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COM APENAS 24 ANOS DE IDADE, O CANTOR  GUSTAVO MIOTO 

CELEBRA A CARREIRA DE RÁPIDA ASCENSÃO COM O REGISTRO 

AUDIOVISUAL SEM CORTES E
M JAGUARIÚN

A — A PRIMEIRA ESTREIA 

DE DEZ PROJETOS QUE O ARTISTA LANÇARÁ AO LONGO DE 2022

 » *ISABELA BERROGAIN

Editor: José Carlos Vieira

josecarlos.d
f@dabr.com

.br

Muita gente nunca 

teve a oportunidade 

de assistir um show 

meu, então a gente 

quis mostrar tudo para 

a galera se sentir um 

pouco parte disso. 

Sendo o primeiro rodeio 

da volta, com 40 mil 

pessoas, a gente sentiu 

que era um negócio que 

tinha que ser registrado. 

Foi assim que nasceu a 

ideia de gravar 

Sem cortes”

Gustavo Mioto, cantor

ambos com novo repertório. “Nós 

teremos vários projetos diferen-

tes, em que vamos gravar muitas 

coisas inéditas. Eu acho que esse 

ano sairão umas 20 músicas iné-

ditas, isso é coisa demais. Eu cos-

tumava, a cada dois anos, gravar 

umas 12, 15 músicas. Gravar 20 

em um ano só, para mim, é um 

absurdo”, admite o cantor. Além 

disso, o sertanejo planeja estrear 

ainda em 2022 o projeto Pé na 

Areia e o festival Solteiro Não Trai. 

“Esse é o grande lance de ser a co-

memoração dos dez anos, o ano 

comemorativo. A gente queria vir 

com muita novidade”, revela.

Mesmo com os desafios trazi-

dos pelos lançamentos, é um alí-

vio para Mioto voltar a estar na 

ativa após os meses de pandemia. 

“Eu senti que foi um buraco, para 

mim, o período de pandemia. Eu, 

fora do palco, sou um cara intros-

pectivo e às vezes acabo guardan-

do muita coisa. No palco é onde 

eu libero tudo isso, é onde eu de-

sabafo, me livro de tudo, é onde 

eu me divirto mais, então aquilo 

me fez falta demais. Eu senti fal-

ta de viajar todos os dias para to-

car, essa troca com a galera me 

faz muito bem”, diz. “A pandemia 

fez um buraco em mim, me fez 

carregar um peso muito grande 

nas costas nesses dois anos, en-

tão voltar para os palcos, mes-

mo que devagar, tem sido uma 

terapia”, reconhece.

O período de isolamento so-

cial foi a primeira vez em que 

Gustavo Mioto ficou longe dos 

palcos desde os 14 anos, idade 

em que deu início à carreira co-

mo artista. “O bônus e o ônus 

de começar cedo acabam cul-

minando na mesma coisa, que é 

o tempo. Quando você começa 

cedo, você perde muito tempo 

da sua vida. Você perde coisas 

como a faculdade, até mesmo 

o colegial. Mas, ao mesmo tem-

po que você perde tempo, você 

também ganha”, relata.

“Eu tive muito tempo para tra-

balhar, então isso fez com que as 

coisas acontecessem na minha 

vida muito cedo, mas eu tive 

pouco tempo para viver. Isso 

é o bônus e o ônus para mim. 

Hoje eu me sinto feliz de tudo 

já ter acontecido para mim, a 

gente sabe que dentro da músi-

ca só 0,0001% das pessoas con-

seguem ser bem-sucedidas, en-

tão é realmente um privilégio 

ser tão novo e já ter conquista-

do tudo isso. Te dá uma paz de 

estar no caminho certo”, alega.

Apesar da carreira consolida-

da — o sertanejo conta com mais 

de 2 bilhões de visualizações no 

YouTube e quase 4 milhões de 

ouvintes mensais no Spotify —, 

Mioto ainda procura se superar 

a cada lançamento. “Se a gente 

não quiser se superar, meio que 

perde a graça. Hoje eu sou um 

pouco mais tranquilo com nú-

meros, eu tenho percebido que 

eles podem mentir para a gente, 

podem iludir. Devagarinho eu 

tenho entendido isso e ficando 

mais tranquilo”, assegura.

“Eu parei de prestar atenção 

nos números e comecei a pres-

tar atenção só na frente do pal-

co. Se eu chegar no palco e a ga-

lera cantar muito alto, é o que va-

le, independente dos números”, 

compartilha. “Isso virou um co-

mércio e música, para mim, não 

é comércio. Música não pode ser 

isso. Eu parei de pensar um pou-

co nesses números exatamen-

te por conta disso, porque quem 

compra música é o ouvido e 

não posições nas paradas 

musicais”, completa.

Pensando nos próxi-

mos dez anos, Gustavo 

Mioto promete muito 

mais música. “É claro 

que a música é uma 

parte de mim e minha 

vida ainda estará giran-

do em torno disso daqui 

dez anos. É o que eu so-

nho em fazer desde guri e é 

o que eu sonho em fazer até 

o último dia”, finaliza.

C
om o lançamento do re-

gistro audiovisual Sem 

cortes em Jaguariúna, o 

cantor e compositor pau-

lista Gustavo Mioto abre os tra-

balhos do chamado “Ano X”, pe-

ríodo de comemoração de seus 

dez anos de carreira. Disponibi-

lizada na íntegra e gratuitamen-

te no YouTube, a produção regis-

tra a apresentação de Mioto no 

Jaguariúna Rodeo Festival, em 

São Paulo, realizado no fim de 

2021. Ao longo de 2022, o artista 

tem como objetivo apresentar 10 

diferentes projetos celebrando a 

última década.

“A experiência dos 10 projetos 

tem sido gastrítica”, brinca Mio-

to em entrevista ao Correio. “Eu 

não sei nem como a gente vai ar-

rumar tanta coisa assim, mas es-

tou muito animado para conse-

guir. Acho que vai ser o ano que 

eu mais vou produzir na minha 

vida e isso é muito legal, muito 

desafiador”, avalia.

A disponibilização gratuita na 

internet de um show completo 

do sertanejo foi a forma que o 

cantor encontrou de presentear 

os fãs que nunca tiveram a opor-

tunidade de vê-lo em cima dos 

palcos. “Muita gente nunca teve 

a oportunidade de assistir um 

show meu, então a gente quis 

mostrar tudo para a galera se 

sentir um pouco parte disso”, 

conta. “Sendo o primeiro ro-

deio da volta, com 40 mil pes-

soas, a gente sentiu que era um 

negócio que tinha que ser re-

gistrado. Foi assim que nasceu 

o Sem cortes”, complementa.

Ao longo do repertório, Gus-

tavo Mioto reúne novas faixas, 

grandes sucessos da carreira e 

covers de músicas dos mais va-

riados gêneros musicais. No en-

tanto, o momento mais emocio-

nante da apresentação é emba-

lado por Restrição sentimental, 

parceria de Mioto com a canto-

ra Marília Mendonça. “Estar em 

uma das últimas músicas que a 

Marília gravou é uma honra, es-

tar em uma das músicas que ela 

já gravou na vida já seria uma 

honra”, afirma. A cantora de ape-

nas 26 anos foi vítima de um aci-

dente de avião em novembro de 

2021 e morreu três meses após 

o lançamento da colaboração.

Planos fut
uros

Após a estreia do Sem cortes 

em Jaguariúna, Mioto tem pla-

nos de disponibilizar na inter-

net mais dois shows na íntegra, 
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A democracia 
celebra Macron

Vitória foi confirmada com 58,6% dos votos para o candidato 
de centro. Ele contou com ajuda dos eleitores da esquerda, que 
optaram por um presidente alinhado com a União Europeia e 
afastaram a extrema-direita de Marine Le Pen. PÁGINA 9 

TSE registra um aumento de 25,4%, nos 
primeiros três meses de 2022, na quantidade 

de pessoas com menos de 18 anos que se 
alistaram para votar em outubro. No DF, a 

procura é menor. PÁGINAS 3 E 13 

Marco Aurélio defende 
decisão de Bolsonaro

Jovens buscam 
título de eleitor

PÁGINA 5

Gordofobia, um mal que 
precisa ser combatido

Ministro aposentado do STF destaca que “o ato do presidente (o indulto a Daniel Silveira) é soberano e não fica sujeito à impugnação do 
Judiciário”, mas ressalta que decisão abre uma nova crise entre os poderes. “O que começa errado tende a se complicar”, acrescenta

PÁGINA  4

SERTANEJO 
renovado

Sucesso nas plataformas 
musicais, Gustavo Mioto 
conquista fãs. PÁGINA 22 

Santos lidera o Brasileirão

Exposição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 
conta a história do Distrito Federal nas capas do Correio, 

que, assim como Brasília, celebra 62 anos. Espaços 
interativos fazem sucesso com as crianças e adultos.  

PÁGINA 17

Memórias candangas

“A rejeição ao Doria 
vem melhorando”

Presidente do PSDB de São Paulo 
acredita que o adiamento da reunião 
para definição da terceira via favorece 

João Doria. “É importante registrar 
que as maiores rejeições do país 

são daqueles que estão liderando as 
intenções de voto”, destaca.

Confira dicas do auditor fiscal 
José Carlos Fernandes para 
evitar erros na hora de fazer 
a declaração do Imposto de 

Renda. PÁGINA 6

PÁGINA 2

CB.Poder

Desembargador Roberval Belinati, novo 
presidente do TRE-DF, é o entrevistado de 

hoje, às 13h20, no programa CB.Poder, uma 
parceria com a TV Brasília.

Atenção! Fuja da

malha fina

Obituário

Adeus a Léo 
Sebastião David

Pioneiro de Brasília, ele foi 
um dos responsáveis por 

fundar o Iate Clube 
em 1960. PÁGINA 15

Arquivo pessoal

Entrevista / MARCO VINHOLI

Rainha de bateria 
da escola de samba 
Acadêmicos do 
Grande Rio, a atriz 
brilhou no desfile 
da Sapucaí, na 
madrugada de 
domingo. PÁGINA 5

Depois de 3 x 0 contra o América-MG, o 
Peixe ultrapassa o Galo. PÁGINA 20 

SUPERESPORTES
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Todo o 
esplendor de

Paolla 
Oliveira

 Ivan Storti/Santos FC
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ELEIÇÕES /

Impasse tucano adia 
encontro da 3ª via

Desentendimento entre Doria e o presidente do PSDB, Bruno Araújo, leva ao cancelamento do jantar dos 

U
ma reunião para debater 
os rumos de uma candida-
tura unificada do autode-
nominado centro demo-

crático, a chamada terceira via, 
marcada para esta segunda-feira 
acabou adiada. O encontro, agen-
dado pelo ex-governador e pre-
sidenciável, João Doria (PSDB), 
não vai ocorrer, 
o f i c i a l m e n t e, 
por “desencon-
tro de agendas”.

A princípio, 
estariam no jan-
tar os presiden-
tes do PSDB, 
Bruno Araújo; 
do MDB, Baleia 
Rossi; do União 
Brasil, Lucia-
no Bivar — que 
também é o no-
me da legenda para integrar a 
chapa única —; e do Cidada-
nia, Roberto Freire. Ainda que 
anunciado por Doria, o convi-
te não teria chegado a todos os 
caciques. Segundo correligio-
nários do tucano, Bruno Araú-
jo não foi convidado e, assim, 
não participaria do encontro.

A ideia de Doria, no entan-
to, seria “dar um recado polí-
tico” frente aos outros líderes. 
“O movimento do Doria é para 
parecer que ele está como pro-
tagonista da campanha. Mas o 
presidente de qualquer partido 
no Brasil é o verdadeiro che-
fe da campanha porque, pela 
legislação, quem comanda a 
destinação de verbas é o pre-
sidente do partido”, afirmou 
uma fonte próxima à cúpula 
do partido.

Outra questão para o adia-
mento seria a incompatibilida-
de de agendas com os pré-can-
didatos Simone Tebet (MDB) e 
Luciano Bivar. A assessoria da 
senadora informou não ter co-
nhecimento sobre o convite, 
mas ela está em São Paulo pa-
ra assuntos na capital e tem 
agenda marcada em Brasília à 
noite “há bastante tempo”. Se 

houve convite, 
não entrou nos 
planos da parla-
mentar. Já Bivar 
não respondeu 
aos contatos da 
reportagem até 
o fechamento 
desta edição.

No texto so-
bre o cancela-
mento do jan-
tar, enviado à 
imprensa pe-

la assessoria de Doria, diz que 
“nova reunião será agendada 
para possibilitar a presença de 
todos (PSDB, MDB, União Brasil 
e Cidadania). A pauta prevista é 
a discussão de critérios e cami-
nhos para um projeto único de 
esperança para o Brasil e para 
os brasileiros”.

Também havia sido venti-
lado que o ex-governador do 
Rio Grande do Sul Eduardo 
Leite e o ex-presidente Mi-
chel Temer, que têm mantido 
conversas com praticamente 
todos os pré-candidatos, es-
tariam presentes. Contudo, 
segundo a assessoria de am-
bos, mesmo que houvesse o 
encontro, eles não iriam. O 
emedebista está a caminho 
dos Estados Unidos e o gaú-
cho permanece no Sul.

 » CRISTIANE NOBERTO

Assessoria de Doria ficou responsável por avisar sobre cancelamento: “desencontro de agendas” é o motivo oficial divulgado

Pablo Jacob

O 
futuro da terceira via ar-
ticulada pelos partidos 
de centro PSDB, União 
Brasil, MDB e Cidadania 

segue indefinido. Com o adia-
mento da reunião entre os pre-
sidentes das quatro legendas, os 
critérios de escolha dos nomes 
da chapa dos quatro partidos se-
guem indefinidos. Critérios esses 
que são fundamentais para as 
pretensões do ex-governador de 
São Paulo João Doria, que quer 
emplacar um novo coordenador 
de campanha, o presidente do 
PSDB paulista, Marco Vinholi. 

Em entrevista ao Correio, Vinho-
li disse que a campanha de Do-
ria entrará em nova fase, a partir 
desta semana. O pré-candida-
to tucano, que tem a viabilida-
de eleitoral questionada inclu-
sive por tucanos, iniciará uma 
série de viagens pelo país para 
tentar melhorar nas pesquisas 
de intenção de votos e negociar 
apoios e palanques regionais. A 
ideia de Vinholi é resgatar o João 
gestor, aquele que tem soluções 
para os problemas das pessoas. 
O novo coordenador tem menos 
de um mês para fazer de  Doria 
o representante do campo de-
mocrático.

 » VINICIUS DORIA

Marco Antonio Cardelino/al.sp.gov.br

"João gestor é a cara da nossa campanha"

 »Entrevista | MARCO VINHOLI | Presidente do PsdB-sP

Como vai ser a retomada da 
campanha do Doria, com o 
senhor no comando?

Nós temos a dinâmica de muita 
agenda pelo país, Doria vai rodar 
o Brasil em pré-campanha nes-
te próximo período, vai tratar da 
montagem dos palanques esta-
duais, a montagem de um progra-
ma econômico pujante para dimi-
nuir a inflação e apresentar solu-
ções para a distribuição de renda, 
para a retomada do desenvolvi-
mento. Esse é o foco principal des-
te momento. Evidentemente, se-
guir dialogando com o centro de-
mocrático na possibilidade da for-
mação de uma candidatura con-
junta e, aglutinando forças e am-
pliando essa maioria que tivemos 
na definição das prévias.

Como o senhor vê a posição de 
Eduardo Leite, em relação ao 
apoio a Doria?

No meu entendimento, se so-
lidifica mais a posição que foi 
dada no fim das prévias. Eduar-
do Leite já havia declarado apoio 
a João Doria, vencedor das pré-
vias do partido. Esse é o ponto 
fundamental e, no meu entendi-
mento, é o ponto correto de um 
partido que valoriza a democra-
cia interna.

Doria se considera o legítimo 
cabeça de chapa nessa 
negociação? Ou ele vai  
reduzir o tom e tentar convergir 
para uma saída unificada?

Ele venceu as prévias, tem 
a legitimidade como o único 

pré-candidato do PSDB e, den-
tro desse processo legítimo, um 
marco importantíssimo para o 
partido, há a valorização da de-
mocracia interna. Paralelamen-
te a isso, temos a construção 
conjunta que está se dando no 

campo do centro democrático, 
evidentemente respeitando to-
dos os pré-candidatos. Mas eu, 
como coordenador da campa-
nha, tenho que dizer que, hoje, 
se consegue enxergar uma evo-
lução de Doria nas pesquisas, ele 

é o mais bem posicionado neste 
momento, já teve um crescimen-
to nas pesquisas da semana pas-
sada, e a gente espera que isso 
possa ser uma constante pra re-
presentar esse campo democrá-
tico como uma alternativa viável 
frente à polarização radical de 
Bolsonaro e Lula. Evidentemen-
te, respeitando a posição dos ou-
tros partidos. Nós vamos discu-
tir em conjunto, estabelecer cri-
térios para que essa decisão pos-
sa ser uma decisão que viabilize 
uma solução para o Brasil.

O que o senhor pretende  
fazer para mudar a imagem  
do ex-governador em relação 
aos índices de rejeição?

É importante registrar que, ho-
je, as maiores rejeições do país 
são daqueles dois que estão em 
campanha liderando a intenção 
de voto, Lula e Bolsonaro, fruto 
dessa polarização do momento. 
A rejeição ao João Doria vem me-
lhorando, a gente viu nas pesqui-
sas uma melhora nesse indica-
dor — de 20% de fevereiro para 
cá — e acho que isso é uma ten-
dência, seguir melhorando. O que 
nós vamos fazer é seguir pautado 
pela verdade, pela coerência, de-
monstrando cada vez mais a im-
portância que foi a luta pela va-
cina feita aqui (em São Paulo) 
por João Doria, a responsabili-
dade frente ao combate da pan-
demia, ao desenvolvimento eco-
nômico que ele pode alavancar, 

sobretudo neste momento duro 
que nós passamos, gerando em-
prego e renda, destoando dos ín-
dices nacionais. Essa verdade, de-
monstrada de modo transparente 
para a população, vai melhoran-
do esses indicadores e apresen-
tando Doria como uma alterna-
tiva viável frente a esses dois po-
los radicais postos no país.

Como é a relação  
com a equipe de marketing  
do pré-candidato?

Tenho uma ótima relação, a 
equipe é muito bem articulada, 
(o marqueteiro) Lula Guimarães 
é um profissional muito experi-
mentado, fez com muito sucesso 
a campanha de João para a pre-
feitura de São Paulo, tem tudo 
para ter sucesso nessa campanha 
também. Convivi com Lula Gui-
marães nesse período da cam-
panha da prefeitura, em campa-
nhas municipais.

A campanha do  
PSDB já tem cara?

Tem, sim. Essa cara passa 
por apresentar a trajetória do 
João como alguém que, de fato, 
pode ser o gestor do Brasil. O 
João trabalhador pode, de fato, 
dentre as candidaturas postas, 
ser a melhor alternativa para 
melhorar a vida das pessoas. É 
o João trabalhador, o João ges-
tor, o João que vai na realida-
de das pessoas. Essa é a cara da 
nossa campanha.

partidos que buscam uma candidatura do autodenominado centro democrático. Não há nova data prevista

160 
Quantidade de dias que 

faltam para a realização 
do primeiro turno das 
eleições presidenciais, 

marcado para 2 de outubro

Palanques

O encontro seria um teste 
de resiliência para João Doria, 
que agora disputa a cabeça na 
chapa do centro democrático 
com Simone Tebet. Ainda que 

a carta de Eduardo Leite na 
semana passada, ao qual afir-
mou apoio ao paulista na cor-
rida pelo Planalto, tenha dado 
uma trégua na disputa entre os 
dois pela vaga pelo partido, o 
gaúcho — que renunciou ao 

cargo no Rio Grande do Sul — 
ainda pode ser a candidato a 
vice em uma chapa com a se-
nadora.

Na pauta do encontro, ain-
da estava o debate sobre palan-
ques regionais, especialmente 

para não dificultar os arranjos 
locais. Nesse aspecto, Tebet le-
va vantagem em razão da bai-
xa rejeição e da capilaridade do 
MDB, que tem estrutura monta-
da na grande maioria dos muni-
cípios do país.
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Corrida para 
tirar o título

Nos primeiros três meses de 2022, TSE registra um aumento de 25,4% na quantidade de jovens com 

I
sadora Luiza Ferreira de Sou-
za tem 15 anos e, até dois 
meses atrás, vivia em Mon-
senhor Horta, distrito de 

Mariana, em Minas Gerais. De 
acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a região tem 1.740 ha-
bitantes, na qual 889 são mu-
lheres. A cidade é parte da his-
tória do Brasil, mas hoje não 
é a mais badalada do circuito 
histórico mineiro. Considerada 
área rural de Mariana, a maio-
ria de seus moradores ganha 
a vida pela atividade agrícola. 
Foi nesse contexto que Isadora 
cresceu. A menina, que é apai-
xonada pelo estudo da história, 
quando soube que a lei permi-
tia — mesmo sem os 16 anos 
completos — antecipar a retira-
da do título de eleitor, fez ques-
tão de realizar o processo.

“Você está vendo que a his-
tória está se repetindo ao longo 
do tempo. Nós, jovens, somos 
os que podemos mudar, por-
que uma pessoa mais velha já 
tem a concepção de mundo fei-
ta. Desde que eu era mais no-
va, tinha interesse em ter a mi-
nha voz e fazer minhas próprias 

escolhas. Sempre fui uma crian-
ça que assistia ao jornal e gos-
tava de acompanhar a política. 
Assim que descobri que poderia 
tirar o título, já quis. Falei com 
os meus pais e não pedi, só avi-
sei que ia tirar. Meu pai me su-
geriu tirar depois, mas eu expli-
quei que tento me conscientizar 
o máximo que posso e, por isso, 
fazia questão”, comentou.

Decidida, Isadora foi com a 
mãe até o cartório eleitoral. “Ao 
mesmo tempo que tenho um pai 
machista, tenho uma mãe muito 
empoderada, que vai contra tu-
do isso. Então, desde o início, me 
apoiou e foi comigo tirar o título. 
Minha mãe me ensinou que não 
se deve votar nulo e branco, pelo 
fato de que foi muito difícil, prin-
cipalmente para nós, mulheres, 
termos direito de tirar o voto di-
reto”, explicou. Isadora detalhou 
a sensação que teve ao ter o do-
cumento em mãos. “Cresci como 
cidadã. Foi uma sensação incrí-
vel”, despontou.

Isadora se informou pelo es-
tudo, mas também foi estimu-
lada pelas informações do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
A campanha do órgão para esti-
mular o alistamento de eleitores 
de 15 a 17 anos surtiu efeito. Só 
nos primeiros três meses deste 
ano, 1,1 milhão de adolescentes 

se cadastraram para participar 
do pleito de outubro. O número 
é bem maior que o registrado no 
primeiro trimestre de 2018, ano 
das últimas eleições presiden-
ciais, quando 877 mil jovens pro-
curaram a Justiça Eleitoral para 
garantir o direito de voto — um 
aumento de 25,4%. O prazo final 
para cadastramento na Justiça 
Eleitoral termina em 4 de maio.

No mês passado, o TSE pro-
moveu a Semana do Jovem Elei-
tor, para conscientizar o público 
da importância de participar do 
processo de escolha dos repre-
sentantes. Somente em 24 e 25 
de março foram emitidos mais 
de 90 mil títulos para quem tem 
menos de 18 anos.

Artistas 

Cientistas políticos apontam 
outro fator para explicar o au-
mento do interesse dos jovens: 
a campanha do TSE ganhou a 
adesão espontânea de artistas 
e influenciadores digitais, como 
a cantora Anitta. Mais próximos 
do diálogo com essa parcela da 
sociedade, eles ajudaram a re-
forçar a mensagem da impor-
tância do voto para a solução 
dos problemas do país, em um 
ambiente democrático.

Entre os jovens eleitores 

Alistamento de jovens é recorde nos três primeiros meses do ano, apesar do voto facultativo

Divulgação/TSE

 » TAINÁ ANDRADE
 » VINÍCIUS DORIA
 » ISABEL DOURADO*

(cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)

Por que as eleições são enganosas
Existe um entendimen-

to de que as redes sociais e a 
internet deram mais transpa-
rência à esfera pública e fran-
quearam ao homem comum 
uma participação mais ativa 
no processo político. Em cer-
tos aspectos isso é verdadeiro. 
Nas eleições para presidente 
da República, governadores e 
prefeitos, a população forma 
um juízo bastante consisten-
te do que está sendo decidido 
por meio de suas escolhas.

Nestas eleições, o núme-
ro de candidatos é reduzido, 
muitas vezes apenas dois 
e raramente mais do que 
cinco. É fácil compará-los 
e, afinal, decidir. As princi-
pais mensagens eleitorais 
ficam na memória. É muito 
comum que os eleitores se 
desiludam com o passar do 
tempo, mas isso faz parte 

do jogo democrático. Os jul-
gamentos humanos, como 
estamos aprendendo com as 
ciências da mente, são mui-
to influenciados por vieses e 
ruídos. Nesse campo, espe-
cialistas e homens comuns 
pouco se diferenciam.

Nas democracias, no 
entanto, os eleitos para exer-
cer o Poder Executivo não 
exercem o poder sozinhos. 
O governo é compartilhado 
com um outro corpo eleti-
vo, que é o parlamento. Se o 
Executivo e o Legislativo não 
agem de maneira cooperati-
va, o governo fica paralisado 
ou persegue objetivos con-
traditórios. Governos demo-
cráticos só podem funcio-
nar quando o Executivo tem 
maioria parlamentar. No 
sistema parlamentarista de 
governo, é a própria maio-

ria que governa, por meio 
de um primeiro-ministro de 
sua escolha e de sua con-
fiança. Se há divergência, cai 
o governo ou convocam-se 
novas eleições na busca de 
uma nova maioria.

Nos regimes presiden-
cialistas, quando há apenas 
dois partidos, é mais natural 
a formação de uma maioria 
associada ao governo. Quan-
do isso deixa de acontecer, o 
sistema entra em modo de 
crise, como vemos frequen-
temente nos Estados Uni-
dos. No Brasil, conseguimos 
o requinte de montar o mais 
caótico e disfuncional dos 
sistemas. O regime é presi-
dencialista, os partidos não 
são apenas dois, mas 25, e 
as eleições para presidente 
e governador são completa-
mente diferentes das eleições 

para deputados, embora rea-
lizadas no mesmo dia.

Nos países mais maduros 
e civilizados, as eleições para 
o parlamento são análogas 
às eleições para o Executivo. 
O país é dividido em distri-
tos eleitorais, tantos quanto 
o número de cadeiras, e em 
cada distrito uns poucos 
candidatos disputam uma 
eleição majoritária, para que 
o eleito represente a maioria 
da circunscrição. O eleitor 
do distrito conhece pessoal-
mente os candidatos, vidas, 
ideias e caráter político. Ao 
contrário do que acontece 
entre nós, o eleitor sabe em 
quem votou e por que votou. 
Este sistema não forma 
maiorias automáticas, mas 
como as eleições se realizam 
ao mesmo tempo, a influên-
cia do debate nacional é 

sempre dominante.
No Brasil, a eleição para 

deputados é uma forma de 
enganar a população. Os 
votos são contados para os 
partidos, além de para os 
candidatos, e o número de 
deputados em cada estado é 
definido pelos votos dos par-
tidos. O eleitor vota no can-
didato A e acaba elegendo B, 
que pensa exatamente o con-
trário de A, pois os partidos 
não escolhem seus candida-
tos pela afinidade de ideias, 
mas pelo potencial de votos. 
E quem é eleito pode, duran-
te o mandato, mudar de 
partido, como aconteceu há 
pouco, com 150 deputados, 
sem satisfação ao eleitor.

O presidente eleito, com 
mais de 50 milhões de votos, 
descobre que seu partido tem 
pouco mais de 10% da Câma-

ra dos Deputados. Para gover-
nar, procura cooptar o núme-
ro necessário para formar a 
maioria. Começa aí o comér-
cio parlamentar, cujas moe-
das são nomeações e verbas, 
se possível secretas. Políticas 
públicas, crescimento eco-
nômico, emprego, proteção 
social, tudo isto são palavras 
estranhas neste mercado som-
brio e, às vezes, clandestino.

Se o Brasil não mudar 
radicalmente a forma de ele-
ger seus deputados, nenhum 
governo vai governar para os 
brasileiros. Uma reforma desta 
natureza jamais será proposta 
pelo próprio Congresso. Meu 
temor é que um dia o povo 
tome consciência e se deses-
pere. Fica o aviso de quem já 
viu muitas coisas e acha que 
estamos muito próximos de 
algo que desconhecemos.

"SE O BRASIL NÃO MUDAR RADICALMENTE A FORMA 
DE ELEGER SEUS DEPUTADOS, NENHUM GOVERNO VAI 
GOVERNAR PARA OS BRASILEIROS"

POR ROBERTO BRANT

menos de 18 anos que se alistaram para votar em outubro, em comparação com a última eleição presidencial

Carol Yoki Pataxó tem 18 anos e 
é nativa do povo Pataxó, localiza-
do em Minas Gerais. Ela comen-
tou que não pesquisa sobre temas 
políticos, também acha que são 
poucas as pessoas que explicam 
sobre o assunto. Mas, com a as-
censão de Bolsonaro, a cada de-
claração do presidente dirigida 
aos povos indígenas, ela passou a 
entender a importância de estar 
inserida nesse ambiente. “Eu de-
cidi (tirar o título) porque eu vejo 
que tem muita coisa acontecen-
do que eu não concordo. Acho 
que eu deveria participar des-
ses governos, de quem está co-
mandando o meu país, porque, 
como eu sou nativa, eu acho que 
tenho que ter alguma influência 
no que vão fazer no meu territó-
rio, nas minhas florestas, em tu-
do”, compartilhou.

“O meu papel é o de mudar o 
que está acontecendo para as pró-
ximas gerações, igual meus an-
cestrais fizeram. E eles tentaram o 

máximo possível 
resistir para exis-
tir. Tentaram mu-
dar o que estava 
acontecendo, não 
deu muito certo. 
Ainda assim, eles 
tentaram e eu 
vou tentar fazer 
isso agora: mu-
dar o nosso futu-
ro para as próxi-
mas gerações. Eu 
acho que o voto 
vai mudar muita 
coisa, sim”, defi-
niu.

A sociólo-
ga Messenberg 
alerta, portanto, 
que apesar de 
os jovens terem 
uma posição po-
lítica mais clara, 
eles ainda se in-
teressam e se alinham a movi-
mentos sociais mais específicos 

de seu interes-
se, por isso esse 
pode ser, no ge-
ral, um voto di-
fuso. “Os jovens 
particularmen-
te têm uma po-
sição mais cla-
ra, pelo menos 
as pesquisas in-
dicam um maior 
descrédito em 
c o n s i d e r a ç ã o 
do governo Jair 
Bolsonaro como 
ruim e péssimo. 
E também é fá-
cil entender essa 
rejeição frente à 
própria política 
do governo em 
relação ao Mi-
nistério da Edu-
cação e mesmo 
na condução da 

pandemia. Então, nesse sentido, 
eles são muito disputados pela 

oposição para que eles (jovens), 
antes de mais nada, se cadas-
trem e efetivamente se tornem 
uma massa de votos contra o go-
verno”, conjecturou.

