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Divulgação

Alta de juros nos EUA e no
Brasil afeta bolsa e dólar

Lucro recorde
para Petrobras.
E para você...
Hoje, quando a estatal deve
anunciar lucro de R$ 42 bilhões no
1º trimestre, salto de 3.237% em
relação a igual período de 2021,
existe a expectativa de aumento
de 12% no preço da gasolina e
de 24% no do diesel. PÁGINA 8

Numa tentativa de frear a inflação — a maior em 40 anos nos
Estados Unidos —, o Fed, Banco Central americano, elevou a taxa
de juros em 0,50 ponto percentual e descartou aumento de 0,75,
como esperava o mercado. Resultado: a cotação do dólar, que subia,
desabou 1,21% no Brasil, encerrando o dia a R$ 4,90. A bolsa, que
caía, fechou em alta de 1,7%. No Brasil, o BC aumentou a Selic de
11,75% para 12,75% ao ano, maior patamar desde 2017. PÁGINA 7

O novo mundo

dos heróis
Com inovações técnicas, Marvel
aposta em Doutor Estranho e o
multiverso da loucura, que estreia
hoje, para reformar os seus filmes de
super-heróis. Realidades paralelas e
personagens inéditos dão o ritmo da
aventura do mago. PÁGINA 22

O mundo Real

de Rodrygo

Droga, armas, carros
de luxo: fim da linha
para quadrilha do pó
TV Globo/Reprodução

Gabriel Bouys/AFP

Aos 21 anos, o atacante
viveu noite mágica no
Santiago Bernabéu. Rodrygo
saiu do banco para virar
jogo contra o City e levar
o Liverpool à final da
Champions League.

Ed Alves/CB/D.A Press

Depois de três anos de apurações,
a Polícia Civil do Distrito Federal,
com apoio do Ministério Público, fechou o cerco a uma organização criminosa que traficava drogas,

PCDF/Reprodução

principalmente cocaína, e atuava em
Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul e
São Paulo. Em megaoperação, ontem, agentes cumpriram 60 mandados de busca e apreensão no DF e nos

três estados. No total, 20 pessoas foram presas, incluindo o suposto chefe
do esquema — conhecido como “Rei
da Telebrasília” —, a ex-mulher dele,
uma conselheira tutelar suspeita de

envolvimento com o tráfico, e um irmão. Nas buscas, os policiais apreenderam armas, carros luxuosos, incluindo dois Porsches, cinco jet skis,
motocicletas e R$ 100 mil em espécie.

PÁGINA 7

Judoca brasiliense
Bianca Reis é ouro
na Argentina

Zelensky tem
culpa na guerra,
diz Lula à Time

Minervino Júnior/CB/D.A Press

PÁGINA 19

Entrevistado pela revista dos EUA, que o
chamou de “líder mais popular do Brasil”,
petista faz análise polêmica sobre a guerra
da Ucrânia. Para Lula, o presidente do país
invadido tem responsabilidade pelo conflito,
assim como o russo Putin. PÁGINA 2

Carimbado

pela Nasa
Nicolas Dumont tem apenas oito
anos e foi reconhecido e certificado
pela agência aeroespacial americana
por descobrir um possível asteroide
no sistema solar. O “P21tmvg”
poderá ganhar o nome do jovem
astrônomo, caso seja categorizado
posteriormente. PÁGINA 6

Ed Alves/CB/D.A Press

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Festa, amor e

Ana Maria Campos

presentes!

Para atender ao PV, Lula deve apoiar o
distrital Leandro Grass ao GDF. PÁGINA 14

Isabel e Rafaela (alto) levaram a
mãe, Margonete (C), para escolher

Denise Rothenburg

uma roupa. Mariana comprou

Sonho de ter uma candidatura única
na terceira via acabou. PÁGINA 4

uma sandália para Rosângela (D).

Luiz Carlos Azedo

lojas para o Dia das Mães, neste

Tebet e Doria sob pressão para desistir
da disputa pelo Planalto. PÁGINA 5

domingo: o comércio está otimista

Jéssica Eufrásio

Petista “rifa” Arthur Lira
Deputado federal, Paulo Teixeira (PT-SP) disse,
no CB.Poder, que o presidente da Câmara está
“alimentando jacaré” ao avalizar Bolsonaro. PÁGINA 2

O movimento já é grande nas

com a alta de vendas.
PÁGINA 16

Bares e restaurantes do DF apostam
faturar alto no Dia das Mães. PÁGINA 15
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Minervino Júnior/CB/D.A Press

Três nomes,
uma mulher
A advogada Vera
Lúcia Santana de
Araújo é a primeira
negra a integrar
uma lista tríplice
para o TSE. PÁGINA 4
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ELEIÇÕES

Tempo de declarações

DESASTROSAS
Lula causa furor entre apoiadores ao estampar a capa da Time, mas falas em que equipara presidentes da Rússia e da
Ucrânia provocam controvérsia e se juntam à série de erros cometidos ultimamente pelo ex-chefe do Executivo
Nelson Almeida/AFP

» VINICIUS DORIA
» VICTOR CORREIA
» INGRID SOARES

Saiba mais
A Time classifica a candidatura
do petista como “o segundo
ato de Lula”, chamando-o
de “o líder mais popular do
Brasil”. A reportagem traça
um perfil da volta dele à arena
política após passar 580 dias
preso no âmbito da Lava-Jato.
Cita, por exemplo, a decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF) que anulou condenações
da operação e declarou a
parcialidade do ex-juiz Sergio
Moro no caso. Os confrontos
entre o presidente Jair
Bolsonaro e o STF também
foram mencionados pela
revista, que fez um paralelo
entre ele e Donald Trump,
ex-presidente dos EUA. “Em
abril, ele (Bolsonaro) sugeriu
que as eleições poderiam
ser ‘suspensas’ (na verdade,
falou em ‘suspeição’) se ‘algo
anormal acontecer’”, diz um
trecho. “Se ele perder, alertam
os analistas, é provável que
haja uma versão brasileira
do motim de 6 de janeiro.
Se ele vencer, as instituições
brasileiras podem não
aguentar mais quatro anos de
seu governo”, acrescenta.

O

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
agitou o mundo político, ontem, por ganhar
a capa da prestigiada revista Time, dos Estados Unidos. A publicação chama o petista de “o líder
mais popular do Brasil” e diz que
ele “busca voltar à Presidência”.
Apoiadores de Lula inundaram
as redes sociais com imagens da
revista seguidas de comentários
elogiosos e muita provocação aos
bolsonaristas virtuais. Mas nem
tudo foi festa. Mais uma vez, declarações do ex-presidente provocaram reações e críticas, alimentando, desta vez, um debate
sobre a posição dele em relação
à invasão da Ucrânia pela Rússia.
“Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Mas não é só o (presidente da Rússia, Vladimir) Putin que é culpado, são culpados
os Estados Unidos e é culpada a
União Europeia. Qual é a razão da
invasão da Ucrânia? É a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)? Os Estados Unidos e a
Europa poderiam ter dito: ‘A Ucrânia não vai entrar na Otan’. Estaria
resolvido o problema”, respondeu
Lula a uma pergunta sobre a guerra. Na sequência, ao dar a opinião
sobre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emendou: “Ele
é tão responsável quanto o Putin,
porque uma guerra não tem apenas um culpado”.
Ao nivelar invasor com invadido, Lula provocou reações, inclusive entre aliados da candidatura petista. Os adversários, porém, foram rápidos em criticar,
incluindo os prováveis oponentes na eleição de outubro (leia
mais na página 3).
Entre os partidos aliados do
PT, as recentes polêmicas provocadas por declarações de Lula e a
proporção que tomaram causam
desconforto. De abril para cá, o
petista recebeu ataques por dizer
que o aborto é uma questão de
saúde pública, que o presidente
Jair Bolsonaro “não gosta de gente, gosta de policial”, e por defender que os eleitores “mapeiem”
endereços dos parlamentares para fazer protestos. Também criticou o “politicamente correto”, ao
reclamar que não pode mais fazer piada sobre nordestinos.
Para o deputado Heitor Schuch, do PSB — partido do pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin —,

Lula sobre o presidente da Ucrânia: “Ele é tão responsável quanto o Putin, porque uma guerra não tem apenas um culpado”
reprodução

“Lula fala muito, e fala sobre coisas que já passaram”. “Candidato que fala demais não é eleito”,
frisou ao Correio, acrescentando que não se considera, pessoalmente, aliado do ex-presidente.
Já o 1º vice-líder do PSB na
Câmara, Camilo Capiberibe (AP),
acredita que a discussão eleitoral
não deve se basear em polêmicas,
mas no que interessa para tirar o
Brasil da crise em que vive. “(A polêmica) beneficia, principalmente, Bolsonaro. São questões que
animam muito a militância, mas
que não se traduzem em nada relevante ao processo eleitoral.”

Trending topics
Bolsonaro tem aproveitado a
onda de declarações polêmicas
do ex-presidente para faturar politicamente e alimentar suas bases nas redes sociais. Na internet,
houve uma enxurrada de críticas
da ala bolsonarista e de ex-integrantes do governo à entrevista
na Time. A hashtag #LulaVergonhaDoBrasil esteve entre assuntos mais comentados do Twitter

Time: “O líder mais popular
do Brasil busca voltar à
Presidência”
ontem, impulsionada por contas
de apoiadores de Bolsonaro. Para o deputado federal Capitão Augusto (SP), vice-líder do PL na Câmara (PL-SP), as falas controversas do ex-presidente vão ajudar o
chefe do Executivo a ultrapassar
Lula nas pesquisas de intenção

de votos até o fim deste mês.
“É tanta bobagem que acaba
perdendo votos e cedendo para Bolsonaro. Não sei o que está
acontecendo com Lula. Não sei
se ele está subestimando ou se
está praticamente jogando a toalha. Mas é inacreditável falar tanta bobagem em um curto espaço
de tempo, e bobagens que impactam as intenções de voto”, avaliou.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da
Presidência, general Augusto Heleno, disse por meio das redes
sociais que a Time “menospreza
a memória e a inteligência dos
brasileiros de bem”. “Lamento
que enalteça e dê espaço a quem
tanto mal fez ao Brasil e, com seu
vice, canta o hino da Internacional Socialista”, postou.
O deputado Eduardo Bolsonaro
(PL-SP) ironizou e disse que a escolha editorial da revista foi um tutorial “de como perder a credibilidade” ao retratar “o maior bandido
de um país como a sua esperança”. O filho 02 do presidente, vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ),
republicou uma thread (tuítes em

série) de Felipe G. Martins, chefe da assessoria internacional da
Presidência da República, absolvido de acusações de fazer sinais
nazistas em sessão no Congresso.
No texto, o assessor palaciano alegou que a revista estava “se intrometendo” na política brasileira. E
citou diversas empresas, pessoas e
ações internacionais que, segundo
ele, dão apoio a Lula.

Ruídos
Os problemas na pré-campanha de Lula são apontados pelo
cientista político Cristiano Noronha, da Arko Advice. Ele observou
que a mudança no comando do
marketing já é uma percepção de
que há ruídos na comunicação.
“Antes, Lula estava contido, e Bolsonaro desgastado. Mas, à medida que a campanha vai se aproximando, ele vai aumentando a
exposição, e isso acaba ampliando as chances de erro”, ressaltou.
“Isso vai expondo o ex-presidente, e a pessoa que pensava em
apoiá-lo pode acabar pensando
duas vezes e até mudar o voto na

direção do Bolsonaro.”
De acordo com o especialista,
“se Lula continuar cometendo erros e o governo, cada vez mais, seguir adotando medidas que possam estimular a economia e melhorar índices de avaliação, essa
distância entre Bolsonaro e o ex
-presidente vai se aproximar mais”.
Arthur Wittenberg, professor
de políticas públicas do Ibmec,
concordou que as recentes declarações de Lula têm potencial
de tirar votos. “Foram pelo menos seis declarações nos últimos
meses. A questão que se coloca é:
Lula perdeu a mão ou é uma estratégia? De acordo com diversas pesquisas (de intenção de voto), de janeiro para abril, o espaçamento entre Lula e Bolsonaro
caiu”, ressaltou.
“As falas de Lula não tratam
dos assuntos mais importantes
para o eleitorado, não são de centro, não são propositivas na saúde ou na economia. Logo, Lula
tem errado nas falas, tanto no tema escolhido quanto na forma,
e empurrado eleitores indecisos
para Bolsonaro”, concluiu.

