoria da qualidade do ar nessas cidades. De acordo com o relatório anual da IQAir,
website que mede e ranqueia esses indicadores,
65% das cidades no mundo inteiro experimentaram significativas melhorias na qualidade do ar em
2020, na comparação com o ano anterior.
Nesse sentido, a metrópole de São Paulo
é ilustrativa. Sendo a quarta maior cidade do
globo em termos de população, e conhecida
pelos constantes congestionamentos e lentidão no trânsito, ocupou em 2021 a posição de
1.779 dentre as cidades mais poluídas do mundo. Isso se deve, em grande medida, pelo fato
de que o maior centro urbano do Brasil, conta

com frota flex predominante, ou seja, naquele ano, 64% da gasolina foi substituída por etanol, combustível que praticamente não emite
material particulado.
Situação oposta pode ser observada em outra parte do planeta, a capital indiana, Nova Deli. A segunda maior cidade do mundo ocupou
o quarto lugar dentre as cidades mais poluídas
no ranking da IQAir, no ano passado. E mais, se
considerarmos as 50 cidades mais poluídas do
mundo, 34 são indianas. Não por acaso, o governo da Índia está revendo sua matriz de combustíveis e de transportes, visando à melhoria
da qualidade do ar.
Como resultado de uma produtiva parceria entre os governos e setores privados do
Brasil e da Índia, o país asiático decidiu aprovar a mistura de 20% de etanol na gasolina até
2025, além da adoção de veículos flex que, assim como no Brasil, podem rodar indistintamente com gasolina ou etanol. Com isso, além
da melhoria da qualidade do ar, indianos deverão, ainda, reduzir significativamente a importação de petróleo, que hoje atinge 80% da sua
demanda doméstica, visto que já são grandes
produtores de cana-de-açúcar, relevante matéria prima para a produção do etanol local.

Impacto global
Além da redução significativa da emissão
de poluentes locais, o etanol também se apresenta como uma das melhores alternativas

para endereçar um outro desafio, este de nível mundial, e que se configura como um dos
mais importantes deste século: o aquecimento global. De fato, o etanol, considerando a
análise do ciclo de vida, é capaz de reduzir
em cerca de 90% as emissões de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global,
comparativamente à gasolina.
Assim, além do Brasil e da Índia, muitos outros países têm enxergado no etanol uma solução imediata e economicamente viável para
reduzir emissões e, consequentemente, atingir
os compromissos adotados no Acordo de Paris. Dentre eles, destacam-se Estados Unidos,
União Europeia, China e, mais recentemente,
Reino Unido, que adotou o aumento da mistura de etanol na gasolina, de 5% para 10%, em
setembro do ano passado.
Além do uso do etanol, outras soluções, como a eletrificação da frota de veículos, que poderão também se utilizar do etanol, seja nos
carros híbridos flex, seja no etanol como fonte
de hidrogênio para mover as baterias, deverão
fazer parte de um conjunto de múltiplas rotas
tecnológicas com um comum: a descarbonização da economia e a melhoria da qualidade
do ar. A atual guerra que vivenciamos na Europa evidencia a necessidade urgente de se reduzir a dependência energética não somente das
origens geográficas, mas também, e principalmente, a premência da diversificação das fontes de energia, particularmente aquelas limpas e renováveis.

Visto, lido e ouvido
Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

Nem o Código
do Consumidor
nos salva
Com a aprovação do famigerado instituto da reeleição,
principalmente para os cargos majoritários de presidente
da República, governadores e prefeitos, o que foi feito na
realidade foi o escancaramento total dos cofres públicos,
da União, dos estados e municípios, para bancar a recondução desses políticos, que não se envergonham, nessas
ocasiões, em usar e abusar da caneta e das prerrogativas
que possuem para manter-se no poder.
Quem perdeu com isso foram, além dos eleitores e pagadores de impostos, toda e qualquer oposição real que
venha a se formar para essas disputas. Criou-se, com isso,
um quadro de disputas eleitorais totalmente injusto para
a maioria dos candidatos. Somado a esse fato desalentador, os chamados políticos profissionais, ou seja, aqueles
que construíram suas vidas e principalmente suas finanças exclusivamente em função dos cargos que vêm ocupando ao longo das décadas e dos quais jamais abriram
mão, cuidaram logo de criar outro famigerado instituto. É
representado pelos fundos eleitorais e partidários, todos
eles carreados, sem muita cerimônia ou fiscalização, para as mãos desses profissionais da política.
Quando o pobre contribuinte brasileiro, extorquido e
tosquiado por uma das maiores cargas tributárias do planeta, acreditou que a reeleição e os bilionários fundos partidários e eleitorais seriam os únicos encargos que teriam
de bancar para custear a imensa e parasitária classe política nacional, eis que esses profissionais em esperteza deram um jeito de criar ainda outro mecanismo maroto para depenar, até a última pena, o já esfrangalhado cidadão.
Inventaram as emendas de relator, emendas de bancadas, além das emendas secretas, para destinar vultosos recursos públicos para seus nichos eleitorais. E sem
fiscalização dos órgãos competentes, criando um largo
duto por onde tem escoado centenas de milhões de reais
dos cofres públicos, a perder de vista. Os segredos impostos ilegalmente sobre esses recursos poderão ser entendidos apenas tomando-se ciência exata da destinação dessa dinheirama.
A maior parte desses recursos acaba nos bolsos de empresas amigas ou de familiares, numa aritmética enviesada
em que o único a sair perdendo é sempre o contribuinte,
um otário cujas obrigações florescem como erva daninha
enquanto os direitos morrem desidratados. Somados todos esses números fabulosos, inventados por pródigas e
malévolas mentes, o que temos como resultado concreto
dessa operação mostra claramente que a montanha de dinheiro público, extraída a fórceps dos contribuintes, que
bancam ainda uma exótica e dispensável Justiça Eleitoral,
não tem sido capaz de presentear os brasileiros com uma
democracia digna do nome.
Pelo contrário, o que estamos bancando, a preço de
ouro, é um modelo falido, a atrair uma classe parasitária,
incapaz de compreender as necessidades do país e sobretudo dos cidadãos. De modo sucinto, como prevê até
o Código do Consumidor, em seu artigo 26, estamos pagando caríssimo por um produto falsificado e com defeito ou problema de fabricação. Tudo isso sem indenização,
compensação ou reparação. Sendo que, em caso de protesto pelo atendimento, o cidadão ainda corre o risco de
vir a ser punido e preso.

» A frase que foi pronunciada
“Quando agentes públicos se
revelam incapazes de diferenciar
parte de todo, a população se
dá conta de que o Estado está
desvirtuado de suas finalidades, e
os recursos estão sendo apropriados
por predadores sociais, em atentados
contra o pacto social que justifica
impostos e Estado. É tão difícil entender
isso? Um político que entendesse essa
diferença e agisse de acordo seria aceito
prazerosamente como presidente
vitalício. Alguém se habilita?”
Nosso leitor, Rubi Rodrigues

Direitos coletivos
» A ideia do leitor Dario Maia é uma bela Ação Civil
Pública, partindo da nota fiscal que os hospitais
apresentam aos planos de saúde. Quem tiver o
cuidado de analisar os detalhes vai ficar espantado
com as cobranças e valores. Fica a dica do leitor.

Deu certo
» Ana Mascarenhas, gerente de Eficiência
Energética da Neoenergia, avisa que no mês
de outubro será lançado o próximo edital de
chamada pública para a seleção de projetos
de eficiência energética. O sucesso da ação no
campus da Universidade de Brasília em Ceilândia
indica que a iniciativa é um sucesso.

» História de Brasília
E mais: quando uma pessoa pede para ir para o Palace
Hotel, os motoristas alegam que fica longe, que é
mau para o hóspede, que lá é lugar de turismo e de
exploração. É uma concorrência desleal e descortês.
(Publicada em 21.02.1962)

Ciência

Editora: Ana Paula Macedo
anapaula.df@dabr.com.br
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Reino Unido registra infecção grave em ao menos 74 crianças por vírus desconhecido. Todas foram hospitalizadas e seis,
submetidas a transplante de fígado. Agência espera novas ocorrências, “nos próximos dias”, também em outros países europeus

OMS monitora
hepatite misteriosa
C

asos recentes, em crianças
pequenas, de um possível
novo tipo de hepatite aguda grave levaram à Organização Mundial da Saúde (OMS) a
emitir um alerta para países europeus. A agência das Nações Unidas relatou, ontem, que está monitorando de perto a ocorrência
de casos da complicação no Reino Unido, na Espanha e na Irlanda — onde ao menos 74 crianças
foram acometidas pela doença
misteriosa, sendo que seis precisaram ser submetidas a um transplante de fígado — e que não descarta que novos registros surgirão
“nos próximos dias”. Por isso, pediu vigilância aos seus estadosmembros.Uma série de aspectos
da doença tem intrigado as autoridades de saúde. A hepatite afeta principalmente menores de 10
anos e se manifesta por sintomas
como icterícia (coloração amarelada da pele), diarreia, vômitos e
dores abdominais. Todos os casos
infantis foram identificados após
a hospitalização, segundo autoridades britânicas, e nenhum dos
tipos conhecidos de vírus que
causam a doença foram detectados nos pacientes. “Os vírus da
hepatite (A, B, C, E e D, quando
aplicável) foram excluídos após
testes laboratoriais, enquanto
investigações adicionais estão
em andamento para entender a
etiologia (origem)desses casos”,
informa a OMS.
No momento, o governo britânico define as ocorrências médicas como uma “hepatite aguda grave de causa desconhecida em crianças pequenas, sem
doenças prévias, com idade de
11 meses a 5 anos”. Os primeiros registros ocorreram na Escócia, em 5 de abril, quando 10
pacientes apresentaram a doença desconhecida. Esse número subiu vertiginosamente em
pouco tempo, com 74 casos (49
na Inglaterra, 13 na Escócia e 12
no País de Gales e na Irlanda do
Norte) notificados nos três dias
seguintes. Também há suspeita
de cinco casos na Irlanda e três
na Espanha em crianças de 22

DANIEL LEAL-OLIVAS

Vacina
melhorada

Crianças brincam em escola londrina: maioria dos infectados tem até 10 anos. Relação com o Sars-CoV-2 e o adenovírus é investigada
Especialistas do país
investigam se o adenovírus — responsá“Medidas normais de higiene,
vel por doenças respiratórias, como o
como a boa lavagem das mãos
resfriado comum e a
e higiene respiratória, ajudam a conjuntivite —, o novo coronavírus, oureduzir a propagação de muitas tras infecções virais
ou fatores ambiendas infecções que estamos
tais, como exposição
a toxinas e produtos
investigando”
químicos, estejam relacionados à hepatiMeera Chand, diretora de Infecções
te misteriosa. “Uma
Clínicas e Emergentes da Agência de
das possíveis causas
Segurança da Saúde do Reino Unido
que estamos investigando é que isso esmeses a 13 anos. Não há regis- teja ligado à infecção por adenovítro de mortes até o último dia 11. rus. No entanto, estamos avaliando minuciosamente outras causas
Coronavírus
potenciais”, disse Meera Chand,
diretora de Infecções Clínicas e
Além dos casos de transplan- Emergentes da Agência de Segutes, médicos britânicos precisa- rança da Saúde do Reino Unido,
ram transferir algumas crianças ao jornal britânico The Guardian.
infectadas para o serviço espeNo comunicado divulgado
cializado em doenças hepáticas. ontem, a OMS também relata

as suspeitas em torno de infecções por micro-organismos. Segundo a agência, o Reino Unido
“observou, recentemente, um
aumento na atividade do adenovírus” e várias crianças testaram positivo para adenovírus
e/ou coronavírus, “mas não está
claro se há alguma ligação com
os casos da nova hepatite”. “Embora o papel desses vírus na patogênese (mecanismo pelo qual
a doença se desenvolve) ainda
não esteja claro. Nenhum outro
fator de risco epidemiológico foi
identificado até o momento, incluindo viagens internacionais
recentes”, detalha. As autoridades descartaram qualquer relação com a vacina da covid-19.
Isso porque nenhum dos casos
registrados no Reino Unido recebeu o imunizante.

Prevenção
A agência da ONU orientou
médicos e autoridades de saúde

a fazerem uma investigação completa das ocorrências. “A prioridade é determinar a etiologia desses
casos para orientar futuras ações
clínicas e de saúde pública. Embora alguns casos tenham testado positivo para Sars-CoV-2 e/ou
adenovírus, a caracterização genética dos vírus deve ser realizada
para determinar uma associação
em potencial entre os casos”, recomenda, em comunicado.
Para os não especialistas, a
indicação é intensificar os cuidados preventivos. “Medidas
normais de higiene, como a
boa lavagem das mãos e higiene respiratória, ajudam a reduzir a propagação de muitas
das infecções que estamos investigando”, diz Meera Chand.
“Também estamos pedindo aos
pais e responsáveis que estejam alertas aos sinais de hepatite, incluindo icterícia, e que
entrem em contato com um
profissional de saúde se estiverem preocupados.”

Pesquisadores americanos conseguiram aumentar a eficácia de uma vacina
projetada para controlar a
infecção crônica por hepatite B (HBV ). Detalhes do trabalho, conduzido em ratos,
foram apresentados, nesta
semana, na revista Science
Translational Medicine. Segundo os autores do artigo,
além de aperfeiçoar o imunizante, a pesquisa poderá
ajudar no desenvolvimento
de novas fórmulas.
No texto, os autores lembram que há uma vacina preventiva eficaz contra a HBV,
mas eles se concentraram
em encontrar uma maneira
de melhorar a resposta das
fórmulas terapêuticas — administradas após a ocorrência da doença, como uma
forma de tratamento. Para isso, aplicaram em ratos
com HBV crônico a ChAdOx1-HBV, desenvolvida por especialistas da Universidade
de Oxford, no Reino Unido,
e atualmente testada em ensaios clínicos, com humanos,
de fase 2, quando se avalia a
segurança do fármaco.
Em ratos, o efeito de remoção das células natural killer (NK) aumentou a resposta das células de defesa. “Nosso estudo mostra que as Nks
que vivem no fígado, em vez
de ajudar as células T a combaterem o vírus após a vacinação, suprimem esses agentes de defesa, atrapalhando o
controle da infecção”, explica, em comunicado, Mariana
Diniz, pesquisadora da Divisão de Infecção e Imunidade
da University College London,
no Reino Unido, e uma das
autoras do estudo. Quando
feita em amostras de sangue e
fígado de pacientes com HBV,
a mesma intervenção obteve
efeito semelhante.

» Tubo de ensaio | Fatos científicos da semana
Segunda-feira, 11

PEDALAR AMENIZA
SINTOMA DA DISTROFIA
Andar de bicicleta regularmente pode ajudar
pacientes com distrofia miotônica, doença que acelera
o envelhecimento. A descoberta foi feita por cientistas
da Universidade McMaster, nos Estados Unidos, e
publicada na revista The Journal of Clinical
Investigation. Os especialistas acompanharam um
grupo de pessoas com a enfermidade genética,
responsável por uma degeneração macular, e
descobriram que aquelas que praticavam o exercício
físico durante 35 minutos por dia, três vezes por
semana, tiveram uma melhora na aptidão física de
32%, em comparação com pacientes que não
realizavam a atividade. Os efeitos foram observados
após 12 semanas de pedaladas diárias.
Claudio Reis/Esp. CB/D.A Press

Lauren JN Brent

Terça-feira, 12

Quinta-feira, 14

MAIS CHUVAS
DURANTE
ÉPOCA DE
CICLONES

VITAMINA E CONTRA
CÂNCERES

A mudança climática
provocou, em 2020, um
aumento de 5% a 10% das
chuvas durante a temporada
de ciclones, no Atlântico
Norte. A informação foi
divulgada por pesquisadores
da Universidade de Stony
Brook, nos Estados Unidos,
em um estudo publicado na
revista Nature. Ao longo da
temporada, foi registrado
um total de 30 tempestades
e furacões, um recorde que
deixou os especialistas sem
nomes para batizar tantos
fenômenos meteorológicos.
Os cientistas também
alertaram, no artigo, para o
risco de a situação se
agravar caso as mudanças
climáticas sigam se
intensificando.