No balanço do mês de mar-
ço, o aumento de registros do 
TSE para faixa etária entre 16 a 
18 anos foi 45% maior do que a 
quantidade de alistamentos de 
fevereiro: de 200 mil para 290 
mil. Caso abril repita os números 
do mesmo mês de 2018, quan-
do houve 290 mil novos regis-
tros, as próximas eleições po-
derão ter mais de 2 milhões de 
jovens aptos a votar. Um núme-
ro que não vai ser ignorado por 
partidos e candidatos, mas ain-
da é distante dos 2,5 milhões de 
adolescentes inscritos na Justi-
ça Eleitoral uma década atrás, 
em 2012. (TA, VD e ID)

LEIA MAIS SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NA 
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Recado para o futuro

Carol Pataxó: “Meu papel é mudar o que está acontecendo”

Divulgação

Eu acredito 
que esteja com 
os jovens a 
perspectiva de 
mudança social 
porque são 
eles que ainda 
trazem o espírito 
e o desejo da 
transformação"

Débora Messenberg, 
socióloga e professora 

da UnB

contabilizados pelo TSE está 
Anabel Almeida, 17 anos, estu-
dante da unidade de ensino pú-
blica do Recanto das Emas. No 
último ano do ensino médio, ela 
diz que foi incentivada a tirar o 
título. “Acho importante os jo-
vens fazerem esse movimento 
para contribuir com a democra-
cia brasileira. Também fiz o títu-
lo porque quero ajudar a tirar o 
Bolsonaro do poder. Se todos os 
adolescentes que eu conheço vo-
tassem contra ele, eu tenho cer-
teza que já seria uma grande aju-
da”, declarou.

Débora Messenberg, sociólo-
ga e professora da Universidade 
de Brasília (UnB), observa que 
essa dificuldade inicial de in-
cluir o jovem e fazer com que 
ele tenha iniciativa em relação 
à vida pública pode vir de um 
sentimento coletivo de desin-
teresse da sociedade à política 
institucional. Portanto, ela de-
fende que o estímulo à educa-
ção política deve começar des-
de a infância, por uma perspec-
tiva de ação coletiva.

“Primeiro é preciso desmis-
tificar que a política é algo ruim 

ou algo externo a nós e esclare-
cermos que a política a gente faz 
diariamente, seja percebendo is-
so, seja não percebendo. E, de 
outra forma, mostrar que é im-
portante essa participação ativa 
na vida pública. Por isso, quanto 
mais cedo, melhor. Eu acredito 
que esteja com os jovens a pers-
pectiva de mudança social, por-
que são eles que ainda trazem o 
espírito e o desejo da transforma-
ção”, complementou.

* Estagiária sob a supervisão 
de Vicente Nunes
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 » Michelle Portela o ministro luís roberto 
Barroso, do StF, acolheu um 
pedido da Procuradoria-Geral 
da república e determinou 
a remessa à Polícia Federal 
de documentos e provas 
que constam no relatório da 
cPi da covid e implicam o 
presidente Jair Bolsonaro e 
aliados. o chefe do Ministério 
Público Federal, augusto 
aras, quer que a PF examine 
o conjunto probatório 
coletado pela cPi na busca 
de “provas individualizadas e 
destacadas” sobre a hipótese 
criminal de que Bolsonaro 
e uma série de aliados 
informaram publicamente a 
prática de crime no contexto 
da pandemia.

 » Documentos 
enviados à PF

O ministro Luís Roberto Bar-
roso, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), afirmou que não há "ne-
nhuma semelhança" entre os ca-
sos do deputado federal Daniel Sil-
veira (PTB-RJ) e do ex-ativista ita-
liano Cesare Battisti, extraditado 
em 2019, durante o Brazil Summit 
Europe 2022. O evento, organiza-
do pela universidade Hertie, em 
Berlim, também contou com par-
ticipação da ex-presidente Dilma 
Rousseff e o ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta.

Questionado sobre o indul-
to do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) ao parlamentar, o ministro 
disse que não poderia comen-
tar o caso específico, uma vez 

que está sendo discutido no Su-
premo, mas que iria "desfazer o 
equívoco" da comparação do in-
dulto com o caso Battisti, ressal-
tando por que seria injusto ex-
traditar Battisti, beneficiado pe-
lo ex-presidente Lula em 2010, 
quando não foi extraditado após 
decisão positiva do STF.

Cesare Battisti recebeu refúgio 
político e a tese da defesa alega-
va que os crimes pelos quais o 
ativista era acusado prescreve-
ram, disse o ministro. Além dis-
so, Barroso destacou que outros 
cidadãos receberam anistia pelos 
mesmos fatos e que o Battisti es-
tava sendo julgado na Itália duas 
vezes pelo mesmo crime, algo ve-
dado no Brasil.

"A tese (de defesa) nunca 

foi negativa de autoria. A te-
se era: o Brasil anistiou, os fa-
tos estavam prescritos e hou-
ve violação de devido proces-
so legal", disse Barroso. "Qual-
quer um pode achar o que 
quiser do caso Cesare Battisti, 
mas não há nenhuma seme-
lhança com o caso do deputa-
do que foi julgado na semana 
passada pelo Supremo."

Barroso também ressaltou 
que o Supremo sempre enten-
deu que a competência para 
extraditar ou não um cidadão 
estrangeiro é do presidente da 
República. "O Supremo apenas 
autoriza", disse. Em 2019, Bat-
tisti foi extraditado após o então 
presidente Michel Temer (MDB) 
autorizar a expulsão. Barroso 

Barroso descarta semelhanças

Casos de Silveira e Battisti não têm conexão, para Barroso

carlos Moura/ Sco/StF
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Ato é legítimo, 
diz Marco Aurélio

Ministro aposentado do Supremo defende que graça presidencial concedida por Bolsonaro ao deputado 
Daniel Silveira “não está sujeita a impugnação do Judiciário”, mas vê nova crise entre os Poderes

“o 
ato do Presidente da 
República é sobe-
rano e não fica su-
jeito à impugnação 

do Judiciário.” É o que avalia o 
ministro aposentado do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio Mello sobre a graça pre-
sidencial concedida pelo presi-
dente Jair Bolsonaro ao deputa-
do Daniel Silveira (PTB-RJ), na 
semana passada. Contudo, de 
acordo com o ex-ministro do STF, 
ato do chefe do Executivo culmi-
na em um “descompasso nefasto 
e negativo” e abre uma nova cri-
se entre os Poderes.

“O que começa errado tende a 
se complicar. Primeiro: a fala do 

Daniel, para mim, implica que-
bra de decoro. Segundo: o Su-
premo julgá-lo em que pese a in-
violabilidade quanto a palavras e 
opiniões. Terceiro: o presidente 
implementar a graça. Na verda-
de, o que deveria acontecer era 
pensar realmente na República, 
na desigualdade social que te-
mos e tentar corrigi-la e não ficar 
nesse antagonismo”, apontou.

Daniel Silveira foi condenado 
pelos ministros do STF, na quar-
ta-feira, a oito anos e nove meses 
em regime fechado. Ele foi acu-
sado de cometer atos antidemo-
cráticos ao ameaçar os magis-
trados da Suprema Corte em ví-
deos e pronunciamentos. No dia 
seguinte, Bolsonaro concedeu a 
graça presidencial ao deputado. 

Segundo Marco Aurélio, ain-
da que o parlamentar seja pró-
ximo do chefe do Executivo, não 
implica desvio de finalidade co-
mo acusavam partidos políti-
cos. “Ele (Bolsonaro) foi eleito, 
é o presidente do país. Podia 
implementar a graça e o fez. 
Podemos não gostar da atitude 
dele, mas foi um ato soberano 
do presidente da República. O 
que é benefício próprio? O fato 
de Daniel ser correligionário? A 
Constituição Federal não limita 
em si o benefício. Torno a afir-
mar que o presidente usou o po-
der que tinha”, afirmou.

Na mesma linha, a advoga-
da constitucionalista e mestre 
em direito público Vera Chemim 
explica que o Supremo tem a 

 » criStiane noBerto

“Descompasso nefasto e negativo”, vê ministro aposentado

 rosinei coutinho/Sco/StF

atuou como advogado de Bat-
tisti antes de ingressar no Su-
premo, em 2013. "Não fui mi-
litante italiano nem juiz neste 

caso. Eu era advogado. É um ex-
tremo de incultura confundir o 
advogado com seu cliente", dis-
se durante o evento.

competência constitucional pa-
ra processar e julgar parlamen-
tares. Já o presidente da Repú-
blica tem a competência priva-
tiva de conceder indultos. Caso 
não haja nenhuma ilegalidade 
no decreto de Bolsonaro, a gra-
ça permanece a Daniel.

“Assim, o que resta para o 

debate é a suspensão dos direi-
tos políticos, a perda do man-
dato e a consequente inelegi-
bilidade, que não são alcança-
dos pelo decreto. Quanto à sus-
pensão dos direitos políticos, a 
Carta Magna prevê que a perda 
do mandato será declarada pela 
Mesa da Câmara dos Deputados 

(...), assegurada a ampla defesa, 
no que se depreende que existe 
uma possibilidade (remota) de 
manutenção do mandato. Con-
tudo, a Lei da Ficha Limpa dispõe 
que a inelegibilidade decorre da 
condenação por um colegiado. 
Caso se entenda que a punibi-
lidade foi extinta, é possível que 
se mantenha elegível. Essa seria 
a questão que remeteria ou não 
ao xeque-mate”, afirmou.

Moraes como relator

Ao ser questionado sobre a le-
gitimidade de o ministro Alexan-
dre de Moraes relatar o julgamen-
to de Silveira, haja vista que foi al-
vo direto das ofensas e ataques, 
bem como da relação conturba-
da com o presidente Bolsonaro, 
Marco Aurélio disse que o parla-
mentar, na verdade, insultou to-
da a Corte. “Ele ofendeu a própria 
instituição, ofendeu a todos os 
ministros. O que incumbia o Su-
premo oficiar a Câmara e dizen-
do da quebra do decoro e preco-
nizando por um processo admi-
nistrativo político para o deputa-
do ser cassado”, comentou.

Doe seu Imposto de Renda para o
Hospital Pequeno Príncipe

Seu leão pode colorir a
vida de muitas crianças ATÉ

31/5

doepequenoprincipe.org.br

(41) 2108-3886 (41) 99962-4461

No Brasil, apenas 3,15% do potencial de doação de IR da
população foi destinado para instituições filantrópicas em
2020. Isso representamais de R$ 8 bilhões que poderiam
impactar o cenário da saúde no país.

E você, ao destinar seu Imposto de Renda para os projetos
domaior hospital pediátrico do Brasil, pode contribuir para
mudar essa realidade, de forma fácil e sem custos. Ajude a
transformar a vida demilhares de crianças e adolescentes.

Acesse doepequenoprincipe.org.br e veja como doar,
direto na declaração, até 31 demaio de 2022.

Contamos com você!
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GORDOFOBIA /

Na medida da justiça

Aumento de processos judiciais por casos de preconceito contra o corpo gordo evidencia o espaço 

 » MICHELLE PORTELA
 » ISABEL DOURADO*
 » RAPHAEL PATI*

A produtora Mariana Mussi teve dificuldades no mercado de trabalho por conta de suas medidas

Arquivo pessoal

ganho pela pauta nos últimos anos. Empoderamento e autoestima permeiam o debate, inclusive no mundo corporativo

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) registra aumen-
to considerável do número de 
pessoas contra empresas por 
causa da gordofobia. Há 414 
processos tramitando na Cor-
te, dos quais 328 deram entra-
da nos últimos dois anos.

Apesar de o Brasil não ter 
uma lei específica para punir 
quem pratica gordofobia, fica 
claro na Constituição brasilei-
ra que ninguém pode sofrer 
discriminação por nenhuma 
característica ou questão pes-
soal. O trabalhador que sofre 
qualquer tipo de preconceito 
no ambiente corporativo pode 
ter direito à indenização por 
dano ou assédio moral.

O caso de Valeska, que foi 
constrangida quando usava o 
transporte público para ir ao tra-
balho, levou a assistente de RH 
a questionar o treinamento re-
cebido pelos profissionais. Va-
leska sugere que os motoristas 
e cobradores participem de cur-
sos para fortalecer o caráter hu-
mano. “Seria muito bom se eles 
tivessem um treinamento sobre 
direitos e deveres, leis e diretrizes 
e também uma aula de humani-
dade”, aconselhou a assistente.

Rayane Souza, ativista con-
tra a gordofobia, e a advoga-
da Mariana Vieira se juntaram 
com o intuito de combater a 
gordofobia e desenvolveram o 
projeto Gorda na Lei. Segundo 
a ativista, as pessoas gordas so-
frem diversos empecilhos e es-
barram em barreiras não só so-
ciais como também estruturais. 
No mercado de trabalho, Raya-
ne destaca que é preciso consi-
derar dois pontos que dificul-
tam o combate do preconceito.

Ela ressalta que pessoas gor-
das têm uma dificuldade muito 
grande de conseguirem empre-
gos. “O corpo gordo, por muitas 
vezes, é associado à preguiça, e 
estes estereótipos só reforçam o 
preconceito diminuindo, assim, 
a chance de contratação.” Cien-
tes da dificuldade de contrata-
ção, essas pessoas têm medo de 
retaliações ou demissões, caso 
combatam a gordofobia, e aca-
bam se calando.

“É urgente frisar que a gordofo-
bia no ambiente de trabalho ense-
ja ações trabalhistas. Temos visto 
que a cada dia o judiciário, quan-
do demandado, tem entendido 
gordofobia como assédio moral e 
condenado esta conduta.”

Outro aspecto citado pela ati-
vista é a importância de que as 
empresas tenham uma ouvido-
ria, preparada não só para aco-
lher como caminhar junto ao 
funcionário e um código de con-
duta proibindo expressamente a 
prática de preconceitos.

Mercado de 
trabalho

ENTREVISTA / Malu Jimenez

Malu Jimenez é gorda, filósofa feminista, doutora em Estudos de Cultura Contemporânea e autora do livro 
Lute como uma gorda: gordofobia, resistências e ativismos.

O que é gordofobia?
A gordofobia é um preconcei-

to contra as pessoas gordas, é um 
estigma estrutural cultural e está 
institucionalizado em todas as 
esferas sociais. Acontece na fa-
mília, na igreja, na universidade, 
na escola, no mercado de traba-
lho, na saúde, está presente em 
todos os lugares. A forma que a 
gente pensa e se organiza e cons-
trói conhecimento é gordofóbico.

Dados do TST apontam 
que aumentou o número de 
processos contra empresas por 
gordofobia. Qual a sua visão a 
respeito?

A discussão sobre gordofo-
bia vem aparecendo cada vez 
mais. Esses processos são mui-
to importantes para dar visibi-
lidade e mostrar para a socieda-
de que esse tipo de preconceito 
atrapalha as pessoas no merca-
do de trabalho.

Qual a forma que a senhora mais 
observa de comportamentos 
gordofóbicos dentro das 
empresas? 

A gordofobia no mercado de 
trabalho atrapalha em diversas 
camadas. Desde a pessoa que 
está procurando emprego… A 
maioria da população gorda no 
mundo e no Brasil são mulheres 

pretas e periféricas, que têm difi-
culdade para chegar até o empre-
go. Primeiro, no transporte públi-
co, encontrar uma roupa, de che-
gar em uma entrevista e ter uma 
cadeira confortável em que ela 
possa sentar, então, são diversas 
camadas. Tem os uniformes nas 
empresas, a forma como as pes-
soas que contratam percebem o 
corpo gordo por causa do estig-
ma da gordofobia como pessoas 
doentes, preguiçosas, que sem-
pre acabam não sendo selecio-
nadas para as vagas de emprego.

Por que a gordofobia é tão 
presente no ambiente de 
trabalho?

A gordofobia é um estigma 
cultural. Infelizmente, ainda se 
tem essa visão de que as pessoas 
gordas passam o dia em casa no 
sofá vendo televisão e comendo 
fast-food. Na verdade, essas pes-
soas estão lutando para sobre-
viver e até buscar um emprego.

As empresas já têm buscado 
adotar ações para repudiar 
a gordofobia no ambiente de 
trabalho? 

Eu não conheço empresas 
que tenham ações efetivas con-
tra a gordofobia. A gente tem 
que começar mostrando às pes-
soas o que é a gordofobia, que 

ela existe, que ela acontece, co-
mo ela impacta as pessoas gor-
das. Informação, cursos para os 
funcionários e para toda equipe 
de uma empresa sobre gordo-
fobia são muito importantes. A 
gordofobia sempre ocorreu no 
ambiente de trabalho. Agora as 
pessoas estão falando sobre is-
so, estão denunciando ao Minis-
tério Público do Trabalho e es-
tão ganhando causas. Acredito 
que está ocorrendo uma maior 
visibilidade porque, quando vo-
cê não ouve falar e não conhe-
ce, a tendência é naturalizar a 
violência. Mas, quando a gen-
te começa a ver notícias e pes-
soas falando sobre isso, a gente 
percebe que isso não está certo 
e amplia-se um debate.

Como foi o processo de escrever 
um livro sobre o assunto?

O meu livro é resultado do 
processo de um doutorado de 
cinco anos na UFMT. Eu me de-
diquei a entender a gordofobia, 
que acontece desde muito cedo 
na vida das pessoas, desde a in-
fância, na adolescência, na fa-
se adulta e é muito repetitivo. 
Foi essencial para entender o 
que acontecia até comigo e com-
preender como é um processo 
violento viver na sociedade sen-
do uma pessoa gorda.

M
ais do que mero precon-
ceito, a gordofobia — jun-
ção dos termos “gordo” e 
“fobia” (medo ou aversão, 

em latim) — se tornou um proble-
ma para a sociedade e uma pauta 
recorrente nas redes sociais, onde 
as vítimas denunciam a violência 
sofrida. O debate, que antes costu-
mava ser apenas sobre saúde, leva 
a batalhas mais complexas, inclu-
sive com trabalhadores que recor-
rem à Justiça para garantir o direito 
de existir como bem entenderem.

Os comentários indesejados um 
dia encontraram resposta com a 
assistente de Recursos Humanos 
Valeska Macedo, de 35 anos. Ela 
acaba de vencer uma ação movida 
no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, pela qual foi indenizada 
em R$ 12 mil pela empresa de ôni-
bus Viação Piracabana, após ter si-
do constrangida pelo cobrador e o 
motorista na capital federal.

“Vamos deixar claro que nunca 
foi pelo dinheiro, mas pelo cons-
trangimento e pelo 
desapontamento 
pelo qual passei e 
por que nem todo 
profissional tem 
a mesma postu-
ra e respeito pelos 
usuários do servi-
ço público”, expli-
ca Valeska. “Sou 
muito feliz como 
eu sou, mas chega 
uma fase em que 
as coisas vão se di-
ficultando, pois o 
preconceito da so-
ciedade é muito 
grande”, explica.

A 5ª Turma 
Cível do TJDFT 
manteve, por 
maioria de votos, 
a condenação que 
obriga a empresa 
de transporte a pagar por danos 
morais. Valeska estava acompa-
nhada do irmão de oito anos e, 
após pagar a passagem, pediu ao 
cobrador que girasse a roleta e au-
torizasse seu embarque pela por-
ta traseira (de desembarque), algo 
comum a passageiros que sofrem 
de obesidade e têm dificuldade de 
atravessar a catraca.

De acordo com Valeska, o co-
brador negou a solicitação, assim 
como o motorista. “Os dois foram 
sarcásticos, mesmo após a inter-
venção de outros passageiros”, ex-
plica a vítima, que foi obrigada a 
fazer toda a viagem em pé, pois os 
demais assentos estavam ocupa-
dos por idosos. Além disso, passou 
todo o percurso preocupada com o 
irmão menor que ficou sozinho na 
parte traseira do ônibus.

Diante da situação, a assistente 
conta que ficou “desnorteada, tris-
te e constrangida”, e diz que a fa-
mília a aconselhou a processar a 

Viação Piracicabana, responsável 
pelo transporte no caso. “Todos fi-
caram revoltados no dia, me in-
centivando a processar a empresa 
e lembro que, na época, falei que 
não iria, pois não ia adiantar nada.”

Valeska não perdeu peso, mas 
ganhou coragem, bem como Ma-
riana Mussi dos Santos Infanti, pro-
dutora cultural de 28 anos, cineasta 
e diretora do documentário Gordos 
não vão para o céu — qual o poder 
de escolha de uma pessoa gorda?. 
Mariana já enviou mais de 300 cur-
rículos, mas nunca obteve retorno.

“Nunca tive meu primeiro em-
prego com carteira assinada”, expli-
ca a produtora. “Somente agora tive 
a oportunidade de ser eleita para o 
Conselho de Cultura da Prefeitura 
de Santos, mas não tenho uma ca-
deira adequada para trabalhar”, ex-
plica, ao ressaltar que o preconceito 
é um acompanhante da vida toda. 
“O documentário foi o meu traba-
lho de conclusão de curso. Durante 
a apresentação, fui duramente cri-
ticada por pessoas que colocaram 
em xeque a valia do tema e se a mi-
nha história era importante”, relata.

Sem um trabalho remunerado 
de carteira assina-
da, Mussi precisa 
ser criativa. Nos úl-
timos anos, criou o 
site GeekBlast.com.
br e foi revisora da 
GameBlast, uma 
revista eletrônica, 
ambos os ambien-
tes virtuais dedica-
dos à cultura nerd. 
“Mas todos vo-
luntários. Inclusi-
ve, uma das parti-
cipantes do docu-
mentário é jorna-
lista, na faixa dos 
40 anos, e nunca 
teve seu primeiro 
emprego.”

A jornalista 
amazonense Ma-
rice Rocha experi-
menta uma reali-

dade diferente aos 41 anos, noi-
va para o primeiro casamento. 
“Quando vejo pessoas falando da 
idealização de corpos perfeitos, 
acho tão pequeno ignorar a es-
sência do ser em relação ao ideal 
de corpo. Sou uma mulher preta 
e gorda. A autoestima não foi um 
processo criado com os aprendi-
zados da vida. Desde que me en-
tendo por gente, tive uma relação 
de amor comigo mesma”, ressalta.

Marice conta que o amadure-
cimento a deixou mais fortaleci-
da e empoderada, até em relação 
ao que vestir. “Nunca fui das cores 
sóbrias, sempre gostei do colorido, 
do estampado, do biquíni, do se-
xo com luzes e espelhos e evolução 
nas pistas de dança. Se isso, de al-
guma forma, incomoda alguém, 
o problema é desse alguém e não 
meu. Simples assim!.”

*Estagiários sob a supervisão 
de Carlos Alexandre de Souza

Sou muito feliz 

como eu sou, 

mas chega uma 

fase em que as 

coisas vão se 

dificultando pois 

o preconceito da 

sociedade é muito 

grande”

Valeska Macedo, 35 anos

Na noite de sábado, a Acadê-
micos da Grande Rio levou para 
a Sapucaí um samba-enredo em 
homenagem a Exu, o primeiro 
dos orixás. Rainha de bateria, a 
atriz Paolla Oliveira foi vestida 
de pombagira, considerada a re-
presentação feminina de Exu. A 
escola encerrou a apresentação 
aos gritos de “é campeã”. O des-
file foi parar nos assuntos mais 
comentados do Twitter. A escola 
também contou com a presença 
de diversos famosos. Além da ra-
inha de bateria, o namorado de-
la, Diogo Nogueira, também des-
filou, e os ex-BBBs Gil do Vigor, 
Camilla de Lucas e Pocah. 

O samba-enredo Fala, Ma-
jeté! Sete chaves de Exu, de  Ga-
briel Haddad e Leonardo Bora, 
destacou a bondade de Exu e 
buscou alertar para o equívo-
co de associar a imagem da en-
tidade com algo ruim. Exu veio 
representado pelo ator Demer-
son D’Alvaro.

Exu é o orixá que faz a comu-
nicação entre os humanos e as 
divindades, tanto para a Umban-
da quanto para o Candomblé. Já 
a pombagira é representada por 
uma mulher sensual e indepen-
dente. Ela é considerada uma 
mensageira entre o mundo dos 
humanos e o espiritual.

São Paulo

Na capital paulista, o domin-
go de sol animou foliões, que 
aproveitaram os blocos de car-
naval fora de época. Milhares 
estiveram presentes no Acadê-
micos do Baixo Augusta, no Va-
le do Anhangabaú, e também na 
Charanga do França, no bairro de 
Santa Cecília, entre outros gru-
pos que animaram o domingo.

O Acadêmicos do Baixo Au-
gusta contou com uma grande 
estrutura feita pela própria orga-
nização para receber 20 mil pes-
soas. Foram contratados mais de 
300 seguranças e 60 bombeiros. 

Bares e banheiros químicos fo-
ram montados no espaço. 

Rainha de bateria do Baixo 
Augusta, a atriz Alessandra Ne-
grini usou uma fantasia inspira-
da no tema Rainha dos Espelhos. 
“Pensamos em algo que reme-
tesse a um futuro mais ilumina-
do, mais alegre, mais feliz”, disse.

Já o Charanga do França pre-
cisou de medidas paliativas para 
organizar seu desfile sem o apoio 
da Prefeitura. Por meio das re-
des sociais, o grupo lançou uma 
campanha para receber doações. 
De acordo com o último balanço, 
pouco mais de R$ 8 mil haviam 
sido arrecadados.

Grande Rio leva pombagira para a avenida

CARNAVAL

  Paolla Oliveira é rainha de bateria da escola de samba

 Mauro Pimentel/AFP
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Euro

R$ 5,187

Comercial, venda 
na sexta-feira

CDB

12,26%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

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

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

R$ 4,805
(+ 4%)

14/abril 4,696

18/abril 4,648

19/abril 4,668

20/abril 4,620

Na sexta-feira

Capital de giro

6,76%
2,82%

Nova York

Bolsas
Na sexta-feira

2,86%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

      18/4           19/4           20/4 22/4

111.078115.687

IR 2022 /

Atenção para não 
cair na malha fina

Supervisor Nacional do Imposto de Renda tira as principais dúvidas sobre a declaração. Prazo foi estendido para o 
fim de maio, para que o contribuinte possa reunir a documentação e realizar o preenchimento com cuidado

O
s contribuintes ganharam 
um pouco mais de tempo 
para entregar a declaração 
do Imposto de Renda. Em 5 

de abril, a Receita Federal publicou 

no Diário Oficial da União a exten-
são do prazo para 31 de maio, en-
quanto o limite anterior era 29 de 
abril. Em nota, o órgão informou 
que a decisão foi tomada para com-
bater eventuais dificuldades cau-
sadas pela pandemia da covid-19.

Para o supervisor Nacional do 
Imposto de Renda, o auditor fiscal 
José Carlos Fernandes da Fonseca, 
os declarantes devem usar o tem-
po extra para preencher as infor-
mações com calma e conferir os 
documentos necessários.

Fonseca alerta que a maioria 
dos casos que caem na malha fi-
na ocorrem por falta de atenção 
ou por pressa na hora de preen-
cher os campos. Pouca informa-
ção sobre o que precisa ser decla-
rado e que tipos de despesas são 

dedutíveis também induzem o 
contribuinte ao erro.

Também é importante que o 
cidadão se atente à declaração 
pré-preenchida. Quando utiliza-
da, o sistema pega dados de de-
clarações anteriores, assim como 

de informações preenchidas por 
terceiros, podendo reduzir drasti-
camente os casos na malha fina 
decorrentes de erros no preenchi-
mento.Confira as principais dú-
vidas comentadas por Fonseca, 
em conversa com o Correio.

 » VICTOR CORREIA

OBrigatOriedade

Se o contribuinte recebeu ren-
dimentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70 — como aluguéis, 
salários, pensões — ela está obri-
gada a apresentar a declaração. 
Da mesma forma, quem recebeu 
rendimentos isentos, não tribu-
táveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte acima de R$ 40 
mil. Existem outras obrigatorie-
dades, como as que envolvem 
atividade rural ou compensa-
ção de prejuízo. O importante é 
a apuração do ganho de capital. 
O que é isso? É você vender al-
gum bem num valor superior ao 
que você comprou. Havendo ga-
nho de capital, você está obriga-
do a apresentar a declaração. To-
das essas regras podem ser con-
feridas na Instrução Normativa. 
Neste ano, a declaração pode ser 
feita pelo computador, instalan-
do um programa baixado no si-
te da Receita Federal. Ela pode 
ser feita on-line, entrando no 
portal do e-CAC com sua conta 
gov.br, sem pre-
cisar instalar na-
da, ou ainda por 
dispositivos mó-
veis, pelo aplica-
tivo Meu Impos-
to de Renda, tan-
to em aparelhos 
Android quanto 
em IOS.

Pandemia

Com a pan-
demia, tivemos 
mudanças nos 
hábitos, e ques-
tões diferentes 
podem aparecer 
na hora da de-
claração. A dú-
vida mais fre-
quente é se po-
de deduzir des-
pesas com testes 
de covid. Testes 
feitos em farmá-
cias, em postos 
de atendimen-
to, não têm pre-
visão legal para 
serem usados como despesas 
dedutíveis. Agora, aqueles testes 
de covid feitos em laboratório, 
com ou sem prescrição médica, 
são dedutíveis desde que pagos 
pelo contribuinte e com a nota 
fiscal identificando quem fez o 
teste. Durante a pandemia, mui-
tas pessoas fizeram cursos e fa-
culdades on-line e também sur-
ge essa dúvida. As despesas com 
instrução permitidas para dedu-
ções são as do ensino normal, ou 
seja, o ensino médio, superior e 
técnico. Já cursos extras, como 
curso de artes, de inglês, não 
são dedutíveis. Todas as regras 
que se aplicam aos cursos fora 
da internet também se aplicam 
dentro dela. Outra dúvida é de 
quem foi mandado embora do 
trabalho e recebeu o fundo de 
garantia, se têm que declarar. O 
FGTS é um rendimento isento, 

mas se a pessoa atingiu um va-
lor de rendimentos isentos aci-
ma de R$ 40 mil, ela é obrigada 
a declarar o Imposto de Renda.

dOCumentOs

É importante que a pessoa te-
nha posse dos seguintes docu-
mentos: comprovantes de ren-
dimentos, seja de trabalhos, de 
aluguéis, todos eles; e compro-
vantes de pagamentos, de todas 
as despesas que ela teve durante 
o ano, como planos de saúde. No 
caso das despesas, é preciso ha-
ver identificação correta do be-
neficiário, e com quem o serviço 
foi gasto. Você só pode deduzir se 
as despesas foram gastas com o 
contribuinte ou com dependen-
tes. Se eu, por exemplo, pago as 
despesas médicas de uma sobri-
nha, eu não posso receber de-
duções por isso. Se o declarante 
comprou ou vendeu algum bem 
no ano passado, o que conta é o 
valor pago durante o ano. O va-
lor dos bens deve ser declara-

do pelo que foi 
pago. Tendo es-
ses documentos 
à mão, fica mais 
fácil de preen-
cher a declara-
ção com calma.

mei

A pessoa que 
é registrada co-
mo microem-
preendedora in-
dividual (MEI) 
passa a ter res-
ponsabilidade 
sobre duas pes-
soas: a pessoa fí-
sica, ela mesma, 
que tem o CPF 
e recebe rendi-
mentos; e a pes-
soa do MEI, que 
é uma empresa e 
tem CNPJ. Que-
ro deixar cla-
ro que são duas 
personalidades, 
duas coisas dis-
tintas. O MEI 

tem que apresentar uma decla-
ração anual, sempre até maio 
do ano seguinte, mostrando to-
do o faturamento que teve. So-
bre esse faturamento, a legisla-
ção permite que uma parte seja 
considerada rendimento isento 
da pessoa física, dona do MEI, 
e a outra parte é um rendimen-
to tributável. Dependendo da 
atividade que o MEI exerce, as 
partes consideradas isentas ou 
tributáveis mudam. No caso de 
prestação de serviços, 32% do fa-
turamento é considerado isento. 
Se é exercida atividade de trans-
porte de passageiros, esse per-
centual é de 16%. Em comércio, 
o limite é de 8%. O que ultrapas-
sar esses percentuais é conside-
rado rendimento tributável. Mas 
e a pessoa física, ela é obriga-
da a apresentar a declaração do 
Imposto de Renda por ter MEI? 