Ed Alves/CB/DA.Press

Paulo Teixeira centra ataques em Lira
» DENISE ROTHENBURG
» RAPHAEL PATI*
O deputado Paulo Teixeira
(PT-SP) fez uma série de críticas
ao presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), e sinalizou que o
parlamentar não terá o apoio do
Executivo caso o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva vença
as eleições de outubro. Na avaliação dele, o político alagoano está
“alimentando jacaré” ao avalizar
o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Acho que Arthur Lira é o símbolo desse sistema. Como esse sistema não sobreviverá, caso
Lula ganhe — acho que ele vai
ganhar —, certamente vai precisar de outras opções na chefia

do Congresso”, destacou Teixeira, em entrevista ao programa
CB.Poder, parceria entre o Correio e a TV Brasília. “Ele (Lira) está alimentando um jacaré, que é
o presidente da República. Jacaré
morde, e vai morder muito mais
este país e a ele, que, por meio do
orçamento secreto, está se lambuzando, distribuindo dinheiro
para cá e para lá.”
Teixeira disse que, se eleito, o
ex-presidente vai acabar com as
emendas de relator. “O que Lula diz é o seguinte: ‘Esqueçam o
orçamento secreto. Não vai haver orçamento secreto no meu
governo. Até porque, isso fere
um dos princípios da Constituição, que é o da transparência’”,
ressaltou.

Na terça-feira, em evento do
Solidariedade, Lula afirmou que
Lira age como se fosse o “imperador do Japão”, por defender a
adoção de um regime semipresidencialista no Brasil. O presidenciável também frisou que o parlamentar acha que “pode mandar, inclusive, administrando o
orçamento”.
No mesmo dia, em coletiva de
imprensa na Câmara, Lira rebateu as críticas. Defendeu o poder
do Parlamento de legislar sobre o
Orçamento da União e disse que
os contrários a essa prerrogativa
“vêm com intenção de fazer ditadura, de fazer sistemas totalitários no Brasil”.
A presença do ex-governador paulista Geraldo Alckmin

(PSB) na chapa de Lula também foi comentada por Teixeira ontem. Na avaliação do
parlamentar, o ex-tucano será
uma peça-chave na campanha
do petista, em busca de alianças. “Sobre o Alckmin, ele terá um papel fundamental para ajudar a dialogar com setores importantes do Brasil, nos
quais ele tem boas relações”,
enfatizou. “Ele está animado.
Fez um belo discurso no congresso do PSB e é um vice que
eu acho que terá uma harmonia grande com o presidente”,
acrescentou o deputado, também secretário-geral do PT.
*Estagiário sob a supervisão
de Cida Barbosa

O deputado Paulo Teixeira elogiou a aliança Lula-Alckmin
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Presidenciáveis criticam Lula
Pré-candidatos repudiam declarações do ex-presidente sobre a guerra. Embaixada da Ucrânia diz que petista está “mal informado”
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

P

ré-candidatos ao Planalto
criticaram as declarações
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à revista
Time, em que responsabilizou
tanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quanto o da Ucrânia,
Volodmir Zelensky, pela guerra
no Leste Europeu.
Para o ex-governador Ciro
Gomes (PDT) — terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência
da República — “a posição da
Rússia tem de ser condenada”.
“Isso está introduzindo a linguagem da guerra como solução de conflitos. E alguns conflitos potenciais nós precisamos
cuidar, porque senão a humanidade vai para a violência de um
genocídio, de extinção em massa. Vê se pode a gente tratar o
assunto com essa leviandade e
demagogia do Lula”, disparou,
em entrevista à CNN.
O ex-governador paulista
João Doria, pré-candidato pelo PSDB, reprovou as falas. “Dizer que Zelensky é tão culpado
quanto Putin é exaltar o autoritarismo e depreciar o líder da
Ucrânia, vítima de crimes de
uma guerra cruel”, sustentou,
em postagem no Twitter. “Isola
o Brasil das posições mais razoáveis do Ocidente. A democracia deve condenar as agressões e o conflito. O mundo quer
paz”, acrescentou.
O partido de Doria também
se manifestou. “As declarações
de Lula sobre o presidente da
Ucrânia, Volodymyr Zelensky,
mostram que o fato de ele se
apresentar como o candidato
do resgate da democracia brasileira é uma fraude. Sobre Bolsonaro já sabemos, mas a verdade é que Lula sempre concordou
com políticas ditatoriais”, enfatizou o PSDB.
Desafeto do petista, o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil)
— que ainda se coloca como disponível para concorrer ao Planalto — foi outro que condenou as
declarações. “Lula, na entrevista
na Time, culpa Zelensky, Biden e
a União Europeia pela guerra na
Ucrânia. Mal disfarça o seu desprezo por Zelensky e a sua preferência por Putin e por regimes
autoritários. Esta é a via democrática?”, questionou.

União Brasil
deixa a 3ª via
» CRISTIANE NOBERTO
O presidente do União Brasil,
Luciano Bivar, anunciou o desembarque da terceira via. O autoproclamado centro democrático, que juntava, também, PSDB,
MDB e Cidadania, pretendia lançar chapa única para concorrer à
Presidência da República. Já havia indícios, porém, que as negociações não avançariam.
Bivar afirmou que as outras
legendas do grupo “não tiveram a mesma unidade que o
União Brasil”. Esperamos até
o último momento para ver se
fazíamos uma coligação com
outros partidos. Entretanto,
outros partidos não tiveram
a mesma unidade que tem o
União Brasil. Então, em função disso, não restou a nós uma
única alternativa a não ser sairmos com uma chapa pura”, explicou o dirigente, em vídeo divulgado ontem. “Por que sair
com uma chapa pura? Porque a
gente não aceita, eu me recuso
a aceitar, os extremos que estão
aí estabelecidos.”
A princípio, Bivar será o nome do partido à Presidência. “O
União Brasil seguirá em frente
com essa candidatura, para, em
outubro deste ano (...), sermos
eleitos presidente deste país”, enfatizou. “Espero que vocês entendam o sentimento que passa não
só em mim, mas em todo o povo brasileiro em busca dessa alternativa.”
O mais cotado para ser vice é o
ex-juiz Sergio Moro, que migrou
do Podemos para o União Brasil
no fim da janela partidária.

Dizer que
Zelensky é tão
culpado quanto
Putin é exaltar o
autoritarismo e
depreciar o líder
da Ucrânia, vítima
de crimes de uma
guerra cruel”
João Doria, presidenciável
pelo PSDB

Embaixada
A embaixada da Ucrânia no
Brasil também reagiu a Lula. A
representação diplomática disse que o petista está “mal informado” e, por isso, será convidado para uma audiência com
o encarregado de Negócios da
Ucrânia no Brasil, senhor Anatoliy Tkach.
“A Embaixada da Ucrânia tem
motivos para acreditar que o
senhor Luiz Inácio Lula da Silva está mal informado sobre
os motivos da guerra da Rússia
contra a Ucrânia”, diz a representação diplomática em nota. “A Embaixada planeja solicitar formalmente uma audiência do estimado ex-presidente
do Brasil”, acrescenta. Segundo
a representação diplomática, o
encontro será para “esclarecer a
posição da Ucrânia”.
A Rússia invadiu a Ucrânia
em 24 de fevereiro de 2022 para, supostamente, tentar impedir a aproximação do país com
a Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), representação do Ocidente controlada pelos Estados Unidos. A
medida foi condenada oficialmente pela Organização das
Nações Unidas (ONU) com voto favorável do Brasil, e uma série de sanções econômicas já
foram anunciadas pelo mundo
em resposta.

Ciro disse que a posição da Rússia tem de ser condenada: “Vê se pode a gente tratar o assunto com essa leviandade e demagogia do Lula”

Pesquisa fortalece Tebet no MDB
» VINICIUS DORIA
Uma pesquisa qualitativa encomendada pelo MDB, apresentada ontem à Comissão Executiva do partido, fortaleceu a précandidatura à Presidência da senadora Simone Tebet (MS) e, ao
mesmo tempo, criou mais dificuldades para a negociação da
terceira via unificada. Em linhas
gerais, a pesquisa captou a impressão de eleitores que se declararam sem candidato definido
para a eleição de outubro ou que
admitem ter um nome em mente, mas podem mudar de opinião
ao longo da campanha. Entre as
conclusões do levantamento está
a constatação de que Tebet tem
o perfil do candidato que esses
eleitores procuram.
Tebet acompanhou a reunião

da Executiva, na sede do partido, em Brasília. O resultado da
pesquisa — de consumo interno e realizada em todo o país —
não foi divulgado, mas o Correio
apurou que, no relatório final, ficou constatada uma “desesperança” de eleitores em relação à
situação do país e aos candidatos
que lideram as sondagens de intenção de votos. “Existe um desejo de mudança, mas ninguém
quer uma aventura”, disse um
dos participantes do encontro.
Para esses eleitores consultados, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ainda é bem lembrado pelas políticas sociais de
seus governos, mas as denúncias
de corrupção que marcaram o
período petista não foram esquecidas. Em relação ao presidente
Jair Bolsonaro (PL), a percepção

Ligada dia e noite com você, a TV Câmara Distrital é
inovadora porque é a primeira 100% aberta e de caráter
público do Distrito Federal. Uma TV inspirada na nossa
gente, com nossa identidade e com uma programação
recheada de notícias, cultura e informações de qualidade
para que você ﬁque ligado em tudo o que acontece no
dia a dia da Câmara e do DF. TV Câmara Distrital,
canal 9.3 e 11 na Net. Ligue e ﬁque por dentro.

foi bem ruim: ele foi considerado
“despreparado”, “desorganizado”
e “incompetente”.
Mas o que animou a pré-candidata foi a conclusão do relatório. O item “Diagnóstico” apontou que “as percepções favoráveis revelam que Simone Tebet
consegue atrair o interesse para saber mais sobre sua história,
suas realizações, sua personalidade, suas posições e proposições como aspirante ao cargo de
presidente da República”. Outra
conclusão é de que a baixa rejeição dela abre espaço para conquista de mais eleitores, diferentemente do pré-candidato do PSDB, João Doria (SP). O maior problema apurado é que a pré-candidata é praticamente desconhecida do eleitor comum.
Satisfeitos, os emedebistas

deixaram a sede do partido ainda
mais fechados com a senadora,
independentemente das negociações da terceira via, hoje quase limitadas a um acordo com o
PSDB. Também houve pouco espaço, na reunião, para quem defende uma aliança com Lula, capitaneada pelos caciques dos estados do Nordeste. Com relação a
Bolsonaro, nenhuma manifestação de apoio foi registrada.
“A pesquisa demonstra claramente que o eleitor está em busca de uma alternativa aos polos
(Lula x Bolsonaro) que seja uma
novidade, mas com trajetória política, que é exatamente o perfil
da Simone”, disse um animado
Baleia Rossi (SP), presidente da
legenda, ao fim da reunião. “O
palanque emedebista está consolidado”, sentenciou.

Canal

9.3
11 na Net

LIGUE E FIQUE
POR DENTRO.
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Reclamação geral

CURTIDAS

A base aliada está indócil
com a demora do governo em
liberar as emendas de relator, as
tais RP9. Se não sair até junho,
só depois da eleição.

Melhor de três/ Em setembro do ano passado,
falava-se em 10 nomes para a chamada terceira
via: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG); o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique
Mandetta (União Brasil); o empresário Luciano
Huck; o jornalista José Luiz Datena; o senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE); a senadora
Simone Tebet (MDB-MS); o ex-ministro Ciro
Gomes (PDT); e os ex-governadores João Doria
(SP) e Eduardo Leite (RS), ambos do PSDB. A seis
meses do pleito, sobraram Tebet, Doria e Ciro.