A vitamina E pode melhorar as respostas do corpo
humano à imunoterapia, afirmam cientistas da
Universidade do Texas, nos EUA. Eles revisaram uma
série de registros clínicos de pacientes oncológicos e de
estudos laboratoriais e chegaram à conclusão de que o
suplemento pode ajudar a “preparar” as células de
defesa para que combatam os tumores de forma mais
rápida. Os resultados foram publicados na revista
especializada Câncer Discovery.

Quarta-feira, 13

Sexta-feira, 15

CONEXÕES SOCIAIS
AFETAM CÉREBRO

DA CABEÇA AO
INTESTINO

Cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados
Unidos, descobriram que conexões sociais podem influenciar o
desenvolvimento do cérebro de macacos rhesus. A equipe
acompanhou um grupo de primatas não humanos que viviam
em uma ilha localizada em Cayo Santiago, na costa de Porto
Rico. Por meio de análises neurais e observações de uma
atividade corriqueira dos macacos, a de “catar piolhos” nos
pelos, os especialistas constataram que o tamanho das áreas
do cérebro associadas à tomada de decisões sociais e à
empatia é maior nas cobaias que tinham mais parceiros para
executar a tarefa.

Em uma pesquisa publicada na revista Science,
cientistas do Instituto Pasteur, na França, observaram,
em experimentos com ratos, que os neurônios
hipotalâmicos foram os responsáveis por detectar
variações na atividade bacteriana do intestino das
cobaias. Os pesquisadores destacam que essa
descoberta reforça a ligação entre o cérebro e a
microbiota intestinal, com dados que podem levar a
novas abordagens terapêuticas para combater
distúrbios metabólicos, como diabetes e obesidade.

Editor: José Carlos Vieira (Cidades)
josecarlos.df@dabr.com.br e
Tels. : 3214-1119/3214-1113
Atendimento ao leitor: 3342-1000
cidades.df@dabr.com.br
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DESFECHO / O jornalista da Globo Gabriel Luiz foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite da última quinta-feira.
Ele foi atacado a golpes de faca por dois bandidos. Depois de quatro cirurgias, seu estado de saúde é estável

Vinte horas depois,
criminosos são presos
» ANA MARIA CAMPOS,
» ANA MARIA POL,
» EDIS HENRIQUE PERES,
» JÚLIA ELEUTÉRIO,

C

erca de 20 horas depois
da tentativa de latrocínio contra o jornalista
Gabriel Luiz, a Polícia
Civil do Distrito Federal identificou e capturou os dois autores do crime. Um deles, menor de idade, foi apreendido
no Sudoeste, e José Felipe Leite
Tunholi, 19 anos, foi preso no
Cr uzeiro Velho. Autor idades e entidades de representação de jornalistas manifestaram apoio ao repórter
e à sua família. O servidor
público Wilton Luiz Araújo,
pai de Gabriel, declarou ao
Correio que está aliviado
com a prisão dos suspeitos
e, p r i n c i p a l m e n t e, c o m a
evolução do quadro clínico de seu único filho.
Editor do DFTV, Gabriel Luiz
foi atacado por dois indivíduos no
fim da noite da última quinta-feira,
próximo ao condomínio onde mora. Foram 10 facadas, desferidas no
pescoço, abdômen e na perna esquerda. O adolescente de 17 anos,
envolvido no ataque, foi apreendido no fim da tarde de ontem, por
volta das 17h30, e encaminhado
à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA 1) da Asa Norte. O
maior, de 19, foi preso um pouco depois, por volta das 19h30,
quando chegou à 3ª DP (Cruzeiro Velho) cercado por policiais para prestar depoimento.
Em entrevista coletiva, o delegado-chefe adjunto da unidade, Douglas Fernandes, afirmou
que foi tentativa de latrocínio.
Ele revelou que os criminosos
usaram Rohypnol, medicamento para tratar distúrbios do sono, e decidiram depois "sair para
roubar". O delegado plantonista,
Petter Fischer, informou que Gabriel saiu para fazer um lanche
e, ao retornar para casa, passou
a ser seguido pelos envolvidos,
quando apressou o passo.
Fischer contou ainda que o
menor de idade desferiu um
golpe mata-leão na vítima, momento em que o maior passou a
esfaqueá-la durante luta. "Enquanto um estava dando as facadas, o outro conseguiu subtrair a carteira e o celular", disse. Ainda segundo ele, durante
os depoimentos, ambos afirmaram que não conheciam o
jornalista. "Foi uma vítima em
potencial, escolhida enquanto
criminosos estavam andando",
afirmou o delegado.
Tunholi relatou em seu depoimento que, após a agressão,
jogou o celular na rua temendo que o aparelho fosse rastreado. "A carteira foi localizada com os documentos, alguns
cartões, e R$ 20, mas ele confessou que subtraiu a quantia de R$
200", disse Fernandes.

Falso roubo
Fischer informou que o menor foi apreendido de forma
curiosa. De acordo com o delegado, o jovem "inventou" que
foi roubado por um indivíduo
que usava uma faca, também
no Sudoeste. Ele estava na casa de um amigo, na região, e
foi à 3ª DP com a mãe desse
colega para registrar uma falsa ocorrência. A história levantou suspeitas entre os policiais

Reprodução/Redes Sociais

envolvidos na investigação do
jornalista. "Ele demonstrou
muitas contradições no seu depoimento", disse Fischer.
Durante conversas com policiais
civis da unidade, o rapaz apontou incoerências e terminou confessando a participação no crime. "Inicialmente, ele estava negando.
Disse que nem sabia deste crime mas, posteriormente, afirmou que havia, sim, participado
e que teria sido motivação patrimonial", afirmou o policial.

Alívio
O servidor público Wilton Luiz
Araújo, pai de Gabriel, declarou ao
Correio que está aliviado com a
prisão dos suspeitos e, principalmente, com a evolução do quadro clínico de seu único filho. “Estamos bem aliviados. Satisfeitos
com a ação da Polícia Civil, que
atuou com rapidez e prendeu os
dois bandidos. A polícia desempenhou muito bem sua função,
com muita eficácia”, disse, ponderando não acreditar que a repercussão do crime teria motivado este empenho da corporação.
“Não creio que houve mudança
de postura da polícia por conta da
repercussão do caso”, completou.
Wilton informou que não teve
contato com os suspeitos presos
ontem, e afirmou que, naturalmente, seguindo orientação do
delegado que chefia o caso, não
poderia fornecer maiores detalhes sobre as investigações. Ele
deixava o hospital onde o filho
está internado por volta das
21h10, quando falou com a reportagem. Disse que visitou o
filho, mas não tiveram oportunidade de conversar, por conta da intubação e da sedação.
“Estamos ainda mais aliviados
porque o tratamento está dando
certo. Se Deus quiser, ele estará
conosco em breve.”

Gabriel Luiz está internado em estado grave, mas estável, no Hospital Brasília no Lago Sul

Manifestações
Estamos ainda mais
aliviados porque o
tratamento está dando
certo. Se Deus quiser,
ele estará conosco
em breve”
Wilton Luiz Araújo,
pai de Gabriel

O caso
Na noite do crime, Gabriel
Luiz foi amparado pelo porteiro
e vizinhos do condomínio, até a
chegada dos bombeiros. Quando a ambulância dos Bombeiros chegou ao local, Gabriel
estava deitado sob a marquise, ainda consciente, enquanto vizinhos tentavam conter o
sangramento com torniquetes
e curativos improvisados.
De acordo com a corporação, devido à proximidade do grupamento
do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram rápido, reduzindo consideravelmente a perda
de sangue da vítima. Os órgãos mais
atingidos pelas perfurações foram
o diafragma e o pulmão. Houve
ainda lesões no fígado, estômago,
pâncreas e a mão esquerda. Gabriel foi encaminhado para o Hospital de Base em estado grave, onde chegou a receber a visita do pai.
Naquela unidade, o jornalista
passou por cirurgias durante toda a
madrugada para conter a perda de
sangue e as hemorragias no órgão
internos. Após as intervenções, ele
foi transferido para o Hospital Brasília, no Lago Sul. Funcionários que
participaram dessa transferência relataram que foi necessário reduzir a
sedação, o suficiente para ele acordar, conversar com a equipe e perguntar sobre os ferimentos. Gabriel
também pediu para escrever um bilhete, onde perguntou sobre o horário, pois estava de plantão e também
desenhou um coração em agradecimento ao esforço da médica.

próximo de lojas, então sempre
fico de olho na rua, para ver se
alguém pode entrar, mas nunca
aconteceu nada”, disse.
Uma moradora da quadra,
que também pediu para não ser
identificada, foi mais uma a afirmar que a região costuma ser
tranquila e bem policiada. “É estranho esse tipo de coisa acontecer. Eu não estava em casa na hora do crime, mas fiquei bem assustada hoje com a notícia”, disse, afirmando que sempre costuma andar à noite pelo local utilizando o celular.
Wesley Crisóstomo de Jesus,
síndico do edifício onde Gabriel
mora, disse que trabalha há 14
anos no local, e que os registros
de crimes costumam estar relacionados a furtos de pneus ou
de veículos. “O que acontece
é mais roubo de pneus durante o dia, no estacionamento da
frente. Mas esse tipo de crime,
que envolve assalto, foi a primeira vez”, afirmou, completando
que a segurança do condomínio é feita 24 horas por dia. “Os
porteiros e a empresa que presta serviço de segurança ao prédio
são sempre bem orientados em
relação a essas ocorrências, seja
para o dia ou para a noite. É um
bairro muito tranquilo.”

Foi uma vítima
em potencial,
escolhida enquanto
os criminosos
estavam andando"
Petter Fischer, delegado

Enquanto um estava
dando as facadas,
o outro conseguiu
subtrair a carteira
e o celular"
Petter Fischer, delegado

Insegurança
Na manhã de ontem, a reportagem esteve no prédio onde Gabriel Luiz mora. O extenso rastro de sangue ainda
manchava a calçada. Vídeos do

circuito de segurança mostram
o jornalista correndo cerca de
10 metros e, depois de esfaqueado, foi amparado pelo porteiro, que acionou o Corpo de
Bombeiros.
De acordo com o porteiro, que

não quis se identificar, o local costuma ser seguro, embora moradores da região afirmem o contrário.
“A gente, que trabalha à noite, fica
receoso porque a maioria dos crimes acontece nesse horário. Mas
nunca ali. Inclusive, o bloco fica

Autoridades e entidades de
representação de jornalistas
no país manifestaram apoio
ao repórter Gabriel Luiz e à
sua família. O governador do
Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por meio de nota oficial,
registrou que desde que soube da notícia estarrecedora,
está acompanhando a situação do jornalista.
“Ao mesmo tempo em que torço por sua plena recuperação, quero agradecer o empenho da equipe do Corpo de Bombeiros do DF,
que prontamente atendeu a ocorrência; aos servidores do Hospital
de Base/Iges DF, pela dedicação
no atendimento diante da situação tão delicada; e à Secretaria de
Segurança Pública, que em questão de horas localizou os suspeitos pelo crime. À família de Gabriel
Luiz, empenho toda minha solidariedade neste momento”, declarou
o chefe do Executivo do DF.
O presidente do Senado Federal
e do Congresso Nacional, Rodrigo
Pacheco, foi mais um a manifestar apoio, por meio de sua conta
no Twitter. “Minha solidariedade
ao repórter da TV Globo Gabriel
Luiz, de 28 anos, esfaqueado na
noite passada, em Brasília. Na torcida pela sua pronta recuperação.
Espero que o crime seja investigado com rigor e que os responsáveis
sejam punidos", registrou.
Entidades de imprensa também se manifestaram em repúdio ao ataque sofrido pelo jornalista, entre elas a Associação
Brasileira de Imprensa (ABI), Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
(Abraji) e Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), todas elas prestando apoio aos familiares e exigindo das autoridades que os fatos
sejam investigados com rapidez
e que os responsáveis sejam devidamente punidos.
Participaram da cobertura
Pedro Ibarra, Pedro Marra e
Jáder Rezende
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Caído e na cruz, Jesus é consolado pela mãe, Maria

Soldados romanos levam Jesus para a crucificação

MORRO DA CAPELINHA
Suspenso por dois anos devido às restrições causadas pela pandemia, espetáculo da Paixão de Cristo volta à Planaltina

Via Sacra atrai 80 mil fiéis
» ANA LUISA ARAUJO

Fotos: Carlos Vieira/CB/D.A.Press

O

s fiéis estavam ansiosos
para se reencontrar com
a fé e a emoção na tão
aguardada encenação da
Via Sacra, após dois anos de pausa em razão da pandemia. Nem
todos estavam preparados para
o calor e a chuva, que acompanhou os visitantes pelos 15 pontos do espetáculo a céu aberto. Mas, após tanto tempo sem
a atração religiosa, milhares de
fiéis não se preocuparam com o
clima adverso e acompanharam
a Paixão de Cristo até o fim. De
acordo com a Polícia Militar do
Distrito Federal, 80 mil pessoas
acompanharam o espetáculo ao
longo do dia. O evento também
foi transmitido ao vivo pelo YouTube e contou com audiência de
117 mil espectadores.
Há seis anos, Aline Batista, 32
anos, vai ao Morro no dia da Sexta-feira da Paixão pagar uma promessa e acender uma vela. “Meu
pai se livrou do alcoolismo e todo ano eu pago a promessa desde
que ele foi liberto”, conta a moradora de Planaltina. “Eu venho
para pedir uma graça também”,
comenta Aline, que ficou desempregada durante a pandemia.
O vigilante Paulo Dourado, 28
anos, acompanhou o espetáculo
com as duas sobrinhas, Helloysa
Dourado, 13, e Paula Vitória, 15,
que estiveram pela primeira vez
na Via Sacra. A avó delas e mãe de
Paulo, Raimunda Alves, 59, também compareceu ao evento. De
acordo com ela, sua família sempre foi católica. “Jesus sofreu pela gente, eu precisava ver isso de
perto”, afirmou.
Morador de Planaltina, Paulo
Dourado fez questão de levar a
família, que mora em outras regiões. Raimunda vive no Entorno
de Goiás, enquanto que as estudantes Paula Vitória e Helloysa
moram em Sobradinho. “Sempre fui muito católico, minha família é toda católica. Via Sacra é
tudo. É a terceira vez que eu venho, não quero faltar mais. Jesus
sofreu pela gente.”
Teve até visitante de outro país
acompanhando a Via Sacra, como o caso da boliviana Angelines
Ramallo, 45, moradora de Cochabamba. Para ela, nesse momento
em que a população mundial tem
enfrentado, é importante se dedicar ao máximo para relembrar a
dor que Cristo passou. “Vir para
cá e ver os atores brasileiros recriando essa experiência e a passando para o público é muito interessante”, declarou. Segundo

É a terceira vez que
eu venho, não quero
faltar mais. Jesus
sofreu pela gente.”
Paulo Dourado,
vigilante

Vir para cá e ver os
atores brasileiros
recriando essa
experiência e a
passando para o
público é muito
interessante.”
Angelines Ramallo,
turista boliviana

Meu pai se livrou do
alcoolismo e todo ano
eu pago a promessa
desde que ele foi
liberto.”
Aline Batista, autônoma

Momento da crucificação de Jesus Cristo foi uma das passagens mais comoventes do evento
ela, a religião católica na Bolívia
é cultuada com muita cor e alegria. “Disseram-me que as atuações aqui em Brasília eram muito simbólicas e bonitas, como lá
em meu país”, afirmou.
O motorista Paulo Henrique,
53, explica que é a primeira vez
que vem ao evento, mas como

voluntário. Afinal, todos os que
trabalham ali são movidos pela
fé. “Não sei de nenhuma informação de dinheiro, apenas que
havia acabado todas as bebidas e
sobrado cachorro-quente”, pontua o voluntário.
A ambulante Neuza de Almeida, 38 anos, esteve com a neta,

católica, que não conseguiu acompanhar o evento devido à chuva.
Também religiosa, Neuza vendia
bebidas, entre elas refrigerante e
água, na entrada do evento. “Não
vendemos nada, nada, nada. O
movimento foi péssimo hoje. Isso
significa que 90% das compras foram perdidas”, explicou.