Não necessariamente, depen-
de dos valores que ela recebeu. 
Se os rendimentos isentos ul-
trapassaram R$ 40 mil ou se os 
tributáveis passaram do mon-
tante de R$ 28.559,70, ela pre-
cisa declarar.

Pré-PreenChida

A declaração pré-preenchi-
da é a forma mais fácil de fazer 
a sua declaração. Ela está libe-
rada para todos os usuários que 
possuem contas gov.br nos ní-
veis ouro ou prata, em qualquer 
forma de preenchimento, seja 
pelo computador, tablet ou ce-
lular. Entre na plataforma com 
a sua conta gov.br e aparece-
rá um botão para iniciar com a 
declaração pré-preenchida. Cli-
cando nele serão carregadas to-
das as informações que o con-
tribuinte tem dentro da Recei-
ta Federal. O sistema começa 
buscando as informações que 

estão nas declarações passadas 
do próprio contribuinte que se 
repetem a cada ano. Se já havia 
sido preenchido endereço, tele-
fone, dependentes, bens, rendi-
mentos frequentes, esses dados 
já são carregados para evitar a 
digitação e facilitar o preen-
chimento. Também são carre-
gadas informações que tercei-
ros passaram para a Receita so-
bre o contribuinte. Se a fonte 
pagadora já declarou quanto 
o declarante recebeu de salá-
rio, essa informação já irá pa-
ra a declaração. Da mesma ma-
neira hospitais, clínicas, planos 
de saúde, imobiliárias, outros 
profissionais liberais, todos es-
ses que informam pagamentos 
e rendimentos para a Recei-
ta Federal. Além de facilitar o 
preenchimento, essa ferramen-
ta busca reduzir muitos proble-
mas de malha fina em função 
de erros no preenchimento. A 
responsabilidade pelo correto 

preenchimento continua sen-
do do contribuinte, mas é mui-
to mais fácil simplesmente con-
ferir se os rendimentos estão 
corretos com os comprovantes 
à mão do que ter que digitar tu-
do novamente.

diCas

A maior causa de proble-
mas nas declarações é a falta 
de atenção no preenchimento. 
Às vezes a pessoa pega o com-
provante, e na hora de transpor-
tar os valores para a declaração 
ela se engana, bota um CPF er-
rado, um CNPJ errado, um va-
lor invertido. Essas informações 
são confrontadas com a de ter-
ceiros, e isso vai gerar uma di-
vergência. Como não sabemos 
quem pode ter errado, essa de-
claração fica retida na malha e 
o contribuinte tem que explicar 
aquela diferença. A maior dica, 
então, é preencher com cautela. 

São quase dois meses nos quais 
a declaração pode ser feita, bas-
ta olhar sempre com atenção o 
comprovante de rendimentos 
e se os valores estão corretos.

A malha fiscal também tem re-
tido muita gente por informações 
incorretas. Uma delas é a falta de 
informar rendimentos. Às vezes, 
a pessoa trabalha na mesma em-
presa a vida toda, mas esqueceu 
que no ano passado fez um bico, 
um trabalho como freelancer, e es-
quece de declarar esse rendimen-
to eventual por não ser uma ativi-
dade comum. Também ocorre de 
esquecerem de declarar os ren-
dimentos de um dependente, de 
um filho que faz estágio remune-
rado, por exemplo. Para evitar er-
ros, muita atenção no preenchi-
mento. A declaração pré-preen-
chida também ajuda com isso, re-
cuperando informações de forma 
mais fácil. Eu aconselho usá-la pa-
ra evitar ficar digitando todas as 
informações.

Prazo

•	As pessoas obrigadas 
a declarar que não o 
façam até 31 de maio 
estão sujeitas a ter 
seu CPF classificado 
como omisso, o que 
leva a problemas 
junto a instituições 
bancárias, instituições 
de financiamentos 
de crédito, de 
aposentadoria, entre 
outras.

•	Para regularizar o 
CPF, a pessoa terá que 
apresentar a declaração 
em atraso e estará 
sujeita a multa no valor 
mínimo de R$ 165,74 ou 
20% do imposto devido 
calculado na declaração.
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MERCADO DE TRABALHO /

Reajuste salarial 
perde para inflação

Aumentos recebidos por categorias não resultam em ganhos reais, o que gera 

A 
economia inconsisten-
te e com consequências 
do pós-pandemia vem 
achatando o poder de 

compra dos brasileiros. Nos úl-
timos três anos, o Departamento 
Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) 
mostrou piora nas negociações 
salariais. Em 2018, cerca de 9% 
das categorias negociaram salá-
rios abaixo da inflação, com um 
salto em 2021, quando esse índi-
ce chegou a 47%. Em 2022, até fe-
vereiro, apenas 24% das catego-
rias conseguiram ganhos reais, 
ou seja, acima da inflação.

Na data-base de fevereiro, 
60,5% dos 119 reajustes analisa-
dos pelo Dieese até 9 de março fi-
caram abaixo da variação do Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(INPC-IBGE), que serve de refe-
rência para reajustes salariais. 
São dados preliminares, mas, em 
termos percentuais, se aproxi-
mam do observado em janeiro 
de 2021, quando foram analisa-
dos 2.315 reajustes. 

Outros 15,1% dos reajustes 
de fevereiro tiveram valor equi-
valente ao da inflação acumu-
lada nos 12 meses anteriores. 
Os demais 24,4% ficaram acima 
do índice inflacionário medido 
pelo IBGE. 

“A gente vê os indicadores 
da economia, que ainda estão 
patinando. Esse é um contex-
to que joga contra as negocia-
ções coletivas. O que a gente tem 

 » MICHELLE PORTELA

Com a inflação recorde, poder de compra dos brasileiros se torna cada vez mais enxuto

M.Catalin Cardei/Pexels

RAPIDINHAS

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

Com menos dinheiro e preços em alta, 
é inevitável que o calote aumente. 
De fato, a inadimplência acaba de 

alcançar níveis recordes

Inflação alta empobrece país, mas 
políticos ignoram debate econômico

A inflação tem destroçado as finanças dos 
brasileiros. Em 12 meses, a taxa está acumulada 
em 11,3%, sendo que em março ela foi a 
maior para o mês em 28 anos — desde o Plano 
Real, portanto. Os efeitos para a sociedade 
são tenebrosos. Para ajustar o bolso à nova 
realidade inflacionária, seis em cada 10 
pessoas foram obrigadas a mudar os hábitos 
de consumo, segundo levantamento realizado 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
O quadro agrava-se com o empobrecimento da 
população: a renda média mensal caiu 8,8% em 
fevereiro diante de igual mês de 2021, e não há 
sinais de que ela possa se recuperar. Com menos 
dinheiro e preços em alta, é inevitável que o 
calote aumente. De fato, a inadimplência acaba 
de alcançar níveis recordes. Enquanto isso, os 
políticos não se debruçam sobre o problema, 
priorizando a agenda eleitoral em detrimento do 
debate econômico. Esta é a triste sina do país.

 AFP

Lionel Bonaventure/AFP

ED ALVES/CB/D.A.Press

Twitter vai combater negacionistas 
das mudanças climáticas
Não é só na seara política que o Twitter quer combater 
a disseminação de notícias falsas. Agora, a rede social 
informa que não permitirá mais a exposição de anúncios 
que neguem o consenso científico sobre as mudanças 
climáticas. A empresa também está disposta a bloquear 
conteúdos de usuários que publiquem inverdades sobre 
o tema. Apesar dos estragos inquestionáveis que o 
aquecimento global provoca no planeta, negacionistas 
se recusam a aceitar a gravidade da situação. 

Unilever abandona anúncios para menores de 16 anos
A anglo-holandesa Unilever, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, vai deixar de 
anunciar alimentos e bebidas para menores de 16 anos, tanto na mídia tradicional quanto nas mídias 
sociais. A medida é válida para todos os países onde atua, inclusive no Brasil. Cada vez mais as grandes 
marcas têm sido pressionadas para evitar exposições de produtos ricos em gordura, açúcar e sal, que afetam 
a saúde humana. Desde 2020, a empresa não faz propaganda de itens para menores de 12 anos.

Movida e Unidas investem 
em carros elétricos
As locadoras de carros começam a se render 
aos modelos elétricos. Há alguns dias, 
a Movida assinou com a BYD Brasil um 
contrato de R$ 100 milhões para a compra 
de 250 automóveis movidos a eletricidade. 
Os novos veículos deverão chegar às lojas 
a partir de maio e se juntarão aos cerca 
de 600 eletrificados que já fazem parte 
da frota da empresa. Na Unidas, a meta é 
adquirir ao menos 2 mil carros elétricos 
em 2022 e chegar a um total de 2,6 mil 
veículos desse tipo até o fim do ano.

A francesa Point S, uma 
das maiores redes mundiais 
de serviços automotivos , vai 
investir R$ 175 milhões para 
abrir 200 unidades no Brasil 
nos próximos cinco anos. A 
empresa tem 5,7 mil pontos 
de venda em 49 países e quer 
aproveitar o crescimento de 
vendas de carros usados — que 
exigem maior manutenção 
— no mercado brasileiro.

A Ambev, maior cervejaria 
do mundo, fatura com a nova 
era digital. Lançada há três 
anos, a Bees, marketplace para 
bares e restaurantes, tem 370 
mil clientes. Outro destaque 
é o Zé Delivery, plataforma 
para entregas de bebidas aos 
consumidores. No quarto 
trimestre de 2021, o aplicativo 
distribuiu 6% do volume de 
cervejas vendido pela empresa.

Uma lei em tramitação no 
Congresso americano poderá 
atingir em cheio a criação 
de grandes conglomerados 
empresariais. A proposta, cuja 
premissa é evitar a criação 
de monopólios, prevê tornar 
ilegal as fusões de empresas 
com valor de mercado acima de 
US$ 5 bilhões. Por esse critério, 
a compra do WhatsApp pelo 
Facebook estaria vetada.

A inflação chegou com força 
ao mercado imobiliário. De 
acordo com levantamento 
realizado pela Associação 
Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança 
(Abecip), o preço médio dos 
imóveis residenciais subiu 
3% no primeiro trimestre 
de 2022 e acumula alta de 
17,5% nos últimos 12 meses.

“Este é um momento 
tumultuado e perigoso da 
história. Para enfraquecer as 
instituições democráticas, 
basta usar as redes sociais para 
espalhar sujeira e planejar 
teorias conspiratórias”
Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos

126 MILHÕES
de empregos serão gerados pelo turismo 
na próxima década, segundo projeção do 

WTTC, o Conselho Mundial do Setor. O 
segmento responderá por um em cada três 

trabalhos criados no período

achatamento do poder de compra. Segundo o Dieese, apenas 15% das negociações em 2021 cobriram as perdas

econômicas em todos os esta-
dos, a demanda prioritária vol-
tou a ser a questão salarial. Os 
índices do INPC servem de base 
para as negociações, ou seja, re-
presentam a perda do poder de 
compra de um ano para outro, 
que orientam os representantes 
sindicais quanto a um mínimo 
a ser pedido ao empregador nas 
rodadas de negociação.

Ato unificado

A celebração do 1º de Maio de 
sete centrais sindicais — entre 
elas  Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Força Sindical, Cen-
tral dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil (CTB) e União 
Geral dos Trabalhadores (UGT) 
— vai ocorrer na praça Charles 

Miller, no Pacaembu, em São Pau-
lo, das 10h às 19h, com shows de 
Daniela Mercury, Leci Brandão, 
Dexter, DJ KL Jay e Francisco El 
Hombre. O principal convidado 
é o ex-presidente Lula (PT), que 
deve discursar no evento. 

De acordo com Miguel Tor-
res, presidente da CTB, a repo-
sição da inflação aos salários é 
uma das bandeiras dos trabalha-
dores, que atualmente debatem 
com os presidenciáveis a revisão 
da reforma trabalhista de 2017. “A 
reforma foi nefasta. Tudo o que 
prometia trazer desenvolvimen-
to e emprego, trouxe precariza-
ção. Com isso, as condições de 
trabalho ficaram piores.”  

Atualmente, a negociação 
da reposição salarial enfren-
ta um dos principais problemas 

apontados pelos representantes 
sindicais, com a possibilidade de 
negociação entre patrão e empre-
gado, sem a presença de um re-
presentante sindical. “Construir 
uma mesa de negociação com 
trabalhadores, empresários e go-
vernos, que resolva essa situação, 
é o caminho”, disse o presidente 
da União Geral dos Trabalhado-
res (UGT), Ricardo Patah. 

Patah explica que o atual de-
bate entre as centrais sindicais 
e os presidenciáveis, dos quais 
Lula é favorito, envolve também 
pensar o parlamento, conforme 
debatido na Conferência da Clas-
se Trabalhadora (Conclat 2022). 
“Estamos trabalhando para ele-
ger deputados. Queremos voltar 
a ter pelo menos 80 parlamenta-
res”, explica.

É um cenário de 
muita instabilidade 
e vai requerer 
muita atenção dos 
trabalhadores, que 
têm de focar no 
poder de compra”

Luís Ribeiro, técnico 

responsável do Dieese

observado é que as categorias 
mais sindicalizadas estão conse-
guindo repor pelo menos o INPC. 
É um cenário de muita instabili-
dade e vai requerer muita aten-
ção dos trabalhadores, que têm 

de focar no poder de compra”, 
explica o sociólogo Luís Ribeiro, 
técnico responsável do Dieese. 

Histórico

Em 2021, apenas 15% dos rea-
justes negociados resultaram em 
ganhos reais (acima da inflação). 
Outros 47% dos acordos ficaram 
abaixo do INPC, enquanto 38% 
tiveram correções exatamen-
te conforme a inflação, ou seja, 
nem ganharam nem perderam. 

A situação piora quando os 
dados atuais são comparados ao 
cenário de antes da covid-19. Em 
2018, 75% dos reajustes ficaram 
acima da inflação, enquanto 9% 
não repuseram as perdas. Outros 
16% tiveram reajustes iguais aos 
do INPC.

Os números do Dieese são 
atualizados mensalmente, con-
forme a data-base de negocia-
ção de cada categoria. Isso sig-
nifica que, se uma categoria pos-
sui a data-base em fevereiro e fe-
char acordo apenas nos meses 
seguintes, o resultado é compu-
tado posteriormente, o que pode 
alterar o porcentual atual. 

Pandemia

O período da pandemia não é 
utilizado pelo Dieese como refe-
rência para negociações salariais, 
uma vez que a prioridade nas ne-
gociações coletivas deixou de ser 
o reajuste salarial e passou a ser a 
proteção do emprego e da saúde 
dos trabalhadores. 

Com o avanço da vacina-
ção e a retomada das atividades 

Para saber mais

Variação do INPC em 12 meses

Agosto de 2021:  +10,42% 

Setembro de 2021:  +10,78% 

Outubro de 2021:  +11,08% 

Novembro de 2021:  +10,96% 

Dezembro de 2021:  +10,16% 

Janeiro de 2022:  +10,60% 

Fevereiro de 2022:  +10,80%
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ELEIÇÕES /

Franceses celebram 

vitória da democracia

Com ajuda dos eleitores da esquerda, que optaram por um presidente pró-europeu a uma líder de 

O 
presidente francês 
Emmanuel Macron, 44 
anos, foi reeleito ontem 
ao derrotar sua rival de 

extrema-direita Marine Le Pen. 
O resultado da disputa, que se-
rá proclamado oficialmente na 
quarta-feira, mostrou que, mes-
mo em um país dividido, a maio-
ria dos franceses rejeitou seguir 
por um caminho conservador. 
Em seu segundo mandato, o cen-
trista tem como desafio conquis-
tar uma maior estabilidade eco-
nômica, uma das áreas de maior 
insatisfação da população atual-
mente, e também precisará en-
frentar uma forte oposição, que 
promete dificultar a aprovação 
de suas reformas. O desfecho do 
pleito, que também foi marcado 
por uma alta taxa de abstenção e 
um recorde de votos para conser-
vadores, tranquiliza líderes mun-
diais, que temiam descompassos 
internacionais caso a ultradirei-
tista vencesse.

 Pouco antes das 21h (horário 
no Brasil) a apuração foi totali-
zada, indicando a vitória do can-
didato de La República en Mar-
cha (LREM), com 58,6% dos vo-
tos, contra 41,4% de sua adversá-
ria do Reagrupamento Nacional 
(RN). Uma diferença menor do 
que em 2017, quando derrotou 
Le Pen com 66,1%. Após a divul-
gação dos resultados prévios, as 
comemorações explodiram en-
tre a multidão presente no Cam-
po de Marte, ao pé da Torre Eif-
fel, onde Macron fez seu discurso 
de vitória. O vencedor da dispu-
ta eleitoral acenou positivamen-
te para os franceses que estão 
insatisfeitos com a sua conquis-
ta. “De agora em diante, não sou 
mais o candidato de um campo, 
mas, sim, o presidente de todos”, 
declarou. O centrista também 
prometeu um “método renova-
do” para dirigir o país. 

  A reeleição de Macron ocor-
reu em um cenário de desconten-
tamento entre os jovens e entre os 
eleitores desiludidos do esquer-
dista Jean-Luc Mélenchon, que 
recebeu quase 22% dos votos no 
primeiro turno. “Entre a peste e a 
cólera, devemos tomar a decisão 
certa”, declarou à Agência Fran-
ce-Presse (AFP) de notícias Pier-
re Charollais, um aposentado de 
67 anos que vive em Rennes, no 
oeste do país, e que defendeu um 
“voto responsável” em um con-
texto “particular” devido à guer-
ra na Ucrânia. A taxa de absten-
ção do pleito ficou em 28,01%, 
atingindo, assim, o seu nível mais 
elevado em um segundo turno 
desde 1969 (31,3%). Macron é “o 
presidente mais mal eleito” des-
de o início da Quinta República, 
em 1958, comentou Mélenchon. 

O resultado da disputa pre-
sidencial mostrou que a maio-
ria dos franceses preferem con-
tinuar com um líder pró-euro-
peu, que também se tornou o 
primeiro a conseguir a reelei-
ção desde 2002, quando o con-
servador Jacques Chirac venceu 
o pai de sua rival nas urnas, o ul-
tradireitista Jean-Marie Le Pen. 
Com Macron na liderança da 
França, os planos da candidata 
da extrema-direita para o país, 
como a exclusão de estrangei-
ros dos benefícios sociais, ins-
crevendo a “prioridade nacio-
nal” na Constituição, e o aban-
dono do comando integrado da 
Otan, se tornam mais distantes.

Le Pen reconheceu sua der-
rota cerca de 15 minutos após a 
divulgação das estimativas que 
indicaram o resultado favorável 
para seu adversário. Apesar da 
vitória de Macron, ela garantiu 

 » VILHENA SOARES

Macron foi reeleito com o pior placar desde o início da Quinta República, em 1958. Vantagem sobre Le Pen foi de 17,2%

 LUDOVIC MARIN/AFP

extrema-direita, Emmanuel Macron é reeleito. Vitória foi confirmada com 58,6% dos votos para o candidato de centro

que o resultado nas eleições pre-
sidenciais da França representa 
para seu partido “uma brilhan-
te vitória”, já que sua porcen-
tagem de votos é o melhor de-
sempenho da extrema-direita 
em uma eleição presidencial no 
país. “Vou seguir meu compro-
misso com a França e os france-
ses (...) Vou lutar esta batalha”, 
declarou a herdeira da Frente 
Nacional (FN) aos seus eleitores.

Em relação a 2017, a candida-
ta da extrema-direita cresceu oi-
to pontos, e mostrou, mais uma 
vez, como o campo ideológico 
que representa tem feito avanços 
constantes a cada eleição, des-
de 2002. Essa ascensão tem sido 
acompanhada com temor por li-
deranças progressistas. “Quando 
vemos uma extrema-direita aci-
ma de 40%, temos que continuar 
trabalhando, unir o país, ter um 
projeto político e uma maioria 
parlamentar”, declarou o minis-
tro de Assuntos Europeus, Clé-
ment Beaune, ao comentar o re-
sultado do pleito francês.

Alívio europeu

As reações de chefes de esta-
do europeus foram praticamen-
te imediatas ao resultado das 
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Boris Johnson, primeiro-

ministro do Reino Unido

“Parabéns para Emmanuel 
Macron por sua reeleição. 
A França é um dos nossos 
aliados mais importantes e 
próximos. Estou ansioso para 
continuarmos trabalhando 
juntos nas questões que mais 
importam para nossos dois 
países e para o mundo”

António Costa, primeiro-

ministro de Portugal

“Parabenizo Macron por sua 
vitória nas eleições presidenciais 
francesas. Estou ansioso para 
trabalharmos juntos nos 
próximos quatro anos. O povo 
francês mostrou mais uma vez o 
seu apego ao projeto europeu”

Klaus Iohannis, presidente da 

Romênia

“Meus sinceros parabéns, 
querido presidente Emmanuel 
Macron, pela sua reeleição! 
Feliz por continuar a trabalhar 
convosco para a parceria 
estratégica (entre os  países), na 
a construção de uma Europa 
poderosa e unida”

Ursula von der Leyen, 
presidente da Comissão Europeia

“Caro Emmanuel Macron, 
parabéns pela sua reeleição 
como Presidente da República. 
Estou ansiosa para continuar 
nossa excelente cooperação. 
Juntos, vamos fazer avançar a 
França e a Europa”

Christine Lagarde, líder do 

Banco Central Europeu

“Liderança forte é essencial 
nestes tempos incertos e 
seu compromisso europeu 
inabalável continuará sendo 
bem-vindo para enfrentar os 
desafios que enfrentamos”,

Ludovic Marin/AFP

apoio que ele dá à União Euro-
peia, que é algo muito importan-
te”, destacou. 

 Mas não será um mandato 
fácil para Macron. A especialista 
destaca que o presidente fran-
cês enfrentará um caminho re-
pleto de desafios em seu segun-
do mandato. “Ele venceu, mas te-
rá pela frente um governo com-
plexo. Sua vitória veio muito por 
conta do apoio da esquerda, que 
se opôs à extrema direita. Com 
isso, ele enfrentará uma forte re-
sistência em suas decisões, prin-
cipalmente em relação às políti-
cas econômicas, suas reformas 
e programas sociais, o que tem 
sido a sua maior dificuldade até 
aqui”, explicou.

“Não será um segundo man-
dato tranquilo, tanto do ponto 
de vista interno e externo, devi-
do, principalmente, à estabilida-
de do contexto europeu e global”, 
acrescentou. Entre as promessas 
de Macron para transformar a 
França, estão o “renascimento” 
da energia nuclear, alcançar a 
neutralidade de carbono até 2050 
e sua medida impopular de au-
mentar a idade de aposentado-
ria de 62 para 65 anos, embora o 
presidente já tenha dito que está 
disposto a se limitar aos 64 anos. 

  A França agora se prepara pa-
ra a campanha das eleições legis-
lativas, que serão realizadas en-
tre 12 e 19 de junho, com ares de 
um “terceiro turno”. “Lançamos 
essa noite a grande batalha elei-
toral das legislativas”, frisou Le 
Pen em seu discurso de derrota. 
O cargo também é cobiçado pe-
la esquerda. Mélenchon reiterou 
seu apelo aos eleitores para tor-
ná-lo um “primeiro-ministro”. De 
acordo com uma pesquisa BVA 
divulgada na última sexta-feira, 
66% querem que Macron perca 
sua maioria parlamentar. Con-
tar com uma maioria parlamen-
tar é essencial para que o presi-
dente reeleito conclua seu pro-
grama reformista, que deixou es-
tacionado em um primeiro man-
dato marcado por uma série de 
crises, como protestos sociais, 
uma pandemia e a invasão rus-
sa da Ucrânia.

De agora em 

diante, não sou 

mais o candidato 

de um campo, 

mas sim o 

presidente de 

todos”

Emmanuel Macron, 

presidente reeleito 

da França

estimativas que revelaram a vi-
tória de Macron. “Espero con-
tinuar nossa extensa e constru-
tiva cooperação dentro da União 
Europeia e da Otan e fortalecer 
ainda mais o excelente relacio-
namento entre nossos países”, 
declarou Mark Rutte, primeiro-
ministro holandês. É um “voto de 
confiança para a Europa”, afirmou 
o chanceler alemão Olaf Scholz.

Muitos líderes ressaltaram a 
vitória do presidente no con-
texto diplomático, devido ao 

importante papel de uma das 
maiores economias da União 
Europeia em parcerias interna-
cionais. “Podemos contar com 
a França por mais cinco anos”, 
declarou o presidente do Con-
selho Europeu, Charles Michel. 
“Caro Emmanuel Macron, pa-
rabéns pela sua reeleição como 
presidente da República. Estou 
ansiosa para continuar nossa 
excelente cooperação. Juntos, 
vamos fazer avançar a França 
e a Europa”, ressaltou Ursula 
von der Leyen, presidente da 
Comissão Europeia.

O posicionamento de Macron 
no cenário internacional foi um 
dos fatores de peso para conquis-
tar sua reeleição. A atual ofensi-
va russa na Ucrânia trouxe à tona 
a hiper liderança do presidente 
centrista que, apesar de fracas-
sar em sua tentativa de evitar a 
guerra, reforçou sua aura inter-
nacional entre os franceses. Para 
a cientista política Denilde Hol-
zhacker, o resultado das urnas é 
motivo de comemoração para 
seus líderes vizinhos. “A vitória 
do Macron é um alívio para a Eu-
ropa, porque Le Pen significaria 
uma ruptura muito grande, ain-
da mais em momento crítico de 
guerra na Ucrânia. Sem contar o 

Após anúncio das prévias, franceses se reuniram aos pés da Torre Eifel para comemorar
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N
o dia em que a invasão 
russa à Ucrânia comple-
tou dois meses, os secre-
tários de Estado, Antony 

Blinken, e da Defesa, Lloyd Aus-
tin, viajaram a Kiev para uma reu-
nião com o presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky. Esta é a pri-
meira visita das autoridades nor-
te-americanas desde que a Rússia 
invadiu o país, em 24 de fevereiro. 
Embora não exista um dado ofi-
cial, o conflito contabiliza milha-
res de mortes e provocou uma fu-
ga em massa da Ucrânia, deixan-
do milhões de desabrigados.

Mesmo em meio à ofensiva 
do Kremlin, diversos líderes eu-
ropeus já estiveram em Kiev para 
prestar solidariedade e apoio ao 
povo ucraniano. Apesar do anún-
cio da visita da comitiva da Casa 
Branca feito por Zelensky, o De-
partamento de Estado dos Esta-
dos Unidos se recusou a comen-
tar a viagem de dois dos princi-
pais membros do governo Joe Bi-
den ao país do leste europeu.

Na última sexta, o presiden-
te Vladimir Putin anunciou a ex-
pansão da ofensiva, com inten-
sificação dos ataques às regiões 
do Donbass, no leste do país, e 
ao sul da Ucrânia, possibilitando 
a ligação até a Crimeia, território 
anexado pelos russos em 2014.

Para a criação do corre-
dor, é fundamental a conquis-
ta da região de Mariupol, alvo 

de constantes bombardeios por 
parte das tropas do Kremlin. De 
acordo com o governo ucrania-
no, na madrugada de ontem, fo-
ram registrados ataques na ci-
dade de Mar de Azov, incluindo 
a siderúrgica Azovstal, o último 
reduto de resistência dos com-
batentes ucranianos.

As ações levaram a um pedi-
do de trégua “imediata” feito pelo 
coordenador da Organização das 
Nações Unidas (ONU) na Ucrâ-
nia, Amin Awad. “Precisamos de 
uma pausa nos combates agora 
para salvar vidas. Quanto mais 
esperarmos, mais vidas estarão 
ameaçadas. As pessoas devem 
ser autorizadas a sair agora, hoje. 
Amanhã será tarde demais”, disse.

Após diversas tentativas frus-
tradas de deixar a região, mais de 
100 mil civis continuam presos 
em Mariupol. No sábado, cerca 
de 200 moradores se reuniram 
em um local de evacuação, mas 
foram “dispersados” pelas forças 
russas. Segundo relatos de Pe-
tro Andyushchenko, funcionário 
municipal, o exército adversário 
teria impedido a retirada dos ci-
vis e levado algumas pessoas pa-
ra um ônibus com destino a lo-
cais sob controle da Rússia.

Páscoa ortodoxa

Mesmo em meio aos conflitos, 
cerca de 50 fiéis saíram às ruas de 

Viagem dos secretários Antony Blinken e Lloyd Austin foi anunciada por Volodymyr Zelensky

KIM KYUNG-HOON

Comitiva americana em Kiev

Os secretários Antony Blinken e Lloyd Austin são os primeiros integrantes do alto escalão do governo Joe Biden a 
visitarem a Ucrânia desde o início do confronto. Viagem ocorre no dia em que a invasão russa completa dois meses

Lyman para celebrar a Páscoa or-
todoxa, comemorada ontem. Os 
civis desafiaram os possíveis bom-
bardeios e se reuniram em uma 
igreja do povoado para rezar.

Segundo relatos, os disparos 
da artilharia ucraniana e russa 
foram escutados durante o canto 
dos salmos. Dez soldados e poli-
ciais uniformizados, alguns com 
coletes à prova de balas, também 
assistiram à missa pascoal.

Na homilia, o sacerdote agra-
deceu pela ajuda humanitária e 
pela solidariedade da comuni-
dade, que ampara os desloca-
dos pelo conflito, e rezou pelo 
fim da guerra. “Se tomamos de-
cisões equivocadas, a escuridão 
nos destruirá, como a escuridão 
está nos destruindo durante es-
sa guerra”, disse.

Em um posto militar da ci-
dade, na frente de batalha, os 

soldados trocaram a habitual 
saudação patriótica de “Gló-
ria à Ucrânia!” por “Cristo res-
suscitou!’’.

Pedido de trégua

No Vaticano, o papa Francis-
co recordou a Páscoa ortodoxa 
e voltou a pedir pela paz. “Reno-
vo um apelo por uma trégua de 
Páscoa, o sinal mínimo e tangível 

de uma vontade de paz. Parem os 
ataques para ajudar a população 
exausta. Parem”, pediu o Sumo 
Pontífice, diante de milhares de 
pessoas na Praça de São Pedro.