O que eles suspeitam
Tem muito parlamentar
desconfiado de que é esse
mesmo o objetivo do governo:
amarrar toda a turma do
Centrão à campanha de
reeleição de Jair Bolsonaro (PL)
e, passado o pleito, quem foi
fiel terá sua cota. Os assessores
do presidente, porém, pedem
calma aos políticos e garantem
que o dinheiro vai sair.

Desunidos da terceira via
Esqueçam a união entre os partidos que
deflagraram conversas para apresentarem uma
candidatura única de terceira via. O sonho do
“juntos chegaremos lá” acabou. Simone Tebet, do
MDB, tem dito que não será vice de ninguém e
está com dificuldades internas. O PSDB não abrirá
mão da candidatura do ex-governador de São
Paulo João Doria e, internamente, não se descarta

uma chapa com a senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA) no papel de vice. O União Brasil
abandonou as conversas.
Logo, o 18 de maio, quando os partidos deveriam
selar a coligação, será o momento de separação.
Casamento, nesta data definida pelas legendas, só
mesmo o de Lula com Janja, que terá Geraldo e Lu
Alckmin como padrinhos.

O que anima
João Doria
As leituras aprofundadas das
pesquisas de intenção de voto
feitas pelo PSDB indicam que a
eleição está em aberto. Aliados do
tucano garantem que a decisão
real do eleitor só se dá a três
semanas do pleito. Ou seja, ainda
tem muito terreno pela frente.

Nome promissor/
O discurso de
Rodrigo Pacheco
(foto), na solenidade
de posse da
diretoria da Anfavea,
foi aplaudido
diversas vezes.
Alguns dirigentes
de montadoras
sentados nas
fileiras mais atrás
diziam para quem
quisesse ouvir:
“Esse seria o meu
candidato”. Pacheco,
porém, desistiu da
empreitada.

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

O papel de Moro/ O ex-juiz Sergio Moro, que
está praticamente fora do páreo presidencial,
definiu a defesa da Operação Lava-Jato como
a sua missão nesta quadra política. Por isso,
não está descartado que seja candidato a um
mandato eletivo para o Congresso.

Por falar em
terreno...

E a capa da Time, hein?/ Os petistas e
aliados vibraram com a capa da revista norteamericana e a entrevista de Lula. Mas no
corpo diplomático que serve em Brasília, a fala
do ex-presidente sobre a guerra da Ucrânia
e o papel da ONU deixou a desejar. Sinal de
que o PT terá que trabalhar melhor o que
apresentará em termos de política externa.
Entre os petistas, porém, a avaliação é a de
que esse tema não será tão crucial, e qualquer
coisa que o partido fizer será melhor do que a
diplomacia de Bolsonaro.

Nos bastidores da posse
da diretoria da Anfavea, pela
primeira vez em Brasília, a
avaliação é de que ainda é
cedo para definições em torno
de qualquer candidatura à
Presidência da República. O que o
setor deseja mesmo é mostrar que
é indispensável a manutenção de
empregos no Brasil.

CIDADANIA

STF homenageia imprensa
Ministros do Supremo ressaltam o papel do jornalismo profissional na defesa da democracia e no combate à desinformação
Minervino Junior/CB/D.A Press

» LUANA PATRIOLINO

I

nstituição que representa
um dos alicerces da democracia, o Supremo Tribunal
Federal (STF) iniciou a sessão plenária de ontem com um
discurso em favor do jornalismo independente e do combate à desinformação. O presidente da Corte, ministro Luiz
Fux, fez referência ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa,
celebrado na última terça-feira, e destacou o papel da comunicação na preservação dos
valores democráticos.
“A imprensa livre é um dos
pilares da nossa democracia e,
por isso, em nome do Supremo Tribunal Federal, gostaria
de cumprimentar o trabalho
desenvolvido por todos os setoristas do STF, jornalistas de
todo o Brasil, cinegrafistas, fotógrafos, editores, redatores,
todos aqueles que diariamente ajudam na produção e divulgação de notícias e que se
prestam a informar a nossa sociedade, propiciando sua autodeterminação, suas escolhas e
juízo de valor”, disse Fux.
A ministra Cármen Lúcia

endossou a fala do presidente
da Corte e destacou que o direito à informação está expresso na
lei. “Não há democracia sem imprensa livre. Acho que é algo bem
simples de ser entendido. O direito à informação é previsto no
inciso 33 do artigo 5º da Constituição”, ressaltou.
Ela também apontou o perigo da propagação de notícias
falsas para a sociedade. “Não há
possibilidade de, num período
de tantas mentiras, mentiras
dolosas, planejadas para cumprir determinados objetivos —
e peço, não desculpas, mas apenas que possa acentuar, porque
o que é chamado como fake
news, muitas vezes as pessoas
não entendem. É uma mentira.
Mentira dolosa, planejada, com
objetivos planejados e específicos. É preciso que as coisas tenham o seu devido nome”, disse Cármen Lúcia.
“É a imprensa que consegue
desfazer [fake news], esclarecer,
informar, para que a gente tenha
uma democracia com os padrões
de qualidade humana, dignidade
humana que se pretende. Por isso, faço esse realce”, concluiu a
magistrada.

Mostra da ANJ
Para integrar a agenda comemorativa ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a Associação Nacional de Jornais (ANJ)
lança hoje, em parceria com o
STF, a mostra Liberdade & Imprensa: o papel do jornalismo na
democracia brasileira. A exposição ocorre no Museu do STF
e reúne uma série de peças publicitárias sobre a importância
do jornalismo na preservação e
no fortalecimento dos princípios
democráticos.
Ao todo, 20 painéis reproduzem anúncios publicados pelos
jornais associados da ANJ nos últimos anos na defesa da atividade jornalística e dos jornalistas.
A mostra segue até 4 de julho e
tem entrada gratuita.
“A imprensa livre profissional
é a primeira e mais eficaz vacina contra a epidemia de desinformação”, disse o presidente
da ANJ, jornalista Marcelo Rech. “Nada mais justo do que
uma homenagem ao jornalismo, principal antídoto contra a
manipulação dos fatos com objetivos autoritários e obscurantistas”, concluiu.

Fux defende “Judiciário forte”
Ainda na sessão de ontem, os
ministros do Supremo comentaram a necessidade de se defender o estado democrático e
a normalidade institucional. Os
integrantes da Corte se manifestaram sobre os esforços para distensionar a relação entre
os Poderes da República.
O presidente do STF, ministro
Luiz Fux, relatou aos colegas os
encontros que manteve com o
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), e o ministro

da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
Segundo Fux, no encontro
com Pacheco, foi abordada a
necessidade de um Poder Judiciário “forte, independente
e responsável para manutenção da paz social e dos direitos fundamentais dos brasileiros”. Sobre a conversa com
o ministro da Defesa, Fux destacou que o general Paulo Sérgio afirmou que as Forças Armadas estão comprometidas

com o processo eleitoral e com
a democracia
O ministro Edson Fachin,
presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também integrante do Supremo, elogiou a
atuação de Fux para restabelecer o diálogo institucional.
E comentou: “Nossa missão
constitucional é garantir que
as próximas gerações tenham
futuro, mesmo diante dos desafios direcionados às instituições democráticas.”

Vera Lúcia chegou a Brasília aos 18 anos: indicada ao TSE se dedicou aos estudos graças à avó

A primeira negra na lista para o TSE
Em meio à tensão entre os Poderes, o plenário do STF elaborou, ontem, a lista tríplice que
será enviada ao presidente Jair
Bolsonaro (PL) para uma vaga
de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O escolhido deve ocupar o cargo deixado pelo ministro Carlos Mário
Velloso Filho.
Foram escolhidos os advogados: André Ramos Tavares (9 votos), Fabrício Medeiros (8 votos)
e Vera Lúcia Santana de Araújo (7
votos), primeira mulher negra a
constar em uma lista tríplice para
o TSE. A advogada Rogéria Dotti,
que estava entre os cotados, recebeu 4 votos.
Alegando motivos de saúde, o ministro substituto do
TSE Carlos Mário Velloso Filho

renunciou, em março deste
ano, ao cargo que ocupava. Ele
foi nomeado em 2019 e, em julho de 2021, reconduzido para
a função. O TSE é composto por
sete ministros, sendo três do
STF, dois do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e dois da classe
dos advogados.
A advogada Vera Lúcia Santana de Araújo é a primeira negra a constar nesta lista. Ela tem
62 anos e nasceu em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia.
Neta de lavadeira e filha de professora, Vera Lúcia mudou-se
para Brasília, aos 18 anos. A família queria que a jovem estudasse medicina, mas Vera Lúcia
decidiu abraçar o direito. Em
entrevista ao Correio, em 2019,
a jurista contou que o trabalho

da avó garantiu a chance de seguir com os estudos.
“Como ela foi lavadeira de famílias importantes, conseguiu
espaço para que minha mãe estudasse e, depois, nós também.
Naquele tempo e em uma cidade pequena, a escola era só para
os brancos”, relatou.
Em Brasília, como estudante do Uniceub, conheceu
o movimento estudantil durante a ditadura militar e fez
estágio na Defensoria Pública. Entre as funções públicas
que Vera Lúcia de Araújo já
exerceu, está a de secretária
-adjunta de Igualdade Racial
do DF e diretora-executiva da
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, na gestão de
Rodrigo Rollemberg. (LP)
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ELEIÇÕES

Filas e instabilidade
Apesar dos problemas no último dia de emissão do título e ajustes com a Justiça,
TSE considera saldo positivo. Mais de 7 milhões de atendimentos foram registrados
» DEBORAH HANA CARDOSO
» VICTOR CORREIA

C
É cada vez mais difícil uma chapa que reúna o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e a senadora Simone Tebet
(MDB-MS). Nenhum dos dois aceita ser vice nem se apresenta
como candidato competitivo o suficiente para atrair outros aliados. Ambos estão sendo pressionados pela maioria dos deputados e senadores de seus respectivos partidos a desistirem da disputa e resistem, com a diferença de que o presidente do MDB,
deputado Baleia Rossi (SP), pretende manter a candidatura de
Tebet, enquanto seu colega do PSDB, Bruno Araujo (PE), já foi até
destituído da coordenação de campanha pelo candidato tucano.
Hoje, haveria uma reunião da Executiva do PSDB para dar
um xeque-mate em Doria. Fora tudo combinado num encontro
de cúpula na semana passada, promovido pelo senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE), do qual também participou Araújo. Foi
tiro pela culatra. Doria agendou um jantar na noite de ontem
com a bancada federal e esvaziou a reunião, que foi adiada.
Advertido pelos aliados de que a maioria da bancada prefere
não ter candidato, para utilizar os recursos do fundo eleitoral
na própria campanha, o ex-governador pagou para ver. Tanto
a ala que apoia Doria quanto a que desejava o ex-governador
gaúcho Eduardo Leite, que declarou apoio ao colega paulista,
mesmo juntas, são minoritárias.
É um jogo de faz de conta, no qual os deputados tucanos de
São Paulo pontificam. Gostariam de se livrar de Doria, a pretexto de que isso possibilitaria mais espaço para a reeleição do
governador Rodrigo Garcia (PSDB), que o sucedeu. Mas nenhum parlamentar paulista tem coragem de assumir essa posição — por que os outros o fariam? As inserções do PSDB na
tevê e as viagens de Doria pelo país esvaziaram a conspiração.
Todas esperam as próximas pesquisas para saber se o tucano
conseguirá sair da margem de erro nas pesquisas e ultrapassar os cinco dígitos. Doria aproveita para jogar com o tempo
a seu favor. Se a terceira
via se inviabilizar de vez,
cogita montar uma chapa da federação PSDBCidadania tendo a senadora Eliziane Gama (MA)
como vice.
No MDB, a situação
não é muito diferente.
Uma ala do partido está
engajada na campanha
do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, sobretudo no Nordeste. O
pessoal do Sul do país é
Bolsonaro de carteirinha.
O presidente da legenda,
Baleia Rossi, porém, tem
o controle da maioria
dos diretórios regionais.
As pesquisas qualitativas
valorizam o perfil de Simone Tebet, cuja rejeição é baixíssima, e fortalecem sua posição. Além
disso, sem uma candidatura própria, a maioria
da legenda migraria sem
constrangimentos para a candidatura do presidente da República. Manter a candidatura da senadora passou a ser uma
questão de sobrevivência.