Logística
O efetivo policial militar durante a Via Sacra foi de 1.016 indivíduos. Durante revista na entrada do espetáculo, foram recolhidos vários objetos cortantes e
armas brancas como facas, tesouras, cortadores e objetos de

vidro. Também foram registradas
duas ocorrências, de acordo com
a Polícia Militar, que não deu detalhes sobre os registros. Equipes
do Corpo de Bombeiros atenderam 38 pessoas, de maneira direta ou indireta.
Leia mais na página 17

Carlos Vieira/CB

Milhares de fiéis enfrentaram chuva e calor

Reprodução do Santo Sudário, com o rosto de Jesus

Caminho percorrido por Jesus antes da crucificação
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À QUEIMA-ROUPA

SENADOR IZALCI
LUCAS (PSDB-DF)
“A deputada Belmonte é um
excelente quadro e pode dar
muita contribuição ao Distrito
Federal. Vamos estar juntos”

Políticos acompanham a Via Sacra
Muitos políticos participaram ontem da festa da Via Sacra de Planaltina, evento que reúne milhares de
pessoas todos os anos. O empresário Paulo Octávio, presidente do PSD-DF, almoçou com os atores da
encenação da paixão de Cristo. Também passaram por lá o vice-governador Paco Britto (Avante), a deputada
Celina Leão (PP-DF), o ex-deputado Tadeu Filippelli e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF).
REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS
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Abrantes vai
se submeter a
cirurgia
Frequentador há anos
da Via Sacra de
Planaltina, o deputado
distrital Cláudio Abrantes
(PSD) não participou da
festa religiosa neste ano.
O político que ficou
conhecido por
representar Cristo na
tradicional encenação da
Semana Santa sofreu um
acidente de moto na
noite de quinta-feira e
está no hospital SírioLibanês. No acidente,
Abrantes sofreu uma
lesão e hoje será
submetido a uma cirurgia
na coluna cervical. “Estou
muito confiante em Deus
e nos médicos que ele
colocou na minha vida”,
disse o distrital.

Paula Belmonte diz que,
no DF, maioria é do Cidadania
A deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) explica
que o Cidadania tem a maioria do colegiado da federação
no DF. Segundo a deputada que pretende concorrer ao
Senado, o estatuto da Federação é claro em relação à
formação do colegiado. “O que será determinante são os
votos para deputados federais em cada unidade
federativa. Tanto o artigo 17º como o 18º falam que na
formação do colegiado será respeitada a votação dos
deputados federais. No caso do DF, o Cidadania tem esta
prioridade”, afirma. E acrescenta: “No Brasil inteiro, o
Cidadania terá somente quatro lugares com esta maioria.
O DF é um deles. Nos demais 23, pelo critério objetivo
estatutário, a maioria será do PSDB”.

Ação rápida
Vários políticos se solidarizaram ontem com o brutal ataque ao
jornalista Gabriel Luiz, ocorrido no Sudoeste, que deixou a cidade
assustada e sentindo-se insegura. O governador Ibaneis Rocha (MDB) foi
um que se manifestou. “Ao mesmo tempo em que torço por sua plena
recuperação, quero agradecer o empenho da equipe do Corpo de
Bombeiros do DF, que prontamente atendeu a ocorrência; aos servidores
do Hospital de Base/Iges DF, pela dedicação no atendimento diante da
situação tão delicada; e à Secretaria de Segurança Pública, que em questão
de horas localizou os suspeitos pelo crime”, disse Ibaneis. A Polícia Civil do
DF agiu rapidamente e reduziu o desgaste do governo na área de segurança.

Força, Gabriel
A coluna se solidariza
com o jornalista Gabriel
Luiz, editor do DFTV, e torce
pela recuperação rápida e
total. Brasília precisa de
você, Gabriel!

Sua candidatura ao
governo vai até o fim?
Vai sim até o fim das
eleições e será vitoriosa. O
partido quer levar suas
propostas aos brasilienses e
lançou minha candidatura em
dezembro do ano passado.
Nestes meses, temos realizado
reuniões partidárias nas
cidades e discutido propostas
para os vários segmentos da
sociedade: mulheres, negros,
juventude. Hoje, o PSDB tem
uma ativa militância com
capilaridade em todas as
regiões administrativas do
Distrito Federal.
Quem tem a prerrogativa de
decidir os rumos da federação
PSDB-Cidadania?
A prerrogativa final
decisória é da direção nacional
da federação, composta de 15
membros do PSDB e quatro do
Cidadania. Mas essa questão
não é meramente numérica e
nem simplesmente de
estatuto, que aliás em seu
artigo 32 define que a decisão
final de candidaturas
majoritárias cabe à direção
nacional da Federação. A
questão é essencialmente
política e deve levar em
consideração a trajetória
política dos envolvidos. Fui
deputado distrital, secretário
de Estado, deputado federal e
senador eleito com mais de
400 mil votos. O PSDB tem
propostas para Brasília e quero
levá-las à população.
Vai ter um embate
com a Paula Belmonte?
Não haverá embate algum
com a deputada Paula
Belmonte. Estamos no mesmo
campo político, seu marido é
meu primeiro suplente, e ela é
uma excelente parlamentar
para quem exerce seu primeiro
mandato político.

Tem como compor?
Claro que sim. Eu sempre
estou aberto ao diálogo, ao
melhor entendimento político.
Tenho certeza que vamos
caminhar juntos para o bem
de Brasília. Até as convenções
partidárias em julho, muita
água vai correr debaixo da
ponte, como ensina o dito
popular. A deputada Belmonte
é um excelente quadro e pode
dar muita contribuição ao
Distrito Federal. Vamos estar
juntos.
Quem deve ser o palanque
presidencial?
O partido tem uma
candidatura posta
oficialmente em convenção,
que é a do ex-governador
Doria. Os partidos aliados para
compor uma candidatura da
chamada terceira via
marcaram a data de 18 de
maio para definir quem será o
nome que disputará a
Presidência da República.
Vamos aguardar até lá e ver
qual será o indicado, que terá
o palanque do PSDB em
Brasília.
E como está a sua relação com
os também candidatos Reguffe e
Leila, seus colegas de Senado?
Tenho enorme admiração
por eles, que também
defendem o DF no Senado.
Temos conversado muito
sobre o quadro eleitoral da
cidade e discutido a
possibilidade de estarmos
juntos em outubro. Conheço
Reguffe há mais tempo,
tivemos a mesma trajetória —
da Câmara Legislativa ao
Senado — e a postura dele é
excelente. Tem uma trajetória
limpa, de honestidade, de
economia ao erário público e
também trouxe muitos
recursos para o DF. Merece
sempre meu reconhecimento.

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

COVID-19 / A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) oferece pontos de imunização na Asa Sul, Ceilândia,
Samambaia e Taguatinga. Até o momento, a capital conta com mais de 83% da população com segunda dose ou dose única

Vacinação em quatro postos
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

» PEDRO MARRA

C

om mais de 83% da população (com cinco anos ou
mais) vacinada com segunda dose ou dose única das
vacinas contra a covid-19, o Distrito Federal segue hoje com a campanha de imunização em quatro
postos: na Asa Sul, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga. Amanhã,
Domingo de Páscoa, não haverá
atendimento. A vacinação de rotina será retomada na segunda-feira.
O último boletim epidemiológico sobre a pandemia da covid-19

no DF foi divulgado na quinta-feira. A taxa de transmissão do novo
coronavírus aumentou. O indicador estava em 0,70, abaixo de 1, o
que indica que a pandemia está
sob controle. O número demonstra que 100 pessoas podem infectar outras 70 na capital. O índice registrado na quarta-feira foi de 0,68.
A Secretaria de Saúde identificou mais 197 novos diagnósticos positivos no último boletim, e o DF chegou a mais de 695
mil infectados nesta crise sanitária. A pasta divulgou mais quatro óbitos em decorrência de

complicações da doença, ocorridos entre os dias 16 de fevereiro e
14 de abril. As pessoas tinham entre 60 e 80 anos, sendo três mulheres e um homem, todos moradores do DF e com algum tipo de
comorbidade.
Outros números que aumentaram foram as médias móveis,
de mortes e de casos. A primeira,
que ficou em 4,20, teve um salto
de 52% na comparação com 14
dias atrás. No mesmo período, a
de casos estava em 389,20, o que
representa alta de 44% nos diagnósticos positivos do vírus.

VACINAÇÃO INFANTIL (5 A 11 ANOS)

Campanha de vacinação segue
hoje para crianças e adultos

VACINAÇÃO INFANTIL
(5 A 11 ANOS)
UBS 1 Asa Sul
Horário de vacinação:
das 9h às 17h
Endereço: SGAS 612
UBS 5 Taguatinga
Horário de vacinação: das 9h às 17h
Endereço: Setor D Sul AE 23
UBS 2 Ceilândia
Horário de vacinação: das 9h às 17h
Endereço: QNN 15, lote F

VACINAÇÃO PARA PÚBLICO A
PARTIR DOS 12 ANOS
UBS 1 Asa Sul
Horário de vacinação: das 9h às 17h
Endereço: SGAS 612
UBS 12 Samambaia
Horário de vacinação:
das 9h às 17h
Endereço: QR 210 Conjunto 22
UBS 2 Ceilândia
Horário de vacinação: das 9h às 17h
Endereço: QNN 15, lote F

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

» Campo da Esperança
Avany Piccini de Lima, 91 anos
Berenice Brandão Faria, 87 anos
Claudio Wolﬀ da Silva, 87 anos
Emília Cordeiro de Araújo
Almeida, 89 anos
Gleison Paulo Guerra Costa,
36 anos
Jackson Pereira de Assis, 24 anos
Maria Abraão Salomão, 91 anos
Maria Ferreira de Moraes, 73
anos
Marilene Gomes Valadares,
63 anos

Paulo Roberto Salum Vieira,
73 anos
Severino Queiroz da Silva, 83
anos
Teresinha de Sousa Coelho,
81 anos
Uhelio Nery de Santana, 49 anos
» Taguatinga
Angelina Martins Carvalho,
20 anos
Cileia Maria dos Santos
Morais, 43 anos
Fernando Borges da Silva, 76 anos

Francisco Rodrigues Filho,
64 anos
Giovane Moreira de Lima, 49 anos
Helena Paiva Neves dos
Santos, menos de 1 ano
Joãozito Santos de Oliveira,
50 anos
José Carlos Campos dos
Santos, 46 anos
Lucelia Gonçalves da Silva,
48 anos
Maria das Mercês Santos, 84 anos
Maria Eduarda Mendes dos
Santos, menos de 1 ano
Maurides dos Santos Borges,

59 anos
Paulo Aureliano Rodrigues,
75 anos
Romeu Ortiz Rodrigues, 65 anos
» Gama
Luiza Maria da Conceição
Martins, 95 anos
Paulo Roberto dos Santos,
43 anos
» Planaltina
Mateus de Lima Santos, 21 anos
Raimundo Valmi Viturino

Sepultamentos realizados em 15 de abril de 2022.

Pimentel, 71 anos
» Brazlândia
David Rodrigues de Sousa,
88 anos
Maria do Socorro Oliveira de
Paula Fernandes, 66 anos
Naide Rodrigues Barbosa, 72 anos
» Sobradinho
Joilma Gomes dos Santos,
menos de 1 ano
Raimunda Luiza da Silva, 78
anos

» Jardim Metropolitano
Francineide M. de Sousa, 43 anos
Floriscena Maria Resende
Veras, 82 anos
Helena Azevedo Guimarães,
menos de um ano (cremação)
Nilcileia Fernandes do Couto
Silva, 69 anos (cremação)
Celia De Carvalho Maia, 86
anos (cremação)
José Haroldo Sales Abreu, 79
anos (cremação)
Michel Mont Corniglion, 83
anos (cremação)
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“Em tudo o que faço, não faço questão de ser
reconhecido mas em me reconhecer.”
Ministro Carlos Ayres Britto
Por Jane Godoy

• janegodoy.df@dabr.com.br

Jonh/Movie Filmes

Brasília exposta em megaprodução
Danielle Athayde,
curadora da mostra
Brasília Museu Aberto

>>PAINEL

Os 62 anos de Brasília serão
comemorados da forma mais
pomposa e apropriada que se
pode imaginar. Uma capital em
que a arquitetura, o céu, as asas e
os eixos causam frisson por causa
de sua forma futurista e fora do
convencional, encantam turistas
de todas as partes do mundo e,
até mesmo, os seus moradores.
O aniversário não poderia ser
melhor celebrado.
Será a terceira edição, com
curadoria de Danielle Athayde,
que homenageia Brasília com
projeções mapeadas na fachada
do Panteão da Pátria e da
Liberdade Tancredo Neves, na
Praça dos Três Poderes. Na quintafeira, 21 de abril, das 19h ás 22h.
As imagens contam a história da
construção da cidade por meio de
documentos, pinturas e esculturas
de artistas representativos do
movimento modernista, bem como
fotografias antigas e atuais da cidade.
Entre as imagens serão projetados
cliques únicos do fotógrafo Orlando
Brito, que nos deixou este ano.
Na ocasião, haverá um brinde
para convidados, na Casa de Chá.
A mostra Brasília Museu Aberto
conta com o patrocínio da Brasal e
do Laboratório Sabin.

» O médico sanitarista e
ex-superintendente executivo do
Hospital da Criança de Brasília José
Alencar, Renilson Rehem receberá o
título de Cidadão Honorário de Brasília,
proposto do deputado distrital Agaciel
Maia. A sessão solene será no plenário
da Câmara Legislativa, presidida pelo
deputado Rafael Prudente, na terçafeira (26/3), às 19h.

Fotos: Arquivo pessoal

Empossado no IHG de Minas Gerais // Advogado, trompetista, pianista, compositor,
desembargador e, claro, “atleticano roxo”. Este é o perfil do mineiro de Belo Horizonte,
Roberto Soares de Vasconcellos Paes (na foto com a mãe, Vânia, o padrasto, José
Luiz Froes) que tomou posse no sábado (9/3) no Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais, presidido pelo desembargador Gilson Soares Lemes, que é, também,
presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O novo confrade passou
a compor a cadeira de número 38, cujo patrono é Martinho Álvares da Silva Campos,
nascido em Pitangui, em 1816. O desembargador ressaltou, em seu discurso de
posse, o lançamento oficial do Ano da Mineiridade, “para destacar Minas Gerais e as
características únicas pelas quais o povo mineiro é reconhecido”. Depois da cerimônia
de posse, um sexteto e uma soprano interpretaram composições do homenageado,
como a que fez em homenagem à esposa, Eliane Ramos de Vasconcelos Paes.

VÉSPERA / Estabelecimentos ampliam estoque de chocolate e bebida
e comemoram aumento nas vendas, reflexo das compras de última hora

Venda de vinhos
dispara na Páscoa
Carlos Vieira/CB/D.A.Press

» AnA ISABEL MAnSuR

À

véspera do Domingo de
Páscoa, comerciantes e
clientes do Distrito Federal movimentam as ruas
da capital em busca de itens característicos da data. De última
hora, a procura por produtos
clássicos da época — como ovos
de chocolate, vinhos e peixes —
cresce nos estabelecimentos do
DF e eleva o ânimo de lojistas.
O Correio foi até alguns locais
acompanhar o movimento dos
últimos dias da Semana Santa.
Na unidade do Sudoeste da
Chocolate Gramadense, que
também vende vinhos, o movimento dobrou desde o início
desta semana. “Desde quartafeira as vendas aumentaram bastante e o movimento está bem intenso. Muitas empresas também
têm nos procurado”, comemora
a vendedora Tatiane Duarte. “Estamos vendendo 100% a mais do
que na semana passada.”
A expectativa da loja é zerar
o estoque, abastecido com 4 mil
produtos para a Páscoa, 30% a
mais em relação à Semana Santa do ano passado. O proprietário
Bruno de Souza Lima afirma que
boa parte das compras se concentram hoje, na véspera da data. “Sempre nos preparamos para o sábado, pois representa 50%
das vendas”, diz.
Segundo Tatiane, os chocolates tradicionais não figuram entre os itens mais procurados pelos clientes. “Temos linhas sem
lactose e diet. É um diferencial.
Focamos bastante nisso porque

>>PINCELADAS

Tatiane comemora as vendas recorde para a Páscoa deste ano
muitas pessoas, hoje, têm intolerância ao leite. A grande parte
dos nossos produtos é sem glúten. Temos chocolate ao leite
também, mas os diferentes são
os que mais saem”, conta. Assim
como outros estabelecimentos,
a loja tem vendido muito por entregas, tanto pedidos feitos por
aplicativos quanto aqueles realizados diretamente. Os ovos custam a partir de R$ 19,90.