Francisco observou que a data 
de celebração da Páscoa entre os 
cristãos ortodoxos coincide com 
o dia em que a invasão da Rússia 
contra a Ucrânia completa dois 
meses. Por meio de um comuni-
cado, o presidente ucraniano Vo-
lodymyr Zelensky pediu ao po-
vo que o ódio não seja capaz de 
destruí-los. “Nossas almas estão 
cheias de um ódio feroz pelos in-
vasores e tudo o que eles fizeram. 
Não vamos deixar a raiva nos des-
truir por dentro”, ponderou.

Marcha pela paz

Na Itália, cerca de 50 mil pes-
soas participaram de uma tradi-
cional caminhada entre as cida-
des de Perugia e Assis. Neste ano, 
a marcha pela paz foi dedicada 
aos ucranianos. Durante os mais 
de 20 quilômetros do percurso, os 
fiéis carregaram bandeiras com o 
lema: “Pare, a guerra é louca”.

“A cada dia que passa, o con-
fronto se torna mais violento e 
a guerra mais desumana e ce-
ga, destruindo qualquer espaço 
residual para a paz. Por isso, di-
zemos que deve parar imediata-
mente”, disseram os organizado-
res em seu site.
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O 
foco do governo na reeleição do pre-
sidente Jair Bolsonaro e os radares 
políticos voltados para as sucessivas 
crises estão cegando o debate sobre 
uma realidade cruel e que pode nos 

condenar a muitos anos de baixo crescimento 
econômico: os efeitos perversos da inflação al-
ta e da queda da renda dos trabalhadores, que 
resultam no aumento da desigualdade social, 
com o crescente empobrecimento da popula-
ção brasileira. A pobreza cresce a olhos vistos 
nas grandes capitais, onde o número de pessoas 
em situação de rua se multiplicou desde o início 
da pandemia de covid-19, com governos fazen-
do vistas grossas para um problema social que 
tende a se agravar e demandando cada vez mais 
o pagamento de auxílios emergenciais, paliati-
vo que consome recursos do Orçamento sem 
apresentar uma solução estrutural para a situa-
ção degradante de mais de 220 mil brasileiros.

Números oficiais em relação ao ano passado 
ainda serão divulgados, mas não faltam levanta-
mentos mostrando a depauperação da sociedade, 
em que 1% dos mais ricos concentra quase 30% 
de toda a renda gerada no país, segundo dados 
de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), segue firme. E a inflação, que em 
março chegou a um acumulado de 11,3% em 12 
meses, agrava essa concentração, uma vez que a 
população com maior poder aquisitivo continua 
tendo disponibilidade de renda para multiplicar o 
dinheiro, apesar de também conviver com o au-
mento das despesas, enquanto os mais pobres es-
tão se endividando para dar conta de gastos diá-
rios. O Brasil continuará mantendo o título de uns 
dos países com maior desigualdade do mundo.

Estudo de pesquisadores da PUC-RS do Ob-
servatório das Metrópoles e da Rede de Observa-
tórios da Dívida Social na América Latina, com 
base em dados da Pnad Contínua, mostra que a 
renda per capita dos brasileiros atingiu o menor 
nível em 10 anos no terceiro trimestre de 2021, 
chegando a R$ 1.378, pouco mais do que o salá-
rio mínimo de R$ 1.212 em vigor hoje e equiva-
lente a três vezes do valor de R$ 400 do Auxílio 

Brasil. A ajuda do governo é paga hoje a pouco 
mais de 17 milhões de famílias, o que represen-
ta um contingente de 68 milhões de brasileiros, 
considerando uma média estatística de quatro 
pessoas por família. Pouco provável que um bu-
rocrata do Ministério da Economia consiga ima-
ginar o que é viver com tão pouca renda.

Esses números explicam o fato de 33,8 mi-
lhões de brasileiros viverem hoje com menos de 
um salário mínimo por mês em 2021, conforme 
revela levantamento da LCA Consutores com ba-
se na Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílio (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Em um ano, 4,4 milhões de 
pessoas passaram a conviver com renda mensal 
abaixo de R$ 1.212. O contingente é o maior em 
quase 10 anos. E o quadro não é muito melhor 
para a maioria dos trabalhadores contratados 
formalmente. Estudo do Dieese sobre os reajus-
te salariais em 2021 mostra que 52% dos reajus-
tes com data-base em março não repuseram a 
inflação de 10,8% em 2021, 34% tiveram corre-
ção apenas pelo INPC e só 13,9%, ‘ganho real, jo-
gando para baixo a renda do trabalho.

No cenário do empobrecimento da popula-
ção, o Brasil convive com uma taxa de desem-
prego de dois dígitos e 12 milhões de trabalha-
dores em busca de trabalho. Conta ainda com 
cerca de 50 milhões de pessoas vivendo em si-
tuação de pobreza, sendo que destes, 12 milhões 
vivem em extrema pobreza, com renda per capi-
ta de R$ 155 por mês. É esse quadro que, no fim 
das contas, representa menos educação, menos 
qualificação de trabalhadores, menos capaci-
dade de consumo e mais gastos com saúde, se-
gurança pública e com auxílios emergenciais, 
vai condenar o Brasil a um baixo crescimento 
econômico, enquanto esse imenso número de 
brasileiros seguirá apenas sobrevivendo. Com 
denúncias de corrupção se multiplicando e o 
presidente Jair Bolsonaro se mostrando mais 
preocupado em criar polêmicas e com sua ree-
leição, o governo não esboça nenhum programa 
ou ação para mudar esse quadro, que nos con-
dena a um retrocesso social.

Pobre Brasil que
empobrece mais

Honraria vergonhosa

ROSANE GARCIA

rosanegarcia.df@dabr.com.br

No último dia 19, data consagrada ao índio, o 
cruel assassinato do líder indígena Galdino Jesus 
dos Santos, da etnia Pataxó Hã Hã Hãe, comple-
tou 25 anos. Ele foi incinerado quando dormia em 
um banco de parada de ônibus, entre as quadras 
503 e 504 da W3 Sul, por cinco jovens de famílias 
ricas do Lago Sul. Os matadores jogaram gasoli-
na no cobertor que agasalhava Galdino e atea-
ram fogo. A vítima teve 95% do corpo queima-
do e não resistiu. Morreu dias depois, no Hospi-
tal Regional da Asa Norte. Presos, os delinquen-
tes disseram às autoridades policiais supor que 
era um mendigo, como se a miséria destituísse 
alguém da condição de humano. Hoje, os assas-
sinos estão livres, com a ficha limpa, e ocupam 
bons cargos no serviço público federal e distrital.

A atrocidade contra Galdino não resultou em ne-
nhuma mudança na forma de relacionamento do 
Estado com os povos originários, cujas terras foram 
invadidas pelos colonizadores e continuam sendo 
alvo da ganância de latifundiários, mineradoras, 
garimpeiros e desmatadores. Os tímidos avanços 
estabelecidos pela Constituição de 1988 estão lon-
ge de ser realidade. Pelo contrário. Não cessam as 
tentativas e atos concretos de esbulho dos seus ter-
ritórios, além de assassinatos e práticas de violên-
cia sexual contra mulheres e crianças, drogadição 
de homens e jovens dos povos originários. 

As políticas públicas são de estímulo à ocu-
pação criminosa das terras indígenas, sob a in-
diferença da Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai). Embora a violência no campo, de modo ge-
ral, venha aumentando desde 2016, nos últimos 
três anos, foram registrados 5.725 embates, se-
gundo o estudo Conflitos no Campo, Brasil 2021, 

elaborado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
ligada à Igreja Católica. Os indígenas e os qui-
lombolas têm sido os principais alvos da pisto-
lagem ou agromilícia. Por ações de garimpeiros, 
em 2021, foram registradas 101 mortes em ter-
ras yanomami, em Roraima. A matança de indí-
genas, quilombolas e posseiros correspondem a 
317, 210 e 209 vítimas, respectivamente.

Assim como ocorreu com Galdino, calcinar 
os povos indígenas por métodos diferentes e 
substâncias que, necessariamente, não sejam 
a gasolina, são os métodos atuais. Entre eles, 
está o envenenamento de rios, lagos e outras 
fontes de água, que contaminam o corpo, com 
mercúrio dos garimpos e outros produtos tó-
xicos, para que a finitude dessas vidas ocorra 
mais lentamente. As autoridades são omissas, 
como se indígenas, quilombolas, trabalhadores 
rurais e outros grupos populacionais não fos-
sem constituídos gente que sente dor, fome, se-
de, chora a perda de seus entes queridos e tem 
direitos como qualquer humano.  

O tema, apesar de consternar parte dos brasi-
leiros e instituições da sociedade civil organiza-
da, não reverbera na dimensão necessária e es-
perada. O Ministério Público da União não pro-
voca o Judiciário para uma ação que contenha a 
marcha de extermínio dos povos originários, com 
a imputação de penalidades aos órgãos de Esta-
do, responsáveis pelo cumprimento dos manda-
mentos constitucionais. Segue-se um roteiro in-
verso, muito próximo do que a história nomeou 
como holocausto dos judeus. Assim, os inimigos 
dos grupos tribais são contemplados com hon-
rarias e medalhas pelas suas ações contra a vida.

» Sr. Redator
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Nunes Marques

Nunes Marques, você, 
com o seu voto contrário 
à condenação, foi o único 
sábio e técnico entre os 11 
magistrados da Corte, an-
tecipando a vitória da jus-
tiça e da democracia, resta-
belecida com o decreto so-
berano do seu chefe — que 
absolveu o bandido em jul-
gamento no Supremo! Pa-
rabéns! (Dá pra acreditar?).

 » Lauro A. C. Pinheiro,
Asa Sul

Faixa de pedestre

O Detran-DF, neste mês, 
em comemoração aos 25 
anos do grande esforço em-
preendido no Distrito Fede-
ral para o respeito à faixa de 
pedestre, lança nova cam-
panha em que relembra e 
mantém viva na mente do 
cidadão aquela campanha, 
cujo resultado positivo é fa-
tor de orgulho da popula-
ção. Seria importante que 
esse assunto fosse trata-
do em nível nacional, visto 
que, em muitas cidades do 
país, não adianta o cidadão 
se postar em frente a essas 
faixas na expectativa de que 
o estabelecido na legislação 
de trânsito seja levado em 
consideração e que ele pos-
sa atravessar as vias públi-
cas na faixa com segurança. 

 » Vilmar Oliva de Salles, 

Taguatinga

Favelão

Moro há mais de 50 anos 
em Brasília e nunca a deixa-
rei. Aqui, ganhei régua e compasso. Tornei-me um 
profissional e escritor respeitado da MPB. Isso, po-
rém, não exclui minha indignação pela degradação 
pela qual a cidade passa atualmente, provocada 
pela incompetência dos seus gestores. A velha ex-
pressão: “Brasília é formada de cabeça, tronco e ro-
das” nunca foi tão atual. Só se pensa em viadutos, 
túneis e pontes. O povinho engambelado por pro-
messas sociais é despachado para o fim do mundo, 
longe do Plano, sem condições mínimas de habita-
bilidade. Iludidos, ainda ficam satisfeitos, achando 
que virá o progresso depois. Pobres parvos! Os ad-
ministradores e políticos, em conluio com os em-
presários, enchem as algibeiras com as permissões 
para construções ilegais que desaguarão nas cam-
panhas. Escolas, hospitais e logradouros, antes in-
tocáveis, deterioram-se. Transporte pior do que su-
bir o Himalaia. Segurança precária (saia depois das 
22h e verá). Viramos um favelão, uma terra arrasa-
da. Ainda haverá solução? Que apareça um mago 

com poder de dignidade pa-
ra nos salvar.

 » Renato Vivacqua,

Asa Norte

Democracia

Manifestações pela libe-
ração do consumo de dro-
gas chamadas “Marchas da 
Maconha” já foram proibi-
das por decisão judicial em 
várias cidades do país. Os 
juízes consideravam que 
as passeatas, ao reivindicar 
mudanças no pensamento 
legal brasileiro, se enqua-
dravam na “apologia do cri-
me” definida no artigo 287 
do Código Penal. Em 2011, 
o Supremo Tribunal Fede-
ral deu fim a essa aplicação 
censória da lei. Julgou, por 
unanimidade, que a proi-
bição das marchas violava 
as liberdades de associa-
ção e expressão. O Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
firmou uma tradição de de-
fesa à liberdade de expres-
são. A tradição foi quebrada 
na quarta-feira (20/4) pelo 
ministro Alexandre Moraes 
e seus nove parceiros mo-
narcas, os quais aprovaram 
ao deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ) a aplica-
ção de pena de oito anos 
e nove meses de reclusão, 
inicialmente em regime fe-
chado, a perda do manda-
to, a suspensão dos direi-
tos políticos enquanto du-
rar o cumprimento da pe-
na, além do pagamento de 
multa de R$ 192 mil. É cla-
ro e evidente que o depu-
tado é vítima de persegui-
ção. Politicamente, estão 
implementando um ver-
dadeiro e abusivo tratora-

mento jurídico impositivo, a qualquer custo, do 
parlamentar Daniel Silveira, que está em vias de 
condenação, por supostos crimes que não co-
meteu, segundo anúncios pretéritos, com estar-
dalhaços por inúmeros veículos de extrema-im-
prensa, cúmplices dessa violação à Constitui-
ção Federal e normas institucionais. Em suma, 
o processo crime aludido ao deputado, trata-se 
de um obstáculo muito sério de desrespeito à 
imunidade, como a tornozeleira que lhe foi im-
posta. O ataque a um parlamentar não é o ata-
que ao Parlamento, e a matéria jornalística que 
lembra que um ministro do STF já foi o “amigo 
do amigo do meu pai” não é um ataque ao STF. 
E ambos, parlamentar e ministro, têm a obriga-
ção de defender o princípio constitucional da li-
berdade de expressão.

 » Renato Mendes Prestes,

Águas Claras

Minha Estação Primeira 
de Mangueira, que 

samba enredo perfeito! 
Supercampeã! 

José Ribamar Pinheiro Filho

Asa Norte

A esquerda atual se 
esqueceu que o Lula 
anistiou o criminoso 

César Batistti em 2010. 
Agora, acha errado o 

perdão de Bolsonaro a 
Daniel Silveira. É mole?

Sebastião Machado Aragão 

 Asa Sul

STF: Mal terminou o 
julgamento do Silveira 

e o presidente já 
deu o ar da graça. 
Vital Ramos de V. Júnior 

Jardim Botânico 

Sou engenheiro civil 
e servi nas fileiras do 

Exército, na Revolução 
de 64. Tá faltando... 

Agora o Clube Militar 
se pronunciou. 
Não falta mais!

José Eustáquio dos Reis 

 Asa Sul
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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A
pesar da comoção de mercado, a vida do presi-
dente da maior petroleira nacional, a Petrobras, 
geralmente é marcada pela instabilidade. Com 
a saída anunciada em 28 de março, Joaquim Sil-

va e Luna cede espaço para o 11º gestor da companhia 
neste século, José Mauro Coelho. Com exceção de Sér-
gio Gabrielli e Maria das Graças Foster, que se manti-
veram no cargo por quase sete anos e três anos, res-
pectivamente, o comandante da empresa não costu-
ma durar mais do que dois anos. Apesar de a Petrobras 
contar com o capital privado e responder ao mercado, 
a decisão de permanência, ou não, do seu gestor é de-
terminada pelo presidente. Nessa dança da cadeira, é 
necessário avaliar o perfil do novo presidente da com-
panhia, os fatores que levaram a essa troca e quais as 
perspectivas futuras.

Com doutorado em planejamento energético e 
mestrado em ciências dos materiais, José Mauro era 
secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do Ministério de Minas e Energia. Anteriormente, fez 
carreira na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
estatal do governo responsável pelo planejamento 
do setor elétrico. Os currículos acadêmico e profis-
sional validam sua escolha como o 40º presidente 
da Petrobras. Publicamente, ele defendeu a prática 

de preços internacionais dos combustíveis no país, 
alegando que preços artificiais poderiam causar de-
sabastecimento do mercado.

Ligado à ala militar, Joaquim Silva e Luna assumiu a 
presidência da Petrobras buscando equilibrar os inte-
resses entre acionistas/investidores e a sociedade. Com 
a promessa de não intervir na política de preços da em-
presa, o general da reserva é substituído após reajus-
tar os derivados de petróleo em mais de 18% em março 
de 2022. O petróleo é precificado internacionalmente 
e, com a guerra Rússia-Ucrânia e a disparada do dólar, 
ficou insustentável a manutenção dos preços dos com-
bustíveis. Essa mudança sinaliza que o apoio da socie-
dade pode ser mais relevante que o de mercado, ainda 
mais considerando o ano de eleição. Tal que, José Mau-
ro seria uma resposta de Bolsonaro à política de preços 
adotada pela estatal.

Entretanto, o novo gestor da companhia argumen-
tou que a escalada dos preços do petróleo era um pro-
blema global. Dado que o Brasil é um importador de 
combustíveis, Coelho ressaltou a necessidade de a Pe-
trobras praticar preços alinhados às cotações interna-
cionais. Por esse motivo, parece improvável que ocor-
ra uma mudança na política de preços da Petrobras, 
tanto que o preço de mercado da companhia pouco 

se alterou com a troca de comando. Contrapondo es-
sa possível manutenção da paridade internacional no 
preço do petróleo, José Mauro criticou publicamente 
o “efeito cascata” gerado pela cobrança do ICMS esta-
dual sobre os preços dos combustíveis. Segundo Coe-
lho, o aumento do combustível causa um aumento no 
imposto, que é calculado como um percentual sobre o 
preço final do combustível, elevando ainda mais o pre-
ço ao consumidor.

Dadas as repercussões político-econômicas da 
última intervenção direta no preço do petróleo, 
parece improvável que a nova troca de presiden-
te na Petrobras modifique abruptamente o modus 
operandi da empresa. Essa modificação representa 
uma resposta muito mais política do que econômi-
ca, o que pode ser útil em anos eleitoreiros. De fato, 
José Mauro apresenta as qualificações necessárias 
para dirigir a empresa, mas, será que os seus ante-
cessores não eram igualmente qualificados? A ges-
tão da empresa se assemelha bastante à de um ti-
me de futebol, em que, a qualquer sinal de proble-
ma, troca-se o gestor. Entretanto, essa alternativa 
nem sempre melhora os resultados do time. E, no 
caso da Petrobras, possivelmente não trará a redu-
ção dos preços dos combustíveis.

 » GUILHERME MARQUES MOURA
Doutor em Desenvolvimento Econômico, é professor da Escola de Negócios da Universidade Positivo (UP)

A eterna dança 
das cadeiras na 

Petrobras

O 
tambor faz muito barulho, mas é vazio por 
dentro. A sátira é vazia por dentro, mas faz 
um barulho danado. Na política, a sátira 
combate o mau humor, os extremismos e 

a polarização de ideias. Como todos preveem uma 
campanha acalorada para a próxima eleição, o me-
lhor mesmo é ir de sátira — debate entre diferentes 
partidos. Tempo bom é quando a liberdade de esco-
lha vale como direito de todos, mas infelizmente são 
poucos os que a exercem com bom humor e elegân-
cia. Com maldições e sem maldições.

Mediador — Maldição que se repete é sempre pra-
ga que pega. É como rastilho de pólvora se cai na boca 
do povo. E todo eleitor atento acompanha e não nega 
mistérios de uma campanha que, a cada pleito novo, 
derrama promessas e dinheiro de fazer perder a fé. A 
política candanga, parecendo cobra-cega, assusta os 
candidatos e também os eleitores, deixando cada um 
deles de cabelo bem em pé. Para começar o debate, 
coloco esta questão: por que granjas em Brasília têm 
morador diferente? Nelas só moram ministros, gover-
nador, presidente? Se granja é feita para bicho, por que 
essa tradição?

Candidato do PT — Só pode ser por capricho que os 
granjeiros daqui são gente posicionada lá no mais alto 
escalão. Tem a Granja do Ipê, com segurança e confor-
to. Tem granja até com haras para fazer equitação como 

a Granja do Torto, onde morou por um tempo, longe 
do cheiro do povo, o chefe maior da nação. A Granja de 
Águas Claras virou casa oficial do governador do DF e 
lugar de reunião. Mas uma coisa acontece, pois nessa 
granja atual — e isso ninguém esquece — tem ponto na 
contramão, pois os fatos se repetem a cada nova eleição.

Candidato de PTB — Desde que a Abadia instalou 
o seu governo-tampão como vice do Roriz, começou a 
maldição. Começou uma sequência de fatos inexplicá-
veis. Pode acompanhar a história, pois nunca ela men-
te. Primeiro foi sedução, mas tudo mudou muito fácil, 
teve até primeiro-damo com nome de Bonifácio, que 
não aguentou o rojão e saiu pela tangente.

Candidato do MDB — A maldição é constante para 
quem ali passou. Veio o Arruda e sofreu o pão que até o 
diabo amassou. O Rosso perdeu o rumo e não acertou 
mais o prumo depois que, lá em Águas Claras, foi tocar 
sua guitarra. Tentou até se reeleger e acabou tomando 
choques igualzinho ao senador Hélio José Gambiarra.

Candidato do PTB — Um por um, todos perderam 
e ninguém saiu ileso. Teve candidato preso antes e de-
pois da eleição. O Agnelo talvez saiba e o Rollemberg 
também, mas ficam de bico calado e não contam para 
ninguém. O fato é que a maldição está no governador 
da vez. Não vai ter corpo fechado, nem mesmo para o 
Ibaneis. É só esperar a eleição para ver o que vai dar: a 
maldição continua ou a praga vai acabar?

Candidato do PSB — Nosso eleitor não tem medo, 
mas precisa explicação — qual será o segredo de ta-
manha controvérsia? Águas Claras é sombra que es-
tá fora da curva. Quem sabe se troca o nome e dou 
aqui sugestão. Os novos tempos anunciam: a Granja 
da Água Turva.

Candidato do PL — Já que ninguém consegue se 
livrar dessa desgraça que se repete há anos, sempre 
na mesma praça, lanço logo o desafio, garanto, digo e 
anuncio. Quem descobrir o segredo desse mistério sem 
fim vai beber vinho de graça com um passaporte azul 
nos bares filiados que ficam na Asa Sul. E ainda tem um 
bônus que meu partido vai dar. Pagamos toda a campa-
nha do começo, meio e fim. Nosso trato é muito sério 
e inclui até uma foto para levar para casa um legítimo 
vale-voto feito bem sob medida pelas urnas do Fachin.

Mediador — Esse debate foi bom, mas o tempo já 
se esgotou. A política sempre ensina uma belíssima li-
ção. Não adianta falar mal, nem mesmo da maldição. 
Nas voltas que a vida dá, há que ter mais tolerância, 
pois os inimigos de hoje, na próxima eleição, podem 
estar muito juntinhos defendendo a mesma fé. E aí, 
como é que é? Amiguinhos de infância? Eu só tenho 
uma certeza, pois guardem este segredo. Um candida-
to sem medo é igualzinho ao mar que, em vez de sair 
para briga, tira seu rei da barriga, e vai logo abraçar o 
mais terrível rochedo.

 » SILVESTRE GORGULHO
Jornalista, foi secretário da Cultura do DF

Maldição de Águas Claras

Eu joguei 
basquete

com 
Pipoka

É 
comum ouvir essa frase 
em Brasília. Colegas do 
trabalho, vizinhos, nas 
quadras de esporte, al-

guém cita o nome dele e, ime-
diatamente, lá vem: eu joguei 
com ele. João José Vianna co-
meçou a jogar basquete aos 10 
anos de idade, no Minas Brasí-
lia Tênis Clube, com o seu Pedro 
Rodrigues, um dos grandes téc-
nicos do Distrito Federal. Sua 
carreira de campeão despontou 
cedo. Do Minas foi para o Clube 
Vizinhança, tornou-se campeão 
de Brasília pela primeira vez aos 
16 anos, e nunca mais parou de 
acumular títulos.

No ano seguinte, foi cam-
peão juvenil no Distrito Fede-
ral jogando pelo Clube da As-
sociação dos Economiários de 
Brasília (AEB), cujo time tam-
bém conquistou o Campeona-
to Brasileiro em 1980. Aí a cida-
de ficou pequena e Pipoka ga-
nhou o Brasil e foi para o Tênis 
Clube de São José dos Campos, 
em São Paulo.

E, após ser campeão por ou-
tros clubes, o Brasil ficou pe-
queno e foi jogar no exterior, 
passando por diversos países, 
inclusive tendo sido um dos 
primeiros brasileiros a atuar na 
NBA (National Basketball Asso-
ciation) pelo Dallas Mavericks. 
Fez parte da Seleção Brasileira 
por 12 anos, participou de três 
Olimpíadas (1988, 1992 e 1996) 
e de quatro mundiais de bas-
quete (1986, 1990, 1994 e 1998), 
compondo o nosso dreamteam 
que conquistou a medalha de 
ouro nos Jogos Pan-Americanos 
de 1987, quando o Brasil ven-
ceu a seleção dos Estados Uni-
dos na memorável final reali-
zada na casa do adversário, em 
Indianápolis.

Mas Pipoka nunca se esque-
ceu de Brasília. Lembro-me que 
quando o encontrei pela primei-
ra vez, após ter jogado em 28 paí-
ses, ele me disse que aqui estava 
sua família, seus amigos e aqui 
era sua cidade, seu país. E voltou 
para terminar a carreira vitorio-
sa e, como sempre, encerrou-a 
em grande estilo. Com a forma-
ção de um time que, até então, 
a capital nunca tinha visto. Fo-
ram campeões brasileiros por 
três anos consecutivos. Sua par-
ticipação despertou a população 
que formou torcidas e compare-
ceu aos jogos. O ápice de sua car-
reira se deu quando registrado o 
maior público presente em uma 
partida de basquete realizada no 
Brasil, com 24.286 torcedores na 
histórica vitória de 101 a 76 con-
tra o Flamengo, em partida rea-
lizada no dia 1º de maio de 2007 
no Ginásio Nilson Nelson.

Até o último jogo, sua postu-
ra profissional era impressio-
nante. Para se manter em for-
ma aos 43 anos, quando jogou 
a última partida, ainda adota-
va a rotina espartana de acor-
dar às 4h30 da manhã diaria-
mente, ir à academia, ter uma 
alimentação adequada, ser as-
síduo na prática de arremessos 
e na participação dos treinos 
coletivos sem faltar a nenhum. 
Pipoka sempre jogou em equi-
pe, para o time. E, com a expe-
riência que tinha, era a âncora 
daquele time vencedor.

Casado com Denise, o amor 
de sua adolescência, e que sem-
pre o apoiou, tem três filhos, 
João Felipe, Rebeca e José Mau-
rício, e um neto formado em 
educação física, com mestrado 
em políticas públicas. Professor 
universitário e coordenador dos 
cursos de educação física e fi-
sioterapia, Pipoka é um exem-
plo de ídolo do esporte que pre-
cisamos buscar, ressaltar e mos-
trar às crianças. Talvez, por is-
so, tenha sido homenageado, 
em 20 de abril, com a Medalha 
de Honra ao Mérito da Câmara 
dos Deputados. Mais uma me-
dalha para sua coleção.

Ah! Antes que eu me esque-
ça, eu também joguei com Pi-
poka, naquele time campeão 
do Vizinhança e da AEB.

 » GLAUCIO RIBEIRO DE PINHO
Ex-jogador de basquete
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Ajudantes de 
enfermeiros

Pesquisadores do Imperial College 

London desenvolvem um robô capaz 

de vestir pessoas impossibilitadas 

de realizar movimentos. A 

expectativa é que o dispositivo 

eletrônico, no futuro, possa ser 

usado para auxiliar o trabalho de 

assistência a pacientes em hospitais

A 
rotina de um hospital é 
repleta de tarefas que exi-
gem delicadeza e destre-
za extrema dos funcioná-

rios, principalmente quando es-
sas atividades estão relacionadas 
aos cuidados com os pacientes. 
Para ajudar os responsáveis no 
desempenho dessa missão, pes-
quisadores ingleses criaram um 
“robô enfermeiro”, capaz de vestir 
doentes impossibilitados de rea-
lizar movimentos. Após uma série 
de testes, o dis-
positivo eletrôni-
co, apresentado 
na última edição 
da revista Scien-
ce Robotics, con-
seguiu trajar um 
manequim em 
menos de 10 mi-
nutos.

Os autores 
do estudo expli-
cam que a área 
de desenvolvi-
mento de robôs 
de assistência 
têm crescido ex-
ponencialmente, 
com muitos es-
pecialistas dedi-
cados a encon-
trar novas for-
mas de auxiliar 
pessoas com de-
ficiências e li-
mitações. Ape-
sar dos avanços 
tecnológicos que 
surgiram nos úl-
timos anos, os 
pesquisadores 
destacam que 
algumas fun-
ções realizadas 
pelos humanos 
ainda são difí-
ceis de serem re-
produzidas por 
máquinas. “Já 
temos algumas 
ferramentas ele-
trônicas eficazes 
para esse públi-
co, como dispo-
sitivos que aju-
dam a abrir e fe-
char portas, por exemplo. Porém 
ações que envolvem uma série 
de movimentos dos membros 
superiores, como se vestir, são 
bem mais complexas”, explicou 
em um comunicado à imprensa 

Fan Zhang, pesquisador do Im-
perial College London, no Reino 
Unido, e um dos autores do estu-
do científico.

Para superar esse desafio, os 
especialistas criaram um robô 
que imita parte do corpo huma-
no, com uma estatura média e 
dois braços, mas que se locomo-
ve por meio de uma base qua-
drada, com rodas em seu inte-
rior. Na primeira etapa do traba-
lho, os cientistas testaram o sis-
tema de controle de inteligên-
cia artificial do dispositivo por 

meio de simula-
ções de compu-
tador. Só depois 
disso, partiram 
para a realiza-
ção de testes físi-
cos. Nessa fase, o 
aparelho foi pos-
to em um quar-
to semelhante ao 
utilizado em trei-
namentos de es-
tudantes de en-
fermagem. Nesse 
ambiente, o pro-
tótipo teve como 
missão colocar 
um traje hospi-
talar em um ma-
nequim, simu-
lando um pa-
ciente com bra-
ços fracos ou pa-
ralisados.

Durante os 
testes, o robô 
conseguiu pe-
gar uma cami-
sola pendurada 
em uma espé-
cie de cabidei-
ro, desdobrar to-
talmente o tra-
je e dar a volta 
em torno de uma 
cama até chegar 
ao manequim. O 
dispositivo ele-
trônico vestiu, 
com sucesso, o 
“paciente” em 
90% de 200 ten-
tativas. Os pes-
quisadores res-
saltam que os 
resultados posi-

tivos foram obtidos graças à pro-
gramação desenvolvida por eles. 
“Objetos flexíveis, como panos, 
são extremamente difíceis pa-
ra os robôs trabalharem, por-
que sua forma e tamanho variam 

 »  VILHENA SOARES

Protótipo coloca camisola hospitalar em um manequim durante testes: ação realizada em menos de 10 minutos

Zhang et al. (2022)

drasticamente, dependendo de 
como são drapeados”, detalhou 
Zhang. “Obtivemos esses acer-
tos porque, em vez de rastrear 
a movimentação de todo o teci-
do, o robô se concentrou apenas 
nos seus pontos-chave, ou seja, 
em suas bordas, o suficiente pa-
ra conseguir manipular o objeto”, 
acrescentou o especialista. 