AMBOS
ESTÃO SENDO
PRESSIONADOS
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À PRESIDÊNCIA
PELA MAIORIA
DOS DEPUTADOS
E SENADORES DE
SEUS PARTIDOS,
O PSDB E O MDB,
PORÉM, RESISTEM

pelo TSE: mais de 7 milhões de
atendimentos nos últimos 30
dias. De acordo com informações fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), foram realizados
413.441 atendimentos presenciais
e 602.429 remotos no DF. Dados
do TSE mostram que, atualmente,
aproximadamente 14 milhões de
eleitores facultativos estão aptos
a votar este ano, um peso de 9,4%
no total de pessoas que comparecerão às urnas em outubro.
A campanha pela emissão
do título mobilizou até astros

de Hollywood — como os atores
Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo —, além de estrelas da música — como a cantora Anitta. Isso irritou o presidente Jair Bolsonaro (PL), que trocou farpas com
a brasileira pelas redes sociais.
“Fico feliz que tenha falado
com um ator de Hollywood, Anitta, é o sonho de todo adolescente. Eu converso com milhares de
brasileiros todos os dias. Não são
famosos, mas são a bússola para nossas decisões, pois ninguém
defende e sabe mais sobre o Brasil
do que seu próprio povo”, tuitou.

PROTEÇÃO
DE PAI
PARA FILHO
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Entre Doria e Tebet,
terceira via definha

idades de todo o país registraram, ontem, longas filas
de pessoas que deixaram
para o último dia a resolução de pendências com a Justiça Eleitoral e a emissão do título,
que lhes permitirá participar das
eleições de outubro. Além disso, o
site do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) registrou instabilidade devido ao grande número de acessos remotos, o que levou um grupo de parlamentares a solicitar ao

presidente do TSE, ministro Edson Fachin, a prorrogação do prazo. O pedido foi negado.
Ao responder ao requerimento do senador Alessandro Vieira
(PSDB-SE) e dos deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e
Felipe Rigoni (União Brasil-ES),
Fachin argumentou que, segundo a Lei das Eleições, “nenhum
requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição”.
Apesar da correria, o saldo foi
considerado altamente positivo

RESIDENCIAL MAESTRO CLÁUDIO COHEN
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Lula e Bolsonaro
EM CONSTRUÇÃO

APTº TIPO

APTº GARDEN

COB. LINEARES

ENTREGA EM
ABRIL / 24

127 a 130 m2
2 vagas
de garagem

192 a 422 m2
Até 3 vagas
de garagem

256 a 258 m2
Até 3 vagas
de garagem

O EDIFÍCIO

QUALIDADE

VANTAGEM

PROJETO

Arquitetura moderna
Duas torres
Exclusivos
62 apartamentos

Lazer completo
Alto padrão de
acabamento
Praça com jardins
e lazer no pilotis

Excelente localização
Perto do parque
ecológico
Conforto térmico,
lumínico e acústico

Estrela
Arquitetura
ACESSE E
SAIBA MAIS

CJ 1700

O ex-presidente comete um “sincericídio” atrás do outro, que
os aliados começam a apontar como uma das causas do crescimento de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. O último foi seu
posicionamento sobre a guerra da Ucrânia, na entrevista que
concedeu à revista Time. Lula deu uma grande demonstração
de prestígio internacional, mas as declarações sobre o presidente da Ucrânia foram considerados dribles a mais: “Às vezes, fico
vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse
festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos,
sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin”, disse.
O petista também criticou Putin por ter invadido a Ucrânia,
e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela expansão da
Otan. Mas o comentário sobre o líder ucraniano, que hoje é a
grande estrela política da Europa, provocou uma enxurrada de
críticas, que ofuscaram a entrevista na opinião pública brasileira.
Externamente, a repercussão foi enorme. A Time reposicionou
o petista como grande protagonista na política internacional.
Bolsonaro está vivendo um bom momento em termos eleitorais. As medidas que o governo vem adotando para transferir renda para população de baixa renda e oferecer microcrédito aos empreendedores começam a influenciar as pesquisas
eleitorais a seu favor. Ao mesmo tempo, o confronto dele com
o Supremo Tribunal Federal (STF), no caso do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), emulou o bolsonarismo raiz, que defende intervenção militar e fechamento da Corte.
Essas medidas, porém, estão sendo mitigadas pela inflação
e a alta dos juros, que ontem foi a 12,75% (Selic). O mercado
projeta um novo aumento de juros para conter a inflação, que
foi de 1,73% (IPCA-15) somente em abril.
A resultante desse processo, até as eleições, é uma incógnita. A situação da economia pode decidir o pleito. No momento,
criar mais dificuldades para uma candidatura de terceira via.
Ciro estanca o crescimento de Lula, mas não extrapola setores
de centro-esquerda. Há sinais de deriva do centro político em
direção a Bolsonaro, o que explica o posicionamento do PSD,
que não lança candidato nem apoia ninguém, e do União Brasil,
que lançou o deputado Luciano Bivar (PE) no lugar Sergio Moro.
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VIOLÊNCIA

Ianomâmis desistem
de esperar por governo
Líder da etnia acusa autoridades de descaso e afirma que a própria comunidade investigará o sumiço de 24 indígenas
Condisi-YY/Divulgação

» CRISTIANE NOBERTO

L

ideranças indígenas ianomâmis de Roraima desistiram de esperar pela ajuda
do governo federal e decidiram prosseguir, por conta própria, as investigações sobre o desaparecimento dos 24 indígenas da aldeia Aracaçá, na região
Waikás. Eles não são vistos desde
a semana passada, depois da acusação de estupro seguido de morte de uma menina de 12 anos da
etnia. Além da acusação de falta
de apoio político e desamparo de
organismos federais, os indígenas
convivem com o medo de serem
vítimas de mais violência.
Segundo Júnior Hekurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena e
Ye’kuana (Condisi-YY), a Polícia
Federal pouco tem agido para que
se esclareça o episódio. Apesar de
ter acompanhado os agentes até
onde viviam os ianomâmis desaparecidos — no local há apenas
restos calcinados daquilo que seria a comunidade —, foi cobrado
para que houvesse “o corpo caído” necessário para que as investigações prosseguissem.
“Culturalmente, queimamos o
corpo para fazer ritual e cerimônia. Por isso, não foi encontrado. Mas a comunidade continua
queimada e os parentes desapareceram e a gente não sabe por que.
Não temos muitas informações. O
governo não vai fazer nada, os policiais não podem prender os garimpeiros — só podem destruir
os equipamentos deles. Enquanto isso, eles (os exploradores) vão
continuar”, acusou.

Grupo de pessoas que sumiu pertencia à comunidade Aracaçá, na região de Waikás. No local, só há destruição e restos queimados
O Correio procurou as autoridades sobre a falta de apoio às
investigações apontada pelo líder ianomâmi. A Superintendência da PF em Roraima informou, somente, que as informações disponíveis são as da nota
emitida no último dia 28, destacando que as investigações estão sendo feitas em conjunto
com a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Ministério Público Federal (MPF) e a Secretaria

Especial de Saúde Indígena (Sesai), com o apoio do Exército e
da Força Aérea Brasileira. Já o
Ministério Público de Roraima
assegurou que “continua trabalhando para a proteção dos indígenas”.
No caso do Ministério da Justiça, devido à atuação da Força
Nacional não poderia informar o
quantitativo de agentes envolvidos na operação. Porém, dentro
do Ministério da Defesa o caso

é considerado “midiático” e que
não há provas de que foram garimpeiros que mataram a menina — segundo relatou fonte ouvida pelo Correio.
A esperança do líder ianomâmi está na entrada da Defensoria
Pública da União (DPU) na apuração do caso — que pretende investigar, também, o garimpo ilegal na região — e da comissão do
Congresso formada para acompanhar o caso. As diligências dos

parlamentares estão previstas
para 11 e 12 de maio.

Ameaças
A omissão federal apontada por
Júnior Hekurari Yanomami tem
estimulado que garimpeiros intensifiquem as ameaças que sofre. Ele mostrou ao Correio dois
áudios que recebeu, que atribui ao
empresário do ramo de mineração
Rodrigo Cataratas — coordenador

Geral do Movimento Garimpo é
Legal (MGL) na região.
“A paciência acabou. As atitudes vão ser tomadas à medida
que o garimpeiro for agredido.
Estamos saindo do MP (Ministério Público) pedindo que seja
dada a mesma proporção da denúncia. A gente pede que mostre o
corpo, faça laudo cadavérico. Não
se comprovando isso, vamos processar todo mundo. A paciência
acabou. Junior Yanomami vai ser
investigado por denúncia falsa,
por gastar bilhões públicos para
mentir. De agora para frente, vamos responder (de forma) igual”,
anunciou.
Em vídeo publicado nas redes
sociais, Cataratas acusa a comissão de parlamentares de parcialidade. “A gente sabe que o PT, as
ONGs, o STF (Supremo Tribunal
Federal) estão apenas olhando
para um lado: o indígena. Mas,
aqui, temos uma pauta de segurança nacional”, afirmou, pedindo ainda que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) ouça o “outro lado, o dos garimpeiros”.
O chefe garimpeiro ainda postou um vídeo cobrando de Bolsonaro e dos filhos acompanhamento da comissão de congressistas. “Faço um pedido ao presidente, ao Flávio (senador, PL-RJ)
e ao Eduardo (deputado, PL-SP)
para que fiquem atentos a essa comitiva. Para que coloquem
um integrante, para que não seja transformada em uma questão ideológica. Seria muito importante que o presidente e seus
filhos pudessem enviar um integrante do outro lado, para que
seja imparcial”, disse.

Assassinato de criança agora é crime hediondo
» TAINÁ ANDRADE
» RAPHAEL PATI*
Foi aprovado pela Câmara dos
Deputados o projeto de lei que
aumenta a pena para crimes cometidos contra crianças e adolescentes até 14 anos, cria medidas protetivas e promove alterações no Estatuto da Criança
e Adolescente (ECA). A Lei Henry Borel — que homenageia o
menino de quatro anos assassinado em março de 2021, no
Rio de Janeiro, no apartamento

onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o
ex-vereador Jairo Souza Santos,
o Douror Jairinho — vai, agora,
à sanção presidencial.
A principal mudança no texto é que o crime passa a ser considerado hediondo — ou seja,
quando o atentado é cometido
com crueldade e causa repulsa
à sociedade. Nesse caso, não há
pagamento de fiança, indulto ou
anistia e o réu deve cumprir pena em regime fechado.
A nova lei altera o Código

Penal, que passa a aplicar pena de prisão de 12 a 30 anos aos
julgados culpados por homicídios cometidos contra crianças
e adolescentes até 14 anos. Porém, se a vítima tiver deficiência ou alguma doença mental,
a pena aumenta em um terço.
E caso o autor do homicídio tenha parentesco ou alguma autoridade sobre a vítima, o aumento pode ser de até dois terços da pena.
O Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas

para a Infância (Unicef ) contabilizou que 32 crianças e adolescentes são assassinadas por
dia no Brasil. Por isso, Thandra
Sena, advogada especializada
em direito das crianças e adolescentes, considera que a Lei
Henry Borel dá a resposta exigida pela sociedade.
“Os índices mostram que é,
muitas vezes, no ambiente doméstico que esses crimes acontecem”, analisou.
Mas para Ariel de Castro
Alves, membro do Instituto

ciêNciA

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, além da lei
é preciso ter uma estrutura para a investigação de crimes hediondos. De acordo com dados
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em média, somente
10% dos homicídios são esclarecidos no Brasil.
“Não adiantam novas leis e
penas sem uma rede de proteção
de crianças e adolescentes que
funcione de fato, com conselhos
tutelares e varas da infância bem
estruturadas”, ressaltou.