Preços altos
Apesar do nome, o local não
se limita à venda de produtos derivados do cacau. Em junho do
ano passado, o estabelecimento

passou a oferecer vinhos artesanais brasileiros. “Muitas pessoas
compram só a bebida, que tem
saído bem”, afirma Tatiane.
O objetivo de acrescentar os
vinhos ao cardápio dos produtos oferecidos pelo estabelecimento foi complementar a venda dos chocolates. “Às vezes, as
pessoas querem presentear mas
não só com chocolate. O vinho
agrega ao presente, é uma união
perfeita. Isso influencia muito
nas vendas”, observa Bruno. A
bebida vai bem não apenas com
chocolates. A funcionária pública Mirella Tonissi, 55 anos, antecipou as compras por telefone
na terça-feira, “para não ficar na

mão”, e também optou por gastar
mais em vinhos. “Achei os preços bem moderados. Além disso, a bebida não pode faltar para
acompanhar o bacalhau.”
A enfermeira Isabela Pereira, 54, que nunca deixa de comprar chocolates para presentear
na Páscoa, repetiu a dose neste
ano, mas gastando bem menos.
“Pelo visto, comércios e fábricas
estão decididos a recuperar as
vendas”, lamenta.
Nas 11 unidades do Atacadão
Dia a Dia no DF, as vendas dos
itens cresceram 60% nesta semana na comparação com os últimos sete dias. Lá, a bebida feita a partir da fermentação da uva
também é bastante procurada
para a Páscoa. O gerente Leonardo Damasceno destaca que o vinho está entre os itens mais vendidos para a data. Segundo ele, o
mercado tem comercializado 500
garrafas por dia desde o início da
semana. “As categorias mais procuradas são chocolates, peixes,
vinhos, leite de coco e azeites. Somando vinhos, chocolates e peixes, tivemos 60% de aumento em
relação à semana passada, e crescimento médio de 22% na comparação com 2021”, comemora.
Leonardo conta que é comum
observar um fluxo maior na véspera da Páscoa. “Como todos os
anos, a procura por esses produtos se concentra muito na última semana. Sempre registramos aumento nas vendas em cima da hora”, afirma, revelando
que a rede tem vendido, por dia,
20 toneladas de peixes e oito toneladas de chocolates.

» Denise Barbosa “zarpou” com o marido,
Aluízio Barbosa, para a Cidade
Maravilhosa, onde vai comemorar o
aniversário, reunindo a família toda. O
Rio de Janeiro vai ficar mais cheio de
graça e alegria neste feriado da Semana
Santa. Ministra da eucaristia, Denise vai
aliar a alegria de estar com os filhos,
genros e netos, com muitas orações de
agradecimento pela dádiva da vida.

MOBILIZAÇÃO

Parque da Cidade tem
ato pela paz mundial
» AnA MARIA POL
A paz mobiliza e sensibiliza. É um objetivo de vida
perseguido pela maioria dos
indivíduos do planeta. Ao redor do mundo, é comum ver
passeatas e movimentos pelo fim da guerra, com o intuito de proporcionar reflexão acerca da importância da
paz. No Distrito Federal não
é diferente. No domingo de
Páscoa, moradores e turistas
da capital federal são convidados a participarem de um
ato em prol da Paz Mundial.
A concentração será ao lado
do busto do pacifista Mahatma Gandhi, no estacionamento 10 do Parque da Cidade, onde o público será convidado a refletir sobre a importância do tema.
O evento tem início às
7h30 e tem como finalidade nutrir uma cultura de paz
baseada na comunicação não
violenta, na tolerância, na
compaixão, na solidariedade e na mútua ajuda. Dentre
as instituições que apoiam a
iniciativa e estarão presentes, estão a União Planetária,
Universidade Internacional

da Paz, Embaixada da Paz,
Projeto Yoga em Brasília, Projeto Picnik, Grupo Reiwa de
Taicô (Tambores Japoneses)
e o Movimento Global de Autoconhecimento e Mútua-Ajuda (Mogauma).
Na primeira edição do
evento haverá longa e diversificada programação.
Dentre as atividades, aula
de yoga e apresentação do
grupo de tambores japoneses Taikô Reiwa. O encerramento do ato está previsto
para as 10h25. Veja a programação abaixo.

SERVIÇO
Local: estacionamento 10 do
Parque da Cidade
Cronograma
7h30: Aula de Yoga - Projeto
Yoga em Brasília (celebração
do aniversário de 10 anos);
8h30: Início do Ato em prol da
Paz Mundial;
10h: Apresentação do Grupo
de Taikô Reiwa (tambores
japoneses);
10h15: Vibração pela Paz
Mundial;
10h25: Encerramento.

Vinicius de Melo/Agência Brasilia

Celebração acontece ao lado do busto de Mahatma Gandhi
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Crônica da Cidade
ADSON BOAVENTURA | adsonboaventura.df@dabr.com.br

cheiro de carne podre manchando o
ar e atraindo moscas”, escreveu a jornalista Conceição Freitas, na edição
do Correio de 29 de agosto de 2004,
20 anos após a morte desse ser que, às
vezes, aparece em minha mente, mesmo não o tendo conhecido.
Ezio Flavio Bazzo escreveu, em Rapsódia a Samuel Rawet, que ele percorria
as ruas de Brasília (ou seria de Sobradinho?) com uma gaiola na mão, no auge da loucura, dizendo que ia caçar ratos. Lembrei de Rawet porque o via em
mim algumas vezes. Era como se eu andasse por ai com uma gaiola imaginária
nas mãos. Só que eu não sabia exatamente o que caçar. Quer dizer, às vezes,
sabia. Histórias alheias.
Cheguei do trabalho e dei uma rápida
passada em casa para deixar uns papéis.

Caçando
histórias
Dia desses veio em minha mente a
história de um escritor, digamos, excêntrico, que viveu os primeiros anos
de Brasília. Judeu nascido na Polônia, o
também engenheiro participou da construção da capital, integrante da equipe
de Oscar Niemeyer. Faleceu no ano em
que eu nasci, 1984, em Sobradinho.
“Samuel Rawet havia sido encontrado mais que morto, em estado de
putrefação, aos 56 anos, a cabeça caída sobre um prato de sopa Knorr, o

Ainda no caminho, estranhei uma mendiga que andava importunando todo
mundo da região. Diminui o passo para
não passar ao lado dela, já sabendo de
seu histórico de confusão. Ela encrencava com qualquer um, na hora que ela
resolvesse ser oportuna. Por fim, a mulher acabou atravessando a rua e desviou de mim.
Após passar rapidamente em casa,
desci até o bar. No caminho, encontro
novamente a mendiga. Estava revirando uma lata de lixo. De vez em quando,
parava e começava a discutir com a lixeira. Deixei para lá e segui meu rumo.
Gosto do boteco, pessoas de todos os tipos. Velhos que bebem para esquecer ou relembrar, comemorar ou lamentar. Ou o porteiro de um
prédio, que acaba de entrar no bar

do Lazarone. Estava um pouco cambaleante, vestindo uma camisa branca que parecia ser o uniforme de trabalho. Timidamente, ele tirou um vale transporte do bolso, chamou Lazarone e mostrou o pequeno pedaço de
papel, suplicando uma dose de pinga,
que lhe foi servida, talvez por pena.
Bebeu em um só trago e foi embora.
Um cara da mesa ao lado começou
a rir da cena. Contou que também havia sido porteiro e foi demitido por trabalhar bêbado. Deve ser uma profissão
com altos índices de alcoolismo, mas
que proporciona tempo de sobra para
ler ou escrever, e nos intervalos entornar umas, pensei.
Após alguns minutos, a mendiga apareceu por lá. As conversas cessaram e
todos ouviram ela pedir uma pinga no

copo descartável. Agiu mecanicamente, virou a dose, pagou com uma nota de
dez, provavelmente de algum aposentado que a deixou cair no chão ao sair da
lotérica da rua, e foi embora. As conversas se restabeleceram instantaneamente. Papos aleatórios. Futebol, fulano que
foi morto na 19, Mariazinha que voltou
buchuda para o Maranhão...
Enquanto que o porteiro bebeu para
afastar o tédio de várias horas sentado
em uma cadeira, o cronista bebia para
as palavras fluírem e ouvir os outros na
surdina, geralmente gente que ninguém
quer escutar. A mendiga tomou umas
para esconder a fome e suportar tudo.
Cada um com seus motivos na democracia etílica do boteco. Ao menos não
saí de gaiola vazia. Sempre prendo uns
causos estranhos nela.

VIA SACRA
Movimentação no Morro da Capelinha começou com a chegada de fiéis pagadores
de promessa ainda pela manhã. Espetáculo da Paixão de Cristo durou cerca de quatro horas

Emoção e fé em

Planaltina
MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS

Muitos fiéis subiram o morro de joelhos para pagar promessa

F

MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS

Visitantes diante da imagem de Nossa Senhora

CARLOS VIEIRA/CB/D.A PRESS

Emoção tomou conta dos atores ainda antes do espetáculo
MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS

é, lágrimas e agradecimento. Assim pode ser
resumido o espetáculo
da Via Sacra, ocorrido
ontem, em Planaltina. Pagadores de promessa de várias regiões do Distrito Federal e Entorno chegaram ao Morro da
Capelinha ainda nas primeiras
horas da manhã.
Com as pernas machucadas
após subir o trajeto de cerca
de 1km de joelhos, o estudante Guilherme Rocha, 19 anos,
contou que a fé não o fez desistir no caminho. “É gratificante. O percurso é difícil, mas eu
mantive a fé em Deus. Em nenhum momento eu pensei em
me entregar”, celebrou o morador de Planaltina, que demorou cerca de três horas para concluir o percurso.
Enquanto isso, nos bastidores, os atores se preparavam para a encenação religiosa. O espetáculo da Paixão de
Cristo começou por volta das
16h, e nem a chuva desanimou
os fiéis, que acompanharam
todas as passagens da Via Sacra. Confira nas fotos de Marcelo Ferreira e Carlos Vieira os
momentos do espetáculo.

De turbante laranja, Vanderson Maciel interpretou Judas
CARLOS VIEIRA/CB/D.A PRESS

Passagem da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo
CARLOS VIEIRA/CB/D.A PRESS

Preso, Jesus aguarda pela crucificação

MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS

CARLOS VIEIRA/CB/D.A PRESS

Público acompanha as passagens da Via Sacra

CARLOS VIEIRA/CB/D.A PRESS

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

CURSOS
Idiomas
O Espaço de Cultura Garcia
Lorca oferece cursos regulares de línguas: inglês, francês,
italiano, espanhol e português
para estrangeiros. Níveis: básico, intermediário e avançado.
As aulas acontecem segunda e quarta ou terça e quinta,
nos períodos manhã, tarde e
noite. Valor da mensalidade:
R$ 210. Há também cursos
intensivos de férias, nível básico, de segunda a quinta (manhã
tarde e noite), entre os dias 4 e
28 de julho. Valor: R$ 800, em
até duas parcelas. Material
incluso. Telefone e WhatsApp:
9 9375-2936 e 9 9207-7287.

Desligamentos
programados de
energia
Não há desligamento
programado para hoje.

mo e como melhorar a performance de vendas, acontece no
estacionamento do estádio de
Sobradinho. O projeto, criado em
2021, é realizado pela Associação
de Educação, Cultura e Economia
Criativa com apoio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
e do Governo do Distrito Federal.
Para participar, inscreva-se pelo
número 9 9317-6542.

Gastronomia

e-Sports
O Engeneering eSports traz o
evento “Behind the Curtains”
para aqueles aficionados pela
modalidade eletrônica dos
esportes. Na temática de um
seminário, o projeto ocorre de
maneira gratuita em 20 de maio,
no Clube de Engenharia de Brasília, e contará com programação
das 9h às 18h. É possível participar do evento de forma remota
ou presencial. Saiba mais em:
esports.engeprosa.com.

Estão abertas as vendas do
primeiro lote para curso sobre
como substituir o leite na alimentação, oferecido pelo Instituto Gourmet Brasília. Para
participar, não é obrigatório
ter experiência, sendo um
curso aberto para todos. As
vagas, limitadas para 16 participantes, seguem abertas. Até
o dia 30 de abril, a inscrição
custa R$ 420. Saiba mais em:
https://bityli.com/MhjaC.

Xadrez
A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas
as idades, do nível inicial ao
avançado. As atividades são
semanais, com duração de duas
horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por
videoconferência. Valor: R$ 240
por mês. Local: SCLN 114, bloco
B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 9 8304-6464 ou pelo
site xadrezvalle.com.br.

Empreendedor
A região de Sobradinho recebe,
até o dia 26 de abril, a caravana
do empreendedor. O evento, que
contará com cursos de marketing digital, afroempreendedoris-

OUTROS
Psicanálise
Em tempos de crescimento
nos casos de violência entre
homens e mulheres por causa de relacionamentos, o
Centro de Formação em Psicanálise (CAP) trará uma discussão sobre o tema "o amor
romântico e a quebra de confiança: a traição e a mentira".
O debate sobre as relações
humanas e a psicanálise acontece na próxima terça-feira, às
19h, na sede do CAP, no Centro Clínico Life, na 608 Norte.
Informações: 9 9299-9070.

Stand up comedy
O humorista Victor Ahmar traz
para Brasília seu show solo
“Desculpe o Constrangimento”. O evento, com classificação
indicativa de 16 anos, acontece
amanhã, no Allin 305 Lounge,
na Asa Norte. Os ingressos custam R$ 30, além do adicional da
taxa de serviço.

Diálogos
contemporâneos
O projeto literário Diálogos contemporâneos retornou ao Distrito Federal com apresentação de
obras literárias de grandes escritores do país, além de uma reflexão e busca de novas perspectivas para o Brasil. O projeto será
realizado entre 18 de abril e 16
de maio, no Espaço Cultural do
Shopping Liberty Mall. A entrada
é gratuita e, ao todo, serão disponibilizados 300 lugares para cada
dia, sempre às 19h. Para mais
informações bityli.com/UVChF.

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

Viva Taguá
A Praça do Relógio é o principal símbolo de Taguatinga. O relógio foi doado pelo japonês Eiichi
Yamada, presidente da multinacional Citizen Watch Co., que visitou a cidade em agosto de 1970. O
monumento de 17 metros de altura foi inaugurado em 22 de dezembro do mesmo ano.

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

#istoebrasiliacb

Degustação
O Single Malts Gaúchos, da
Union Distillery, destilaria com
50 anos de experiência na produção de whiskies, será lançado
em Brasília. Para celebrar, na
próxima terça-feira, às 19h30,
no Empório Villa Vita, será feita uma degustação de cinco
rótulos de bebidas feitas pela
empresa: os quatro principais
e uma edição limitada. Para
participar, os ingressos custam
R$ 180. Mais informações em:
https://bityli.com/pSXeLP.

Gastronomia
Em 30 de abril, será promovido
um jantar às cegas na Escola Diego Koppe, na Asa Norte,
no qual um chef fará de oito a
12 pratos para os presentes. O
menu será surpresa e as pessoas só saberão as receitas na
hora de comer. Para participar,
o preço é de R$ 180. Para mais
informações, acesse: https://
bityli.com/vXaFrm.

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

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

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

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

grita geral

» Destaques

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Fotografia

/correiobraziliense

A Fundação Bradesco
está com matrículas
abertas para o curso
de fotografias com
dispositivos móveis.
Com carga horária
de oito horas e
composto por seis
aulas, o projeto
pretende ensinar sobre
criação e edição de
imagens pelo celular,
além de tirar fotos em
boa qualidade com o
aparelho. Para mais
informações e inscrição,
acesse: https://bityli.
com/CEtqo.

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.

@cbfotografia
@correio

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

Umidade relativa
Máxima 95%

Bullying virtual
A Fundação Getúlio
Vargas oferece um
curso on-line sobre
Cyberbullying para
todos os interessados.
As aulas, com carga
horária de cinco
horas, pretende
desenvolver uma
maior visão sobre o
caso, além de como
prevenir, denunciar,
identificar e aprender
o papel da escola
neste cenário. Para
se inscrever, acesse:
https://bityli.com/
uJWIq.