Programação

Apesar de animados com o 
desempenho de sua tecnolo-
gia, os cientistas ressaltam que 
o robô precisa evoluir antes de 
ser utilizado como uma ferra-
menta auxiliar em hospitais e 
centros médicos. “O que fize-
mos até agora foram estudos de 
viabilidade muito específicos, e 

os enfermeiros são muito, mui-
to mais do que isso”, destacou 
Zhang. “Esse tipo de ambiente 
é um lugar complexo, que po-
de ter uma série de obstácu-
los no caminho, desencadean-
do falhas na execução dessa ta-
refa. Podemos dizer que os en-
fermeiros robóticos estão mais 
próximos de se tornar uma rea-
lidade, porém só mais pesqui-
sas poderão nos ajudar a vi-
sualizar como esse dispositivo 
vai nos auxiliar em tarefas cor-
riqueiras nos próximos anos”, 
acrescentou o autor do estudo.

Filipe Emídio Tôrres, membro 
do Instituto de Engenheiros Eletri-
cistas e Eletrônicos (IEEE) e douto-
rando em engenharia na Univer-
sidade de Brasília (UnB), destacou 
que o robô apresentou um bom 

desempenho, mas ainda precisa de 
aperfeiçoamento para ser utilizado 
com segurança. “A taxa de 90% de 
acerto é um número animador, mas 
10% de risco em um local comple-
xo como um hospital pode se tornar 
algo perigoso, e, por isso, não é acei-
tável. Temos muitas pessoas susce-
tíveis nesse ambiente, e, por isso, to-
do cuidado é essencial”, frisou.

Apesar disso, o especialista re-
conheceu que o projeto apresen-
tou ganhos notáveis. “Para mim, 
o grande ponto positivo foi fazer 
com que o robô soubesse lidar 
com algo tão complexo como um 
tecido, que é muito maleável”, 
defendeu. “Sabemos que o pa-
pel do enfermeiro é muito mais 
complexo, e que no decorrer des-
se tipo de atendimento uma série 
de problemas podem acontecer. 

Mas, ainda assim, são resultados 
animadores, pois toda tecnolo-
gia precisa caminhar a pequenos 
passos antes de se tornar viável”, 
acrescentou o especialista.

Tôrres também ressalta que, 
com a evolução do projeto, essa 
tecnologia poderá ajudar a área 
médica da mesma forma que ou-
tros dispositivos que já são usa-
dos por especialistas do setor da 
saúde. “Acredito que em cerca de 
cinco anos esse tipo de pesquisa 
já terá evoluído bastante, e tere-
mos mais uma opção de auxí-
lio aos profissionais da área, que 
não serão substituídos, apenas se 
adaptarão a uma nova ferramen-
ta, assim como acontece atual-
mente com eletrônicos que já são 
usados em cirurgias e diagnósti-
cos”, frisou.

divulgação/University College London

Um rato robô pode ajudar 
cientistas a acessarem locais de 
difícil acesso e auxiliar missões 
de salvamento, como desaba-
mentos. A tecnologia foi criada 
por especialistas chineses, que 
tentaram “copiar” a agilidade 
dos roedores em um disposi-
tivo eletrônico. O trabalho foi 
apresentado na última edição 
da revista especializada IEEE 
Transactions on Robotics e se-
gue uma tendência recente na 
área científica: o desenvolvi-
mento de eletrônicos inspira-
dos em animais.

No artigo, os cientistas ex-
plicam que robôs com quatro 
pernas são extremamente úteis 
em laboratório e em estudos de 
campo, mas reconhecem que o 
uso dessa tecnologia em espa-
ços estreitos ainda é um desa-
fio. “Robôs quadrúpedes gran-
des já se mostraram excelentes 
em questão de adaptabilidade 
e capacidade de carga, porém 
eles apresentam uma grande 
limitação: não conseguem en-
trar em espaços menores”, de-
talhou, em um comunicado à 

imprensa, Qing Shi, pesquisa-
dor do Instituto de Tecnologia 
de Pequim, na China, e um dos 
autores do estudo.

Para suprir essa falha, Shi 
e seus colegas de pesquisa es-
colheram um animal extrema-
mente ágil para servir de inspi-
ração no projeto. “Os ratos que 
vivem em cavernas (Rattus nor-
vegicus) nos chamaram a aten-
ção devido à sua agilidade e 
adaptabilidade incomparáveis. 
Eles conseguem entrar em lo-
cais estreitos devido ao seu cor-
po alongado e esguio”, justificou 
o autor do estudo.

Destreza

Os pesquisadores replica-
ram as características do Rat-
tus norvegicus em seu disposi-
tivo. O equipamento apresenta 
um corpo alongado e fino, com 
cerca de 48 cm de comprimento. 
Os cientistas conseguiram fazer 
com que a tecnologia, batizada 
de SQuRo, realizasse uma série 
de movimentos, como: agachar, 
andar, engatinhar e girar. O robô 

também se recuperou após so-
frer algumas quedas, manten-
do o controle de todos os seus 
membros.

“Nos testes, nosso rato robó-
tico também passou, com su-
cesso, por uma passagem es-
treita irregular, atravessou uma 
série de obstáculos e conseguiu 
manter uma locomoção estável 
em um declive com inclinação 
de 15°. Isso demonstra seu incrí-
vel potencial de exploração”, as-
sinalam os pesquisadores.

Nos testes, o SQuRo também 
se locomoveu normalmente ao 
transportar uma carga equiva-
lente a 91% de seu próprio peso. 
Os cientistas pretendem realizar 
mais testes com a tecnologia. 
Eles acreditam que, com resul-
tados positivos futuros, o robô 
poderá ajudar pesquisadores e 
até operações de resgate. “Esses 
recursos permitem que o SQuRo 
passe com agilidade por espa-
ços estreitos e em terrenos em 
que ocorreram acidentes, pa-
ra transportar suprimentos pa-
ra sobreviventes, por exemplo”, 
estimaram os especialistas. (VS)

A nova geração do mundo animal

Rato automatizado criado por cientistas chineses para explorar espaços de difícil acesso

 Qing Shi/Beijing Institute of Technology, China

Podemos dizer que 
os enfermeiros 
robóticos estão 
mais próximos 
de se tornar uma 
realidade, porém 
só mais pesquisas 
poderão nos 
ajudar a visualizar 
como esse 
dispositivo vai nos 
auxiliar em tarefas 
corriqueiras nos 
próximos anos”

Fan Zhang, pesquisador 

do Imperial College London 

e um dos autores do estudo
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ELEIÇÕES

DF registra redução de 
eleitores adolescentes

Ao contrário da tendência do país, número de jovens de 16 a 18 anos prontos para votar no 
Distrito Federal é o menor desde 2014. Prazo da Justiça para emissão do título termina em 4 de maio

O 
ano de 2022 veio acom-
panhado com expectati-
va e esperanças de dias 
melhores. Com a situação 

da pandemia de covid-19 alivian-
do e as eleições se aproximando, 
um cenário de renovação se tor-
na cada vez mais real. Muitos jo-
vens vão votar pela primeira vez 
e carregam a responsabilidade de 
ajudar a decidir os rumos do país 
e do Distrito Federal.

No Brasil, o alistamento eleito-
ral é obrigatório para quem tem 
mais de 18 anos. Para maiores de 
16 e menores de 18, o voto é facul-
tativo. A mesma regra é válida para 
analfabetos e maiores de 70 anos. O 
voto para os adolescentes de 16 e 
17 anos foi uma conquista do mo-
vimento estudantil que começou a 
valer com a Constituição de 1988.

A pouco menos de seis meses 
para o início do primeiro turno, 
partidos e candidatos começam 
a correr e alinhar para quais car-
gos pretendem disputar. Em con-
trapartida, eleitores começam a 
corrida para emitir ou regularizar 
o título de eleitor.

O estudante Hélio Carlos de Oli-
veira Garcia, 17 anos, está no pro-
cesso para emitir o título. Pouco 
empolgado com as eleições, ele 
ainda não decidiu se vai votar ou 
não. “Não vejo boas opções de can-
didatos. Para presidente mesmo, é 
como se a briga fosse apenas en-
tre dois candidatos e nenhum teve 
boa conduta enquanto comanda-
va o país. E se eu escolher votar em 
outro, é como se tivesse perdendo 
meu tempo. Essas coisas desani-
mam bastante”, relata o morador 
do Núcleo Bandeirante.

De acordo com o cientista políti-
co André Rosa, o jovem eleitor pode 
fazer diferença em eleições muito 
disputadas e com uma polarização 
maior. “A inserção do jovem é um 
avanço a medidas contra polariza-
ção política porque constitui uma 
massa considerável e que já tem 
um poder crítico muito maior em 
relação a outras gerações”, afirma.

Ao contrário do estudante que 
está desanimado, a jovem Camila 
Ferreira, 16, demonstra empolga-
ção com as eleições. Ela destaca a 
importância de os jovens se mobi-
lizarem para tentar mudar o futu-
ro do país. “É importante porque, 
se não estamos satisfeitos, esse é o 
momento de tentarmos mudar. O 
nosso voto importa, mesmo sendo 
só um. Meus pais incentivam e fa-
lam que é importante para eu co-
meçar a aprender mais sobre as leis 
do nosso país e quero fazer minha 
parte”, completa Camila.

Apesar de ainda não ter comple-
tado a idade mínima para votar, a 
moradora de São Sebastião Lud-
milla Maria, 15, já está no processo 

 » RENATA NAGASHIMA

Camila Ferreira, 16, está empolgada com as eleições: “Nosso voto importa, mesmo sendo apenas um”

Renata Nagashima/CB/D.A.PRESS

para a emissão do título de eleitor. 
“Faço aniversário em junho e quero 
votar. Entendo a importância disso. 
Somos muitos adolescentes e, se 
unirmos nossas forças, vamos cau-
sar um grande impacto no resulta-
do final. Precisamos tentar mudar 
os rumos do nosso país”, aponta.

Durante discurso de posse no 
Tribunal Regional Eleitoral do Dis-
trito Federal (TRE-DF) na sexta-fei-
ra, Roberval Belinati apresentou os 

números de eleitores no DF. Segun-
do o desembargador, são mais de 
2.138.774 aptos a irem às urnas. A 
maioria são mulheres — 1.156.579 
— e, até o momento, o perfil do 
eleitorado brasiliense demonstra 
que 14,6 mil são jovens com me-
nos de 18 anos. “Esperamos que 
esses números cresçam exponen-
cialmente até 4 de maio, data do 
fechamento do cadastro”, acres-
centou Belinati.

Engajamento

Faltando apenas nove dias para 
se encerrar o prazo para regulari-
zação ou emissão do título de elei-
tor, o engajamento de jovens de 16 
e 17 anos vem caindo desde as elei-
ções de 2014, de acordo com da-
dos do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Até o fim de março, 14.666 
mil jovens dessa faixa etária, para 
a qual o voto é facultativo, tinham 

se cadastrado como eleitores. O nú-
mero é 13,31% menor que o de jo-
vens eleitores no mesmo período 
de 2018. A diferença aumenta ain-
da mais se comparada com a data 
em 2014: 55,08% menor.

O advogado e ex-desembarga-
dor do TRE-DF Francisco Amaral 
acredita que a desmotivação do 
jovem foi causada pelos escânda-
los políticos dos últimas anos. “Es-
se público de 16 e 17 anos assistiu a 

Ludmilla Maria completa 16 anos em 
junho, mas vai emitir o título para 
participar: “Precisamos unir forças”
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Valdir Pucci , cientista político 

Três perguntas para

Por que os jovens devem votar?
Acredito que o jovem tem que en-

tender que a política engloba todos 
os aspectos da nossa vida. Ou seja, é 
esse jovem que no futuro ou daqui a 
pouco vai entrar no mercado de tra-
balho. Ele tem que ter uma boa edu-
cação para enfrentar os desafios do 
mercado, que vai ser cada vez mais 
competitivo. Tudo isso é influencia-
do e é direcionado pela política. Se 

o jovem não se faz presente no mo-
mento da eleição, é muito difícil ele 
poder lá na frente entender o con-
texto político e como esse contex-
to político influencia no seu futuro. 

Como escolher um candidato?
Primeiro, esse jovem não tem 

uma uma vivência de vida políti-
ca, ou seja, não conheceu muitos 
presidentes, muitos governadores 

pela sua própria curta história de 
vida. Então, a principal sugestão 
que dou é não olhar as promes-
sas do candidato, mas em especial 
pesquisar a sua vida pregressa. Por 
exemplo, o político que já exerceu 
o mandato, como foi o mandato 
dele? O que ele empregou de volta 
para sociedade? E caso não tenha 
sido candidato, o que essa pessoa 
conta para a sociedade? 

Como cobrar um 
candidato que foi eleito?

O jovem tem um canal que sa-
be utilizar muito bem que são as 
redes sociais. Mas não é uma co-
brança rasa, mas sim apresen-
tando a esse representante eleito 
aquilo que foi dito na campanha, 
aquilo que ele já realizou e aquilo 
que ele não realizou e questionan-
do por que não foi realizado. 

essa década passada e conviveram 
com notícias de políticos presos, 
cassados e acusados pela Justiça, e 
isso desmotivou e tem desmotiva-
do esses jovens a procurar acredi-
tar na política”, aponta.

Para Amaral, é preciso haver um 
incentivo maior para que esses jo-
vens se posicionem. “Se você tem 
uma crise política, é ainda mais im-
portante o instrumento do exercí-
cio do voto, que é a forma mais de-
mocrática que você vai ter para cor-
rigir esses malfeitos. O único meio é 
a eleição. Então você escolhe o de-
putado, senador, o presidente da 
República e você muda um país”, 
completa o ex-desembargador.

Outro fator que pode desmoti-
var os jovens são as fake news pro-
pagadas por meio das redes so-
ciais. Para o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seccional 
do Distrito Federal (OAB-DF), Dé-
lio Lins e Silva Júnior, é importante 
que a juventude participe atenta-
mente das eleições e sempre che-
cando informações. “A gente está 
num momento tão polarizado no 
país, e para todos os eleitores, não 
só os jovens, as fake news têm to-
do o poder de influenciar o voto do 
eleitor e levá-lo ao erro”, aponta.

Procedimentos

Não restam dúvidas de que a 
melhor forma para fazer o exercí-
cio da cidadania de forma demo-
crática é na hora do voto. Os jovens 
que tenham completado 16 anos e 
querem fazer valer o poder do vo-
to poderão fazer a emissão do títu-
lo de eleitor de forma on-line, bas-
ta acessar o site do TRE-DF, em tre-
df.jus.br, na aba “Eleitor e eleições”. 
Em seguida, basta escolher o íco-
ne “Atendimento remoto” e seguir 
as instruções. O atendimento pre-
sencial é prioritário apenas para a 
população que não tem acesso à 
internet.

O prazo para fazer qualquer ti-
po de solicitação no serviço elei-
toral, inclusive o alistamento elei-
toral, vai até 4 de maio. Para fazer 
o requerimento eleitoral, é preci-
so apenas ter um documento de 
identificação com foto e um com-
provante de residência. Além disso, 
quem ainda não tem 16 anos, mas 
vai completar até o primeiro turno 
das eleições, já pode solicitar o títu-
lo e votar em 2 de outubro.

Porta voz do TRE-DF, Fernando 
Velloso Filho destaca a importân-
cia de os jovens participarem desse 
processo de democracia e escolha 
dos seus governantes. “É a constru-
ção de um país e do futuro. É mui-
to importante que todos partici-
pem. O jovem de 16 e 17 anos não 
tem obrigação, mas a gente realça 
que eles devem participar porque 
faz parte do destino deles nos pró-
ximos anos”, destaca.

ARTIGO  » POR CLEBER LOPES E LAURA LOPES

O voto, direto e secreto, coloca em con-
dição de igualdade todos aqueles que go-
zam dos seus direitos políticos, sem dis-
tinção de raça, gênero, classe social ou re-
ligião, sendo certamente o momento mais 
expressivo da participação popular no pro-
cesso democrático, permitindo que a so-
ciedade escolha os seus representantes 

O jovem como 
cidadão de hoje

para todos os cargos eletivos, fazendo cum-
prir o critério da representatividade, que le-
gitima a atuação dos eleitos na defesa dos 
interesses da coletividade.

No Brasil, por força do mandamento 
constitucional, o voto é obrigatório pa-
ra os maiores de 18 e menores de 70 e fa-
cultativo para os maiores de 16 e menores 
de 18. Há quem defenda o voto facultati-
vo para todos, ao fundamento de que as 
pessoas devem votar por livre e espontâ-
nea vontade, a partir de um engajamento 
genuíno da sociedade nas questões políti-
cas, o que melhoraria a qualidade do voto 

e, consequentemente, dos eleitos.
Esse tema é controverso e certamente 

não será resolvido a curto prazo, pois ain-
da prevalece no ambiente jurídico o en-
tendimento de que o voto deve ser mes-
mo obrigatório, como forma de ampliar 
a participação popular na democracia. O 
nosso objetivo no presente artigo é tratar 
exatamente da importância do voto fa-
cultativo, em especial dos maiores de 16 
e menores de 18. Pensamos que o dever 
da sociedade brasileira é construir uma 
cultura cívica que possa entusiasmar os 
jovens para o exercício do voto, não só 

como ato de cidadania, mas sobretudo, 
como forma de levar para as urnas um 
pensamento novo, forjado em um am-
biente globalizado e politizado.

Enganam-se aqueles que pensam que 
o jovem é um ser alheio às coisas que 
acontecem no dia a dia, pois eles vivem 
cotidianamente os seus próprios dra-
mas pessoais e convivem com os dra-
mas da própria sociedade, por isso mes-
mo o jovem tem a força e a capacidade 
para fazer a diferença, podendo signifi-
car em quantidade e qualidade a virada 
de chave que precisamos para melhorar 

a nossa democracia, exatamente porque 
o jovem mais do que ninguém, vive co-
nectado com o mundo por meio das re-
des sociais, em uma espécie de aldeia 
global que troca experiências em tempo 
real, circunstância que o qualifica como 
eleitor e como formador de opinião, im-
pedindo assim, a pratica da velha políti-
ca, habituada ao poder do capital.

Cleber Lopes, 
advogado e ex-desembargador 
eleitoral do TRE e Laura Lopes, 
graduanda em direito pelo IDP.

Número de títulos emitidos por jovens com menos de 18 anos no DF:

2014 

32.656
2018 

16.918
2022 

14.666
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Crônica da Cidade

Sempre
vigilantes

A vida começa a se parecer um pou-
co mais com o que era antes. É claro 
que, como tudo o que fica para trás, os 
dias pré-pandemia jamais retornarão 
do mesmo jeito. Nem duas folhas de pa-
pel em branco o são, pois ocupam posi-
ções diferentes no espaço. Corrijam-me 
em caso de engano, mas creio que é as-
sim que nos ensina a filosofia.

Participar de celebrações de Natal, 
carnaval, feriados e de shows não é mais 
motivo de preocupação ou angústia. 
Conseguimos aos poucos retomar par-
te da rotina. Seguimos vigilantes, no en-
tanto, para a possibilidade de uma nova 
onda do vírus, para voltar a viver uma 
realidade de cuidados redobrados, por 
nós, pelos nossos e pelo próximo.

Devemos permanecer atentos tam-
bém para os impactos das nossas esco-
lhas. Em um ano eleitoral, isso se torna 
ainda mais essencial. Na crônica em 
homenagem ao aniversário de Brasília 
— em uma delas — Severino Francisco 
levantou a questão essencial, visceral: 

que cidade legaremos a nossos filhos 
e netos? E acho que podemos (e deve-
mos) ir mais longe. Que país legaremos 
a nossos filhos e netos?

Minha preocupação é em dose du-
pla, como sabem, e depois ainda mul-
tiplicada por mais dois, em progres-
são geométrica, crescendo assustado-
ramente. Mãe de duas pequenas, não 
posso deixar de pensar no futuro, nos 
projetos de cidade e de país que gos-
taria de deixar para elas. Mas, mais do 
que isso, há certas coisas inegociáveis, 
das quais nunca admitirei privá-las, 
muito mais importantes até do que o 
leite que jorra do peito.

A liberdade, a capacidade de com-
preender e interpretar os aconteci-
mentos do mundo, nutrir respeito 
pelos outros. Essas são algumas das 
cláusulas pétreas da constituição aqui 
de casa. Não há negociação. E são elas 
que guiam nossas escolhas. Desde as 
compras do supermercado, passan-
do pelo ensino formal das crianças, 
até as escolhas sobre quem queremos 
que nos governe.

Isso significa a impossibilidade tam-
bém de escolher o caminho mais fácil. A 
felicidade e a paz de espírito trazem um 
preço alto consigo. Estava assistindo ao 
mais recente filme do Homem Aranha 

numa sessão de cinema em casa com 
amigos queridos e uma das cenas nos 
lembrou a frase clássica: “Com grandes 
poderes, vêm grandes responsabilida-
des”. Dessa vez, dita pela tia May, inter-
pretada por Marisa Tomei.

Um multiverso mais empoderado, 
mais feminino e feminista, mais preo-
cupado com o bem-estar social, com a 
diversidade, com a educação das nos-
sas crianças. É disso que precisamos 
para construir um futuro que nos or-
gulhe. Mesmo que tenhamos que op-
tar pelas decisões mais difíceis ao lon-
go do caminho, e não pelas respostas 
mais simples e imediatas.

LOTERIA /

Mega sorteia R$ 36 milhões

O próximo concurso ocorre amanhã, às 20h. Os apostadores podem fazer os jogos até as 19h desta 
terça-feira. Especialista alerta para os cuidados na hora de investir e gastar a bolada milionária

O 
prêmio da Mega-Sena 
acumulou novamente. 
Sem ninguém ter acer-
tado as seis dezenas no 

último sorteio, a premiação su-
biu e está estimada em R$ 36 mi-
lhões para o próximo concurso 
amanhã, às 20h. Quem desejar 
fazer uma “fezinha”, pode apos-
tar até as 19h do dia do sorteio, 
amanhã, tanto com jogos pela in-
ternet, no site das Loterias Cai-
xa (confira como fazer abaixo), 
quanto nas casas lotéricas.

Cada vez que a premiação au-
menta, as expectativas para ga-
nhar ficam maiores. Pensando 
nisso, muitos brasilienses procu-
ram as lotéricas para tentar a sor-
te de ficar milionário. Para mui-
tas pessoas, o prêmio é a possibi-
lidade de mudar de vida e de qui-
tar as dívidas, além de comprar 
a casa própria ou até um carro 
novo. Como é o caso do vende-
dor Iuri dos Santos, 34 anos, que 
trabalha próximo a uma casa lo-
térica e não perde a oportunida-
de de fazer um jogo. “Eu sempre 
aposto na Mega-Sena. Faço jo-
gos sozinho e com os colegas de 
trabalho”, comenta o morador de 
Taguatinga Sul.

Questionado sobre o que fa-
ria com o prêmio, caso ganhasse, 
Iuri ressalta que não sabe ao cer-
to. “Acho que vou precisar de aju-
da para lidar com tanto dinhei-
ro”, brinca o rapaz. “Penso em 
ajudar minha família, claro. Mas 
também quero deixar um dinhei-
ro guardado. Não dá para gastar 
tudo e ficar sem nada depois de 
tentar ganhar tantas vezes”, ana-
lisa o vendedor, contando ter al-
gumas contas pendentes e o de-
sejo de reformar a própria casa.

Para o educador financeiro 
Francisco Rodrigues, é importan-
te que o ganhador tenha cons-
ciência e muita cautela, além de 
entender o próprio perfil finan-
ceiro e tomar cuidado com as ar-
madilhas no mundo das finan-
ças. “Nem tudo o que pensamos 
é investimento. Então, às vezes, 
a pessoa investe achando que é 
investimento, mas só tira dinhei-
ro do bolso em vez de colocar”, 

Para especialista, é importante que o ganhador tenha cautela e tome cuidado com armadilhas do mundo das finanças

 Ed Alves/CB

 » JÚLIA ELEUTÉRIO

ressalta Rodrigues, orientando 
que o novo milionário faça um 
levantamento das dívidas que se 
tem e decida quais quitá-las ime-
diatamente.

Além das dívidas a serem 
acertadas, o especialista desta-
ca a necessidade de se fazer um 
planejamento de vida pensan-
do no médio e no longo prazo. 
“Vou continuar trabalhando ou 
não? Vou mudar de cidade? Vou 
montar um negócio próprio ou 
vou viver de rendimentos? Esse 
prêmio de R$ 36 milhões dá pa-
ra o ganhador uma renda mensal 
de R$ 180 mil na poupança. Com 
planejamento em mente, as ati-
tudes serão mais consistentes. 
Ou seja, eu estarei com a minha 
mente aberta para compreender 
melhor o que o mercado me ofe-
rece”, pontua o educador.

Outro ponto relevante é a am-
pla possibilidade de investimen-
to. “Tem as opções de tesouro di-
reto, renda fixa, renda variável, 
certificado de depósito bancário 

(CDB), proteger o dinheiro con-
tra a inflação, tem a ideia tam-
bém dos bitcoins, tem o dólar, 
tem o ouro e tem várias possibi-
lidades. Basta procurar as infor-
mações”, destaca Rodrigues, aler-
tando sobre os perigos das pirâ-
mides financeiras.

Para tentar a sorte, o apos-
tador deve escolher no mínimo 
seis dezenas entre os 60 núme-
ros disponíveis para compor um 
jogo e ganhar o prêmio máximo 

ao acertar todas. Ainda é possível 
ganhar prêmios ao acertar qua-
tro ou cinco números. A aposta 
mínima, de seis números, custa 
R$ 4,50. E quanto mais números 
marcar na cartela, maior ficará o 
preço da aposta. Em compensa-
ção, serão maiores as chances de 
faturar o prêmio da Mega-sena.

No último sorteio, que ocor-
reu no sábado, 27 apostas acer-
taram a quina, sendo que dois 
jogos simples foram realizados 
em lotéricas de Brasília. Cada 
ganhador faturou R$ 92 mil. Ou-
tras 2.372 apostas em todo o Bra-
sil fizeram a quadra e ganharam 
R$ 1,5 mil.

Jogos on-line

Existe a possibilidade de jo-
gar on-line na Mega-sena. Para 
isso, é necessário ser maior de 
18 anos, ter CPF e se cadastrar 
na Loterias Online. Para apostar, 
também é preciso possuir cartão 
de crédito. A Caixa requer dois 

passos para o cadastro: informar 
seus dados pessoais e depois fa-
zer a validação do token de ca-
dastramento, encaminhado para 
o e-mail. A senha deve ser cadas-
trada com seis números.

Nos jogos feitos na Loterias 
Online, o apostador pode efeti-
var as apostas de, no mínimo R$ 
31,50, e, no máximo R$ 945 por 
dia. O portal recebe as apostas 
por 24 horas. Porém, é impor-
tante ter atenção com o horário 
de fechamento do concurso, que 
é o mesmo praticado nas Casas 
Lotéricas (1h antes dos sorteios).

Caso o apostador ganhe al-
gum prêmio, é preciso impri-
mir o comprovante de aposta 
e geração do Código de Resga-
te (que deve ser memorizado) e 
ir até a lotérica de preferência, 
onde serão digitados CPF e có-
digo gerado.

Para excluir seu cadastro, li-
gue para: 3004 1104 (Capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 
726 0104 (demais regiões).

Penso em 
ajudar minha 
família, claro. 
Mas também 
quero deixar 
um dinheiro 
guardado. Não 
dá para gastar 
tudo e ficar sem 
nada depois de 
tentar ganhar 
tantas vezes”

Iuri dos Santos, 
vendedor

Tem as opções de 
tesouro direto, 
renda fixa, renda 
variável, certificado 
de depósito bancário 
(CDB), proteger 
o dinheiro contra 
a inflação, tem 
a ideia também 
dos bitcoins, tem 
o dólar, tem o 
ouro e tem várias 
possibilidades”

Francisco Rodrigues, 
educador financeiro

R$ 180 

Pode ser a renda mensal 
do ganhador se investir  

na poupança

Três crimes bárbaros em menos 
de 24h mobilizaram as polícias Ci-
vil (PCDF) e Militar (PMDF) do Dis-
trito Federal neste fim de semana. 
Dois casos ocorreram em Ceilân-
dia: criminosos mataram para rou-
bar a bicicleta e o celular de uma 
pessoa, e um homem em situação 
de rua foi assassinado no Sol Nas-
cente. Em Taguatinga, um idoso de 
76 anos foi brutalmente espanca-
do em uma tentativa de latrocínio.

Por volta de 5h da manhã de sá-
bado, o idoso foi atacado na QSC 19, 

em Taguatinga Sul, próximo à Igre-
ja Evangélica Nova Jerusalém. A ví-
tima foi levada para o Hospital Re-
gional de Samambaia com trauma-
tismo craniano e depois transferida 
ao Hospital de Base de Brasília. De 
acordo com a Polícia Civil, quatro 
suspeitos, de 19, 20, 31 e 32 anos, fo-
ram identificados. O caso é investi-
gado como tentativa de latrocínio e 
a polícia localizou os pertences da ví-
tima na casa de um dos criminosos.

Imagens de um circuito de se-
gurança auxiliaram os investiga-
dores da 12ª Delegacia de Polícia 
(Taguatinga Centro) na confirma-
ção do envolvimento de um dos 

 » ARTHUR DE SOUZA
 »  JÚLIA ELEUTÉRIO

Barbáries no  
fim de semana

CRIME

A Polícia Civil investiga os crimes em Taguatinga e Ceilândia

Ed Alves/CB/D.A Press

assaltantes. Ele foi gravado fazendo 
compras com o cartão de crédito 
da vítima. Além dos objetos rouba-
dos, os policiais apreenderam uma 
porção de maconha com um dos 
envolvidos no crime. Por esse mo-
tivo, segundo a polícia, ele também 
responderá por porte de substância 
entorpecentes para consumo pes-
soal, além de tentativa de latrocínio 
e crime contra idoso.

Assassinado na parada

Em Ceilândia, um crimino-
so matou um homem a tiros pa-
ra roubar a bicicleta dele. O latro-
cínio (quando um roubo termina 
com a morte da vítima) aconteceu 
na sexta-feira, por volta de 23h30, 
na QNN 18/20, em Ceilândia. O ca-
so é investigado pela 23ª Delegacia 
de Polícia (P Sul). Informações pre-
liminares apontam que a vítima é 
um homem de 38 anos, que não 

teve o nome revelado. Uma equipe 
do 8º Batalhão da Polícia Militar foi 
chamada para atender a ocorrência 
e, segundo a corporação, populares 
disseram que, além da bicicleta, o 
autor do crime também levou o ce-
lular da vítima.

Homicídio

Um morador em situação de 
rua, 34 anos, foi morto a facadas 
na Praça Central do Sol Nascen-
te, em Ceilândia. O crime ocor-
reu na noite de sábado, por volta 
de 23h40. De acordo com a Polí-
cia Militar, o homem apresentava 
perfurações na altura do tórax e o 
óbito foi confirmado pela equipe 
do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu). Os militares 
preservaram o local do crime até a 
chegada da perícia da Polícia Civil. 
A 23ª DP também investiga o caso 
e apura autoria do crime.