Não adiantam novas
leis sem uma rede
de proteção que
funcione de fato, com
conselhos tutelares e
varas da infância bem
estruturadas”
Ariel de Castro Alves, membro
do Instituto Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente

covid-19
Arquivo pessoal

Menino descobre corpo
celeste e Nasa certifica
» LÉLIS FÉLIX
Um mineiro de apenas oito
anos foi reconhecido e certificado pela National Aeronautics
and Space Administration (Nasa) por descobrir um possível
asteroide no sistema solar. A façanha de Nicolas Dumont aconteceu quando observava imagens
capturadas pelos telescópios do
International Astronomical Search
Collaboration (IASC) e percebeu a
movimentação de um astro que foi
classificado, preliminarmente, como asteroide.
Nicolas é de Patos de Minas,
no Alto Paranaíba, e segue os
passos do pai — o astrônomo

Anvisa aprova remédio
de uso oral contra vírus
» MARIA EDUARDA ANGELI*

amador Gilberto Dumont, que
é diretor do observatório da cidade. A descoberta foi enviada
à Nasa em 14 de abril e, a partir
de agora, os cientistas analisarão
o corpo celeste para verificar se
realmente é um asteroide. Só depois é que se poderá traçar a rota que fará.
Apesar de a história ser semelhante à do filme Armageddon —
que conta a história de uma tripulação enviada a um asteroide
para colocar dentro do corpo rochoso uma bomba nuclear e, assim, impedir que colida com a
Terra — não há indícios de que
o asteroide possa ameaçar a vida na Terra. O objeto espacial foi

Nicolas exibe orgulhoso o diploma recebido pela Nasa
capturado, inicialmente, pelo telescópio da universidade americana do Havaí.
A expectativa é que o estudo
sobre o corpo celeste dure entre três e cinco anos. Caso seja

realmente categorizado como asteroide, há chances de o “p21tmvg” — como foi batizado provisoriamente — ser batizado de “Nicolas” ou “Dumont” em homenagem ao seu descobridor.

A Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) aprovou, ontem, a utilização de um medicamento oral contra a covid-19, que
age diretamente contra o vírus da
doença, dificultando o processo
de reprodução do micro-organismo. O Monulpiravir e já é utilizado
em 30 países. O próximo passo é
conseguir o aval da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(Conitec) para que possa entrar no
rol de substâncias a serem empregadas contra o coronavírus.
Estudos mostram que a utilização do remédio pode reduzir
em quase 90% a mortalidade de

pessoas do grupo de risco, se for
administrado nos primeiros cinco dias de manifestação dos sintomas da covid. O Monulpiravir também não interfere na aplicação de
remédios de uso contínuo usados
por essa parcela da população.
O Monulpiravir está sendo
testado para utilização em casos de contato primário com
pessoas infectadas pela covid.
Parte do processo de desenvolvimnento do remédio está com
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) — que realizará estudos
para a aplicação em doenças como dengue e chikungunya.
*Estagiários sob a supervisão
de Fabio Grecchi
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Bolsas

Pontuação B3

Na quarta-feira

Ibovespa nos últimos dias

1,7%

2,81%

São Paulo

Nova York

2/5

3/5

Dólar
Na quarta-feira

108.344

107.876
29/4

Salário mínimo

4/5

R$ 1.212

R$ 4,904
(- 1,21%)

Euro

Últimas cotações (em R$)
28/abril

4,939

29/abril

4,943

2/maio

5,073

3/maio

4,963

Capital de giro

CDB

Comercial, venda
na quarta-feira

Na quarta-feira

Prefixado
30 dias (ao ano)

R$ 5,204

6,76%

12,58%

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

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

CONJUNTURA

Juros vão a 12,75%, e
BC indica nova alta
Decisão do Copom coloca o Brasil na liderança no ranking global de taxas reais. Em comunicado, Banco Central sinaliza
que vai estender o ciclo de aumento da Selic, embora próximos reajustes devam ser “de menor magnitude”
» ROSANA HESSEL

O

Comitê de Política Monetária (Copom), do
Banco Central, decidiu,
por unanimidade, elevar a taxa básica de juros (Selic) de 11,75% para 12,75% — o
maior patamar desde abril de
2017 —, em linha com a expectativa do mercado financeiro, mas
na contramão do esperado pelo
setor produtivo.
Foi a 10ª alta consecutiva da
Selic. Para especialistas, a decisão mostrou que o BC continua preocupado com a inflação,
que não dá trégua não apenas
no Brasil. Entre os países da Organização para Cooperação do
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), a média do custo de vida acelerou 8,8%, no acumulado
em 12 meses até março, a maior

variação desde outubro de 1988.
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) avaliou a alta dos
juros como “excessiva e equivocada”, porque poderá comprometer a atividade e travar o crescimento neste ano. Apesar da
melhora nas previsões para o
Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, com a possibilidade de
queda fora do radar, um cenário
de recessão não está descartado
para 2023, de acordo com Marco Caruso, economista-chefe do
Banco Original.
Em nota, o Copom sinalizou
que, diante das incertezas do cenário econômico, deve promover nova alta da Selic, embora
menor, em junho. “Para a próxima reunião, o Comitê antevê
como provável uma extensão do
ciclo com um ajuste de menor
magnitude”, diz o comunicado.

O colegiado enfatizou, ainda,
que “os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para as metas”.
Ou seja, o Copom deixou a
porta aberta para novas altas dos
juros, ao contrário da sinalização feita recentemente pelo presidente do BC, Roberto Campos
Neto, de que o ciclo do aperto
monetário terminaria com a Selic em 12,75%.
Analistas avaliam como muito otimistas as projeções do BC,
pois há estimativas, como a do
BNP Paribas, que indicam o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) encerrando o ano
em 10% — o dobro do teto da
meta, de 5%. O BNP e o Credit Suisse mantiveram as perspectivas de que a Selic poderá
chegar a 14% neste ano, se o BC

realmente quiser colocar a inflação dentro das metas.
“O comunicado foi muito
mais direto. Sinalizou nova alta
na próxima reunião, mas deixou
as portas abertas para o BC avaliar as estratégias”, comentou Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Ele prevê alta de
0,75 ponto percentual em junho,
mas não descarta novos reajustes. “A situação da inflação no
Brasil e no mundo é desesperadora. O BC fez o certo ao não se
comprometer com nenhum nível
para os juros.”

Maior do mundo
Com a nova taxa Selic, o Brasil
passou a liderar o ranking global
de juros reais — descontada a inflação —, conforme levantamento da Infinity Asset Management

» Fed derruba
o dólar
A perspectiva de que o
processo de ajuste da
política monetária dos
Estados Unidos não será
tão intenso e rápido
como se esperava, após
declarações do presidente
do Federal Reserve (Fed,
o banco central norteamericano), Jerome
Powell, ontem à tarde,
levou a uma rodada de
enfraquecimento global
do dólar. No Brasil, a
moeda fechou em queda
de 1,21%, cotada a R$ 4,90.
Como esperado, o BC
norte-americano subiu a
taxa básica em 0,50 ponto
porcentual. Em entrevista,
porém, Powell descartou a
possibilidade de acelerar o
passo de alta de juros em
junho, ao dizer que “0,75
ponto porcentual não é
algo que o comitê está
ativamente considerando”.
A fala de Powell também
retirou pressão das
bolsas globais e abriu
espaço para o Ibovespa,
principal indicador da
Bolsa de Valores de São
Paulo (B3) subir 1,7%,
marcando 108.344 pontos
no fechamento.

Programa apoia mulheres no trabalho
» INGRID SOARES
De olho no eleitorado feminino e jovem, público que mais
o rejeita, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou medidas trabalhistas voltadas a esses perfis.
Uma delas foi a edição de medida provisória (MP) que autoriza mães trabalhadoras a usarem
recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de serviços como
o de creches, e investimento em
capacitação profissional.
Durante coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto, não
foi informada a previsão de gastos orçamentários, impacto da liberação do saque do FGTS ou o
número de parcelas, o que ainda

deverá ser definido pelo Conselho Curador do fundo.
“A liberação de parcelas para auxiliar no pagamento de creche será resolvido posteriormente pelo Conselho do FGTS.
E a liberação para a qualificação das mulheres poderá ser feita em áreas de inovação, tecnologia e engenharia. A ideia é que
as mulheres se qualifiquem especificamente nesses campos para
que tenham ascensão profissional”, informou a secretaria-adjunta do Trabalho, Tatiana Severino de Vasconcelos.
Na mesma cerimônia, Bolsonaro assinou MP que cria um programa voltado à inserção e à manutenção das mulheres e jovens no
mercado de trabalho, e um decreto

que visa abrir 100 mil vagas de
aprendizagem profissional.
Também foi instituído o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, por meio
do qual as empresas participantes terão benefícios para regularizarem o cumprimento da cota
de aprendizagem, com uma estimativa de contratação de 250
mil adolescentes e jovens ainda este ano. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a
ação faz parte do Programa Renda e Oportunidade (PRO), que visa alavancar a retomada do emprego e da economia no país.
A pasta informou ainda que
será incentivada a flexibilização do regime de trabalho dos
pais após o término da licença

maternidade, para apoiar as mulheres no retorno ao trabalho. Isso inclui a implantação do regime de tempo parcial e compensação de jornada por meio de
banco de horas, além da jornada de 12 horas trabalhadas por
36 horas ininterruptas de descanso, quando a atividade permitir, e a antecipação de férias e
flexibilização do horário de entrada e de saída.
O programa foca na empregabilidade das mulheres, especialmente aquelas que sofrem
impacto direto da maternidade — até os cinco anos de idade
dos filhos — no que se refere à
capacidade de inserção, permanência e progressão no mercado
de trabalho.

com base nas projeções para o
custo de vida nos próximos 12
meses. Os juros reais brasileiros
foram para 6,69% ao ano, desbancando a Rússia, que liderava
a listagem de março.
Carlos Thadeu de Freitas Gomes, ex-diretor do BC e economista-chefe da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), lamentou a decisão do BC. Para
ele, o Copom agiu de forma diferente do Federal Reserve (Fed,
o banco central dos Estados Unidos), que elevou, ontem, os juros
básicos do país em 0,50 ponto
percentual, mas descartou acelerar a alta para 0,75 ponto na
próxima reunião. “O Fed foi prudente e se mostrou preocupado
com a atividade. A inflação aqui
não é de demanda, mas de oferta”, disse.

Para Marco Caruso, do Banco
Original, “as perspectivas de inflação no Brasil só pioram”, tendo em vista a política fiscal expansionista do governo em ano
eleitoral. “O cenário para as contas públicas é preocupante, porque a inflação está mascarando
a realidade”, disse.
Conforme dados do Banco
Central, em fevereiro, a conta de
juros do setor público somou R$
422,5 bilhões. A cada ponto percentual a mais na Selic, a dívida
pública bruta aumenta em R$
33,4 bilhões. Considerando os
10,75 pontos percentuais a mais
da Selic desde março de 2021,
quando os juros estavam no piso histórico de 2% ao ano, a dívida pública bruta já cresceu, pelo
menos, R$ 395 bilhões — volume
suficiente para pagar pouco mais
de 11 Bolsas Famílias.
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O mundo corporativo vive uma onda de
resgate de marcas de outrora

AMAURI SEGALLA
amaurisegalla@diariosassociados.com.br

Reprodução

Ícone dos anos 90, Mesbla
volta no formato on-line
A Mesbla, icônica loja de departamentos dos anos 1980 e 1990, está de volta. Depois
de 23 anos desaparecida, a empresa retorna agora em versão digital para vender 250
mil tipos de produtos, entre eletrodomésticos, roupas e móveis. A marca reaparece
pelas mãos do ex-funcionário Marcel Jerônimo Viana, que investiu, ao lado do irmão
Ricardo Viana, R$ 500 mil para criar a plataforma e comprar os direitos de uso do nome.
O contrato, contudo, não permite a abertura de unidades físicas. A Mesbla repete o
caminho do concorrente Mappin, que foi arrematado pela Marabraz em 2019 para,
depois, ser relançado também em formato digital, ainda que nem de longe lembre
o sucesso do passado. O mundo corporativo vive uma onda de resgate de marcas
de outrora. No próximo dia 11, a Daslu, maior símbolo da história do mercado de
luxo brasileiro, vai a leilão com lance inicial de R$ 1,4 milhão, uma ninharia perto
dos 400 milhões anuais que a empresa chegou a faturar nos tempos áureos.