Mínima 55%

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

VICENTE PIRES

SAMAMBAIA

RUA ESBURACADA

OBRA PARADA

O administrador de empresas Ricardo Pinheiro, 45 anos, morador de Vicente
Pires, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre as vias
esburacadas da região, principalmente na Rua 5, onde ele mora. “As ruas não têm
calçamento nem passeios e estão completamente esburacadas. A rede pluvial,
apesar de drenar rápido, cria bolsões de água nas junções das ruas. A chuva alaga
tanto que toda semana motoristas perdem placas dos seus carros”, relata.

A dona de casa Priscila Graziela Sousa,
35 anos, moradora de Samambaia, entrou
em contato com a coluna Grita Geral para
relatar problemas na obra do parcão, da
Quadra 101 da região administrativa. “Já
era para estar pronta, mas não vemos
ninguém trabalhando. Às vezes, há um ou
outro trabalhando. Mas há dias que não tem
ninguém”, descreve.

» A Secretaria de Obras informa que a Rua 5 ainda não recebeu as obras de
infraestrutura previstas em contrato. No momento, máquinas e operários
trabalham na pavimentação da rua 4A. Segundo a secretaria, quando esses
serviços forem concluídos, as ruas 5 e 6 seguirão para execução de obras de
drenagem e pavimentação, que irá ocorrer nos próximos dias. Ao concluir
essas obras, os problemas enfrentados com as chuvas serão definitivamente
solucionados. Lembrando que a previsão é de que todos os serviços sejam
finalizados até dezembro deste ano. A Secretaria, ainda, afirma que os
moradores e comerciantes da Rua 5 não passarão mais por esse
problema no próximo período chuvoso.

» De acordo com a Administração Regional
de Samambaia, a obra mencionada
é um projeto, previamente aprovado
pela Secretaria de Projetos Especiais,
na modalidade Adote uma Praça
(uma parceria público-privada), que
ainda está em execução.
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Marcas & Negócios
CRIATIVIDADE

Flap, soluções e inovações
Divulgação

Desde a sua fundação, a Flap
planeja e desenvolve projetos de
comunicação em todo o Brasil.
Há 17 anos, a empresa atua em
diferentes ferramentas de comunicação, para clientes públicos,
privados e do terceiro setor.
Segundo Bruno Barra, sóciodiretor de operações e negócios
da Flap, a agência auxilia as marcas a se aproximarem do seu público. “Nosso trabalho é elaborar
projetos que construam relacionamentos com seus públicos de
interesse, da forma mais interessante, interativa e divertida possível. Impactamos, envolvemos
e conectamos por meio de experiências que geram resultados
imediatos”, destaca.
O time Flap trabalha para
manter o seu principal diferencial: o compromisso com a entrega de qualidade, com a transparência nos processos e a busca
de soluções criativas para os desafios de comunicação dos clientes. “Nosso conhecimento multiplataforma, aliado à nossa capacidade de execução, possibilita a
realização de estudos e a geração
de dados aplicados em projetos
criativos e inovadores nos diferentes formatos e de grande impacto”, ressalta Ivan Hauer, sócio-diretor administrativo e financeiro da Flap.
Não importa a plataforma, formato ou tecnologia escolhida. A
Flap trabalha para fazer a interação e o resultado esperado acontecerem. Consolidada no mercado, a empresa atua de forma integrada como prestadora de serviços de comunicação nas áreas
de propaganda, comunicação digital, eventos e live marketing.

“Nosso trabalho é
elaborar projetos
que construam
relacionamentos
com seus públicos,
da forma mais
interessante, interativa
e divertida possível”
Bruno Barra,
sócio-diretor de operações
e negócios da Flap

A Flap celebra o 17º aniversário promovendo debate e conscientização da sociedade, com
a criação de um livro educativo
para homens que não querem
mais agir como babacas com as
mulheres. A ação foi desenvolvida por ocasião do Dia Internacional das Mulheres para o Sindilegis, instituição que representa os servidores da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e
do Tribunal de Contas da União.
Como não ser um babaca se
propõe a contribuir com o processo de sensibilização dos homens por uma masculinidade
que renuncia ao machismo e estabelece uma prática de equidade e respeito. Com uma linguagem simples e irreverente, o livro
foi escrito por um time de mulheres do Sindilegis, e contou com a
colaboração do coletivo AzMina.

Ivan Hauer e Bruno Barra, da Flap, agência que auxilia as marcas a se aproximarem do seu público

Três perguntas para Bruno Barra
Quais os diferenciais da Flap?
A Flap é um hub de soluções de comunicação que entrega inteligência e criatividade
para problemas de comunicação complexos
para empresas de médio e grande porte. Atuamos nas áreas de propaganda, live marketing
e comunicação digital.

O que muda na nova fase da Flap?
Vamos ampliar nossa atuação no segmento de entretenimento. Em breve,
anunciaremos a nossa entrada no segmento de tecnologia, por meio de uma
martech. E vamos crescer bastante neste
ano na prestação de serviços.

Quais os planos para o futuro?
Como realizadora, a Flap cria e participa de grandes projetos como o Mezanino, o
Torre 360 e o Quintal da Dona Graça. A partir de 2022 essa será uma unidade de negócios ainda mais relevante e estamos cheio
de novidades para contar.

Parque da Cidade
Estacionamento 13

Para celebrar o 62º Aniversário de Brasília o Detran-DF em parceria
com o Correio Braziliense, TV Brasília, Clube
be FM e Administração
do Parque da Cidade, promove a 7ª etapa do Circuito Passeio de
Bike. Uma manhã cheia de atrações para todas as idades. Traga
sua família e participe!

INSCRIÇÕES GRATUITAS
TAS
E LIMITADAS NO SITE
TE

Concentração e
retirada dos kits: às 7h
Largada: às 9h
Percurso 12km

Acesse o
QR Code
e garanta
o seu kit

Consulte o regulamento completo no site: www.even3.com.br/circuitodetran7

Realização:
o:

Apoio:
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Ingressos da decisão
A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) iniciou, ontem, a
venda de ingressos para a decisão da Superliga Feminina,
sediada em Brasília. Os bilhetes para o jogo entre Minas e
Praia Clube variam entre R$ 24 e R$ 58, entre meia-entrada
e inteira nos dois setores do Ginásio Nilson Nelson. A
comercialização ocorre no site da Eventim. Os jogos estão
marcados para 22 e 29 de abril. Se necessário, a partida de
desempate foi programada para 3 de maio.

BRASILEIRÃO Após tropeço inesperado em casa na estreia, Palmeiras aposta nas goleadas recentes e na boa fase do
setor de ataque para vencer o Goiás como visitante na competição nacional. Fluminense e Corinthians também jogam hoje

Ofensividade pelos
primeiros pontos
Cesar Greco/Palmeiras

Flu tenta a
primeira vitória

S

e no Campeonato Paulista
a defesa era um dos trunfos do Palmeiras, neste momento da temporada, o time
de Abel Ferreira aposta no poderio
ofensivo para vencer a primeira
partida no Campeonato Brasileiro.
Embalado por goleadas recentes, a
equipe abre a segunda rodada da
competição, hoje, às 16h30, diante do Goiás, em Goiânia.
O time joga a fim de somar seus
primeiros pontos no torneio depois que levou 3 x 2 do Ceará na
estreia. Abel ironizou quem dizia
que o Palmeiras era retranqueiro
e aprimorou o desempenho ofensivo do time, que ampliou o seu
repertório de jogadas e é capaz de
chegar ao gol adversário de diversas maneiras.
As goleadas sobre São Paulo
(Paulistão), Deportivo Táchira e
Independiente Petrolero (Libertadores) — 4 x 0, 4 x 0 e 8 x 1, respectivamente — fizeram do Palmeiras
o time com o melhor ataque entre
todos os clubes da Série A na temporada. São 44 bolas na rede em
21 partidas, o que resulta em uma
média de 2,10 gols por jogo.
Esse índice aumentou graças
especialmente ao talento de Raphael Veiga, o artilheiro da equipe
em 2022, com 13 gols, e à fase iluminada de Rafael Navarro. O centroavante demorou a desencantar, mas quando o fez, desandou a
balançar as redes. São seis gols em
duas partidas na Libertadores. Ele
quer se tornar o 9 que a torcida e
Abel tanto pedem à diretoria e pode ser titular neste sábado.
O zagueiro Luan é o único desfalque. A equipe deve jogar com todos os titulares em Goiânia. “O primeiro jogo do Brasileiro não foi como esperávamos e, agora, contra o
Goiás será mais uma partida difícil.
É só impormos nosso ritmo de jogo
e todos nós estamos mentalizando
a partida para voltarmos com um
bom resultado”, disse Rony.
No Goiás, a prioridade também
é reagir. O time esmeraldino levou
3 x 0 do Coritiba em seu primeiro
compromisso no Brasileirão e estreia contra o Palmeiras o técnico
Jair Ventura, que comandou apenas dois treinamentos.

Um dos nomes em grande fase no alviverde, o meio-campista Raphael Veiga é uma das esperanças de mais bolas na rede no time
Rodrigo Coca/Corinthians

Corinthians descansa veteranos

Time alvinegro deve jogar, mais uma vez, com diversas modificações

Vítor Pereira já deixou claro
que não repetirá escalações do
Corinthians por enquanto e que
dará continuidade ao rodízio de
atletas. Diante do Avaí, às 19h, o
torcedor verá na Neo Química
Arena, mais uma vez, uma equipe
modificada no Brasileirão, com
alguns titulares preservados em
razão do desgaste físico provocado pela maratona de partidas.
O técnico português explicou
que é impossível formar uma
equipe intensa com atletas atuando de três em três dias, especialmente levando em consideração
a média alta de idade do elenco.

UFC

SÉRIE B
Daniel Ramalho/Vasco

Vasco mira
recuperação
fora de casa

Vicente Luque
revê velho rival
em Las Vegas

Após estrear com uma atuação fraca na Série B do Brasileiro
com um empate por 1 x 1 diante do Vila Nova, em casa, o Vasco
volta a campo de olho na primeira
vitória. Em Maceió, visita o CRB,
no Estádio Rei Pelé, às 19h, pela
segunda rodada.
O resultado positivo é primordial para o futuro do técnico Zé
Ricardo, que está na corda bamba.
A torcida vem pedindo sua saída.
Os 19 mil torcedores que estavam no estádio contra o Vila Nova
começaram apoiando bastante,
mas, após o apito final, não pouparam vaias, críticas e protestos.
A delegação vascaína desembarcou em Maceió no final da
noite de quinta-feira sem o lateral-direito Léo Matos, que não foi
relacionado por opção técnica.
Com isso, Weverton segue como
titular. Por outro lado, os recém-

O brasiliense Vicente Luque
enfrenta, hoje, às 18h15, um velho
conhecido em Las Vegas, nos Estados Unidos. No embate principal
da noite, Belal Muhammad volta a
ser o adversário do brasileiro, após
seis anos do primeiro encontro.
Na ocasião, Vicente nocauteou no
primeiro round.
Atualmente em quinto e sexto lugar no ranking dos meiosmédios, os dois fazem duelo que
oferecerá um panorama da categoria, uma das mais equilibradas.
Muhammad segue na cola do brasileiro: não perde desde 2019.
“Hoje, eu vejo um adversário amadurecido, experiente. Eu
assisti muito às lutas dele e vejo
que ele sabe qual o estilo que tem
de usar nas lutas, sabe estudar
muito bem os adversários e isso
é o que traz de desafiador para
mim”, afirmou Vicente.

Zé Ricardo chega ao jogo pressionado por um resultado positivo
contratados lateral Gabriel Dias e
o atacante Erick poderão estrear.
Já o ataque, que foi bastante criticado na primeira rodada, pode
sofrer mudanças. Figueiredo
entrou bem durante o jogo, pode
ganhar a chance e briga pela titularidade com Gabriel Pec e Raniel.

O técnico Zé Ricardo espera
dificuldades em Maceió. “Nós
sabemos da qualidade do CRB,
campeão alagoano, mas precisamos correr atrás de nossos objetivos. Tivemos uma semana de trabalho e vamos lutar pela vitória”
comentou o vascaíno.

É muito provável que Gil,
Fábio Santos, Paulinho, Renato
Augusto e Jô, titulares no meio de
semana contra o Deportivo Cali,
descansem. Com isso, João Victor,
Lucas Piton, Du Queiroz, Giuliano e Róger Guedes devem ganhar
uma chance entre os titulares.
Certo é que Fagner terá de
cumprir mais um jogo de suspensão por conta de expulsão na
última rodada do Brasileirão do
ano passado e é desfalque. Rafael
Ramos, recém-contratado do Santa Clara, de Portugal, foi apresentado e pode já estrear. Ele disputa
vaga com João Pedro.

Em meio à disputa da Sul-Americana, Cuiabá e Fluminense
duelam, hoje, às 21h, na Arena
Pantanal, pela segunda rodada do
Campeonato Brasileiro. Enquanto
o time do Mato Grosso tenta surpreender novamente na competição, a equipe do Rio de Janeiro
busca a primeira vitória.
O Flu começou a Série A com
um empate sem gols diante do
Santos no Maracanã, e vem de um
duro golpe na Sul-Americana. Na
última quarta-feira, perdeu para
o Junior Barranquilla, por 3 x 0, na
Colômbia. Já o Dourado fez sua
estreia com vitória, por 1 x 0, para
cima do Fortaleza, em plena Arena Castelão, mas também vem de
derrota na Sul-Americana: perdeu
para o Racing por 2 x 0.
Para o duelo, o técnico Pintado
deve apostar no retorno do goleiro
Walter. Como o Cuiabá tem como
prioridade o Brasileirão, a expectativa é que entre em campo com
força máxima, apesar do desgaste
causado pelas longas viagens da
equipe na temporada. “A ideia
diante do Racing era recuperar
alguns atletas. Estamos em uma
sequência árdua de jogo e viagem.
Agora é acertar os últimos detalhes para o duelo dificílimo deste
sábado”, falou.
Do lado do Fluminense, Abel
Braga deverá apostar na equipe
considerada titular. O treinador tem uma dúvida, em cima
da escalação de Paulo Henrique Ganso. Ele briga por posição com Nathan. O técnico não
desconsiderou rodar o elenco.
Caso isso aconteça, dará mais
minutos a nomes como Nonato,
Willian Bigode, Luiz Henrique e
até mesmo a Fred, que volta a
aparecer no time tricolor.
Por outro lado, Abel seguirá sem poder contar com Felipe
Melo. O volante fez uma artroscopia no joelho direito e acabou de
retirar os pontos do local. A evolução do atleta, no entanto, está
superando expectativas.

NO INDEPENDÊNCIA

GRÊMIO

Em busca da primeira
vitória no Campeonato
Brasileiro, América-MG e
Juventude se enfrentam
neste sábado, às 19h, na
Arena Independência,
pela segunda rodada da
competição nacional.
Enquanto o time
mineiro precisa dividir
suas atenções com a
Libertadores, o clube
gaúcho tem a Série A como
prioridade na temporada.

O Grêmio tropeçou pela
segunda vez seguida na Série
B do Campeonato Brasileiro.
Ontem, jogando em casa,
o tricolor foi surpreendido
pela Chapecoense e acabou
derrotado, por 1 x 0. O gol
do jogo foi marcado Matheus
Bianqui. “Temos que virar a
chave, focar e entender que a
maioria dos adversários vão
vir aqui e jogar fechados”,
avaliou o lateral Edilson
após o fim da partida.

INTERNACIONAL

NBB

O uruguaio Alexander
“Cacique” Medina não
resistiu à sequência ruim
do Internacional e às
críticas da torcida e foi
demitido, ontem. Uma
reunião da diretoria do
clube gaúcho selou a breve
passagem do treinador
pela equipe. Foram apenas
17 partidas à frente do
time, com aproveitamento
de 47% dos pontos
disputados.