MIL
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A educação é o ponto em que decidimos 
se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele.
Hannah Arendt

Sinduscon defende qualidade 
acústica nas escolas do DF

Os efeitos do barulho na 
infância e nas escolas será o tema 
do seminário realizado no Dia 
Internacional da Conscientização 
Sobre o Ruído (INAD), na 
próxima quarta-feira, dia 27, às 
19h30, no auditório do CAU/DF. 
O evento é uma iniciativa 
da Associação Brasileira de 
Acústica — Regional 
Centro-Oeste (Sobrac-CO), 
com apoio do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil 
do DF (Sinduscon-DF), do 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do DF, da Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Brinquedos (Abrinq), além 
das empresas Saint-Gobain, 
Síntese Acústica e Hometeck.

Divulgação/Sinduscon-DF

 C
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Projeto será doado à 
unidade de ensino

O seminário contará com 
palestra da diretora do Sinduscon-
DF, a arquiteta Cândida Maciel. Ela 
antecipou que o tratamento acústico 
em uma escola do Distrito Federal 
será realidade ainda neste ano. “Já 
conseguimos os fornecedores e, em 
breve, executaremos a obra”, contou.

Modelo
O projeto de acústica será doado pela 

Síntese Acústica, associada ao Sinduscon-
DF. Junto com a Secretaria de Educação, 
está sendo definida a escola pública, em 
região carente, que vai receber o benefício 
para ser referência neste quesito. O objetivo 
é garantir que as salas de aula fiquem 
protegidas dos ruídos externos e, assim, 
os alunos possam ter mais concentração.

Cartilha para as 
construtoras

Neste ano, o Sinduscon-DF 
vai elaborar uma cartilha de 
boas práticas para distribuir 

às construtoras. A ideia é levar 
orientações sobre o que as 

empreiteiras podem fazer, do 
ponto de vista técnico, para ter 

um ruído menor nas obras.

Presidente da CNC 
recebe prêmio 
em Mônaco

José Roberto Tadros foi o 
homenageado da sexta edição 
World Company Award (Woca). 
A premiação ocorrida no sábado, 
em Monte Carlo, contou com 
a participação do príncipe 
de Mônaco, Albert II. Foi 
antecedida por um jantar de gala 
que homenageou o presidente 
do Congresso Nacional, Rodrigo 
Pacheco, e o consultor sênior 
no Departamento Econômico e 
Financeiro em Mônaco, 
Michel Bouquier.

PIB nacional
“O prêmio que estamos 

recebendo é, de certa forma, 
o corolário de mais de três 
anos de trabalho focado no 
fortalecimento do Sistema 
CNC-Sesc-Senac. Estamos 
mais fortes a cada dia, 
buscando estar próximos 
dos empresários, dos 
trabalhadores, da população 
brasileira e das necessidades 
do país”, destacou Tadros. 
Ele lembrou que o setor 
representa mais de 70% 
do PIB brasileiro.

Fórum de 
investimentos

Entre 21 e 24 de abril, 
ocorreu o Brazil Monaco 
Investments Forum, que 
contou com a presença 
de grandes nomes do 
empreendedorismo, 
economia e política, entre 
eles, o ex-governador de 
São Paulo Geraldo Alckmin.

Inscrições para 
jovem aprendiz

Estão abertas até 
quinta-feira (28) as 
inscrições para o 
processo seletivo de 
Jovem Aprendiz do 
Sesc-DF. Ao todo, são 
62 vagas e os estudantes 
selecionados vão atuar 
em áreas técnicas e 
administrativas. 
A carga horária é de 
20h semanais e o 
salário de R$ 550,91. 
O candidato precisa 
ter entre 14 e 15 anos 
e estar devidamente 
matriculado em 
instituição de ensino 
escolar entre o 8º ano 
do ensino fundamental 
e 2º ano do ensino 
médio. Para se 
inscrever, basta 
acessar o site do Sesc 
(www.sescdf.com.br). 
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ssAsa sul continua mais valorizada
O mais recente Boletim de Conjuntura 

Imobiliária divulgado pelo Sindicato da Habitação 
do Distrito Federal (Secovi/DF) aponta que um 
apartamento de um dormitório na Asa Sul é 
12,12% mais caro que na Asa Norte. E que há 
pouca diferença de valor quando se aumenta o 
número de cômodos em imóveis na Asa Sul. O m² 
de um de dois dormitórios é 5,7% superior ao de 
um. Já um apartamento de três quartos é apenas 
1,81% superior ao de dois dormitórios.

Sudoeste
O valor do m² dos apartamentos no 

Sudoeste foi cotado em R$ 10 mil para 
imóveis de um dormitório. E em 
R$ 14.223 para os de quatro quartos.

Noroeste
No setor Noroeste, os valores do 

m² giram em torno dos R$ 13 mil para 
qualquer tipo de imóvel.

Obituário

 » Campo da Esperança

Cidalice Alves dos Santos 
Ferreira, 10 anos
Cristiano Cardoso Fontenele, 
51 anos
Edio Borges de Santana, 72 anos
Maria do Socorro Oliveira, 
79 anos
Maria Gomes de Carvalho, 
73 anos
Nea Fortuna Biato, 97 anos
Sebastião Campelo da Cunha, 
76 anos

 » Taguatinga

Almir Dutra Rocha, 77 anos
Doralice Alves Fernandes, 
60 anos
Hebert Fernado de Jesus, 40 anos
Humberto de Aquino, 72 anos
Jedias Ribeira Freitas, 46 anos
José Cláudio Franca, 61 anos

Laureci Francisca Leite da Silva, 
82 anos
Luís Gomes da Costa, 76 anos
Maria das Graças Nunes de 
Carvalho, 73 anos
Maria de Fátima Vieira de 
Andrade, 60 anos
Maria Holani Leite Silva, 85 anos
Miguel Alves da Rocha, 83 anos
Wilmar Idelfonso Ferreira, 66 anos

 » Gama

Josué Dias Ferreira, 44 anos
Luiz Keslei da Rocha, 39 anos
Maria das Merces Lopes, 93 anos
Mario Ramos da Silva, 80 anos
Neuza Maria Silva de Freitas, 
86 anos
Sebastião Gregório da Silva, 
82 anos
Terezinha Marlene dos Santos 
68 anos

 » Planaltina

Antônio Nunes de Almeida, 
61 anos
Luiz de Sousa, 75 anos
Sebastião Joaquim de Farias, 
68 anos
Zenaide Maria de Souza Pereira, 
81 anos
Zildete Oliveira Lemos, 70 anos
SOBRADINHO
Jucelina Duraes, 94 anos

 » Jardim Metropolitana

Pedro Jorge dos Santos, 
82 anos
Luiz Carlos Alves Barbosa, 
38 anos
Cremação
José Rodrigues de Morais, 
87 anos
Odon Jacques Paim, 
78 anos

Sepultamentos realizados em 24 de abril de 2022 Envie uma foto e um texto de no máximo três linhas sobre o seu ente querido para: SIG, Quadra 
2, Lote 340, Setor Gráfi co. Ou pelo e-mail: cidades.df@dabr.com.br

OBITUÁRIO /

Léo Sebastião David, 92 anos

Pioneiro na capital, o advogado foi um dos fundadores do Iate Clube de Brasília, funcionário da Novacap 
e diretor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Deixa 10 filhos, 20 netos e 11 bisnetos 

F
aleceu, na madrugada de 
ontem, o advogado Léo Se-
bastião David, pioneiro da 
capital, que foi um dos res-

ponsáveis por fundar o Iate Clu-
be de Brasília. Ele estava com 92 
anos e foi vítima de complica-
ções de uma dengue. Em nota, 
o clube lamentou a morte de seu 
sócio-fundador. “Léo era nosso 
amigo, nosso companheiro de 
tantos bailes e festas, nosso só-
cio dedicado, nosso nadador fa-
vorito”, aponta o comunicado.

Além disso, o texto registra 
que, desde 1957, o advogado fez 
parte — com orgulho — da his-
tória do Iate Clube de Brasília e 
da construção da capital federal. 
“Conselheiro presente, esteve 

em todas as reuniões até os úl-
timos momentos de vida”, des-
taca. “Sentia uma alegria imensa 
em estar no clube onde viu sua 
família crescer. Falava de cada 
parte do Iate Clube com brilho 
nos olhos”, frisa a nota.

A nota do Iate foi encerrada 
afirmando que todo o clube está 
"consternado" com a morte do 
advogado. “Mas pode ter certeza 
de que cumpriremos aquilo que 
você sempre pediu: preservar e 
manter viva a história da nos-
sa instituição”, promete o tex-
to, que finaliza prestando soli-
dariedade à toda família de Léo.

Ao Correio, Edison Garcia, 
60, presidente do conselho de-
liberativo do Iate Clube de Bra-
sília, diz que Léo David sem-
pre atuou muito no clube e 

Arquivo pessoal

 » ARTHUR DE SOUZA opinava bastante nas reuniões. 
Edison fala com admiração so-
bre o fundador. “Figura muito 
importante, inteligente, sem-
pre contou muito dos princí-
pios da fundação do Iate. Mui-
to humano, dedicado à família 
e aos amigos, e muito respeitá-
vel”, aponta.

Assim como o Iate Clube, a 
Seccional do Distrito Federal 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/DF) também di-
vulgou nota de pesar pelo fa-
lecimento do pioneiro. O texto 
de pesar destacou outros feitos 
do advogado. “Em sua trajetó-
ria, destacam-se ações que co-
laboraram com a construção da 
Capital Federal, sendo tesou-
reiro da Novacap. Também foi 
diretor no Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT)”, lembra a OAB/DF.

Legado de orgulho

Uma das filhas de Léo, Ignez 
David, 48, diz que o pai era apai-
xonado por Brasília e, em espe-
cial, pelo Iate Clube. “Homem 
de caráter indiscutível, sempre 
brincalhão e gostava muito de 
contar toda a dificuldade que 
enfrentou na chegada à cidade, 
quando não tinha nenhuma es-
trutura”, afirma Ignez.

Ignez conta que o pai deve se 
orgulhar de todo o legado que 
deixou, tanto aos familiares quan-
to aos amigos. Léo David deixa 
10 filhos, 20 netos e 11 bisnetos. 
O velório e enterro do advoga-
do ocorreram na tarde de ontem.

Bruno Peres/CB/D.A Press
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Como evitar golpes  
envolvendo móveis planejados

Especialistas alertam que pagamentos antecipados 
devem ser evitados, a não ser que o contrato tenha 
regras rígidas para penalidades. Procurar referências 
antes de acertar o serviço também é fundamental

M
uitos consumidores con-
tratam serviços de móveis 
planejados, mas não os re-
cebem. Em alguns casos, 

as pessoas efetuam pagamento an-
tecipado, mas as empresas não hon-
ram o contrato. Para evitar que pro-
blemas como esse aconteçam, a es-
pecialista em direito do consumi-
dor Simone Magalhães alerta que 
o cliente deve estar atento às reco-
mendações e possíveis reclamações 
envolvendo prestadoras de serviço.

Receber referências das empre-
sas ou profissionais e se há regis-
tros de queixas, e se elas foram cor-
rigidas, também é uma maneira de 
se precaver contra possíveis trans-
tornos. Outra iniciativa recomen-
dada é conferir se existem ações 
judiciais em nome da empresa ou 
dos sócios no site do Tribunal de 
Justiça ou registros em órgãos de 
defesa do consumidor.

Em casos mais graves, o clien-
te pode procurar seus direitos na 
esfera criminal. “Se o fornecedor 
desaparecer e não der explicações 
sobre a entrega dos móveis, o con-
sumidor deve fazer um boletim de 
ocorrência na delegacia de Polícia, 
pois, dependendo da situação, po-
de ser apurada a existência de al-
gum crime”, destaca.

Em meados de março do ano 
passado, a auxiliar administrati-
va Dyana Siqueira, 30 anos, con-
tratou uma empresa de armários 
planejados, localizada em Águas 
Claras. Com o sonho de decorar a 
cozinha com novidades, ela cha-
mou funcionários à sua residência 
para tirar as medidas. Eles prome-
teram que a entrega do móvel se-
ria efetuada em junho. Em adian-
tamento, como pedido pelo esta-
belecimento, Dyana efetuou pa-
gamento de 30% do custo previs-
to em contrato. A partir daí, uma 
série de transtornos e dores de ca-
beça apareceram. Problemas na 
montagem, peças fora de tama-
nho, cores diferentes foram as ad-
versidades que surgiram.

Ao acionar a empresa para que 
os erros fossem corrigidos, Dyana 
pediu que os funcionários fossem 

 » EDUARDO FERNANDES*

à sua casa. Mas nenhuma falha foi 
corrigida. Um dos donos do ne-
gócio, uma vez ou outra, segun-
do Dyana, aparecia para respon-
der os questionamentos e conser-
tar os problemas apontados. Mas, 
também, sem soluções. “Hoje te-
nho um armário mal feito, cheio 
de defeitos — que não foi concluí-
do — sem documentação de entre-
ga, vistorias ou reparos”, comenta.

Após tantas cobranças, Dyana 
entrou na justiça. Contudo, desco-
briu que a empresa havia entrado 
em processo de falência. A ação ju-
dicial ainda tramita, sem conclusão. 
Para ela, toda a situação gerou inú-
meras chateações, além de conti-
nuar com os armários em estado de 
deterioração e repletos de defeitos. 
Mesmo com tantas complicações, 

ela ainda continuou pagando, por 
cerca de um ano, as parcelas com-
binadas contratualmente. Hoje, ela 
pondera que, ao olhar o móvel, a 
sensação é de “muito desgosto”.

Mentiras e golpe

Há três anos, Iris Brasil, 39, con-
tratou um marceneiro para fabricar 
alguns móveis destinados a diver-
sos cômodos da casa. Segundo ela, 
o profissional passou os valores rela-
cionados ao serviço que seria presta-
do, baseados nas medidas apresen-
tadas pela cliente. “Os móveis seriam 
de duas portas para os quartos e uma 
mesa com banco, baú e os armários 
do quarto das minhas filhas. Em se-
guida, acrescentei mais detalhes e o 
total ficou em R$ 4.830,00”, descreve.

O contrato, segundo ela, foi fe-
chado em 13 de março de 2019, 
com pagamento de R$ 3.200,00, 
efetuado no mesmo dia. O pra-
zo para entrega informado pelo 
marceneiro era de 30 dias. Após 
duas semanas, Iris entrou em 
contato para saber como anda-
va o processo de fabricação dos 
itens, e foi informada pelo profis-
sional que sua empresa tinha si-
do roubada. “Ele me enviou fotos 
com o rosto machucado relatan-
do que ele e o pai foram agredi-
dos e, por conta dessas agressões, 
o pai teve traumatismo crania-
no e estava hospitalizado”, conta.

Mesmo com o relato, o marce-
neiro informou que os móveis se-
riam entregues e estavam quase fi-
nalizados. Com o passar dos dias, 
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Telefones úteis

 »CHARLES SHOP

 »  COBRANÇA INCESSANTE

PRODUTO NÃO 
ENTREGUE

CREDSYSTEM

 »  EDMILSON RODRIGUES, 
TAGUATINGA

O empresário Edmilson Rodrigues, morador 
de Taguatinga (Brasília), entrou em contato com a 
coluna Grita do Consumidor devido a problemas no 
recebimento de uma compra feita na Charles Shop.

Edmilson relata que comprou um relógio, 
em outubro de 2021, porém, não o recebeu até hoje. 
“Eles dizem que existe um erro no sistema que ainda 
não foi resolvido, mas que, assim que for, receberei a 
mercadoria. Já são seis meses”, afirma.

O consumidor também narra que o dinheiro da 
compra não foi devolvido, apesar de a mercadoria não 
ter sido entregue e que o SAC (Serviço de Atendimento 
ao Cliente) da empresa não funciona.

Resposta da empresa

Em resposta à demanda do cliente, a Charles Shop 

se propôs a resolver a 
situação. “Estamos à 
disposição para ajudar e 
resolver da melhor forma 
possível de acordo com 
a solicitação do cliente. 
Podemos disponibilizar o 
envio veloz ou o estorno”, 
afirmam.

A empresa também 
explicou que a demora 
na entrega se deu por 
problemas internos, 
mas que a situação está 

sendo ajustada. “Tivemos um problema interno em 
nosso sistema, mas estamos trabalhando dia e noite 
para regularização dos pedidos afetados”, esclarecem.

Resposta do cliente

Quanto tempo seria esse ‘envio veloz’? Isso ficou muito 
vago. Preciso de uma data ou um prazo definido para 
a entrega do produto pelo qual paguei. Também achei 
ruim que somente mediante solicitação do jornal houve 
resposta. Quero os produtos, e se não for possível, estorno, 
que venho solicitando há meses sem resposta.

 »  ESTELITE LUSTOSA NOGUEIRA, 
 » ASA SUL

A costureira Estelite Lustosa Nogueira, de 58 anos, moradora da Asa Sul, entrou em 
contato com a coluna Grita do Consumidor devido a problemas que está tendo por 
cobranças incessantes da empresa Credsystem.

Ela relata que havia feito uma compra durante a pandemia de covid-19 utilizando o 
cartão da Credsystem. "Não mandaram boleto nem nada, então tive que pagar na loja. 
Quando cheguei lá, a dívida estava o triplo", narra.

Após negociação, a consumidora conseguiu que a dívida fosse reduzida para R$ 
86,80. Segundo Estelite, apesar do pagamento da dívida, as ligações com cobranças 
do valor continuaram a ser feitas pela empresa. "Não consta pagamento lá, mesmo eu 
tendo mandado o comprovante do pagamento do boleto", relata.

Resposta da Empresa
Em nota, a Credsystem informou que “foi feita a regularização: o pagamento que a cliente 

realizou já consta no sistema e o cadastro está liquidado”. A empresa também informou que 
as ligações não serão mais feitas e se desculpou por qualquer transtorno causado.

Resposta da consumidora
Resolveu. Mas, segundo Estelite Lustosa, a transação provocou muita dor de 

cabeça. Ligavam até meia-noite para ela. "Fiquei tentando negociar por quase  
um ano, para realizar essa regularização. Mas fico feliz que a situação  
tenha se resolvido pacificamente", disse.

Consumidor
Direito + Grita

as desculpas eram diferentes. Um 
mês depois, ligou para a cliente di-
zendo que o pai não havia resisti-
do aos ferimentos e tinha morrido. 
Em 14 de junho, outra data marca-
da para entrega, contou que o ca-
minhão da empresa foi parado pela 
Receita Federal. Os móveis, segun-
do ele, foram levados a um depósi-
to, e seriam retirados mediante pa-
gamento de multa.

Iris, irritada com a situação, 
entrou na justiça em 23 de ou-
tubro. No fórum, ela se deparou 
com outra vítima do marceneiro, a 
qual contou que passou pela mes-
ma turbulência. “Ela me disse que 
toda a história é mentira e que o pai 
dele estava vivo”, afirma Iris, que 
ainda descobriu outras 10 pessoas 
prejudicadas pelo golpista.

Risco antecipado

De acordo com Welder Rodri-
gues, especialista em direito do 
consumidor, não é aconselhável 
que o cliente pague antecipa-
damente porque, segundo ele, 
a maioria dos problemas que 
se tem na entrega do produto 
é, justamente, quando há paga-
mento prévio. “É um risco mui-
to grande pagar antecipado. O 
Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC) não veda pagamento 
antecipado, mas prevê, no ar-
tigo que fala sobre a entrega, o 
não cumprimento da oferta ou 
do contrato por parte do forne-
cedor”, ressalta.

O artigo mencionado pelo es-
pecialista garante ao consumidor 
o direito de rescindir o contrato e 
exigir a restituição pelo que pa-
gou anteriormente. O valor tam-
bém pode ser pago mediante a 
prestação de serviços similares, 
mas ele destaca que, nestes ca-
sos, o comum é que o consumi-
dor exija a quantia concedida no 
início das tratativas.

Outro ponto ressaltado por Ro-
drigues é que o cliente leia com 
atenção os documentos e verifi-
que os prazos de entrega das mer-
cadorias e, se possível, não pague 
a mais do que esteja estabelecido. 
O comum, segundo ele, é que haja 

somente uma transferência anteci-
pada de 30% do total.

Atenção ao contrato

Segundo Simone Magalhães, o 
Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) não faz determinação espe-
cífica sobre quais são os prazos de 
entrega de móveis planejados, pois 
isso depende de cada contratação. 
Alguns elementos influenciam o 
tempo de finalização do trabalho, 
a exemplo do tipo de matéria-pri-
ma que será utilizada e a quanti-
dade de móveis que serão feitos.

Contudo, o contrato de fabrica-
ção de móveis planejados precisa 
ser bem elaborado e prevendo to-
das as principais regras que incidem 
naquela contratação. Assim, é neces-
sário que o consumidor fique muito 
atento a alguns elementos que preci-
sam estar no contrato, por exemplo:

— A identificação das partes: 
menção expressa de quem é a em-
presa e quem é o consumidor; 

— O objeto contratual: indica-
ção de quais móveis estão sendo 
adquiridos, qual a quantidade, qual 
material será utilizado;

— Valor que será pago pelos 
móveis;

— Forma de pagamento;
— Prazo de entrega;
— Desenho detalhado dos mó-

veis com a indicação de cada ma-
terial utilizado neles;

— As penalidades aplicadas em 
caso de atraso na entrega dos mó-
veis planejados pelo fornecedor e 
também em caso de inadimplên-
cia do consumidor; 

— Quais são as hipóteses previs-
tas para rescisão contratual.

Caso tenha notado o sumi-
ço do representante da empresa 
após o pagamento, o cliente de-
ve procurar uma delegacia de po-
lícia, para pedir investigação de 
crimes. De acordo com Simone, 
o consumidor, além disso, pode 
registrar reclamação no Procon e 
procurar por um advogado espe-
cializado em direito do consumi-
dor para acionar a Justiça.

*Estagiário sob a supervisão  
de Ana Maria Campos
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Cada 
capa, 
uma 
história

Quem visita a mostra Brasília e Correio Braziliense: 61 + 1 anos de história, além de saber um pouco mais da relação entre 
o jornal e a capital, pode conhecer as principais manchetes do ano em que nasceu

D
esde a última quinta-feira, a exposição Bra-

sília e Correio Braziliense: 61 + 1 anos de his-

tória, no Centro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB), exibe todas as capas de 21 de abril 

desde 1960. A mostra ficará aberta ao público até 
20 de maio, com 62 painéis de conteúdos multi-
mídia. A equipe do Correio esteve ontem no local 
para conversar com visitantes que observavam a 
primeira página do jornal no ano em nasceram ou 
que, de alguma forma, as marcaram durante a vida.

Passeando pelo Centro, Débora Lima, 56 anos, 
ficou curiosa ao ver as capas do Correio no dia do 
aniversário de Brasília. Nascida em 1966, ela se sur-
preendeu ao saber que, no ano do seu nascimento, 
a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) estava sendo 
duplicada e o Hospital Santa Lúcia, inaugurado. 
“Nossa, olha como era e se chamava Casa da Saú-
de”, comenta a aposentada. “Era só cerrado nes-
sa época ainda”, destaca a moradora do Sudoeste.

Débora recorda que a mãe conheceu Brasília pela 
primeira vez em 1960, ano da inauguração, quando 
ganhou uma viagem do presidente Juscelino Kubits-
chek. “A minha mãe veio aqui logo que inaugurou. 
Juscelino foi paraninfo da turma dela. Ela se formou 
na escola em Minas Gerais. Então, o então presiden-
te pagou uma viagem para ela conhecer a nova ca-
pital do país”, lembra. Aproveitando a exposição, ela 
foi olhar a capa do jornal de quando tudo começou. 
“Tenho as fotos que ela tirou dos lugares ainda com 
bastante terra em frente aos monumentos”, comenta.

Nostalgia

Pai e filha, Rômulo e Luana Berredo, 54 e 17 
anos, respectivamente, também foram até a expo-
sição. A estudante comenta que buscou a capa do 
ano em que nasceu e ficou surpresa. “É a mais co-
lorida que tem aqui, então foi a que eu mais gos-
tei. Além disso, sempre fui fã da Turma da Môni-

ca. Não fazia ideia de que a capa seria algo que eu 
gostasse tanto”, diz Luana. Rômulo revela que fez 
um pequeno teste com a filha, por meio da capa de 
2004. “Fiz ela identificar os monumentos de Brasí-
lia, uma vez que nasceu aqui, quis ver se conseguia 
adivinhar. Acertou quase todos”, aprova.

Ele afirma que também esteve na capa do ano 
em que nasceu. “As notícias não eram muito boas, 
principalmente a manchete. 1968 foi um ano con-
turbado”, lamenta. Delegado da Polícia Federal 
(PF), Rômulo mostra que, em meio a uma capa 
com várias notícias ruins, existe uma que consi-
dera boa, e destaca a manchete: “Federais atrás do 
ouro”. “Como é da minha profissão, ela chamou a 

minha atenção. Foi uma apreensão boa que foi fei-
ta na época”, comemora.

Sobre estar em um ambiente em que as pessoas 
conseguem reviver todas as manchetes do aniver-
sário de Brasília, o servidor da PF conta que isso é 
pura nostalgia. “Acho que quem passa por aqui tem 
a mesma sensação de andar pelos monumentos 
da cidade, pois também conta um pouco da his-
tória. Você vai vendo e lembrando de algumas coi-
sas”, destaca. “Vimos uma manchete de uma cor-
rida de remo no Iate Clube, algo que, na época, era 
uma superaventura”, recorda Rômulo.

(Re)lembrança

Para a empresária Cristina Sousa, 50, a capa do 
ano em que nasceu (1972) não a marcou tanto. No 
entanto, ela ficou surpresa ao recordar o caso do 
índio Galdino na manchete de 21 de abril de 1997. 
“Eu acho que a (capa) do índio foi a que mais im-
pactou, porque eu não lembrava que tinha sido no 
dia do aniversário da cidade”, ressalta a moradora 
de Vicente Pires. A empresária se referia ao assassi-
nato do cacique da tribo Pataxó Hã Hã Hãe Galdino 
Jesus dos Santos, morto em uma parada de ônibus 
na 503 Sul, em 20 de abril, véspera do aniversário da 
cidade. Cinco amigos, que deixavam o Centro Co-
mercial Gilberto Salomão de carro rumo à Asa Sul, 
após uma noitada, atearam fogo no índio enquanto 
ele dormia. À época, o caso teve grande repercussão.

Nascida em 1946, a aposentada Algecira Castro, 
76, não tinha a capa do ano em que nasceu, mas 
não perdeu a oportunidade de fotografar as man-
chetes dos aniversários de Brasília. “Acompanho o 
jornal há muitos anos. Ele é a história da nossa ci-
dade. Registra tudo”, diz a moradora do Lago Norte. 
Algecira reside na capital há 52 anos e construiu sua 
história em Brasília. “Telefonei para os meus netos 
para eles virem também ver as capas de cada ano”, 
comenta a idosa, querendo mostrar para os netos 
os acontecimentos em cada aniversário da capital.

A exposição

O evento foi aberto no dia dos aniversários de 
Brasília e do Correio, resultado da parceria entre 
o jornal e o CCBB. A mostra fica aberta até 20 de 
maio durante todos os dias da semana.

Além dos painéis, na exposição tem uma cabine 
com as capas dos cadernos especiais dos aniversá-
rios de Brasília. O cenário é propício para tirar fo-
tos com imagens históricas para as mídias sociais 
e está à disposição do público. Há ainda uma re-
dação mirim, montada na área externa do CCBB, 
onde crianças podem ouvir as histórias da cons-
trução de Brasília.

 » ARTHUR DE SOUZA
 » JÚLIA ELEUTÉRIO

 A mostra permite ao visitante conhecer as manchetes de 21 de abril ao longo de 62 anos

As informações de capa do Correio prendem a atenção dos visitantes que chegam ao CCBB

 Fotos: Carlos Vieira/CB/D.A Press

Numa cabine especial, o visitante pode fazer selfies entre as capas históricas do CB

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Debora posa com a primeira página do ano de seu aniversário e fica surpresa com as notícias publicadas

 Carlos Vieira/CB
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CURSOS

Aposentadoria
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
está com vagas abertas para o 
curso on-line de como planejar a 
aposentadoria. Com 10 horas de 
atividades, serão dados conteúdos 
sobre a importância de se progra-
mar para o período da vida pós 
trabalho, além de métodos de pla-
nejamento. Ao concluir as aulas, 
com nota 7 ou mais, será possível 
emitir uma declaração de parti-
cipação. Para mais informações: 
bityli.com/blGhc.

Técnicos
O Senac abre inscrições, até amanhã, 
para 342 vagas em 13 cursos técnicos 
e de formação inicial e continuada do 
Programa Senac de gratuidade (PSG). 
As aulas serão realizadas nas unida-
des de Ceilândia, Gama, Taguatinga, 
Plano Piloto (903 Sul), Jessé Freire 
(SCS) e Sobradinho. As inscrições 
deverão ser feitas de forma presen-
cial. Informações: df.senac.br.

Criação de sites
A Fundação Bradesco está oferecen-
do um curso grátis sobre como criar 
um site simples usando HTML, CSS e 
JavaScript. Com duração de somente 
2 horas, o objetivo é fornecer infor-
mações para trabalhar com desen-
volvimento para a Web. Para ver mais 
informações ou se matricular, acesse: 
bityli.com/VkfmOW.

Gastronomia
Estão abertas, até o próximo sábado, 
as vendas do primeiro lote para o 
curso de como substituir o leite na 
alimentação, oferecido pelo Institu-
to Gourmet Brasília. Para participar, 
não é obrigatório ter experiência, 
pois a formação é para o público 
interessado. As vagas são limitadas 
para 16 participantes. A inscrição 
custa R$ 420. Saiba mais em: bityli.
com/MhjaC.

Língua inglesa
Com experiência no exterior, o pro-
fessor Francisco H. de Paula ensina 
inglês para alunos iniciantes e avan-
çados. As aulas incluem apostilas 
e saem por R$ 50, a hora, para um 
estudante, ou R$ 80, para duas pes-
soas. Informações: fpaula2@hotmail.
com ou 99934-0926.

e-Sports
O Engeneering eSports traz o even-
to Behind the curtains para aque-
les aficionados pela modalidade 
eletrônica dos esportes. Na temá-
tica de um seminário, o projeto 
ocorre de maneira gratuita em 20 
de maio, no Clube de Engenharia 
de Brasília, e contará com pro-

gramação das 9h às 18h. É possí-
vel participar do evento de forma 
remota ou presencial. Saiba mais 
em: esports.engeprosa.com.

OUTROS

Audiovisual

Até o fim de 2022, o Vamos ao cine-
ma ministrará oficinas de produção 
audiovisual com smartphones, ela-
boração de projetos culturais, intro-
dução ao design para redes sociais e 
de introdução ao jornalismo cultu-
ral. Em virtude da pandemia, as ofi-
cinas serão on-line, e os encontros 
presenciais ficarão restritos à pro-
dução dos curtas-metragens. Neste 
primeiro semestre, participam esco-
las de São Sebastião, Gama, Paranoá 
e Santa Maria, além de uma escola 
de Teresina. Os filmes produzidos 
passarão por votação popular e fica-
rão disponíveis no site do projeto e 
no canal no YouTube. Siga as redes 
sociais e saiba mais linktr.ee/proje-
tovamosaocinema.