Para XP, ações brasileiras
estão baratas
Um relatório da XP distribuído a clientes enche de esperança
os investidores brasileiros, machucados nos últimos
tempos pelo mau desempenho das ações negociadas na
B3. Segundo o documento, os papéis estão baratos demais
para serem ignorados. “Reconhecemos que o cenário
macroeconômico doméstico é desafiador, com inflação e
taxas de juros ainda crescentes”, afirma a XP. No entanto,
a empresa destaca que, paras os investidores de longo
prazo, “existem boas oportunidades descontadas”.

Volkswagen vai investir US$ 250
milhões, mas não no Brasil
A alemã Volkswagen decidiu reforçar sua operação na
Argentina. A empresa anunciou um pacote de investimentos
de US$ 250 milhões no país, que começará já em 2022 e
deverá se estender ao menos até 2026. De acordo com
a montadora, o valor será aplicado na continuidade da
produção da picape Amarok, cuja nova geração será
lançada em breve em território argentino, e do SUV Taos.
O montante também inclui a construção de uma nova
linha de estamparia na cidade de General Pacheco.

Reprodu??o

Investimentos em
startups latinas
perdem força
Acabou o fôlego das startups latinas,
que pareciam oferecer as melhores
oportunidades de investimentos
para os próximos anos? Segundo
estudo realizado pela plataforma de
inovação aberta Sling Hub, em abril as
empresas iniciantes da América Latina
levantaram US$ 821 milhões — é 35%
menos do que o volume captado exato
um ano atrás. O Brasil, que concentra
aproximadamente 70% das startups
da região, foi responsável por 46% dos
investimentos movimentados no mês.

30 DIAS

é o tempo de espera para comprar moto
de baixa cilindrada zero-quilômetro no
Brasil. As fabricantes não conseguem
responder à alta demanda provocada
pela crise econômica

Meu papel institucional não é ficar
esbravejando nas redes sociais, mas
falar com todos os candidatos de
forma isonômica e tentar demonstrar o
caminho da prosperidade”
Guilherme Benchimol, fundador da XP, ao responder a
uma crítica por ter se reunido com o ex-presidente Lula

RAPIDINHAS
A GM vai lançar, em junho,
um marketplace no Brasil. A
ideia é reunir na plataforma
todos os carros de seu portfólio
e permitir que o consumidor
inicie e finalize a compra no
ambiente on-line. Segundo a
empresa, a decisão foi tomada
depois de uma pesquisa indicar
que 80% das vendas são
influenciadas por canais digitais.
Elon Musk, o novo dono do
Twitter, diz que seu maior
desafio à frente da rede social
será torná-la rentável. Uma das
ideias colocadas na mesa pelo
bilionário é cobrar uma taxa
de governos e empresas pela
publicação de tuítes. Ainda de
acordo com Musk, os usuários
comuns continuariam a fazer
suas postagens gratuitamente.
O setor imobiliário segue
otimista com o país, apesar
dos juros nas alturas — o que,
ressalte-se, encarece o crédito.
O Indicador de Confiança do
Setor Imobiliário Residencial
do primeiro trimestre,
calculado pela Deloitte, em
parceria com a Associação
Brasileiras de Incorporadoras
Imobiliárias, aponta que 95%
das empresas farão lançamentos
nos próximos meses.
Em um cenário de emprego
escasso, chama a atenção
a meta de contratações
do Mercado Livre para
2022. A empresa pretende
incorporar ao seu quadro 4
mil profissionais até o final do
ano. Com isso, chegará a 16 mil
funcionários no Brasil, o que
representará um crescimento
de 31% em relação a 2021.

COMBUSTÍVEIS

Mercado espera
novo aumento
Gasolina tem defasagem de 12% e diesel, de 24%, avaliam
importadores. Petrobras deve anunciar lucro de R$ 42 bilhões
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

» MICHELLE PORTELA

A

Associação Brasileira de
Importadores de Combustíveis (Abicom) espera um aumento nos preços dos combustíveis da Petrobras para esta quinta-feira, quando também será divulgado pela estatal o balanço do primeiro
trimestre de 2022, que deve revelar mais um lucro bilionário.
A expectativa da Abicom é de alta de 12% no preço da gasolina e
de 24% no diesel, que corresponderiam à defasagem no preço de
paridade de importação (PPI), ou
seja, à diferença entre os valores
praticados nos mercados interno e externo.
Os altos preços dos combustíveis têm proporcionado ganhos
elevados à Petrobras. De acordo
com projeção do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustível
(Ineep), no primeiro trimestre, a
petroleira deve ter registrado lucro de R$ 42,6 bilhões, o que representa um salto de 3.237% em
relação ao registrado no mesmo
período de 2021 (R$ 1,3 bilhão).
O fator que aumenta a expectativa sobre novo reajuste é o fato
de a estatal estar há 55 dias sem
alterar as tabelas da gasolina e do
diesel para as distribuidoras. Antes do ultimo aumento, em 10 de
março, a empresa havia ficado 57
dias sem corrigir os preços.
“O mercado espera ações da
Petrobras coerentes com seu discurso de necessidade de preços
alinhados ao mercado, para evitar desabastecimento e dar segurança para que sejam realizados
os investimentos necessários”,

Último reajuste de preços da estatal foi em 10 de março
afirmou Sérgio Araújo, presidente da Abicom.
Recém empossado na presidência da estatal, José Mauro
Coelho, veio a público para defender a atual política de preços
e negou pressão do governo para alterá-la. “É muito claro para a Petrobras e para o governo
que, como uma empresa de capital aberto, listada em bolsa, e
por conta de toda legislação existente interna e externamente, a
Petrobras deve praticar preços
de mercado”, disse o executivo,
o terceiro a comandar a companhia na gestão de Jair Bolsonaro.
A expectativa de lucro elevado
e de continuidade da política de
preços provocaram alta de 6,02%
nas ações preferenciais da estatal
na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). O resultado recorde do

trimestre, caso confirmado, representaria quase 40% do lucro
de R$ 106,6 bilhões registrado em
todo o ano passado. Com isso, os
dividendos pagos aos acionistas
devem chegar a R$ 27,6 bilhões,
alta de 48% em relação ao primeiro trimestre de 2021.
Para especialistas, a elevação do preço dos combustíveis
no mercado interno é o principal motivo para o forte resultado da estatal. “A receita de vendas estimada para o primeiro
trimestre de 2022 foi de R$ 150,5
bilhões e deve ser significativamente maior, tanto em comparação com o quarto trimestre de
2021 (crescimento de 15%) quanto na relação com o primeiro trimestre do mesmo ano (expansão
de 75%)”, estimam os pesquisadores do Ineep.

Mundo
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Diário (fotos) de menino relata
o sofrimento em Mariupol,
cidade devastada pelos russos.
Zelensky pede ajuda à ONU.
No Reino Unido, ativista pinta
a casa de amarelo e azul para
receber ucraniana

Horror

» RODRIGO CRAVEIRO

“G

uerra. Dia 3 (abril),
domingo. Dormi
bem, acordei e sorri. Vovó foi buscar
água. A propósito, meu aniversário está chegando. Dia 26. Tenho uma ferida nas costas, minha pele está rasgada. Minha irmã tem uma lesão na cabeça.
Mamãe teve a carne arrancada
do braço e um buraco na perna.”
A tinta azul da caneta traduz para
o papel as dores da guerra na visão de uma criança e esbarra em
desenhos e emoticons de tristeza. O diário foi fotografafo por
Evgeny Sosnovsky, morador de
Mariupol, cidade situada no sudeste da Ucrânia devastada pelas
forças russas. “Tenho oito anos,
minha irmã tem 15 e minha mãe,
38. Está na hora de fazer o curativo. (...) Tenho uma amiga, Vika,
ela é alegre e é nossa vizinha. É
gente boa”, escreveu o menino.
“Meus dois cães morreram, e
minha avó, Galya. Minha cidade
amada morreu durante todo esse tempo, desde a quinta-feira,
24 (de fevereiro)”, acrescenta. O
diário traz desenhos de tanques
de guerra, de prédios em chamas, de corpos na rua, mas também de um bolo — alusão ao aniversário do menino — e de pessoas e cães com asas, menção aos
mortos. Até o fechamento desta
edição, a identidade e o paradeiro do menino e de seus familiares
eram desconhecidos.
Na siderúrgica de Azovstal,
foco da resistência imposta pelo comando paramilitar conhecido como Batalhão de Azov, a

em palavras
situação seguia dramática. O presidente da Ucrânia, Volodymyr
Zelensky, apelou ao secretáriogeral da Organização das Nações
Unidas (ONU), António Guterres,
para salvar os feridos em Azovstal. “As pessoas que se encontram no local correm risco de vida. Pedimos que nos ajude a salvá-las”, afirmou Zelensky a Guterres por telefone. Ele lembrou
ao diplomata português que “as
organizações internacionais podem ser eficazes” nesse processo.
Na terça-feira, uma operação
do Escritório Humanitário da
ONU (Ocha) e da Cruz Vermelha
Internacional retirou 101 civis da
siderúrgica. A Rússia anunciou
um cessar-fogo unilateral diurno, a partir de hoje, para facilitar
o resgate. O Ministério da Defesa
declarou que “das 8h às 18h (horário de Moscou) nos dias 5, 6 e
7 de maio um corredor humanitário será aberto no território da
usina siderúrgica Azovstal para
evacuar civis”. “Durante este período, as Forças Armadas russas
e as formações da República Popular de Donetsk decretaram um
cessar-fogo unilateral de hostilidades”, completou. O anúncio
coincidiu com “violentos combates” no complexo industrial.
O brasileiro Saviano Abreu,
porta-voz do Ocha, confirmou

Mums4Ukraine.com/Divulgação

A britânica Rend Plantings e a amiga Kristina Korniiuk, diante da casa da família, em Cambridge
ao Correio que 344 civis de Mariupol, Manhush, Berdiansk,
Tokmak e Vasykivka foram retirados em segurança da região,
ontem, e transferidos para Zaporizhzhia. A inteligência ucraniana apurou que a Rússia pretende realizar um desfile militar em Mariupol, na próxima

segunda-feira, dia em que Moscou comemora a vitória sobre a
Alemanha nazista em 1945.

Lar fora de casa
Assim que a Rússia invadiu a
Ucrânia, em 24 de fevereiro, a ativista britânica Rend Platings ficou

profundamente chocada. Ela não
pensou duas vezes e viajou de
Cambridge, onde mora, até Londres, onde se uniu aos protestos
contra a guerra. “Diante da embaixada, gritei a plenos pulmões.
Enquanto isso, meu marido estava sentado em casa pensando
sobre o que poderia fazer. Ele me

enviou uma foto pelo WhatsApp
em que aparecia com duas latas
de tinta e perguntou-me sobre o
que acharia de pintarmos nossa
casa”, contou ao Correio. No
dia seguinte, com a ajuda de um
amigo, Michael Platings pintou o
imóvel de amarelo e azul, as cores da bandeira da Ucrânia.
Rend e Michael receberam,
em casa, a amiga ucraniana Kristina Korniiuk, hospedada com a
família desde o último domingo.
“Ela ficará aqui pelo tempo que
precisar”, disse Rend. Por telefone, Kristina relatou ao Correio
que viu fotos da casa ainda na
Ucrânia, pela internet. “Quando
soube que fizeram isso, senti gratidão e fiquei surpresa com o fato
de pessoas tão distantes da Ucrânia serem afetadas pela situação
em meu país. Valorizo muito essa atitude e esse apoio. Agora é
impossível eu me perder aqui. Se
isso ocorrer, basta eu perguntar
pela casa ucraniana”, brincou a
professora de espanhol.
Kristina passou as três primeiras noites da guerra abrigada
no sótão do prédio onde mora,
em Kiev. “Escutava as explosões
e tentava tranquilizar minha sobrinha, de cinco anos. Eu disse a
ela que nosso país tem seus próprios super heróis, que nos protegem e que tudo ficaria bem.
Com o tempo, começamos a nos
acostumar com o som dos bombardeios”, afirmou. Ante o risco de
ficar presa no sótão, caso um míssil atingisse o edifício, ela preferiu
se esconder no corredor do apartamento, antes de fugir de Kiev e
encontrar um lar de cores azul e
amarela no Reino Unido.