Ontem, os times candangos
acabaram derrotados
em partidas do Novo
Basquete Brasil (NBB). Sem
chances de ir aos playoffs,
o Cerrado se despediu da
temporada com derrota
para o Unifacisa, por 75 x
65. O Brasília enfrentou o
Fortaleza, mas perdeu por
77 x 65 e segue na lanterna.
A equipe faz a última partida
no torneio na segunda,
contra o Flamengo.
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MÚSICA
reprodução

Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua cheia
em Libra. conhecer outrem
é a grande aventura, o
atrevimento que pode te
tirar do ensimesmamento
a que o autoconhecimento
te condena. não que te
autoconhecer seja errado,
nada disso, tu podes
continuar nessa viagem,
mas se observas bem, esse
processo irá te encerrando
cada vez mais em teus
labirintos, em vez de te
libertar. conhecer outrem
é a grande aventura,
aquela que pode te
enriquecer e, por tabela,
melhorar sensivelmente
a dinâmica de todos
teus relacionamentos,
porque através do
conhecimento do outro,
tu saberás que há muito
mais em comum entre
os humanos do que de
diferente.conhecer outrem
é a grande aventura,
porque assim sairás de ti
e crescerás além de tua
personalidade. Esta é a
filosofia atual, que enterra
definitivamente a antiga.
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ÁRIES

LEÃO

21/03 a 20/04

22/07 a 22/08

as tensões não precisam
degringolar em conflitos, mas
serem percebidas como convites
para sair do lugar comum, e
aproveitar a onda forte deste
momento para criar alternativas ao
que vinha sendo feito até agora.

a vontade de superação há
de ser maior do que a força
adversa dessas circunstâncias
que teimam em surgir, apesar de
todos seus esforços. Evite desistir
antes de ter esgotado todos os
recursos, e um pouco mais.

TOURO

VIRGEM

21/04 a 20/05

23/08 a 22/09

tome mais tempo que o habitual
para se aprofundar nas reflexões
que surgiram, porque isso fará
com que você obtenha mais
clareza, mesmo que, a princípio,
pareça acontecer exatamente o
contrário, mais confusão. É assim.

Procure se relacionar com o fator
dinheiro com o maior atrevimento
possível, porque, apesar de ser
necessária a prudência nesse
sentido, ao mesmo tempo não
se poderia progredir sem dar
alguns passos atrevidos.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
identifique as pessoas que têm
potencial para se tornarem suas
amigas, e procure estender algum
tipo de convite a elas, para se
sentirem chamadas por você.
a amizade é o relacionamento
perfeito, invista nisso.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
nada dê por garantido, se
debruce sobre os assuntos que
representam seus interesses,
monitorando tudo que outras
pessoas fizerem, e que poderia
interferir na gestão dos seus
interesses. Hora de atenção.

GÊMEOS

LIBRA

AQUÁRIO

21/05 a 20/06

23/09 a 22/10

21/01 a 19/02

nem todas as pessoas com
que você deve tratar agora são
simpáticas, e isso não porque
elas sejam assim ou assado, mas
porque simpatias e antipatias
são sentimentos viscerais, que
não requerem explicação.

adversários e aliados, todos se
misturam nesta parte do caminho,
mas, ao mesmo tempo, todos
sorriem e parecem simpatizar
com suas propostas. É a hora
em que sua alma precisa fazer
uso do discernimento. aí sim!

CÂNCER

ESCORPIÃO

21/06 a 21/07

23/10 a 21/11

o momento é de ação, mas não
qualquer uma, porém, aquela
que seja fruto de planejamento
e estratégia. independente de
seu objetivo ser grandioso ou
pequeno, o que importa agora é
que você aja com planejamento.

Procure ser maior do que essas
apreensões que parecem querer
puxar conversa, desviando a
atenção de tudo o mais que está em
andamento. motivo para apreensão
sempre haverá, o que não haverá
sempre é atenção disponível.

CRUZADAS

Capa do
álbum de
Alceu Valença
e Paulo Rafael

observe o pulsar dos hábitos
cotidianos, e o quanto brindam
com segurança e conforto à
sua alma. Projete sua mente ao
futuro e tente imaginar que tipo
de hábito levaria você daqui até
esse futuro. É assim que se faz.

PEIXES
20/02 a 20/03
Você não precisa fazer manobras
extravagantes para sentir a
medida de segurança que sua
alma exige, porém, para não
cometer esse erro, você precisaria
valorizar devidamente tudo que
se encontra ao seu alcance.

Parceria memorável
» irLam rocHa Lima

a

lceu Valença foi um dos artistas brasileiros que melhor aproveitou a quarentena determinada pela pandemia covid 19, ao trabalhar na produção de uma série de discos de sonoridade acústica, gravados com voz e
violão. No mais recente, ele celebra
o legado de uma das mais duradouras e prolíficas parcerias: a que estabeleceu em mais de 40 anos com o
guitarrista Paulo Rafael.
O álbum Alceu Valença e Paulo Rafael, que acaba de ser lançado pelo
selo Deck, ressalta a perfeita conexão
entre os arranjos e solos do instrumentista e a obra do cantor e compositor pernambucano. Nas 11 faixas
foram reunidas releituras de canções
que se tornaram marcantes na trajetória do cantor originário de São Bento do Una, entre as quais os clássicos
Anunciação, Cavalo de pau, Girassol e
Na primeira manhã.
Mas o repertório traz também outras composições valencianas menos
conhecidas pelo grande público como Amor que vai, Eu vou fazer você voar, Sete desejos e Sino de ouro. A
elas se juntam a inédita Fada lusitana,
composta entre as muitas idas e vindas de Alceu a Portugal; e a recriação
de Sabiá, pinçada do legado de Luiz

Gonzaga e Zé Dantas — referências
importantíssimas no trabalho de Alceu. O CD traz ainda na capa uma xilogravura do consagrado artista plástico pernambucano J. Borges.
Natural de Caruaru, ex-integrante
de grupos seminais da psicodelia pernambucana, como Tamarineira Village e Ave Sangria, Paulo Rafael, que
morreu em agosto do ano passado, integrou a banda de Alceu desde 1975;
e foi produtor dos discos do cantor a
partir da década de 1980.
“Grande amigo, Paulo Rafael tocou comigo durante 46 anos, sem nenhuma desavença. Falávamos todos
os dias, mas ele nunca fazia comentários sobre a gravidade da doença
que o vitimou. Para levantar o astral,
o convidei para uma turnê por Portugal, que, obviamente, acabou não
ocorrendo. Mas ele veio ao Rio de Janeiro e ainda pudemos fazer juntos
este álbum de despedida”, comenta
Alceu, em tom nostálgico.

ALCEU VALENÇA
E PAULO RAFAEL
álbum com 11 faixas, produzido
por rafael ramos e alceu
Valença. Lançamento do
selo deck, disponível nas
plataformas digitais.

TANTAS Palavras
Por JosÉ carLos ViEira

PÁSCOA DE AMOR E ALEGRIA
Nesta Páscoa, por Deus, fui escolhido,
para vencer as tramas assassinas.
No deserto do tempo, perseguido,
pude sobreviver com a luz divina.
Nas tentações do mal, já combalido,
nunca desanimei de minha sina,
pois quando me senti quase perdido,
a vitória do Amor sempre domina.
E Quem só fez o bem foi invejado,
na humilhação até crucificado,
depois foi sepultado por três dias.
Mas Ele não morreu e ao nosso lado,
sofreu, para apagar nossos pecados
e nos dar Vida, Amor e Alegria.
Souza Prudente
Esta sEção circuLa dE tErça a sáBado/ cartas: sig, Quadra 2, LotE 340 / cEP 70.610-901
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Jude Law comanda
o elenco de Animais
fantásticos: os segredos
de Dumbledore

» RICARDO DAEHN

E

ntre personagens obrigados a provar lealdade,
a multiplicação e a perda de maletas que contêm elementos definitivos para o universo e ainda a proximidade entre duas poderosas
forças antagônicas, o terceiro
filme da saga, Animais fantásticos: os segredos de Dumbledore, transcorre, na suave pista de limpar os estragos causados pelos longas anteriores,
exibidos em 2016 e 2018. Revirando um universo anterior
a era da suprema magia de
Dumbledore, na famosa escola de Hogwarts (o berço de
formação para Harry Potter),
o roteiro do novo filme é da
autora J.K. Rowling e de Steve Kloves.
Animais fantásticos: os
segredos de Dumbledore traz
o talentoso Mads Mikkelson
(de Druk), no antigo papel
de Depp: o do mago Grindelwald. Na trama, ele se
coloca como uma espécie

de guia, num processo de liderança de magos e daqueles chamados trouxas (os
cidadãos comuns). É neste
processo, com uma postura austera (mas sem quase
falar) que desponta a figura de Vicência Santos, papel
da brasileira Maria Fernanda Cândido. Numa realidade assemelhada à do Terceiro Reich alemão, o emprego
da magia, em dimensão política, estabelece a dinâmica
da Confederação Internacional dos Bruxos.
No enredo, há uma eleição (de bruxo) que tem a cara deslavada de jogo com
carta marcada —, tudo, aliás,
aponta para a adoção de um
modelo nazista. Um personagem soturno, Vogel (Oliver
Masucci) definitivamente incrementa os comparativos
com a tirania. Como no filme anterior, arestas e parentescos entre muitos dos personagens serão claramente
expostos. Os feitiços seguem
correndo soltos no filme que
Warner Bros. Pictures/Divulgação

traz personagens criadas por
computação gráfica. Numa
cena fundamental ao filme, é
justo a caminhada de um dos
animais — o dócil qilin, assemelhado à mascote — que
determinará o futuro de todos
habitantes do mundo.
Sem contar toda a sorte
de acontecimentos determinados numa região tida
como originária da magia (o
Butão), o novo exemplar de
Animais fantásticos investe
em “consertar as coisas”, segundo aponta um dos personagens. Nessa perspectiva, o tipo interpretado por
Eddie Redmayne, o magizoologista Newt Scamander, fica bem reduzido em
relação aos outros longas.
Com um crescimento sorrateiro, o vilão Grindelwald
se destaca em muitas cenas. Outro personagem que
cresce exponencialmente é
o padeiro Jacob Kowalski
(papel de Dan Fogler).
Na base da sofrência, dado o amor que sente por

Queenie (Alison Sudol), a
moça capaz de passar para a facção negativa da trama. Junto com Bunty (Victoria Yeates) e Eulalie (Jessica
Williams), Jacob responderá
por momentos muito impactantes do filme, que advém
da interação entre os bruxos.
Apesar dos feitiços tenderem ao desbotado, Os segredos
de Dumbledore carrega as tintas no famoso personagem interpretado por Jude Law. O enfrentamento entre ele e o antigo
amado (Grindelwald) tem tudo para vencer um periclitante pacto de sangue endossado
entre ambos. Com uma presença de Credence (Ezra Miller)
bastante decepcionante, ainda
que protagonize uma cena de
ação eletrizante, o filme acerta
ao concentrar, na graça, coreografado teor cômico. Antes das
circunspectas cenas nas escadarias, que demarcam o desfecho, é possível rir bastante com
a adoção do jogo de cintura de
Newt, no que ele chama de“mímica límbica”, ao engambelar

um bando de lagostas que infestam a sequência da libertação do personagem de Callum Turner, Teseus Scamander.
Grosso modo, faz até lembrar
o frio na barriga que acompanhou o enfrentamento do dragão Smaug (de O Hobbit).

Também estreia O traidor
Com estreia em 12 cidades do
país, o mais recente longametragem do diretor Marco
Bellocchio, estrelado por
Pierfrancesco Favino e Maria
Fernanda Cândido, conta
com cenários nacionais. Por
um bom período da vida,
o contraventor Tommaso
Buscetta, peça vital para o
tráfico de drogas coordenado
pela máfia italiana. Às vias
de um encontro com o juiz
Giovanni Falcone, Buscetta
reflete sobre a possibilidade
de trair juramentos atrelados
à Cosa Nostra. No elenco do
dramático filme estão Jonas
Bloch e Nicola Siri.

Rai Cinema/Divulgação

O astro de
O traidor,
Pierfrancesco
Favino

Reserva acionado:
Mads Mikklesen
substitui
Johnny Depp
na trama

NO RETORNO AOS CINEMAS, SAGA DE ANIMAIS
FANTÁSTICOS CHEGA AO TERCEIRO CAPÍTULO,
COM MAIOR COERÊNCIA E BRILHO

Warner Bros. Pictures/Divulgação

Brasília, sábado, 16 de abril de 2022

RETUMBANTE REFLEXÃO
O que se cala, libelo defendido na voz
de Elza Soares, dá um colorido todo especial para o longa de estreia do diretor Lázaro Ramos, Medida provisória. Há, na precisão da cena que usa a música ecos de uma
denúncia arrebatadora de Amarelo manga,
em que rostos estampam e referendam uma
situação extrema encenada num drama. Ao
som de O meu país é meu lugar de fala, o diretor baiano expõe as vozes de coletividade
reprimida, e indisposta a engolir qualquer
resquício racista. Impressiona como o novo
filme redimensiona o teor de Nmíbia, não!
(peça de Aldri Anunciação), que encantou
Lázaro Ramos, há 12 anos. Vertido em cinema, o material apresenta um marco para as
telas, como foi Filhas do vento, há 17 anos.
Medida provisória, longe de ser perfeito,
traz senso de oportunidade: impinge arte,
justo quando uma onda persecutória assombra artistas e pensadores. No roteiro,
sintomáticas expressões como “cidadãos”
(de bem) e “essa gente” saltam aos ouvidos. Bizarro é se dar conta de que Medida
provisória se ajusta ao modelo de cinema

cerceador e futurista à la Neill Blomkamp
(diretor de filmes como Distrito 9 e Elysium).
Colaborador dos filmes Um namorado para a minha mulher e Estômago, Lusa Silvestre afina o roteiro, com Lázaro. Quem
assiste ao filme, nunca esquecerá de elementos incisivos no dia a dia do advogado
Antônio (Alfred Enoch), como a fundação
da expressão Resgate-se já (um movimento de busca, forçada, de raízes africanas) e
afrobunker (nomenclatura para um reduto
dos personagens negros rebelados).
Por meio de “identificação visual”, o governo fictício parte de um torto ideal de reparação social. Na verdade, há pontuação
é de ironia revestida por camadas de cinismo (em que reverberam as interpretações
de Renata Sorrah e Adriana Esteves). Dona
Izildinha (Sorrah) aponta que sofreu racismo, enquanto toscos desdobramentos da
lei Áurea ganham a supervisão justo de Isabel (personagem de Esteves, que, vale a lembrança combateu o racismo, com uma personagem em Real beleza).
No recém-criado Ministério da

Mariana Vianna/Divulgação

Devolução, um governo fascista introjeta uma política de gueto: voluntários, os
negros (que, num politiquês de incorreção, passam a ser chamados de melaninas acentuadas) são incitados a “voltar
para a África”. “Pisar no chão de Xangô”,
até faz a cabeça do blogueiro André (Seu
Jorge, em nova afirmação no cinema, depois de Marighella). O pacote de restrições presentes no filme, por sinal, tem
um quê da surreal atualidade.
Com a liberdade e o conforto no ato de
denunciar e dono de um discurso equilibrado, Lázaro traz uma incômoda peça para o
alargamento de debates. De certa forma, há
o escancarado retorno para o cinema nacional de pesada massa crítica. Depois de
Doutor Gama, M8 — Quando a morte socorre a vida e Cabeça de nêgo, Medida provisória dá mais corpo a um dream team
no imaginário nacional. Colaboram para
a qualidade do filme a boa direção de arte, a força cênica de Taís Araújo (no papel da
médica Capitu) e algumas gags que alargam
Taís Araújo (ao lado de Alfred Enoch) rouba a cena, no filme de Lázaro Ramos
a interpretação do filme. (RD)
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1.1

APARTHOTEL
E V

ÁGUAS CLARAS

4 OU MAIS QUARTOS

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

N D A

AV. DAS ARAUCÁRIAS - PENINSULA, 3 suítes, home, 180mts, 3 vagas de garagem, lazer
completo - 98570-3210/
CJ-1700

N D A

1.2

ASA NORTE

ESPETACULAR !!!

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

N D A

CLN 410 - reformado, ótima localização, sala 2
amb. Ampla cozinha,
82,00 metros priv., 99619-2488/CJ-1700

ESPETACULAR !!!