Fica em casa
Artistas e artesãos podem se ins-
crever na exposição do evento Fica 

em casa, uma exposição on-line 
de artesanato e artes visuais. De 
quarta a domingo, a mostra vir-
tual ficará disponível na internet. 
Esta será a terceira edição on-line 
do evento que possui 20 anos de 
história. Para mais informações: 
ficafestival.com.br.

Xadrez
O CCBB está com a exposição Play-

mode em cartaz. São 44 peças — 
muitas interativas — de artistas 
dos Estados Unidos, França, Gré-
cia, Japão, entre outros. Durante 
a exposição, o visitante cruza três 
grandes eixos: “Modos de descons-
truir, de modificar e especular”, 
“Modos de participar e de mudar” e 
“Modos de transformar, de sonhar e 
de trabalhar”. A exposição vai até o 
dia 6 de junho, com entrada gratui-
ta. Os ingressos podem ser adquiri-
dos pelo site do CCBB.

Diálogos contemporâneos
O projeto literário Diálogos con-
temporâneos 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 Bra-
sil. O projeto segue até 16 de maio, 
no Espaço Cultural do Shopping 
Liberty Mall. A entrada é gratuita e, 
ao todo, serão disponibilizados 300 
lugares para cada dia de projeto, 
sempre às 19h. Para mais informa-
ções bityli.com/UVChF.

Surpresa
No final do mês, dia 30, será pro-
movido um jantar às cegas na 
Escola Diego Koppe, na Asa Norte, 
no qual um chef fará de 8 a 12 pra-
tos 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$180,00. 
Por mais informações, acesse: bity-
li.com/vXaFrm.

Empreendedor
A região de Sobradinho rece-
be, até amanhã, a caravana do 
empreendedor. O evento, que 
contará com cursos de marketing 
digital, afroempreendedorismo e 
como melhorar a performance de 
vendas, acontece no estaciona-
mento do estádio da região admi-
nistrativa. 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 99317-6542.

Telefones úteis

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

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

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

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

SOBRADINHO GAMA

CONTANDO BURACOS QUADRA ESBURACADA

O designer gráfico Paulo da Silva, 50 anos, 
morador de Sobradinho, entrou em contato com a 
coluna Grita Geral para reclamar dos buracos na 
Quadra 16, conjunto F. “Quando os carros passam na 
curva da rua, ou vão pela contramão, passam dentro 
das crateras”, diz. Segundo as contas de Paulo, ao 
todo são 11 buracos que estão abertos há sete meses.

» A Administração Regional de Sobradinho 
informou, em nota, que a Operação Tapa-Buraco 
está ativa na cidade e cumprindo cronograma, 
relatando que se os reparos fossem feitos 
durante o período de chuvas, não seriam eficazes 
para sanar o problema relatado. Segundo a 
administração, uma equipe vai ser deslocada até 
os locais indicados para solucionar a situação, 
mas não foram informadas datas.

O técnico em cabeamento de redes José Renato 
Barroso de Araújo, 47 anos, morador do Gama, procurou 
a coluna Grita Geral para também denunciar a qualidade 
do asfalto. Ele aponta que há muitos buracos na Quadra 
42, no Setor Leste. “Às vezes, na comercial, temos que 
trafegar pela contramão para não cair em buracos. Lá, 
tem um buraco escondido por um quebra-molas e quem 
não conhece o local cai no buraco”, relata. O problema se 
estende desde o fim de janeiro, segundo José Renato. 

» A Administração Regional do Gama informou, em 
nota, que vem atendendo os chamados abertos por 
meio da ouvidoria. A administração gamense disse 
que devido à forte temporada de chuvas do início do 
ano, há uma grande demanda. Segundo a regional, 
uma equipe técnica já foi acionada para verificar o 
local e realizar os reparos necessários.

Desligamentos 
programados de 
energia

 » Planaltina
Horário: 08h30 às 14h30
Local: Vale do Amanhecer, CR 
82, 83, 86 a 93, 96.
Horário: 09h às 14h
Local: Colônia Agrícola São 
José, chácaras 10, 19 a 26, 
chácara Buracão, fazenda São 
José, condomínio Vila Rosada, 
fazenda Curral Queimado, 
chácara Fazenda Nova.

 » Guará
Horário: 09h às 13h30
Local: QE 20, conjuntos M, N, 
R e S.

 » Paranoá
Horário: 09h às 16h30
Local: Núcleo Rural PAD/
DF, Módulos 08 e 09; Colônia 
Agrícola Lamarão, chácaras 
01, 03 a 12, 14 a 21, 23 a 28; 
Quadras A ao E

 » Samambaia
Horário: 09h às 16h30
Local: Quadra 303, conjunto 
04; Quadra 305, conjuntos 01 
a 03, 07, 09 a 15; Quadra 307, 
conjuntos 01, 06 a 15.

 » Asa Norte
Horário: 14h às 18h
Local: SCLRN 714, Bloco G.

A vida pede

Isto é Brasília 

Além da agitação do trânsito e da vida noturna, Águas Claras tem verdadeiros refúgios de 

tranquilidade e lazer. Os parques são opções não só para os fins de semana, mas para a prática de 

atividades físicas antes de começar o dia e garantir a dose de vitamina D necessária.

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

» Destaques

Ferrock

Até 21 de maio 
ocorre a 37ª edição 
do Festival revolução 
e rock (Ferrock), 
nas escolas de 
Ceilândia. As escolas 
Centro de Ensino 
Fundamental 25, 
Escola Classe 45 e 
na Escola Técnica de 
Ceilândia recebem 
apresentações 
musicais de vários 
grupos , em 
diferentes turnos. 
Mais informações 
pelo telefone:  
99267-7146.

Fotografia

A Fundação 
Bradesco está com 
matrículas abertas 
para o curso de 
fotografias com 
dispositivos móveis. 
Com oito horas de 
atividades e mais 
seis aulas, o projeto 
pretende ensinar 
sobre criação e 
edição de imagens 
pelo celular. Os 
participantes 
poderão fazer fotos 
em boa qualidade 
com os próprios 
aparelhos. Para 
mais informações e 
inscrição: 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. 

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Poucas nuvens, sem 
possibilidade de chuva.

Máxima 80% Mínima 25%

O sol A lua

Nascente
6h22

Poente
17h56

Cheia
16/5

Minguante
22/5

Nova
30/4

Crescente
8/5

Máxima 30º

Mínima 15º

40
35
30
25
20
15
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0

11/4 18/4 25/4

Fax: 3214-1166 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

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

A temperatura

Arthur Menescal/Esp.CB/DA.Press

(Temperatura de 11 de abril: máxima 28°C e mínima 19°C)
(Temperatura de 18 de abril: máxima 25°C e mínima 17°C)
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X-GAMES

Rayssa Leal 

Palmeiras desfalcado

O volante Jailson, do Palmeiras, sofreu séria lesão no joelho 
durante atividade realizada na academia de futebol após a 
vitória sobre o Corinthians. Ele teve uma ruptura do ligamento 
cruzado do joelho direito e passará por cirurgia hoje. O clube não 
confi rma o tempo necessário para a recuperação do atleta, mas 
esse tipo de lesão requer, em média, seis meses de recuperação. 
O jogador pode fi car fora do restante da temporada, que será 
mais curta diante da realização da Copa do Mundo do Catar.

NA ONDA

Medina confi rma seu 
regresso ao surfe

Tricampeão mundial de surfe, 
Gabriel Medina está de volta ao 
esporte. Após um período sabá-
tico para recuperar sua saúde 
mental, comprometida após a 
separação com Yasmin Brunet e 
por problemas familiares, o bra-
sileiro confirmou presença na 
competição de G-Land, na Indo-
nésia, no dia 28 de maio.

“Estou motivado. Estou com a 
minha rotina de volta, de atleta, 
de acordar cedo, alimentar bem. 
Voltou tudo ao normal. Vamos 
nessa. Estou indo para a Indoné-

sia, é uma etapa nova em G-Land. 
Isso me deixa ainda mais moti-
vado”, falou Medina ao programa 
Esporte Espetacular.

Aos 28 anos, Medina perdeu 
as cinco primeiras etapas da Liga 
Mundial de Surfe (WSL) e precisará 
de um wildcard para poder compe-
tir. Acontece que o torneio começa 
a cortar os atletas que não ficaram 
entre os 22 mais bem pontuados a 
partir da etapa de Margaret River, 
que se iniciou no último sábado.

Medina não somou pontos 
por não ter disputado as primei- Medina viveu período sabático para recuperar sua saúde mental

 PAT NOLAN/WSL

ras etapas, por causa disso preci-
saria dessa licença especial para 
competir. Ele vem treinando em 
Maresias e costuma aparecer em 
filmagens pegando tubos e aper-
feiçoando seus belos aéreos.

100%

“Estou melhor. Fico feliz de estar 
me reencontrando. Aprendi bastan-
te durante esse tempo que eu me 
afastei das competições, e eu sinto 
que estou 100%. Por isso que estou 
anunciando a minha volta. Estou 
animado, com saudades de compe-
tir, de viajar, naquele ambiente que 
eu vejo todos os meus amigos ali”, 
completou o atleta.

Em janeiro, o brasileiro deci-
diu se afastar do esporte para 
se concentrar apenas em sua 

saúde mental, logo após ter 
conquistado o tricampeonato 
mundial do surfe. O atleta reve-
lou ainda uma lesão no quadril, 
o qual lhe incomodou durante a 
última temporada.

“Reconhecer e admitir para 
mim mesmo que não estou bem 
vem sendo um processo muito 
difícil, e optar por tirar um tempo 
para me cuidar foi talvez a decisão 
mais difícil que já tomei em toda 
a minha vida. Me questionei mui-
to nos últimos tempos se deveria 
tornar isso público ou manter de 
forma privada, mas é justo que 
todos vocês que sempre torceram 
por mim saibam do momento que 
estou enfrentando. A saúde mental 
é muito importante. Preciso estar 
100% mentalmente para voltar a 
competir”, falou o surfista à época.

conquista 
ouro inédito

“Japão é definitivamente um lugar de sorte”, diz a campeã. Decisão do skate 

street teve participação das também brasileiras Pamela Rosa e Gabriela 

Rayssa Leal ampliou 
sua lista de conquistas 
ao receber, entre a noite 
de sábado e a madruga-
da de domingo (horário 
de Brasília), sua primeira 
medalha em uma dispu-
ta do X-Games. A skatista 
maranhense ficou com o 
ouro após vencer a final do 
skate street, em Chiba, no 
Japão, e estreou no pódio 
da tradicional competição 
de esportes radicais ocu-
pando o posto mais alto.

Rayssa celebrou muito o 
resultado, levando as mãos 
ao rosto no momento em 
que a medalha foi coloca-
da em seu pescoço, como 
mostra um vídeo publi-
cado pelo Comitê Olím-
pico Brasileiro nas redes 
sociais. “Estou muito feliz 
de estar no Japão nova-
mente e de vencer outra 
medalha. Acima de tudo, 
é muito bom estar com 
minhas amigas e minha 
família me apoiando. O 
Japão é definitivamente 
um lugar de sorte”, afirmou 
a skatista, lembrando a 
medalha de prata conquis-
tada nos Jogos de Tóquio.

Presenças
A decisão do skate 

street teve a participação 
das também brasileiras 
Pamela Rosa e Gabriela 
Mazetto, sexta e sétima 
colocadas, respectiva-
mente, na classificação 
final. A medalha de prata 
ficou com a japonesa Funa 
Nakayama, enquanto a 
australiana Chloe Covell 
levou o bronze para casa.

Na final do street mas-
culino, o melhor colocado 
brasileiro foi Lucas Rabe-
lo, dono da quarta colo-
cação após uma disputa 
marcada por interrupções 
por causa da chuva. Kel-
vin Hoefler, por sua vez, 
ficou em sétimo. Hori-
gome Yuto (ouro), Ike-
da Daiki (prata) e Shirai 
Sorah (bronze) formaram 
um pódio 100% japonês.

Antes da medalha de 
Rayssa, o Brasil havia con-
quistado outras duas com 
Gui Khury, de 13 anos. 
Ele ficou com o bronze 
no skate vertical, disputa 
na qual se tornou o mais 
jovem a subir no pódio, e a 
prata no desafio da melhor 
manobra da categoria.

Mazetto, sexta e sétima colocadas, respectivamente, na classificação final
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Atlético-GO x Botafogo pífio
BRASILEIRÃO Equipes buscaram impor velocidade nas jogadas, mas faltou qualidade técnica para dominar a bola

E
m um jogo muito ruim tec-
nicamente e repleto de er-
ros individuais, Atlético-GO 
e Botafogo empataram em 1 

x 1, ontem à noite, em Goiânia, pe-
la terceira rodada do Campeonato 
Brasileiro. Com o resultado, os goia-
nos somam dois pontos, em 17º lu-
gar, enquanto os cariocas chega-
ram aos quatro, em 11º.

No primeiro tempo, os 
times quase não chegaram à 
área adversária. O Botafogo foi 
menos pior e tentou mais, com 
cinco finalizações, das quais três 
foram de Sauer.

O Atlético-GO, apesar da total 
falta de agressividade, foi quem 
teve a melhor oportunidade. Aos 
39 minutos, Ramon Menezes 
desviou cobrança de escanteio e 
quase abriu o placar.

No segundo tempo, os times 
fizeram em cinco minutos mais 
do que haviam feito na primei-
ra etapa toda. Jefferson obrigou 
Diogo Loureiro a fazer a primeira 
defesa da partida, aos dois minu-
tos, mas, aos cinco, o goleiro do 
Botafogo falhou no arremate de 
Marlon Freitas da intermediária. 
A bola passou por entre as per-
nas do arqueiro.

O que se viu no restante do 
segundo tempo foi o mesmo 
futebol pobre dos primeiros 45 
minutos. As equipes buscaram 
impor velocidade nas jogadas, 
mas faltou qualidade técnica 
para dominar a bola.

Aos 27 minutos, Victor Sá 
invadiu pela esquerda e finali-
zou. Wanderson desviou e a bola 
acabou batendo em seu próprio 
braço. O árbitro marcou o pênal-
ti, mas voltou atrás ao ser adver-
tido pelo VAR.

Os últimos minutos foram de 
pressão do Botafogo. Um gol de 
Chay chegou a ser anulado por 
causa de impedimento de Die-
go Gonçalves. Aos 51 minutos, 
Chay lançou Saravia na direita. O 
lateral cruzou e Leandro Barcia 
mandou para as próprias redes. 
O empate, pelo mau futebol, aca-
bou sendo o mais justo.

Sequência de erros: equipes buscaram impor velocidade nas jogadas, mas faltou qualidade técnica para dominar a bola

Vitor Silva/Botafogo

FÓRMULA 1

Max Verstappen teve ontem 
um desempenho dominante 
em Ímola e conquistou sua 22º 
vitória na Fórmula 1. Pole posi-
tion e vencedor da sprint race, 
o atual campeão foi o primeiro 
colocado do GP da Emília-Ro-
magna, em dobradinha da Red 
Bull com Sergio Pérez, e ain-
da fez o heptacampeão Lewis 
Hamilton de retardatário.

O terceiro lugar ficou com Lan-
do Norris, favorecido no final por 
um erro de Charles Leclerc, que 
danificou a asa dianteira ao bater 
na barreira de proteção e caiu 
para nono, mas terminou em sex-
to. No fim das contas, o domin-
go foi de lamentos para Ferrari, 
pois Carlos Sainz se envolveu 
em um acidente com Daniel Ric-
ciardo na largada e abandonou a 
segunda prova seguida.

O triunfo dominante tira Max 
Verstappen da quinta colocação 
do campeonato e o leva para a 
vice-liderança, seguido pelo com-
panheiro Sergio Pérez em terceiro. 

Dono do primeiro lugar do pódio, 
pole position, vencedor do sprint 
e autor da volta mais rápida, o 
holandês somou 34 pontos e che-
gou aos 59. Leclerc, contudo, con-
tinua em primeiro, com 86.

Verstappen foi bem na larga-
da e disparou na ponta, enquanto 
Leclerc caiu para o quarto lugar 
ao ser ultrapassado por Pérez e 
Norris. Já o parceiro de Ferrari do 
francês, Carlos Sainz, não se deu 
bem com a pista molhada, sofreu 
um contato de Ricciardo e foi 
parar na caixa de brita junto com 
o australiano. “Daniel me acer-
tou”, lamentou por rádio o ferra-
rista, antes de abandonar a prova, 
diferente do piloto da McLaren, 
que voltou em último.

As melhores reações da larga-
da foram de Kevin Magnussen, 
do oitavo para o quinto lugar, e 
de George Russel, que levou sua 
Mercedes da 11º para a sexta colo-
cação. Companheiro de Russell, 
Lewis Hamilton teve um desem-
penho fora de seus padrões e 

ficou em 12º após largar em 14º.
O acidente envolvendo Ricciar-

do e Sainz deixou o safety car na 
pista até a volta 5.

A liderança confortável do 
atual campeão foi marcada por 
um episódio jamais imaginado. 
Hamilton, em 12º lugar, tomou 
uma volta do holandês. A corri-
da ficou mais fria em sua segun-

da metade, mas as voltas finais 
reservaram surpresas. Leclerc 
estava se aproximando de Pérez 
quando rodou e bateu na bar-
reira de proteção. A asa dian-
teira do carro ficou danificada 
e o monegasco voltou em nono 
lugar após parar nos boxes. Com 
isso, a terceira colocação caiu 
nas mãos de Norris.

Leclerc recuperou algumas 
posições, mas não houve tempo 
para grande reação. De qualquer 
forma, terminou em sexto e dimi-
nuiu o prejuízo. Já Verstappen e 
Pérez, seguidos por Norris, cruza-
ram tranquilos a linha de chegada 
para confirmar a dobradinha da 
Red Bull em um dia bastante frus-
trante para a Ferrari.

Verstappen domina 
e vence em Ímola

NÁUTICO BRASILIENSE REAL BRASÍLIA CRESSPOM BARCELONA LIVERPOOL

Com gols de estreantes, o 
Náutico venceu a primeira 
no Campeonato Brasileiro 
da Série B e deixou a zona 
de rebaixamento. Ontem, 
no complemento da terceira 
rodada, bateu o Operário 
por 2 x 0, nos Aflitos, 
no Recife (PE). Agora 
com três pontos, o time 
pernambucano ocupa a 12ª 
posição. O Operário, em 9º, 
tem um ponto a mais.

O Brasiliense empatou 
ontem em 2 x 2, contra o 
Iporá Esporte Clube, em sua 
segunda partida pela Série 
D do Campeonato Brasileiro. 
A partida aconteceu no 
Estádio Serejão, em Brasília. 
O time iporaense partiu 
de uma situação adversa 
para conseguir o empate. 
O placar chegou aos 2 x 
0, mas a reação veio no 
segundo tempo.

O Palmeiras garantiu ontem 
a liderança da Série A1 do 
Campeonato Brasileiro 
Feminino por mais uma 
rodada. As Palestrinas 
derrotaram o Real Brasília 
por 4 x 1 no Canindé, 
em São Paulo. A equipe 
alviverde foi a 19 pontos, 
enquanto as Leoas do 
Cerrado permanecem com 
sete pontos, deixando o G8 
e caindo para o 10º lugar.

O Atlético Mineiro venceu 
o Cresspom na tarde de 
ontem por 3 x 0 e entrou 
na zona de classificação 
às quartas de final do 
Campeonato Brasileiro 
Feminino. No segundo 
tempo, Marta, Cotrim 
e Nath asseguraram o 
triunfo alvinegro. O jogo, 
válido pela sétima rodada, 
foi disputado no Abadião, 
em Ceilândia, no DF.

O Rayo Vallecano 
voltou a derrotar ontem 
Barcelona no Camp Nou, 
por 1 x 0, após 22 anos. 
O resultado obtido pela 
equipe de Madri, em duelo 
atrasado da 21ª rodada 
do Campeonato Espanhol, 
também é histórico, pois foi 
a terceira derrota do time 
catalão em seu campo de 
forma consecutiva, algo 
inédito na história do clube.

A temporada de caça ao 
Manchester City segue 
aberta no Campeonato 
Inglês. Ontem, em um jogo 
truncado, o Liverpool teve 
dificuldade para cumprir o 
favoritismo diante de seus 
torcedores, mas derrotou o 
Everton por 2 x 0. Os dois 
gols da vitória saíram no 
segundo tempo. Robertson 
abriu a contagem e Origi 
fechou o placar.

Max Verstappen conquistou sua 22º vitória na Fórmula 1, em dobradinha da Red Bull 

 MIGUEL MEDINA/AFP

 »Avai x Goiás

O Avaí encara hoje o Goiás pela 
terceira rodada do Brasileirão 
da Série A, a partir das 20h, na 
Ressacada, em Florianópolis. 
A equipe do Leão da Ilha vem 
de derrota dolorida para o 
Corinthians. Já a goiana vem de 
empate diante do Palmeiras, em 
jogo válido pela segunda rodada. 
Sem vencer nenhuma partida no 
torneio, os dois times buscam a 
primeira vitória. Para ter acesso 
ao estádio, torcedores devem estar 
vacinados contra a covid-19. 

 »Juventude x Cuiaba

Em jogo movimentado,  
ontem, pela terceira rodada do 
Brasileirão, no Estádio Alfredo 
Jaconi, em Caxias do Sul (RS), 
Juventude e Cuiabá tiveram a 
oportunidade de marcar em 
vários momentos. Na segunda 
etapa, os gaúchos perderam 
uma penalidade, com Pita,  
e o Cuiabá aproveitou um 
pênalti com Élton, levando 
a melhor por 1 x 0. Com o 
resultado, o Cuiabá chega 
aos seis pontos e sobe na 
classificação do Brasileirão. 
Já o Juventude, na zona de 
rebaixamento, segue  
com apenas um.

Santos é líder do Brasileiro
O Santos empolgou a torci-

da no Campeonato Brasileiro 
derrotando o América-MG por 
3 x 0, ontem, na Vila Belmiro. A 
vitória leva a equipe alvinegra à 
liderança da classificação, com 
os mesmos sete pontos do Atlé-
tico-MG, mas fica com o pri-
meiro posto por ter um melhor 
saldo de gols (4 contra 3).

Os destaques do jogo ficam 
por conta de Marcos Leonardo, 
autor do primeiro gol, e Viní-
cius Zanocelo, que completou 
o placar balançando a rede duas 
vezes no segundo tempo. Ânge-
lo, que deu assistências para o 
primeiro e o segundo gol, tam-
bém saiu saudado, ao ser substi-

tuído na etapa final.
O Santos iniciou a partida 

apostando na movimentação de 
seus atacantes para achar espa-
ços na defesa adversária, mas a 
forte marcação do time mineiro 
a partir da intermediária tornou 
o início de duelo equilibrado.

Ao final do jogo, a torcida 
santista chegou a gritar ‘olé’ 
para festejar o resultado.

O compromisso do Santos 
agora é pela Sul-Americana. 
Em jogo válido pelo Grupo C, a 
equipe encara o Union La Cale-
ra na próxima quinta (28), no 
Chile. Já o América, que está no 
Grupo D da Libertadores, recebe 
o Tolima na quarta (27).Alvinegros comemoram a vitória que leva a equipe à liderança

 Ivan Storti/Santos FC

Tênis
Ausência em várias disputas 
importantes desde que adotou a 
postura de não tomar a vacina 
contra covid-19, o tenista sérvio 
Novak Djokovic disputou ontem 
sua primeira final da temporada 
e saiu de quadra sem o título. Até 
agora, Djokovic disputou apenas 
três torneios na temporada. O 
momento ruim chegou a custar 
ao negacionista o primeiro lugar 
do ranking, assumido por Daniil 
Medvedev em fevereiro. Posição 
devolvida a Nole em março.

 PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP

Destaque do dia

Ontem 

Santos 3 x 0  América-MG

Juventude 0 x 1 Cuiabá

Atlético-GO 1 x 1 Botafogo

Hoje

20h Avaí x Goiás

1º/6

21h30 Fortaleza x  Ceará
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Data estelar: Lua míngua 
em peixes a partir das 
7h16. Neste momento, de 
nada te serve a palavra 
que deixaram escrita 
aqueles reverenciados 
da antiguidade, porque 
reconheces que a 
experiência de vida não 
é uma teoria vazia, ou 
uma frase de efeito, mas 
que, na condição de tua 
humanidade, é o resultado 
das decisões, pequenas e 
grandes, que tua alma tem 
de tomar na solidão do 
campo de batalha. agora é 
quando tu precisas mostrar 
a fibra de tua alma, não 
para ninguém, mas para 
tua própria alma, que há de 
reconhecer, na prática de 
suas decisões, se é capaz 
de suportar o tranco dos 
avanços ansiados, já que 
nenhuma teoria ancestral 
nem tampouco golpe de 
sorte algum fará por ti o 
que somente tua alma há 
de realizar. a solidão não é 
um peso melancólico, pois, 
se tu suportas tua solidão, 
saberás desenvolver bons 
relacionamentos também.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Tudo começa com algum sonho, 
naquele momento em que sua alma 
se sente desamparada e entregue 
à própria sorte. Tenha certeza de 
que, a despeito dos sentimentos que 
assombram o coração, tudo continua 
indo muito bem.

apesar de ser impossível, neste 
momento, você ter controle de 
qualquer coisa que o valha, mesmo 
assim a situação não há de ser 
encarada com tom dramático, como 
se você estivesse no cadafalso. É 
hora de aventura.

Nada é fácil, mas tampouco tudo 
é complicado. Nem tanto ao céu 
nem tanto ao inferno, este é um 
momento em que sua alma 
precisa enxergar tudo do ponto de 
vista mais realista possível, sem 
agregar nem tirar.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

procure se complicar nesta 
parte do caminho, porque, 
apesar de você fazer várias 
coisas sem a ajuda de ninguém, 
o melhor que poderia ser 
feito depende da colaboração 
de outrem, com todas as 
complicações inerentes.

Não há maior aventura, para 
o ser humano, do que a do 
relacionamento. Nessa dimensão, 
nada é seguro, nada é garantido 
nem muito menos há chance de 
você certificar que tudo saia de 
acordo com seus planos.

Tantas coisas deveriam e poderiam 
ser ditas, mas também há pudores 
e temores que impedem as 
conversas francas. isso há de ser 
superado, senão intencionalmente, 
mas com sua alma se 
aproveitando das coincidências.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

procure dar seu melhor e avançar 
nos seus planos, e se não tiver 
certeza de plano algum em 
andamento, procure pelo menos 
agir para garantir que seus 
interesses continuem firmes e fortes. 
Este é um momento de ação.

Este é um momento que traz 
consigo inúmeras potencialidades, 
com as quais sua alma sonha, no 
momento que entra em contato 
com questões aparentemente 
banais, mas que adquirem valor 
e importância pelos sonhos 
envolvidos.

as questões materiais que durante 
muito tempo foram objeto de 
angústia, sua alma aprende, agora, 
a tratar com muito mais leveza, o 
que, magicamente, faz com que 
a dinâmica se torne mais fluída e 
próspera. Magia.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

impossível é algo que depende de 
decisões interiores, que determinam 
até que ponto sua alma quer se 
arriscar. impossível é algo que 
sempre vem junto a desejos 
fantásticos, que eventualmente 
podem ser realizados.

aposte suas fichas no que tiver 
vontade de fazer, mas cuide 
para que suas ações sejam 
orientadas por conceitos que, 
ao ser realizados, beneficiem a 
todas as pessoas com que você se 
relaciona. É possível?

Foco e determinação requerem 
esforço, são posicionamentos muito 
importantes, mas há outro tipo de 
postura que, com menos esforço e 
mais regozijo, também trazem os 
mesmos resultados. É a confiança da 
entrega incondicional.

CRUZADAS

LABIRINTO

SOLUÇÕES
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COM APENAS 24 ANOS DE IDADE, O CANTOR  GUSTAVO MIOTO 
CELEBRA A CARREIRA DE RÁPIDA ASCENSÃO COM O REGISTRO 
AUDIOVISUAL SEM CORTES EM JAGUARIÚNA — A PRIMEIRA ESTREIA 
DE DEZ PROJETOS QUE O ARTISTA LANÇARÁ AO LONGO DE 2022

 » *ISABELA BERROGAIN

Editor: José Carlos Vieira
josecarlos.df@dabr.com.br

Muita gente nunca 

teve a oportunidade 

de assistir um show 

meu, então a gente 

quis mostrar tudo para 

a galera se sentir um 

pouco parte disso. 

Sendo o primeiro rodeio 

da volta, com 40 mil 

pessoas, a gente sentiu 

que era um negócio que 

tinha que ser registrado. 

Foi assim que nasceu a 

ideia de gravar 

Sem cortes”

Gustavo Mioto, cantor

ambos com novo repertório. “Nós 
teremos vários projetos diferen-
tes, em que vamos gravar muitas 
coisas inéditas. Eu acho que esse 
ano sairão umas 20 músicas iné-
ditas, isso é coisa demais. Eu cos-
tumava, a cada dois anos, gravar 
umas 12, 15 músicas. Gravar 20 
em um ano só, para mim, é um 
absurdo”, admite o cantor. Além 
disso, o sertanejo planeja estrear 
ainda em 2022 o projeto Pé na 
Areia e o festival Solteiro Não Trai. 
“Esse é o grande lance de ser a co-
memoração dos dez anos, o ano 
comemorativo. A gente queria vir 
com muita novidade”, revela.

Mesmo com os desafios trazi-
dos pelos lançamentos, é um alí-
vio para Mioto voltar a estar na 
ativa após os meses de pandemia. 
“Eu senti que foi um buraco, para 
mim, o período de pandemia. Eu, 
fora do palco, sou um cara intros-
pectivo e às vezes acabo guardan-
do muita coisa. No palco é onde 
eu libero tudo isso, é onde eu de-
sabafo, me livro de tudo, é onde 
eu me divirto mais, então aquilo 

me fez falta demais. Eu senti fal-
ta de viajar todos os dias para to-
car, essa troca com a galera me 
faz muito bem”, diz. “A pandemia 
fez um buraco em mim, me fez 
carregar um peso muito grande 
nas costas nesses dois anos, en-
tão voltar para os palcos, mes-
mo que devagar, tem sido uma 
terapia”, reconhece.

O período de isolamento so-
cial foi a primeira vez em que 
Gustavo Mioto ficou longe dos 
palcos desde os 14 anos, idade 
em que deu início à carreira co-
mo artista. “O bônus e o ônus 
de começar cedo acabam cul-
minando na mesma coisa, que é 
o tempo. Quando você começa 
cedo, você perde muito tempo 
da sua vida. Você perde coisas 
como a faculdade, até mesmo 
o colegial. Mas, ao mesmo tem-
po que você perde tempo, você 
também ganha”, relata.

“Eu tive muito tempo para tra-
balhar, então isso fez com que as 
coisas acontecessem na minha 
vida muito cedo, mas eu tive 
pouco tempo para viver. Isso 
é o bônus e o ônus para mim. 
Hoje eu me sinto feliz de tudo 
já ter acontecido para mim, a 
gente sabe que dentro da músi-
ca só 0,0001% das pessoas con-
seguem ser bem-sucedidas, en-
tão é realmente um privilégio 
ser tão novo e já ter conquista-
do tudo isso. Te dá uma paz de 
estar no caminho certo”, alega.