União Europeia articula embargo ao petróleo da Rússia
A União Europeia (UE) deseja
aplicar um embargo progressivo sobre o petróleo e derivados
comprados da Rússia, em resposta à guerra na Ucrânia, afirmou a presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen,
ao apresentar o sexto pacote de
sanções contra Moscou. De acordo com a política alemã, a medida envia uma mensagem aos

promotores da guerra: “Nós sabemos quem são e vamos responsabilizá-los”. “Vamos renunciar progressivamente ao fornecimento russo de petróleo em
um período de seis meses e de
produtos derivados do petróleo
até o fim do ano”, afirmou von
der Leyen, em discurso no Parlamento Europeu de Estrasburgo.
Ela reconheceu que a tarefa

ESTADOS UNIDOS

“não será fácil”. “Alguns Estados
dependem em grande medida
do petróleo russo. Mas temos
que trabalhar na questão”, disse. A intenção da União Europeia é que a proibição inclua todo o produto “transportado por
mar e por oleodutos, bruto e refinado”. Fontes diplomáticas em
Bruxelas confirmaram à agência
France-Presse que a proposta foi

distribuída aos países pouco antes da zero hora de ontem.
O pacote precisa ser aprovado
por unanimidade pelos Estadosmembros para que possa ser implementado. A Ucrânia chamou
de “cúmplices” dos crimes cometidos pelas forças russas aqueles países da UE que não aderirem ao embargo. “Se algum país
da Europa segue se opondo ao

Unidos, Joe Biden, declarou que
está “aberto” a impor mais sanções
à Rússia. Biden anunciou que discutirá a possibilidade com os aliados do grupo G7 — os países mais
industrializados do mundo. “Sempre estamos abertos a sanções extras”, disse Biden. “Falarei com os
membros do G7 nesta semana sobre o que vamos fazer ou não”, afirmou o chefe da Casa Branca.

Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

OMS apela a favor
do direito ao aborto
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) saiu em defesa do
acesso ao aborto, em resposta ao vazamento de um rascunho de opinião da Suprema Corte dos Estados Unidos,
o qual pede a revogação da decisão “Roe vs. Wade” de 1973
— medida que protege o direito constitucional das mulheres
norte-americanas de interromperem a gravidez. “Restringir
o acesso ao aborto não reduz
o número de procedimentos,
apenas leva as mulheres e meninas a realizar procedimentos inseguros”, afirmou o diretor-geral

embargo sobre o petróleo russo, haverá boas razões para dizer que é cúmplice dos crimes
perpetrados pela Rússia no território da Ucrânia”, afirmou o
chanceler ucraniano, Dymitro
Kuleba, em vídeo no Twitter,
pouco depois de a Hungria ter
dito que se opõe a esse embargo “eu sua forma atual”.
O presidente dos Estados

da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em seu perfil no Twitter, sem mencionar diretamente
os Estados Unidos. “O acesso ao
aborto seguro salva vidas”, enfatizou o chefe da OMS.
Segundo o dirigente da agência das Nações Unidas, “as mulheres devem sempre ter o direito de escolha quando se trata
de seus corpos e sua saúde”. Na
terça-feira, o juiz John Roberts,
chefe da Suprema Corte, confirmou a autenticidade do rascunho de opinião, assinado pelo
colega Samuel Alito, mas frisou que a decisão pontuada

Ativistas protestam diante da
Suprema Corte: “Meu corpo, minha
escolha, meu futuro, minha voz”

no documento não é a palavra final da máxima instância
do Judiciário. No texto vazado pelo site Politico, Alito escreve que a medida “Roe vs. Wade é infundada desde o começo”

e adverte que ela “não está protegida por nenhuma disposição
da Constituição dos EUA”. Roberts ordenou uma investigação para determinar as circunstâncias do vazamento.

A pouco mais de seis meses
das eleições legislativas de novembro, o tema do direito ao aborto deve dominar a campanha e tornar-se central para o Partido
Democrata. O presidente norte-americano, Joe Biden, exortou os cidadãos a defenderem o
direito nas urnas. De acordo com
o site The Hill, em 24 horas, os democratas coletaram US$ 12 milhões para tentar manter o acesso
à interrupção da gestação.
Mary Ziegler — professora de
direito constitucional da Universidade de Harvard e autora
de Abortion and the law in America: Roe v. Wade to the present
(Aborto e a lei na América: de Roe

v. Wade até o presidente) — afirmou que a revogação do direito
ao aborto enviaria ondas de choque por toda a sociedade norte-americana. “Quase metade dos estados proibiria a interrupção da
gravidez, e isso poderia atrapalhar as eleições”, comentou. Ziegler lembrou que embora a maioria dos americanos seja a favor
das restrições ao aborto, eles não
apoiam a proibição do procedimento. “Na teoria, uma reação
democrata contra essa eventual
decisão da Suprema Corte poderia ajudar Biden. A questão é saber se os eleitores que se opõem a
esse tipo de decisão ou se mobilizariam nesse sentido.” (RC)

Opinião
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A economia
pede socorro

O

descontrole da inflação, que chega a 12% no acumulado de 12 meses, está impondo um custo altíssimo à população. A situação é tão
dramática, que o Banco Central foi
obrigado a descumprir a promessa de encerrar ontem o ciclo de aumento da taxa básica de juros (Selic). No comunicado em que
anunciou o novo arrocho, com os juros passando de 11,75% para 12,75% ao ano, o nível
mais elevado desde janeiro de 2017, o Comitê de Política Monetária (Copom) avisou que
o movimento de alta continuará, ainda que
em magnitude menor. A perspectiva é de que
a Selic chegue a 13,25% anuais.
O BC deixou claro que não restou outra alternativa a não ser pesar a mão sobre os juros.
No entender dos diretores da instituição, tudo piorou, tanto no país quanto no mercado
internacional. Portanto, ou se promove um
aperto ainda maior na taxa Selic, ou a inflação
não voltará aos eixos tão cedo. Disse a autoridade monetária, com todo o seu tecnicismo:
“A inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente. Essa surpresa ocorreu
tanto nos componentes mais voláteis como
nos itens associados à inflação subjacente”.
A autoridade monetária ainda acrescentou: “O ambiente externo seguiu se deteriorando. As pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram
com problemas de oferta advindos da nova onda de covid-19 na China e da guerra na Ucrânia. A reprecificação da política
monetária nos países avançados — nos Estados Unidos, os juros subiram 0,5 ponto
percentual — eleva a incerteza e gera volatilidade adicional, particularmente nos
países emergentes (como o Brasil). Em resumo, o Copom reconheceu que o terreno
é perigosíssimo e, de novo, quem pagará a
conta serão os mais pobres, que não têm
como se proteger dos aumentos de preços.
Nada garante, porém, que o Banco Central terá sucesso na sua empreitada, diante da

falta de empenho de outras alas do governo,
que insistem em jogar contra o controle da
inflação, como na área fiscal e na seara política, que se tornou um manancial de crises. Hoje, não se tem previsibilidade no Brasil, o que dificulta a retomada da economia
e mantém o desemprego em níveis elevadíssimos. Esse ambiente hostil também dificulta o acesso ao crédito, uma alavanca importantíssima para o consumo e para os investimentos produtivos, e torna mais difícil a situação dos endividados.
Não é só. Juros mais altos agravam a frágil situação do caixa do Tesouro Nacional,
que gastou quase R$ 450 bilhões nos últimos 12 meses com a dívida pública. Essa
montanha de dinheiro é suficiente para
bancar quase cinco anos do Auxílio Emergencial, o programa social que substituiu o
Bolsa Família. Ao transferir esses recursos
para aqueles que têm patrimônio aplicado
em títulos públicos, o governo agrava as desigualdades sociais. Ou seja, inflação é um
veneno. Por todos os lados que se olha, as
consequências são perversas.
Chama a atenção, no meio desse quadro assustador, o fato de as questões econômicas não estarem no centro do debate
dos pré-candidatos à Presidência da República. Para o governo, é um ótimo negócio,
pois tira o foco do que realmente é importante, mas, para a sociedade, é um atraso,
uma vez que a cobrança por ações concretas
pelo controle de preços perde força. Os próximos meses serão cruciais para o BC mostrar que o maior arrocho da história do país
desde a edição do regime de metas de inflação, em 1999, dará resultados. Por enquanto,
é só frustração. A instituição esperava que o
custo de vida começasse a ceder a partir de
abril. Agora, na melhor das hipóteses, isso
só acontecerá de agosto em diante, véspera
das eleições. Tomara que os eleitores não se
iludam com esse movimento na hora de depositar os votos nas urnas.

CIDA BARBOSA
cidabarbosa.df@dabr.com.br

Na lei, mais rigor contra crimes
Num país cruel com crianças e adolescentes, vem do Legislativo uma boa-nova para
o combate à violência que os atinge diariamente. O Congresso concluiu a votação da
proposta que prevê penas mais rigorosas para crimes contra menores de 14 anos. O projeto — à espera, agora, da sanção presidencial — ganhou o nome de Lei Henry Borel, o
garotinho, de 4 anos, espancado até a morte
dentro de casa, no ano passado. Segundo as
investigações, o covarde miserável responsável pela barbárie é o padrasto, que está em
prisão preventiva. A mãe da criança também
foi acusada do crime, porque sabia das torturas contra o filho e se omitiu. Ela, porém,
deixou a cadeia, com as bênçãos da Justiça.
Conforme o projeto avalizado pelo parlamento, homicídio de menores de 14 anos passa a ser tipificado como crime hediondo, com
pena de 12 a 30 anos de prisão. E aí vem uma
modificação igualmente importantíssima: a
punição será aumentada em dois terços se o
assassino for pai, mãe, padrasto, madrasta,
tio, irmão, avô e avó da vítima, por exemplo.
O PL também propõe medidas protetivas
mais rigorosas em casos de violência doméstica, como o afastamento imediato do agressor do local, se houver risco à vida ou à integridade da vítima. Outro ponto de suma importância: quem se omitir de denunciar violência contra crianças e adolescentes pode
receber sentença de seis meses a três anos
de prisão. A mesma pena será aplicada aos
que deixarem de informar casos de tratamento cruel ou degradante, formas violentas de
“educação” e abandono de incapaz. Se essa

omissão resultar em lesão corporal grave na
vítima, a punição será aumentada na metade; caso ocorra morte, será triplicada. As denúncias — é sempre bom enfatizar — podem
ser feitas pelo Disque 100, em conselhos tutelares ou na polícia.
Formas violentas de “educação”, inclusive,
motivaram a aprovação de uma emenda ao
projeto que determina aos governos federal,
estaduais e municipais a promoção de programas e campanhas educativas contra essa
prática nefasta. O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) versa sobre o tema desde
a promulgação da Lei Menino Bernardo —
batizada assim em referência a outra criança cruelmente assassinada. A lei estabelece o
direito de meninos e meninas de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
Apesar de já ter quase oito anos de aprovação, a lei é pouco conhecida, e não há
nenhum esforço dos agentes públicos para divulgá-la. Por aqui, persiste a visão de
que crianças e adolescentes são propriedades, portanto, pais, mães ou responsáveis se acham no direito de cometer abusos físicos e psicológicos contra eles para
“educar”. E quem toma ciência da crueldade costuma se omitir, sob a alegação de
não ser da sua conta.
Com a aprovação da Lei Heny Borel, o
Legislativo dá uma grande contribuição no
enfrentamento à violência contra meninos
e meninas. Cabe a toda a rede de proteção
cumprir seu dever para prover segurança aos
mais vulneráveis, em especial, o Judiciário.