BRASIL 21 - desocupado, canto, nascente, vista livre - esplanada, dividido, 60,12 mts, 2 varandas, sem mobília 98238-0962/CJ-1700
1.2

APARTAMENTOS

N D A

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

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

N D A

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

N D A

E V

102 CLN - DESOCUPADAS, 168M2, ótima localização, divididas com sala, copa e banheiros 98238-0962/CJ-1700

E V

RUAALECRIM-VillaClara, nascente, armários
96 mts priv, 01 vaga de
garagem, lazer seco 98570-3210/CJ-1700

ACEITO IMÓVEIS

VENDO OU TROCO Apto na 308 Sul 245m2,
99624-8852 c13499

N D A

E V

N D A

115, SQN - Desocupado - Ed. Francisco Brennand,completodearmários, 239,47 mts, Canto, vazado, 3 suites + closet,
3 vagas soltas - 996192488/CJ-1700

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

N D A
E V

212 SQN - MAURO BENEVIDES,Cobertura,nascente,reformada,completa de armários, 158,12
mts privativos, 02 vagas
de garagens - 982380962/CJ-1700

103 SQS Bloco A Apto
duplex de 02 qtos, 02 banheiros, 01 vaga coberta, 98 m2, elevadores e
ótima localização. Tratar: 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004
410 SQS 2º and reform
2qts armários desocup.
Aceita Financ. MAPI
98522-4444 CJ27154

N D A

AVALIA Gratuitamente,
Vendecomrapidez,Clientes Cadastrados, Aprovamos Financiamento,
Consulte-nos, CJ-1700 99619-2488

1.2

ASA SUL

ILHAS MAURÍCIO

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

1.2

NOROESTE

4 OU MAIS QUARTOS
E V

E V

313 SQS and alto reforma em granito 157m2 3
qts (ste) arms gar MAPI
98522-4444 CJ27154

JOÃO PESSOA-PB

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

N D A

311 SQS - 3 suítes, vazado, vista livre, 148 mts privativos, sala 3 ambientes, lavabo, escritório,
01 vaga de garagem 98570-3210/CJ1700
107 SQS R$ 1.100mil
3qts DCE vista livre Ac financiamento MAPI
98522-4444 CJ27154
4 OU MAIS QUARTOS

ACEITO PERMUTA

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

SUDOESTE

4 OU MAIS QUARTOS
E V

N D A

AVALIA Gratuitamente,
Vende com Rapidez, Clientes Cadastrados, Aprovamos Financiamento,
Consulte-nos, CJ-1700 99619-2488/98238-0962
TAGUATINGA

E V

SQNW 310 VIA SHORO - armários, 33 mts,
cobertura coletiva, 1 vaga - 98238-0962/
CJ1700
SUDOESTE

N D A

E V

N D A

QI04-Loteemótimalocalização, terreno de 200
mts, com uma casa antiga nele edificada 98570-3210/CJ-1700
NOROESTE
3 QUARTOS
SQNW 303 Ed. Res.
Essencial 3stes. Pronto! 99981-3388 c2084

2 QUARTOS
N D A

QE 26 Ótina localização, 2 qtos, 46mts privativos, casa nos fundos, lote de 200mts - 985703210/CJ-1700
E V

N D A

3 QUARTOS
2 QUARTOS

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

GUARÁ

QI 14 - reformada, sala,
02 qts, ampla cozinha,
97 mts de construção,
área de serviço, despensa - 98570-3210 / CJ1700

3 QUARTOS
E V

GUARÁ

N D A

4 OU MAIS QUARTOS
AE 4 OLYMPIQUE, andar alto, suite, varanta
goumert, armários, lazer
completo, 1 vaga 98570-3210/CJ-1700

1.3

E V

SQNW 310 LIBERTATE
- 04 Suítes, Alto Padrão, nascente, canto,
completo de armários,
298 mts, cobertura coletiva, 4 vagas - 996192488/CJ-1700

N D A

N D A

311 SQS - 3 suítes, vazado, vista livre, 148 mts privativos, sala 3 ambientes, lavabo, escritório,
01 vaga de garagem 98570-3210/CJ1700

1.2

N D A

3 QUARTOS

215 ORIGINAL nascente, vazado, garagem, bloco c/ salão de festas e
academia vista livre frente e fundos. Ao lado metrô. 98439-7890 c6404

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

412 SQN - VAZADO, suíte, completo de armários, 75 mts privativos
98238-0962/CJ-1700

N D A

2 QUARTOS

3 QUARTOS

E V

E V

ASA SUL

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

ÁGUAS CLARAS
2 QUARTOS

ASA SUL

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

ASA NORTE
QUITINETES

1.2

QE 19 original Lt 200m2
para investidor, frente p/
pista p/ resid/comercial.
Particular! 99333-3034

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

LAGO NORTE
3 QUARTOS
CLSW 105 Nasc vista livre 3qtos + DCE + gar.
Particular. 99690-0659

SQSW 306 Particular
VendeapartamentoquitadonoSudoeste,reformado de 97 m2 , arcondicionados sala e
quartos, com 3 quartos(01 suite) e dce completa, 01 vaga de garagem, e cobertura coletiva com 12 churrasqueiras, 01 piscina de adulto e 01 de criança,
além de salão de festa
no térreo. Particular Fone e WhatsApp:
999737776

4 OU MAIS QUARTOS
1.3

CASAS
ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS
710 4 QTOS casa reformada 2 pavimentos
329m2 de área útil, churrasq. 999707721 c5525
710 4 QTOS casa reformada 2 pavimentos
329m2 de área útil, churrasq. 999707721 c5525

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

N D A

QI 08 - Ótima localização, com 501,57 mts,
construção, em lote de
1.200 mts, com 04 qts,
sendo 1 suíte, 2 banheiros sociais, lazer completo - 98238-0962 / CJ1700

2
1.3

1.3

LAGO NORTE

CASAS

1.3

PARK WAY

1.3

4 OU MAIS QUARTOS

4 OU MAIS QUARTOS

PARK WAY

QL 10 RS 1.800mil térrea 4qts ste lazer Ac imóvel (-) valor MAPI
98522-4444 CJ27154

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

LAGO SUL

1.5

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

LAGO NORTE

E V

QUADRA 01, ótimo lote, em excelente localização, medindo 312 mts 98570-3210/CJ-1700
LAGO SUL
E V

E V

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

SAMAMBAIA
3 QUARTOS
E V

E V

N D A

N D A

SHISQI19c-05suítes,lavabo, 300mts de construção, lazer completo 99619-2488/CJ-1700
E V

TAGUATINGA

N D A

ASA SUL
E V

BRASIL 21 - desocupada, sem acabamento,
monte seu negócio em
área nobre de Brasília 98238-0962/CJ-1700
ED BRASIL 21 Alugo/
Vendo Loja 46m2 + mezanino. Particular. AC Caminhonete 99333-3034

E V

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

1.5

N D A

E V

JARDIMBOTÂNICO-Ouro Vermelho II, reformadíssima, 07 qts com 04
suítes, lazer completo,
800 mts construção, lote
1.000m2 - 98238-0962 /
CJ-1700

N D A

QNC 11, OTIMO para clinicaselaboratórios,próximo ao hospital Anchieta, lote 300mts - 985703210/CJ-1700

LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

QI 03 Vendo 2 lotes lado a lado, total 3000m2
Sia Gama, ideal para
Mall ou mini shopping.
Preço de ocasião. Tr:
98604-5709 Francisco

SOMENTE ON-LINE

25/04/22
15h

(*veja condições no edital)

GRANDE OPORTUNIDADE
Planaltina/DF
Setor de Hotéis e Diversões Planaltina - Lote N°J
Prédio Comercial com 2 pavimentos
Áreas: 1.020m² terreno e 780m² construção

Lance Mínimo: R$ 2.500.000,00
Demais informações, condições de venda e pagamento no site: www.leilaovip.com.br
Rudival Almeida Gomes Júnior
Junta Comercial do Distrito Federal nº 119/2021

     

 

www.leilaovip.com.br

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO
E V

N D A

LAGO OESTE, Gleba
01, 40.000 m2, toda cercada e plana, excelentes pastos - 98238-0962/
CJ-1700

QI 03 Vendo 2 lotes lado a lado, total 3000m2
Sia Gama, ideal para
Mall ou mini shopping.
Preço de ocasião. Tr:
98604-5709 Francisco

LEILÃO DE IMÓVEL

Informações:
(11) 3093-5252

N D A

SIGTAGUATINGA,escriturado e registrado, ótimo para investimentos
ou sede própria, 300
mts de construção 98570-3210/CJ-1700
1.6

GAMA

N D A

2.6 Quartos e Pensões
2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

APARTAMENTOS
ÁGUAS CLARAS
1 QUARTO

UNO RESIDENCE

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

SIG- PARQUE BRASÍLIA, Sala dividida, armários, 36,54 mts privativa,
01 vaga de garagem 98238-0962/CJ 1700

SHIS QI 05 - Ótima localização, lote de 3.728
mts, escriturado, casa
com 647 mts, 04 quartos, sendo 02, condomínio regularizado - 996192488/CJ-1700

TAGUATINGA

SAAN/SIA/SIG/SOF

E V

N D A

N D A

SMDB 12 Excelente Lote, com 11.709,84 m2 +
área verde em, ótima localização - 98238-0962
/ CJ-1700

SALAS

SHISQI29casatérrea,ótima localização, em lote
UNICO com 20 mil m2, lazer - 99619-2488 / CJ1700

E V

N D A
E V

COLÔNIA AGRÍCOLA
SAMAMBAIA - Reformada, Ótimo acabamento,
armários, toda na Laje,
piscina - 98570-3210 /
CJ-1700

3 QUARTOS

E V

SCES TRECHO 02 OPORTUNIDADE, lote
beira lago, 1.000m2, ótima localização - 982380962/CJ-1700

LOJAS

JARDIMBOTÂNICO-Ouro Vermelho II, reformadíssima, 07 qts com 04
suítes, lazer completo,
800 mts construção, lote
1.000m2 - 98238-0962 /
CJ-1700

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

2.2

N D A

QN07-REFORMADISSIMA, ótimo acabamento,
completadearmários,Vale a pena conferir 98570-3210/CJ-1700

N D A

LOJAS E SALAS

N D A

IMÓVEIS
ALUGUEL

N D A

N D A

SETOR DE MANSÕES
de Taguatinga, conjunto
13, 4 suítes com varandas, reformada, lote de
900 mts, construído 350
mts - 98570-3210 / CJ1700
1.4

4 OU MAIS QUARTOS

2

GAMA

E V

3 QUARTOS

E V

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, sábado, 16 de abril de 2022

SANTO ANTONIO do
Descoberto aprox 39
alq., Cor. IV, Faz. Lag Gleba 3 muita água Tr: 99413-1827
OUTROS ESTADOS

AMS VENDE

UNAI- MG Fazenda 780
hec. Na beira do rio preto, 3 represas, poço artesiano,ótimatopografia,lavoura e pecuária, 18km
do centro.6199338-2014/
98575-0042 c10881
1.7

SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
CONSÓRCIO

BANCORBRAS

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

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

705 NORTE Bl C, KIT,
sala, WC e pequena copa R$650 tenho outra
de R$700. 98123-6045
SGAN 911 - Alugo Bl.H/
apt.19. Ed. Gardem Park. Sala, qto, copa, wc e
garagem. R$ 1.100,00
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506
1 QUARTO
706/707 Bl B ent 46 apt
201 alg 1qt arm. emb.
cortina sl coz wc R$
1.300 991577766 c9495
2 QUARTOS
SCLRN 703 -Bl.F/201.
Duplex c/ sala, 2/4 (1 c/
arm.,), 2 wc (suíte), coz.
á.serv.R$2.000. Saback
F/3445.1105. C/3506.
3 QUARTOS
312- ALUGO Bl.H/106.
Prédio c/ brinquedoteca,
academia e salão de festas. Sala,3/4 c/arms.,wc,
coz., DCE.R$ 2.500,00
Saback
Imóveis
F/3445.1105 C/3506
4 OU MAIS QUARTOS
202 - ALUGO Bl. F/201.
4/4 c/arms. (2 suítes). Reformado, fino acabamento, excepcional. Sala,
wc,coz/arms., área e wc
serv. Garagem c/arms.,
R$4.200,00. Saback F/
3445.1105 C/3506.

2.2

ASA SUL

2.2

ASA SUL

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/403Reformadíssimo. Janelas acústicas. Nascente,
vista livre. Sl.ampla, 2/4
c/arms.2 wc, coz., c/
arms,planejado, á. serv.
+ gar R$ 3.200,00 Saback 3445.1105 c/ 3506
3 QUARTOS
210 SQS Bl. E A Apto,
03 qtos, 01 suíte com closet, ar condicionado, armários, DCE e vaga de
garagem.LindoApto!Tratar: 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004
215 -ALUGO Bl.J/607.
C/salão, 3/4 c/arms.,
2wc (suíte), coz./arms.,
DCE e á.serv. R$2.800.
Saback
Imóveis
3445.1105 CJ 3506.
215 - ALUGO Bl. A - Apto. de luxo e decorado, fino acab. Todo mobiliado. Reformadissimo de
3 qtos p/2/4 c/escritório.
Salão,2/4 (suíte c/hidro)
2 wc copa/coz., c/arms.,
área serv., garagem. Prédio c/salão festas.
R$10.000,00. Saback F/
3445.1105 CJ 3506.
202 - BL. B/305. Reformado. nasc., Salão, 3/4
c/arms, 2wc (suíte c/ closet) copa/coz,. c/arms, á.
serv., DCE, gar.
R$4.600,00. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.

303 PARTICULAR aluga 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, ótimo estado. R$3.100,00.
Saback
Imóveis
F/3445.1105 CJ 3506.
215 - ALUGO Bl. A - Apto. de luxo e decorado, fino acab. Todo mobiliado. Reformadissimo de
3 qtos p/2/4 c/escritório.
Salão,2/4 (suíte c/hidro)
2 wc copa/coz., c/arms.,
área serv., garagem. Prédio c/salão festas.
R$10.000,00. Saback F/
3445.1105 CJ 3506.
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 closet, armários em todos
os cômodos, 02 vagas
garagem, 02 DCEs. Tratar: 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004

VEÍCULOS

GUARÁ

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

3

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 serviço. 98225-8406 c5675

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

FABRICANTES

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

AUTOMÓVEIS

VOLKS

LEILÃO DE VEÍCULOS

GOL 18/19 1.6. Leilão
on-line dia 29/04 às 11
hs. Edital completo e fotos: multleiloes.com Inf.
(61) 3465-2203/2542.
3.2

CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

CASAS

2.3

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

QD 01 Alg parte superior c/opção de 3 qtos
ót localiz 991126044
2.4

LOJAS E SALAS
SALAS
ASA NORTE

SCN QD 02 Bl. B Shopping Libert Mall - sala
com dois ambientes sendo um recepção e outro
com banheiro e garagem privativa. 32255320 - Módulos Consult. CJ5004
SRTVN 701 Alugo sala
reformada, porcelanato
e banheiro com vista privilegiada para o Estádio
Mané Garrincha. 32255320 - Módulos Consult. CJ5004

LEILÃO DE VEÍCULOS

AMAROK 18/19 4X4 C.
Dupla. Leilão on-line dia
29/04 às 11hs. Edital
completo e fotos no site:
multleiloes.com Inf. (61)
3465-2203/2542
3.5 OUTROS VEÍCULOS
TIPOS
BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS
BICICLETA MONARK
10 Positron 1984 Nova
61-984087516
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. 61-33261280/61-98406-1067/
61 99982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

ASA SUL
SDS ED Venâncio V, sl
314 alg sl 56m2 c/div e
copa wc refor R$800, +
cond 991577766 c9495
SGAS 910 / Via Brasil Alugo Bl."D"/446,
c / 4 0 m2 .
Sala
c/recepção, 2wc (ar
cond.)R$1.100,00.Saback - F/3445.1105 CJ
3506

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

MIGUEL CAR

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

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

4

4.7

CASA
& SERVIÇOS

4.7

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 , Pingadeiras 06 mts qquer qtde e bitola. 61 996235265
4.3

SAÚDE

OUTRAS
ESPECIALIDADES
FISIOTERAPIA A DOMICÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho
4.5