Apesar da carreira consolida-
da — o sertanejo conta com mais 
de 2 bilhões de visualizações no 
YouTube e quase 4 milhões de 
ouvintes mensais no Spotify —, 
Mioto ainda procura se superar 
a cada lançamento. “Se a gente 
não quiser se superar, meio que 
perde a graça. Hoje eu sou um 
pouco mais tranquilo com nú-
meros, eu tenho percebido que 
eles podem mentir para a gente, 
podem iludir. Devagarinho eu 
tenho entendido isso e ficando 
mais tranquilo”, assegura.

“Eu parei de prestar atenção 
nos números e comecei a pres-
tar atenção só na frente do pal-
co. Se eu chegar no palco e a ga-
lera cantar muito alto, é o que va-
le, independente dos números”, 
compartilha. “Isso virou um co-
mércio e música, para mim, não 
é comércio. Música não pode ser 
isso. Eu parei de pensar um pou-
co nesses números exatamen-
te por conta disso, porque quem 

compra música é o ouvido e 
não posições nas paradas 

musicais”, completa.
Pensando nos próxi-

mos dez anos, Gustavo 
Mioto promete muito 
mais música. “É claro 
que a música é uma 
parte de mim e minha 
vida ainda estará giran-

do em torno disso daqui 
dez anos. É o que eu so-

nho em fazer desde guri e é 
o que eu sonho em fazer até 

o último dia”, finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de 
Severino Francisco.

C
om o lançamento do re-
gistro audiovisual Sem 
cortes em Jaguariúna, o 
cantor e compositor pau-

lista Gustavo Mioto abre os tra-
balhos do chamado “Ano X”, pe-
ríodo de comemoração de seus 
dez anos de carreira. Disponibi-
lizada na íntegra e gratuitamen-
te no YouTube, a produção regis-
tra a apresentação de Mioto no 
Jaguariúna Rodeo Festival, em 
São Paulo, realizado no fim de 
2021. Ao longo de 2022, o artista 
tem como objetivo apresentar 10 
diferentes projetos celebrando a 
última década.

“A experiência dos 10 projetos 
tem sido gastrítica”, brinca Mio-
to em entrevista ao Correio. “Eu 
não sei nem como a gente vai ar-
rumar tanta coisa assim, mas es-
tou muito animado para conse-
guir. Acho que vai ser o ano que 
eu mais vou produzir na minha 
vida e isso é muito legal, muito 
desafiador”, avalia.

A disponibilização gratuita na 
internet de um show completo 
do sertanejo foi a forma que o 
cantor encontrou de presentear 
os fãs que nunca tiveram a opor-
tunidade de vê-lo em cima dos 
palcos. “Muita gente nunca teve 
a oportunidade de assistir um 
show meu, então a gente quis 
mostrar tudo para a galera se 
sentir um pouco parte disso”, 
conta. “Sendo o primeiro ro-
deio da volta, com 40 mil pes-
soas, a gente sentiu que era um 
negócio que tinha que ser re-
gistrado. Foi assim que nasceu 
o Sem cortes”, complementa.

Ao longo do repertório, Gus-
tavo Mioto reúne novas faixas, 
grandes sucessos da carreira e 
covers de músicas dos mais va-
riados gêneros musicais. No en-
tanto, o momento mais emocio-
nante da apresentação é emba-
lado por Restrição sentimental, 
parceria de Mioto com a canto-
ra Marília Mendonça. “Estar em 
uma das últimas músicas que a 
Marília gravou é uma honra, es-
tar em uma das músicas que ela 
já gravou na vida já seria uma 
honra”, afirma. A cantora de ape-
nas 26 anos foi vítima de um aci-
dente de avião em novembro de 
2021 e morreu três meses após 
o lançamento da colaboração.

Planos futuros

Após a estreia do Sem cortes 
em Jaguariúna, Mioto tem pla-
nos de disponibilizar na inter-
net mais dois shows na íntegra, 
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ambos com novo repertório. “Nós 
teremos vários projetos diferen-
tes, em que vamos gravar muitas 
coisas inéditas. Eu acho que esse 
ano sairão umas 20 músicas iné-
ditas, isso é coisa demais. Eu cos-
tumava, a cada dois anos, gravar 
umas 12, 15 músicas. Gravar 20 
em um ano só, para mim, é um 
absurdo”, admite o cantor. Além 
disso, o sertanejo planeja estrear 
ainda em 2022 o projeto Pé na 
Areia e o festival Solteiro Não Trai. 
“Esse é o grande lance de ser a co-
memoração dos dez anos, o ano 
comemorativo. A gente queria vir 

Mesmo com os desafios trazi-
dos pelos lançamentos, é um alí-
vio para Mioto voltar a estar na 
ativa após os meses de pandemia. 
“Eu senti que foi um buraco, para 
mim, o período de pandemia. Eu, 
fora do palco, sou um cara intros-
pectivo e às vezes acabo guardan-
do muita coisa. No palco é onde 
eu libero tudo isso, é onde eu de-
sabafo, me livro de tudo, é onde 
eu me divirto mais, então aquilo 

gente sabe que dentro da músi-
ca só 0,0001% das pessoas con-
seguem ser bem-sucedidas, en-
tão é realmente um privilégio 
ser tão novo e já ter conquista-
do tudo isso. Te dá uma paz de 
estar no caminho certo”, alega.

Apesar da carreira consolida-
da — o sertanejo conta com mais 
de 2 bilhões de visualizações no 
YouTube e quase 4 milhões de 
ouvintes mensais no Spotify —, 
Mioto ainda procura se superar 
a cada lançamento. “Se a gente 
não quiser se superar, meio que 
perde a graça. Hoje eu sou um 
pouco mais tranquilo com nú-
meros, eu tenho percebido que 
eles podem mentir para a gente, 
podem iludir. Devagarinho eu 
tenho entendido isso e ficando 
mais tranquilo”, assegura.

“Eu parei de prestar atenção 
nos números e comecei a pres-
tar atenção só na frente do pal-
co. Se eu chegar no palco e a ga-
lera cantar muito alto, é o que va-
le, independente dos números”, 
compartilha. “Isso virou um co-
mércio e música, para mim, não 
é comércio. Música não pode ser 
isso. Eu parei de pensar um pou-
co nesses números exatamen-
te por conta disso, porque quem 

compra música é o ouvido e 
não posições nas paradas 

Pensando nos próxi-
mos dez anos, Gustavo 
Mioto promete muito 
mais música. “É claro 
Mioto promete muito 
mais música. “É claro 
Mioto promete muito 

que a música é uma 
parte de mim e minha 
vida ainda estará giran-

do em torno disso daqui 
dez anos. É o que eu so-

do em torno disso daqui 
dez anos. É o que eu so-

do em torno disso daqui 

nho em fazer desde guri e é 
o que eu sonho em fazer até 

*Estagiária sob a supervisão de 

cantor encontrou de presentear 
os fãs que nunca tiveram a opor-
tunidade de vê-lo em cima dos 
palcos. “Muita gente nunca teve 
a oportunidade de assistir um 
show meu, então a gente quis 
mostrar tudo para a galera se 
sentir um pouco parte disso”, 
conta. “Sendo o primeiro ro-
deio da volta, com 40 mil pes-
soas, a gente sentiu que era um 
negócio que tinha que ser re-
gistrado. Foi assim que nasceu 
o Sem cortes”, complementa.

Ao longo do repertório, Gus-
tavo Mioto reúne novas faixas, 
grandes sucessos da carreira e 
covers de músicas dos mais va-
riados gêneros musicais. No en-
tanto, o momento mais emocio-
nante da apresentação é emba-
lado por Restrição sentimental, 
parceria de Mioto com a canto-
ra Marília Mendonça. “Estar em 
uma das últimas músicas que a 
Marília gravou é uma honra, es-
tar em uma das músicas que ela 
já gravou na vida já seria uma 
honra”, afirma. A cantora de ape-
nas 26 anos foi vítima de um aci-
dente de avião em novembro de 
2021 e morreu três meses após 

Após a estreia do Sem cortes 
em Jaguariúna, Mioto tem pla-
nos de disponibilizar na inter-
net mais dois shows na íntegra, 
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O cantor sertanejo 
Gustavo Mioto 

comemora 10 anos 
de carreira  



1
IMÓVEIS

COMPRA E
VENDA

1.1 Apart Hotel
1.2 Apartamentos
1.3 Casas
1.4 Lojas e Salas
1.5 Lotes, Áreas

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.2 APARTAMENTOS

ASA NORTE

2 QUARTOS

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
710/711 NORTE 2 qtos,
reformado, nascente, 2º
andar 98466-1844 /
98175-1911c7432

OPORTUNIDADE ÚNICA!!
710/711 NORTE 2 qtos,
reformado, nascente, 2º
andar 98466-1844 /
98175-1911c7432

4 OU MAIS QUARTOS

IMPERDÍVEL
215 EM CONSTRU-
ÇÃO Apto de 160 a
194m2. Entrega Dez/22.
Tr: 98466-1844 c7432

ASA SUL

3 QUARTOS

410 SQS 3qtos, DCE 2º
andar canto 86m2, quita-
do. 99127-4863 c1613

410 SQS 3qtos, DCE 2º
andar canto 86m2, quita-
do. 99127-4863 c1613

1.2 SUDOESTE

SUDOESTE

3 QUARTOS

OPORTUNIDADE ÚNICA
SQSW 105 3qtos 1ste
armºs DCE 4ºand vista li-
vre nascente, desocupa-
do 1 garagem ac financ/
Fgts 98466-1844 c7432

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.3 CASAS

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

QI 13 Vendo Casa, tér-
rea 500m2. Super refor-
mada! Aceito Imóvel.
F:/99551-6997 c8998
QI 13 Vendo Casa, tér-
rea 500m2. Super refor-
mada! Aceito Imóvel.
F:/99551-6997 c8998

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.4 VALPARAÍSO

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

VALPARAÍSO

ATENÇÃO INVESTIDORES
QD 01 Oportunidade úni-
ca, prédio frente BR Sho-
pping Valparaíso 1.500
m2 área const. Alugado
p/R$29.500. 98466-
1844/981751911 c7432

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

OUTROS ESTADOS

ALEXÂNIA - GO 02 hec-
tares c/córrego, plano,
energia, internet,próx.as-
falto. R$110.000,00à vis-
ta. Tr c/ proprietário: (62)
99806-3490/ (62) 98406-
5441/ (62) 98233-1836

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.2 APARTAMENTOS

TAGUATINGA

2 QUARTOS

C 02 alugo apto Centro
de Tag., 2qtos c/ armári-
os fixos no quarto mai-
or, na sala e cozinha,
DCE, garagem no subso-
lo. R$ 1.250,00 + cond
R$ 460,00. Tratar com
Aureliano ou Rainer
3967-6068/ 98244-6146

3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis
3.2 Caminhonetes e

Utilitários
3.3 Caminhões
3.4 Motos
3.5 Outros Veículos
3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

AUDI

A1 15/16 TFSI 1.6 125
CV, gasolina, automáti-
co, completo. Tratar:
(61) 99291-8605

VOLKS

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

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

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

TOYOTA

VENDO
HILUX 21/21 Automáti-
ca, preta, seminova,
44 mil km rodados. R$
295.000,00. Tr: 61
99122-7420 Flavio
HILUX/19 SR 4x4 bran-
ca diesel aut 40.000Km
R$220mil 99803-8899

VENDO
HILUX 21/21 Automáti-
ca, preta, seminova,
44 mil km rodados. R$
295.000,00. Tr: 61
99122-7420 Flavio

VOLKS

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

3.5 BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS

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. 61-3326-
1280/61-98406-1067/
61 99982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

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

3.6 OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

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

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

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma
4.2 Moda, Vestuário

e Beleza
4.3 Saúde
4.2 Comemorações,

e Eventos
4.5 Serviços Profissionais
4.6 Som e Imagem
4.7 Diversos

4.1 CONSTRUÇÃO E
REFORMA

POÇOS ARTESIANOS

GEO NORDESTE
ABERTURA E LIMPE-
ZA de poços Perfura
em 7h. Barato! Melhor
preço!! 61 99125-3541

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

BRUNO MASSOTERA-
PEUTA 11 aos de experi-
ência 11-973868078

4.3 OUTRAS
ESPECIALIDADES

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

NUTRICIONISTAESPE-
CIALISTAdietavegetaria-
na e vegana. Agende
seu horario 995045590

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

NUTRICIONISTAESPE-
CIALISTAdietavegetaria-
na e vegana. Agende
seu horario 995045590

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

DIGITAÇÃO

MONOGRAFIATCCArti-
gos, Dissertação, Tese,
Relatório + de 20 anos
exper. Tr.: 99313-1589

MONOGRAFIATCCArti-
gos, Dissertação, Tese,
Relatório + de 20 anos
exper. Tr.: 99313-1589

ENGENHARIA

SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA Contato 61-
998315874

OUTROS PROFISSIONAIS

B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendi-
mento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br

LAVA -SE CA IXA
D’água, pisos, vazamen-
tos, etc 61-995521988

VIDRAÇARIA VIDRO
Forte.Façaseuorçamen-
to 61-99984-6003 whats

B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendi-
mento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br

4.6 TELEVISÃO

4.6 SOM E IMAGEM

TELEVISÃO

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

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

4.7 DIVERSOS

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutando jogado-
res 99862-4892 whats

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária
5.2 Comunicados,

Mensagens e Editais
5.3 Infomática
5.4 Oportunidades
5.5 Pontos Comerciais
5.6 Telecomunicações
5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

OPERAÇÃO DE CAFE-
TERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máqui-
nas,equipamentosemer-
cadorias. 98175-6897.

OPERAÇÃO DE CAFE-
TERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máqui-
nas,equipamentosemer-
cadorias. 98175-6897.
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AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 18/22

OBJETO: Prestação de serviços continuados na área de operação de
equipamentos de áudio, vídeo e geração de imagens para transmissão
ao vivo por rádio, televisão e internet, pelo período de trinta meses.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO faz público que
transferiu a reabertura da licitação em epígrafe para o dia 05/05/2022,
às 10h, em face de alterações feitas no Edital.
EDITAL E INFORMAÇÕES: 14º andar do Edifício Anexo I – fone (61)
3216-4906; bem como nos endereços eletrônicos www.camara.leg.br
e www.comprasnet.gov.br.

DANIEL DE SOUZAANDRADE
Pregoeiro

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITALDE CONVOCAÇÃO
A Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB CONVOCA os Senhores
Acionistas para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, cumulativamente, na Sede da
Companhia, em formato virtual, no dia 29 de abril de 2022, às 10 horas, com a seguinte ORDEM DO DIA:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: I - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras, relativas ao exercício de 2021; II - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro
Líquido apurado no exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; III – Eleger membro do Conselho Fiscal da
Caesb; e ASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA: I - Deliberar sobre a Proposta de Aumento do Capital Social
da Companhia - exercício de 2021, e a consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social.

PEDRO CARDOSO DE S. FILHO
Presidente

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração do BRB – Banco de Brasília S.A. convida os senhores Acionistas
para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas de
modo exclusivamente digital, por meio da disponibilização de sistema eletrônico, às 9 horas do
dia 29 de abril de 2022, com a seguinte ordem do dia:
1 - Quanto à Assembleia Geral Ordinária:
a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, para deliberação, contas,
balanço, demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes
e resumo do relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em 31-12-2021;
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2021 e a distribuição dos
dividendos;
c) deliberar sobre o pagamento de dividendos à Reserva para Margem Operacional, constituída
até o ano de 2019, conforme dispõe a Lei nº 6.404/1976;
d) eleger os membros do Conselho de Administração;
e) eleger os membros do Conselho Fiscal.
2 - Quanto à Assembleia Geral Extraordinária:
a) deliberar sobre proposta de remuneração global dos administradores do BRB –Banco de
Brasília S.A.;
b) deliberar sobre proposta de fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal.
Instruções Gerais
Em decorrência da pandemia de covid-19, conforme autorização dada pela Lei nº 14.030, de
28/06/2020, e pela Instrução CVM nº 481/2009 e alterações posteriores, além da participação
de voto a distância por meio da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão, o BRB – Banco de Brasília S.A.
disponibilizará plataforma digital para que os acionistas possam participar das Assembleias
Gerais e exercer o seu direito de voto.
Para participação e deliberação naAssembleia Geral, os acionistas devem observar as orientações
dispostas no documento “Manual de Participação e Proposta da Administração”, disponível no site
de Relações com Investidores do BRB, na seção “Documentos de Assembleias” (https://ri.brb.
com.br/informacoes-aos-investidores/documentos-cvm), assim como as dispostas a seguir:
a) Excepcionalmente será dispensado o depósito dos instrumentos de mandatos na sede do
BRB – Banco de Brasília S.A. Os instrumentos de procuração, de identificação e comprovante de
titularidade das ações de emissão da Sociedade serão recebidos por meio do endereço eletrônico
ri@brb.com.br em até 2 (dois) dias úteis antes da realização das assembleias.
b) A participação remota ocorrerá mediante cadastramento prévio realizado até o dia 27 de abril
2022, que deve ser solicitada ao endereço eletrônico ri@brb.com.br.
c) Em conformidade com a Instrução nº 165/1994 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), será
de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da adoção do
processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. O requerimento
deverá ser formulado ao Presidente do Banco de Brasília até 48 horas antes da Assembleia.
d) Caso opte pelo voto à distância, até o dia 22-04-2022 (inclusive), deverá transmitir instruções
de preenchimento, enviando o boletim de voto à distância para o endereço eletrônico ri@brb.com.
br, conforme procedimentos descritos no boletim e disponibilizado pelo banco. Para informações
adicionais, observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/2009.
e) A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do BRB
– Banco de Brasília S.A., na Gerência de Relações com Investidores, no 13º andar do Centro
Empresarial CNC - ST SAUN, Quadra 5, Lote C, Torre C, Brasília/DF, na página de relações com
investidores (http://ri.brb.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.
gov.br/cvm) na rede mundial de computadores.

Brasília – DF, 30 de março de 2022.
Edison Antônio Costa Britto Garcia

Presidente do Conselho de Administração

5.2 CONVOCAÇÕES

5.2
COMUNICADOS,

MENSAGENS E EDITAIS

CONVOCAÇÕES

ABANDONO DE EMPREGO
A EMPRESA REIS e Sil-
va Serviços Administrati-
vos LTDA (Tavares
Supermercado), inscrita
no CNPJ: 32.987.329/
0001-84, com sede à Q
24Lotes18/19Setor Les-
te Gama - DF, solicita o
comparecimentodofunci-
onário Narayana Cassia
MonteirodeSouza,porta-
dor da CTPS 1349898
série 0050 - DF, a com-
pareceremnossoescritó-
rio,paraprestaresclareci-
mentos sobre sua ausên-
cia que ocorre desde 27/
03/2022, dentro do pra-
zo de 03 dias a partir
desta publicação, sobpe-
nade ficar rescindido, au-
tomaticamente, o contra-
to de trabalho, nos ter-
mos do art. 482 da
CLT.

5.2 MÍSTICOS

MÍSTICOS

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

RECADOS

AGENCIA DE NAMO-
RO Pétalas de Rosa. Di-
as dos namorados vem
aí! Ñ fiq só! 98532-5572

AGENCIA DE NAMO-
RO Pétalas de Rosa. Di-
as dos namorados vem
aí! Ñ fiq só! 98532-5572

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 38/22

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços,
de etiqueta, ribbon de resina, bateria, pilha, caixa plástica, palete
plástico, plástico tipo bolha e aplicador manual de fita adesiva, novos
e para primeiro uso.
DATA DAABERTURA: 05/05/2022, às 10h.
EDITAL E INFORMAÇÕES: 14º andar do Edifício Anexo I -
fone (61) 3216-4906; bem como nos endereços eletrônicos:
www.camara.leg.br e www.comprasnet.gov.br.

DANIEL DE SOUZAANDRADE
Pregoeiro

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.4 FRANQUIAS E
SOCIEDADES

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

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

5.7 TURISMO E LAZER

NEGÓCIOS

CLUBE

ITIQUIRA PARK Titulo
sóc io remido 61-
981525063
ITIQUIRA PARK Titulo
sóc io remido 61-
981525063

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

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

TEMPORADA

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

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

5.7 ACOMPANHANTE

OUTROS

ACOMPANHANTE

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

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

ALLAN 25 ANOS
BOY MORENO bonito
sou discreto massagis-
ta com local Asa Nor-
te 61 99422-0962 zap

61 98525-2760
CRIS COROA loira ati-
va e passiva N. Band.

SEIOS DE OUTDOOR
CRIS NEGRA Globele-
za com bjos na boca
massagista, profissional
61 99370-5610

PODE VER ANTES
LUANA 3 GATAS uma
japonesa uma india sei-
os G diferente e uma loi-
ra baixinha loucas por se-
xo 61 99315-6778

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

MEL RECÉM CHEGADA
DA PRAIA LOIRA catari-
nense magrinha um fura-
cão na cama 35a 61
993039085 Sudoeste

RAINHA DO ORAL
VALESKA NEGRA car-
vao poposuda adoro
anal 61 991892514

5.7 ACOMPANHANTE

ADORO FAZER ANAL
SHEILA NEGRA mulhe-
rão seios grande massa-
gem c/boca oral diferen-
te 991556469

MASSAGEM RELAX

AS+TOPS DAS GALÁXIAS
BEMESTARMASSA-
GENS.COM .br as 20 to-
d a s l i n d a s 6 1
985621273/ 3340-8627

6
TRABALHO

& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

6.1 Oferta de Emprego

6.2 Procura por Emprego

6.3 Ensino e Treinamento

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

ATENDENTES
E MASSAGISTAS

COM OU SEM experiên-
cia.Com Ótimos ganhos
até R$ 1.800 p/ sema-
na. 61 98436-5571 zap

CONTRATA-SE
COZINHEIRA QUE CUI-
DE da casa, de preferên-
ciap/dormir,comreferên-
cia mínima de 03 anos
e nada consta.Tr:
98437-9201

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116

ATENDENTE PARA
TRABALHARemTagua-
tinga, preferência 1º em-
prego. Enviar Cv para:
soaresabcd76@gmail.
com

AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com
AUXILIAR SAÚDE bu-
cal c/ exper. llodontoasb
auxiliar@gmail.com
CASEIRO/ JARDINEI-
RO p/ residencia Lago
Norte limpezaemanuten-
ção 61-99316400
AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com

6.1 NIVEL BÁSICO

CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054
COZINHEIRO(A) CON-
TRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com
JARDINEIRO COM EX-
PERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054
MANICURECOMEXPE-
RIÊNCIA2ºgraucomple-
to para trabalhar noNoro-
este 99289-8476 zap
PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA aux de almoxari-
fe. Cv p/: rh@contarpp.
com.br

PRECISA-SE
TELEFONISTAeMassa-
gista p/ clínica de mas-
sag masc. Ót ganhos,
p/ dormir 99320-6590
TRABALHADOR(A)RU-
RAL que saiba tirar leite
capinar lote tratardosani-
mais 61-996614068
VENDEDOR(A) VAGA
Currículo para: selecaor
wpromotora@gmail.com

NÍVEL MÉDIO

ATENDENTE CONSUL-
TÓRIO p/ Clínica no La-
go Sul. Enviar Cv: vaga
atendenteconsultorio
@gmail.com
ATENDENTE LANCHO-
NETE Cv: consultoriarte
aga@gmail.com
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com

ESCOLA CONTRATA
AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO c/domínio em
informática. Local : Para-
noá. R$ 1.400,00 Enviar
CV: selecaotecnica.
brasilia@gmail.com

AUXILIAR DE COM-
PRAS CV: contato@
patrimonialse.com.br
AUXILIAR DE COZI-
NHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com
AUXILIAR DE LOGÍSTI-
CA habilitado. Cv para:
transporte.logistica2022
@outlook.com
AUXILIARLOJAdeRou-
pas Femininas Espaço
Gold contrata disponibili-
dade integral 61 98152-
6196 whatsapp
AUXILIAR TÉCNICO
em Eletrônica. Cv p/: rh.
extec@gmail.com
CORRETOR(A)DEIMÓ-
VEIS . Receba até 50%
na comissão da venda.
Renda mensal na loca-
ção + repasse do 1º alu-
guel. Monte uma renda fi-
xa! 61-983491914
CORRETOR(A)DEIMÓ-
VEIS - A única imobiliá-
ria do DF que proporcio-
na renda fixa durante 1
ano para o corretor! Cre-
cideveestáativo. Interes-
s a d o s : c o n t a t o@
rbmimobiliaria.com.br

CONTRATA-SE
CORTADOR DE unifor-
me escolar c/exp. Liga-
ção/Whats 98565-3381
COZINHEIRO(A)/ATEN-
DENTE Enviar CV what-
sapp: 61 99689-8281
DEPARTAMENTOADMI-
NISTRATIVO/ Recep-
ção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com
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6.1 NÍVEL MÉDIO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL MÉDIO

DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com
DOMÉSTICA QUE CUI-
DE de criança, da casa
e cozinhe p/ Lago Norte
61 99864-5490
DOMÉSTICA PARA
TRABALHAR em
Águas Claras 61-
982108292
GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
GERENTE COMERCI-
ALParaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142
MECÂNICOEINSTALA-
DOR de ar condiciona-
do. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com

EMPRESA CONTRATA
OPERADOR DE EMPI-
LHADEIRA e Auxiliar
de produção com 2º
graucompleto,paratraba-
lhar em Santa Maria. En-
viar currículo para:
vagas@jaquejaques.
com.br

Informações
completas

Busca rápida e
descomplicada

Fotos e

vídeos

Experiência
personalizada +de 200 mil ofertas

Confira também ofertas no jornal CORREIO BRAZILIENSE.

LugarCerto.com.br
O portal de imóveis para quem quer comprar ou alugar.

Acesse e encontre o seu.
Para cada momento da vida, existe um Lugar Certo.

6.1 NÍVEL MÉDIO

PROFISSIOANIS VA-
GAS p/ Brasília e todo
DF-DiversasOportunida-
des 61 99985-7224

RECEPCIONISTA VA-
GA para clínica de estéti-
ca. CV: recrutamento
clinica2020@gmail.com

SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com

SECRETÁRIA P/ LOJA
deVeículosemTaguatin-
ga. Enviar Currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com

TÉCNICO DE AR Condi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com

TECNICO ELETRONI-
CA instalaçãoemanuten-
ção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com

TERAPÊUTA CAPILAR
com experiência para tra-
balhar no Noroeste
99289-8476 zap

VENDEDOR(A) CON-
TRATA-SE p/ Empresa
de Material de Constru-
ção Bona Casa - Av 26
de Setembro (61)
99973-0698

SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com

6.1 NÍVEL MÉDIO

VENDEDOR(A) MEI
Cv: admin is t ra t i vo
@ d e s c o m p l i c a
recuperadora.com.br
VENDEDOR(A)COMUNI-
CAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br
VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com

EMPRESA CONTRATA
VENDEDOR DE PE-
ÇAS Exige conhec. em
peças e informática.
Ens. Médio. Enviar currí-
culo para Whats (62)
3232-8320. Vaga p/ Bra-
sília - Setor de Indústria
e Abastecimento (SIA)

EXECUTIVO DE VEN-
DAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
GERENTE COMERCI-
ALparaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142
SECRETARIA COMER-
CIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br

EMPRESA CONTRATA
OPERADOR DE EMPI-
LHADEIRA e Auxiliar
de produção com 2º
graucompleto,paratraba-
lhar em Santa Maria. En-
viar currículo para:
vagas@jaquejaques.
com.br

NÍVEL SUPERIOR

AGRÔNOMO,CONSUL-
TORIA para rancho na
regiãodeBrasília-DF.En-
viar currículo através do
Wpp : 61 9 9854-5054
ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contá-
bil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br
ASSISTENTEDECOOR-
DENAÇÃO Colégio Ar-
vense local Asa Norte.
CV p/: selecaoarvense
@gmail.com
ASSISTENTE DE IN-
FORMÁTICA Cv p/:
epmb400@gmail.com
ASSISTENTES E ANA-
LISTAS Contábil / Fis-
c a l / Pessoa l -
Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com
CONSULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arven-
se Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com
CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE para escritó-
rioContábilcomexperiên-
cianoDepartamentoCon-
tábil. Interessados na va-
ga enviar currículo p/ o
e - m a i l : s e l e c a o
contador2022@gmail.
com
CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

CONTRATA-SE
ENFERMEIRO ASSIS-
TENCIAL,Faturista,Téc-
nico Enfermagem expe-
riência Home Care. En-
viar currículo para:
recursohumano7894@
gmail.com

ENGENHEIRO(A)CLÍNI-
CO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com
ESTAGIÁRIO DE DIREI-
TO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
ESTAGIÁRIO MARKE-
TING . Currículo c/ portfó-
lio p/: selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO PEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com
ENGENHEIRO(A)CLÍNI-
CO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com
ESTAGIÁRIO DE DIREI-
TO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
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6.1 NIVEL SUPERIOR

ESTÁGIO EM GESTÃO
PÚBLICARequisitos:En-
genharia,Direito,Contabi-
lidade, Gestão Pública e
áreas afins. Bolsa: R$
1.000,00+Aux-transp.
R$ 200,00+seg de vida.
Horário:13hàs18h.Envi-
ar cv para: selecao@
caucfacil.com.br.
FISIOTERAPEUTAPRE-
CISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207
GERENTE DE MARKE-
TING Currículo: novab.
curriculos@gmail.com
PERIODONTISTAESPE-
CIALISTA c/ experiên-
ciaparaatendimentoclini-
ca Asa Sul, 1 a 2 perío-
dos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com
PROFESSOR(A) DE IN-
GLÊS para Colégio Ar-
vense Asa Norte. Interes-
sados: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A)/ESTA-
GIÁRIO p/ escola de re-
forço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
gmail.com
SUPERVISOR(A) DE
COBRANÇA c/ exper.
Cv: renatarosa.sec
@gmail.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

VISITADOR(A) MAGIS-
TRAL CV: atendimento
benditaformula@gmail.
com
ESTAGIO DE INGLÊS
Empresa Colégio Arven-
se na Asa Norte, 2 va-
gas selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIOEMPEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessa-
dos: selecaoarvense
@gmaillcom
ESTAGIO DE INGLÊS
Empresa Colégio Arven-
se na Asa Norte, 2 va-
gas selecaoarvense
@gmail.com
VISITADOR(A) MAGIS-
TRAL CV: atendimento
benditaformula@gmail.
com

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

DIARISTA OFEREÇO-
ME c/ exper. e referên-
cia, a partir R$100 + pas-
sagens. F: 98542-2168
OFEREÇO MEUS SER-
VIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora ex-
per/refer 998185408

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

INFORMÁTICAECELU-
LAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhe-
cimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447

INFORMÁTICAECELU-
LAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhe-
cimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447

CURSOS

CURSO DE ESPECIA-
LISTA em Departamen-
to Pessoal e eSocial
100h 61-984459373

DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superi-
or (35) 99185-9507

BOLSAS DE ESTU-
DOS de 90% para o En-
sinoFundamental ouMé-
dioO 64-993238388

ENSINO MÉDIO , TÉNI-
CO, SUPERIOR 2022
35-991484079
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