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO CIVIL
do básico ao acabamento/ contruçoes /pintura/
piso/elétrica e etc... Interessadosentraremcontato 61-996247880
SERVIÇOS DE ENGENHARIA Contato 61998315874
OUTROS PROFISSIONAIS
B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendimento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br
DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS Procuro escritores que precisem formatar livro. 61-998410469
INSTALACAO E MANUTENÇÃO de Ar condicionado 61-999746854
LAVA-SE CAIXA
D’água, pisos, vazamentos, etc 61-995521988
VIDRAÇARIA VIDRO
Forte. Faça seu orçamento 61-99984-6003 whats
INSTALACAO E MANUTENÇÃO de Ar condicionado 61-999746854
SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE ALESSANDRA

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

SOM E IMAGEM

CÃES

DIVERSOS

5.4

DINHEIRO E
FINANÇAS

CRÉDITO

CÃES

DINHEIRO E
FINANÇAS

PASTOR ALEMÃO - filhote 2 meses, c/ pedigree 61-981151109
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS
AGÊNCIA ATLETAS Estamos recrutando jogadores 99862-4892 whats
AGÊNCIA ATLETAS Estamos recrutando jogadores 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

COMUNICADOS,
5.2
MENSAGENS E EDITAIS

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

MASSAGISTA PRECISO

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

PREVICRED

DINHEIRO NA HORA
Para funcionário público
em geral com cheque,
desc. em folha, déb. em
conta sem consulta spc/
serasa. Tel: 4101-6727
98449-3461
NEGÓCIOS
FRANQUIAS E
SOCIEDADES
PETSHOPS OPERANDO 2 matriz e filial no Lago Sul 999066253

EU CARLOS ALBERTO
VERÍSSIMO

PROCURA PESSOAS
que estejam de posse,
de cheques devolvidos
em dezembro de 2017
da conta AG 3035 conta 00121582-9 Da Caixa Econômica Federal,
para quitação dos mesmos. Contato (61) 9
98154073
MÍSTICOS

DONA PERCÍLIA

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

TELEVISÃO

RECADOS

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

HOMEM58ANOSprocura namoro sério mulheres 30 a 45 anos 61
99237-4291

ORAL ATÉ O FIM

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

ALAN ATIVO

ATIVO DISCRETO 25
anos moreno claro sarado malhado bonito
massagista. Asa Norte 6199422-0962 zap
ALICE COROA discreta pra vc deixar q/faço
do meu jeito. 61
98638-4409 Sudoeste

QUER? ORAL GULOSO

5.5 PONTOS COMERCIAIS

LÚ COROA mass penian c/aces 61 33499203

PLANO PILOTO

CONTRATA-SE

CONSULTÓRIO MÉDICO

716 ED. MEDICAL Center. Vdo c/ CNPJ completo 35m2 canto quitada 99970-7721 c5525
5.7 TURISMO E LAZER

MASSAGISTA PARA
trabalhar na Asa Norte. (61)99376-0202
WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736
MASSAGEM RELAX

NEGÓCIOS

MOSTRO MEU ROSTO!!!!!

CLUBE
ACHADOS
E PERDIDOS

ACOMPANHANTE

ANITA ENGOLIDORA

5.4 OPORTUNIDADES

ANIMAIS
DOMÉSTICOS

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

5.7

ITIQUIRA PARK Titulo
sócio remido 61981525063

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

AS+TOPS DAS GALÁXIAS

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

SERVIÇOS
HOSPEDAGEM
POUSADA RIO Quente
Título de sócio proprietário 61-981781968

TERAPIAS ALTERNATIVAS

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

TEMPORADA

6

HOTEL HOT SPRINGS

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

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

6.1

ACOMPANHANTE

OFERTA DE
EMPREGO
NÍVEL BÁSICO

AUXILIAR SAÚDE bucal c/ exper. llodontoasb
auxiliar@gmail.com

COSTUREIRA

Brasília, sábado, 16 de abril de 2022
6.1

NIVEL BÁSICO

DE CORTINAS Contrata-se Salário R$
1.400,00, +R$450,00 de
ajuda de custo,
+comissão, +passagem.
Enviar currículo para:
rh@sublimes.com.br
MASSAGISTA PRECISA-SE c/ ou s/ exper.
Ambiente de luxo, Asa
Norte 61 98212-6373

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

MASSAGISTA PRECISO

VIDRACEIRO,INSTALADOR de vidros temperados com experiência e
CNH para início Imediato CLT fixo + produtividade + VA + VT. CV p/:
vagas.taguabox@gmail.
com ou p/ whatsapp:
99133-5195

COM/ SEM EXPERIÊNCIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116

CONTRATA-SE

VENDEDOR INTERNO
noseguimentodepremoldados. Ensino médio
completo. Enviar CV para: premoldadosvagas
@gmail.com
AUXILIAR DE SERVIÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com
CANTEIRISTA DE MARMORARIA Cv p/: vagas
sahara@gmail.com
CASEIRO/ JARDINEIRO p/ residencia Lago
Norte limpeza e manutenção 61-99316400
CASEIROCOMEXPERIÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054

CONTRATA-SE

COZINHEIRA FORNO
e fogão. Trabalhar residência, no Lago Sul. R$
2.000,00 + CTPS + VT .
Ligue (61) 9.9967-4565
COZINHEIRO(A) CONTRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com
JARDINEIRO COM EXPERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054
MASSAGISTA PRECISA-SE c/ sem exper.
7,8mil/mês.Ambientediscreto, seguro e climatizado (61) 98119-1085 zap

VAQUEIRO C/FAMÍLIA
sem pinga. Brasília-DF.
(61) 9.9985-4141
VENDEDOR(A) VAGA
Currículo para: selecaor
wpromotora@gmail.com

NÍVEL MÉDIO

EMPRESA EM
TAGUATINGA
CONTRATA

ALMOXARIFE COM EXPERIÊNCIA em autopeças. Enviar currículo para: curriculumgrupom
@gmail.com
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE Experiência em DP e eSocial $
1.429+VT+VA Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
ATENDENTE CONTRATA-SE c/ experiência
em Ifood escala 12x36.
Cv p/. crdutraalimentos
@gmail.com
ATENDENTE CONSULTÓRIO p/ Clínica no Lago Sul. Enviar Cv: vaga
atendenteconsultorio
@gmail.com
ATENDENTE LANCHONETE Cv: consultoriarte
aga@gmail.com

ÓTIMO SALÁRIO

MASSAGISTA COM
OU SEM experiência para
valparaiso
986462085 zap Renata

CONTRATA-SE

MOTORISTA CARTEIRA "D" Caminhão 1313
CTPS salário R$ 1.720,
+ VT + almoço Ligar
após 17:30 99234-3700
PESSOA COM DEFICIÊNCIA aux de almoxarife. Cv p/: rh@contarpp.
com.br

CONTRATA-SE

SERRALHEIRO PARA
ESTRUTURA Espacial.
Tr.: 98212-5357

MULATA PLAYBOY

NOVATA SEIOS lindos,
110 cm de bumbum. 61
98473-3483 Asa Norte

Documento assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 13.819/19, em conformidade
com as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-BRASIL).
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6.1

NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO
COM EXPERIÊNCIA .
Enviar currículo para:
primecasa26@gmail.
com
AUXILIARADMNISTRATIVO e de cobrança. Cv
p/: gerenciafotoshow
@gmail.com
AUXILIAR DE COMPRAS CV: contato@
patrimonialse.com.br
AUXILIARDECONTABILIDADE Experiência
em DP E-Social $
1.430+VT+VA . Enviar
CV: dptoderecrutamento
@gmail.com
AUXILIAR DE COZINHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com
AUXILIAR DE LOGÍSTICA habilitado. Cv para:
transporte.logistica2022
@outlook.com
AUXILIARLOJAdeRoupas Femininas Espaço
Gold contrata disponibilidade integral 61 981526196 whatsapp
AUXILIAR TÉCNICO
em Eletrônica. Cv p/: rh.
extec@gmail.com
BOMB HIDRÁULICO
Currículo: recrutamento
controlar@gmail.com.Taguatinga-DF
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS . Receba até 50%
na comissão da venda.
Renda mensal na locação + repasse do 1º aluguel. Monte uma renda fixa! 61-983491914
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS - A única imobiliária do DF que proporciona renda fixa durante 1
ano para o corretor! Creci deve está ativo. Interessados: contato@
rbmimobiliaria.com.br
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DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO/ Recepção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com
DIGITADOR(A) P/ATIVIDADE de transformar áudio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com
DOMÉSTICA QUE CUIDE de criança, da casa
e cozinhe p/ Lago Norte
61 99864-5490
DOMÉSTICA PARA
TRABALHAR em
Águas Claras 61982108292

CONTRATA-SE

ENCARREGADO PARAESTRUTURAEspacial. Tr.: 98212-5357

TEMOS VAGAS PARA

FRENTISTA c/ experiência e 2º grau completo
Enviar curriculum e-mail
cv.rhposto@gmail.com

BLESSED CONTRATA

GERENTEEVENDEDORA(O) com bastante experiência e referência para trabalhar na Asa sul
em loja de roupa multimarca. WhatsApp (061)
99323-7234 ou e-mail:
contato@blessedd.com.
br
GERENTE COM EXPERIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
GERENTE COMERCIALParaClínicaOdontológica 61-982064142

ÓTIMOS GANHOS

MASSAGISTAS P/
ATENDIMENTOMasculino 99224-5405 (só zap)
MECÂNICOEINSTALADOR de ar condicionado. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com
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OFERTA DE
EMPREGO
NÍVEL MÉDIO

PHD AUTOMÓVEIS

MECÂNICO de automóveisContrata-sec/experiência Tr: 61 999811757 / Paulo ou enviar
curriculum para:
vagas@phdautomoveis.
com.br SIA Trecho 01/
02 Lotes 1010/1040
PROFISSIOANIS VAGAS p/ Brasília e todo
DF-DiversasOportunidades 61 99985-7224
PROFISSIONALDEPARTAMENTO Fiscal Sistema Alterdata contratase. Interessados enviar
Currículo para o email :
jnildo .imperio@hotmail.
com
RECEPCIONISTA VAGA para clínica de estética. CV: recrutamento
clinica2020@gmail.com

RECEPCIONISTA
SELECIONA-SE

TR LUIZ FERNANDO
99981-4010 lfscendron
@hotmail.com

EMPREGO JÁ !
INÍCIO IMEDIATO !

GRUPO PH6 Taguatinga seleciona 12 pessoas com ou sem experiência para várias funções na área comercial.
Exigido: acima de 18
anos, 2º grau completo,
disponibilidade de horário. Ganhos a partir de
R$ 1.200,00, comissões, ajuda de custo e
treinamento. Candidatos
com veículo próprio terão um ganho adicional
de R$ 1.200, + combustível. Envie seu currículo
e agende sua entrevista
com nosso RH. Whats:
(61) 9.9968-9661
REPRESENTANTE COMERCIAL c/ experiência. CV p/: gerenciafoto
show@gmail.com
SALGADEIRO(A)PRECISO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com
SECRETÁRIA P/ LOJA
de Veículos em Taguatinga. Enviar Currículo para: rh.atendimentoloja
@gmail.com
SERRALHEIRO c/
experiência em comunicação visual, instalação
e acabamento. TrabalharnoVaparaisoCurrículo Zap : 98417-3573
TECNICO ELETRONICA e ou auxiliar com experiencia em conserto
de equip. em bancada
99396-5121
TÉCNICOCOMEXPERIÊNCIA em instalação
de sistemas de telefonia, antena coletiva e rede. Enviar currículo p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
TÉCNICO DE AR Condicionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
SERRALHEIRO c/
experiência em comunicação visual, instalação
e acabamento. TrabalharnoVaparaisoCurrículo Zap : 98417-3573
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TÉCNICO(A) DE
ENFERMAGEM

ESTAMOSRECRUTANDO Técnicos(as) de Enfermagem para atuar
em assistência domiciliar / regime de Home Care. Os interessados(as)
entrar em contato através do número (61)
99979-0034
TECNICO ELETRONICA instalaçãoe manutenção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
TÉCNICO EM SEGURANÇA eletrônica c/ experiência. Salário + benefícios. CV no e-mail:
tulio@tsas.com.br
TÉCNICO MANUTENÇÃO de impressoras laser e jato de tinta. TrabalharnoVaparaisoCurrículo Zap : 98417-3573
VENDEDOR(A) PRECISO p/ marmoraria . Cv
p/: vagassahara@gmail.
com
VENDEDOR(A)C/EXPERIÊNCIA em vidros temperados c/ CNH e veículo próprio. CLT Fixo + comissão + VA + aux combustível. Cv p/: vagas.
taguabox@gmail.com /
whatsapp 99133-5195
VENDEDOR(A) CONTRATA-SE p/ Empresa
de Material de Construção Bona Casa - Av 26
de Setembro (61)
99973-0698
VENDEDOR(A) MEI
Cv: administrativo
@descomplica
recuperadora.com.br
VENDEDOR(A)COMUNICAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br

VENDEDOR (A)
INTERNO
CONTRATA-SE

PARA LOJA DE Móveis infantil em Shopping. Excelentes ganhos. Interessados enviar currículo para:
sucessocomercio5@
gmail.com
VENDEDOR (A) CONTRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com
CUIDADOR(A),ATENDIMENTO e Serviços Gerais. para trabalhar em
Instituição de Idosos em
Sobradinho. CV p/: inst
contrata@gmail.com
EXECUTIVO DE VENDAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
GERENTE COMERCIALparaClínicaOdontológica 61-982064142
SECRETARIA COMERCIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br
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NIVEL SUPERIOR

ASSISTENTES E ANALISTAS Contábil / Fiscal / Pessoal Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com
CONSULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arvense Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com
CONTADOR(A) CONTRATA-SE para escritórioContábilcomexperiêncianoDepartamentoContábil. Interessados na vaga enviar currículo p/ o
e-mail:
selecao
contador2022@gmail.
com
CONTADOR(A) CONTRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com
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NIVEL SUPERIOR

ENGENHEIRO(A)CLÍNICO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com
ESTAGIÁRIO DE DIREITO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
ESTAGIÁRIO MARKETING . Currículo c/ portfólio p/: selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO PEDAGOGIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com
FISIOTERAPEUTAPRECISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207
GERENTE DE MARKETING Currículo: novab.
curriculos@gmail.com
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PROFESSOR(A) DE INGLÊS p/ Asa Norte. Enviar CV: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A) DE INGLÊS para Colégio Arvense Asa Norte. Interessados: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A)/ESTAGIÁRIO p/ escola de reforço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
gmail.com
SUPERVISOR(A) DE
COBRANÇA c/ exper.
Cv: renatarosa.sec
@gmail.com
VISITADOR(A) MAGISTRAL CV: atendimento
benditaformula@gmail.
com
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ESTAGIO DE INGLÊS
Empresa Colégio Arvense na Asa Norte, 2 vagas selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO EM PEDAGOGIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessados: selecaoarvense
@gmaillcom

6.2

PROCURA
POR EMPREGO

6.2

NÍVEL BÁSICO

OFEREÇO MEUS SERVIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora exper/refer 998185408
OFEREÇO MEUS SERVIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora exper/refer 998185408
6.3

ENSINO E
TREINAMENTO
SERVIÇOS

NÍVEL BÁSICO

AULA PARTICULAR

MOTORISTA E CASEIRO Ofereço meus serviços, refer/ experiência
3625-3212/ 99679-4545

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

6.3

CURSOS

CURSOS
CURSO DE ESPECIALISTA em Departamento Pessoal e eSocial
100h 61-984459373
DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superior (35) 99185-9507
BOLSAS DE ESTUDOS de 90% para o Ensino Fundamental ou MédioO 64-993238388
ENSINO MÉDIO , TÉNICO, SUPERIOR 2022
35-991484079
CURSO DE ESPECIALISTA em Departamento Pessoal e eSocial
100h 61-984459373

COMUNICADO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Nesta sexta-feira 15/04 e sábado 16/04,
excepcionalmente, as lojas e Central de Anúncios
do Classificados do Correio Braziliense estarão
fechadas. Segunda-feira dia 18/04 retornaremos
com o atendimento normal.

Desejamos a todos uma

Feliz
OU LIGUE :

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contábil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br
ASSISTENTEDECOORDENAÇÃO Colégio Arvense local Asa Norte.
CV p/: selecaoarvense
@gmail.com
ASSISTENTE DE INFORMÁTICA Cv p/:
epmb400@gmail.com

Aponte a câmera do seu celular para o
QR-Code e nos siga nas redes sociais.