‘‘Na quarta parte nova os campos ara
E se mais mundo houvera, lá chegara’’
Camões, e, VII e 14
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Cannabis
Acerca do publicado no CB
de terça-feira (Mercado S.A,
3/5), como cidadão global, vislumbro, com absoluta apreensão, esse tipo de lobby que a indústria da Cannabis sp. faz no
Brasil e no exterior. Acredito que
nosso país não reúna condições
para implantar e fiscalizar, efetivamente, o delicado processo
de atenção e cuidado que a saúde pública, à beira da UTI, exige, tal qual a Holanda o faz, por
exemplo — importante relembrar da crise oriunda da pandemia de covid-19. Lamentavelmente, estamos muito aquém,
e, em caso de regulamentação,
receio que poderemos nos tornar reféns, como, infelizmente, ocorreu, anteriormente, com
os alimentos transgênicos. Para tanto, é imperioso e urgente
agirmos com sabedoria, mobilizando autoridades constituídas
e inspirando-se, contudo jamais
copiando, como símios inferiores, modelos notoriamente erráticos e insustentáveis estabelecidos pela corrupção ou omissão implantadas no poder público de nações tidas como desenvolvidas e liberais.

» Nélio S. Machado,
Asa Norte

Desabafos
»

Pode até não mudar a situação,
mas altera sua disposição

Capa da Time: Tu
vens, Tu vens... Eu já
escuto os teus sinais...

» Leonora Lima,
Núcleo Bandeirante

Vital Ramos de V. Júnior

Fim da reeleição

Jardim Botânico

As crises entre Poderes
são forjadas pelo
capitão para esconder
a corrupção dos que
falam em nome de
Jesus no MEC.

Os brasileiros que, nos movimentos de junho de 2013, foram às ruas pra protestar por
R$ 0,20 a mais tarifa dos ônibus têm que voltar às ruas para impor o fim das reeleição
em todos os cargos políticos
eletivos. Que sejam compuJoaquim Honório
tado os votos nulos e brancos
que, ao atingir determinado
Asa Sul
percentual, à eleição seja anulada convocando nova eleição
MDB sinaliza que pode
com outros candidatos. A soaderir a Bolsonaro.
ma de deputados federais, deputados estaduais, vereadores,
Pragmatismo.
prefeitos, governadores e prePolíticos não remam
sidente chega à casa dos 80 mil
contra a maré.
postulantes. Com o fim da reeleição, milhares de novos ciJosé Matias-Pereira
dadãos e cidadãs, ingressarão
Lago Sul
na política a cada eleição, oxigenando o ambiente político,
trazendo novos olhares e soluções para os problemas que se
eternizam no Brasil, basta de ficarmos repetindo os
mesmos políticos picaretas profissionais.

Lula e a Ucrânia
Nas eleições presidenciais que foram disputadas,
em segundo turno, com Lula e Collor, Brizola vaticinou: “Agora, o povo brasileiro terá de escolher entre o
cão e o coisa ruim”. Pois não é que o boquirroto e estapafúrdio petista acabou de se espalhar, na capa da
revista Time, dizendo que “Zelenski é tão responsável
pela guerra na Ucrânia quanto Putin”. É muito azar?

» Lauro A. C. Pinheiro,
Asa Sul

Ianomâmi
Até agora não se tem notícias sobre os responsáveis
pelo estupro e morte de uma criança Ianomâmi de 12
anos. A Fundação Nacional do Índio (Funai), responsável pela defesa dos direitos dos povos indígenas, não
se manifestou publicamente pela tragédia. Um silêncio
que equivale a um “dane-se” ao horrendo episódio, aliás,
a mais um fato, conforme noticiado tanto pelo Correio
Braziliense quanto por outros veículos de comunicação. Há informações recentes de que os indígenas estão sendo coagidos pelos invasores assassinos a não comentar o crime com as autoridades(?) que foram ao local. Até quando este país será o paraíso da impunidade
para os invasores, assassinos de povos originários e predadores do patrimônio natural do Brasil? A sociedade
brasileira precisa se movimentar contra tantos desmandos e crimes, pois o que fazem hoje com os indígenas
poderá ser reproduzido com qualquer outro segmento
populacional que seja um entrave à roubalheira que assistimos passivamente. Nem é preciso comentar o que o
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poder público faz contra os negros, pois o racismo e o maltrato
aos pretos são tradição há mais
de 400 anos. É hora de o povão
reagir a tanta e inominável desumanidade.

» Gilvan da Silva Gadelha,
Ceilândia

Liberalismo
O principal desafio que o liberalismo enfrenta
atualmente não vem só do fascismo nem do comunismo, nem mesmo “dos demagogos e autocratas”,
que se espalham por toda parte como sapos depois da
chuva. Desta vez o principal desafio surge por meio
dos laboratórios das redes sociais, criando assim, um
impacto com novas tecnologias na vida de cada um
de nós. Talvez não exista crença em nada que possa
ser mais humano, demasiado humano, do que o “livre
-arbítrio”. Os humanos certamente tem um arbítrio,
mas não é livre. Você não tem a prerrogativa de decidir que desejos terá. Os humanos fazem escolhas, mas
elas nunca são nas escolhas independentes. Cada escolha depende de um monte de condições biológicas,
sociais e pessoais que você não é capaz de determinar
por si. Em anos recentes, algumas pessoas mais inteligentes do mundo tem trabalhado no hackeamento do
cérebro humano para fazer você clicar em anúncios e
lhe vender coisas. Agora, esses métodos estão sendo
usados para lhe vender políticos e ideologias. Tal cenário é uma ameaça clara a democracia liberal. A sobrevivência da democracia liberal depende, sobretudo, do desenvolvimento de um projeto político que
esteja mais alinhado com os anseios da população, o
compromisso com o liberalismo e o fortalecimento
das instituições democráticas.

» Renato Mendes Prestes,
Águas Claras
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Educação
» MOZART NEVES RAMOS
Titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto, e professor emérito da UFPE

E

ste o ano o Brasil completa 200 anos de
sua Independência. Em 2006, mais precisamente em 6 de setembro, um dia
antes da data comemorativa, foi lançado o movimento Todos pela Educação, em
frente ao Museu do Ipiranga, em São Paulo.
Uma manhã muito fria, que contrastava com
o calor humano dos presentes, todos com
uma mesma convicção de que a verdadeira independência só viria por meio de uma
educação de qualidade para todos os brasileiros. Por isso foi simbólico lançá-lo no dia
6. Não haveria dia 7 sem dia 6.
O país precisa mais do que nunca de uma
agenda positiva para a educação, em decorrência dos grandes deficits de aprendizagens
deixados pela pandemia, especialmente como resultado do elevado número de dias com
escolas fechadas. Estamos enfrentando dias
difíceis na educação. Como dizia o saudoso
Ariano Suassuna, não sou otimista, nem pessimista, mas sou um realista esperançoso.
Por causa dessa agenda é que fui buscar
aquele 6 de setembro de 2006. Tive o privilégio de ser o primeiro presidente executivo do
Movimento Todos pela Educação. Para mobilizar o país, o Movimento lançou cinco metas
para uma educação de qualidade, a primeira
delas vinculada ao acesso à escola — e o Brasil avançou bastante de lá para cá.Mas ainda temos cerca de 1,4 milhão de crianças de
quatro e cinco anos e jovens de 15 a 17 anos
sem frequentar a escola.

O foco da segunda meta está na alfabetização das crianças na idade certa — como
faz tão bem o estado do Ceará, alfabetizando todas as crianças até os sete anos de idade. Temos uma estrada a percorrer, mas já
temos a “bússola cearense da alfabetização”.
A terceira meta talvez seja a mais desafiadora, que trata da aprendizagem escolar aferida pelo percentual de alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa e em
matemática ao final de cada etapa escolar.
O Brasil vinha avançando bastante nos
anos iniciais do ensino fundamental, mas aí
veio a pandemia e com ela o retrocesso na
aprendizagem em todas as etapas escolares. No ensino médio, a situação é mais grave, pois o país, mesmo antes da pandemia,já estava literalmente estagnado e num patamar muito baixo.
Contudo,a implementação do chamado
Novo Ensino Médio, que começa formalmente este ano,apresenta-se como um facho de
esperança, sem esquecer as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (Emti) do estado de Pernambuco, que vêm se mostrando relevantes tanto no campo da aprendizagem como no fluxo escolar.
A quarta meta vincula-se às taxas de aprovação ao final de cada etapa escolar, e nesse
ponto o Brasil fez avanços importantes, mas
é ainda um país que tem uma cultura elevada de reprovação escolar.
Por fim, a quinta meta trata do

financiamento e da gestão dos recursos; quanto ao financiamento, o Brasil
deu um salto importante nos últimos 15
anos, mas ainda precisa avançar no bom
uso do dinheiro público.
Nessa caminhada, o movimento Todos
pela Educação contribuiu de maneira expressiva para os avanços verificados na
educação brasileira. E aqui quero fazer uma
menção à nossa atual presidente-executiva — Priscila Cruz, uma liderança jovem e
comprometida com a causa, que formou
um time excepcional.
Quero aqui, em particular, destacar o trabalho de duas outras lideranças jovens do movimento, Olavo Nogueira Filho e Gabriel Corrêa.
Esse time está agora percorrendo o Brasil, mobilizando o país com o belo documento Educação Já, construído por muitas mãos de diferentes visões políticas, mas todas engajadas
e comprometidas com a causa da educação.
Educação Já traz diretrizes importantes para
uma política pública de educação de qualidade não só para os candidatos à Presidência da
República, mas também para candidatos aos
governos estaduais e para o Legislativo, tanto
na esfera federal como na estadual.
O documento foi formalmente lançado no
último dia 26 de abril, em São Paulo. Que bom
que, neste momento difícil da vida brasileira no campo da educação, tenhamos o movimento Todos pela Educação, que nos permite pensar positivamente e com esperança.

Prestigiemos a nossa língua comum no
Dia Mundial que para ela foi criado
» LUÍS FARO RAMOS
Embaixador de Portugal no Brasil

U

m ano atrás, escrevi neste espaço que
“melhores ocasiões teríamos no futuro para celebrar condignamente
(…) o dia da Língua de José Saramago, Fernando Pessoa, Lídia Jorge, Mia Couto, Nélida Piñon ou Clarice Lispector”. Pois
bem. Aqui estamos hoje, a celebrar condignamente esta língua pujante, vibrante, com
tantas matizes e belezas espalhadas pelos
cinco continentes, cantadas e faladas de forma tão diferente e tão próxima.
O 5 de Maio é comemorado, desde 2009,
como o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura pela Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP). Em 2019, a Organização das Nações Unidas para a Educação
(Unesco) decidiu reconhecer que o português é muito maior do que a geografia dos
países que o têm como língua oficial.
Nunca é demais homenagear, em 5 de
maio, todas e todos quantos trabalharam para que esse reconhecimento fosse uma realidade. A Unesco e a CPLP são dois verdadeiros pilares de Língua e Cultura, onde o português tem o seu berço e de onde se projeta
para o mundo. Com o reconhecimento vem
também maior responsabilidade, na internacionalização da Língua e no esforço comum
que é necessário para que a aprendizagem se
universalize, dentro e fora dos países da CPLP.
Mas essa hora é a do regresso às celebrações. Em 2022, o regresso é em grande estilo! Por uma porta, onde cabem as comemorações do centenário do nascimento de
José Saramago, até hoje o único escritor de

língua portuguesa que foi prestigiado pelo
título maior da literatura mundial, o Nobel.
E onde cabem também as comemorações
do bicentenário da independência do Brasil, em que um dos pontos altos, no que diz
respeito a Portugal, é a participação enquanto país convidado de honra na 26ª edição da Bienal do Livro de São Paulo.
Escritores de diferentes gerações, de Portugal e de outros países de Língua Portuguesa, que nos maravilham com a sua escrita em prosa ou poesia e todos os dias reinventam esta língua global e pluricêntrica,
vão partilhar conosco presencialmente, por
uns dias, em julho próximo, palavras e emoções. De Valter Hugo Mãe a Lídia Jorge, de
Paulina Chiziane a Dulce Maria Cardoso, de
Kalaf Epalanga a José Luis Peixoto, serão 23
os autores presentes na Bienal.
Mas este ano tem mais, tem muito mais.
E é impossível falar da celebração da língua
portuguesa sem lembrar José Saramago. Hoje mesmo, aqui em Brasília, será inaugurada
uma exposição do coletivo de artistas portugueses Borderlovers, comemorativa do centenário do nascimento de José Saramago, intitulada A bagagem do viajante. O acontecimento terá lugar nas estações do metrô brasiliense, onde assistiremos à leitura do livro
infantil de Saramago A maior flor do mundo
por jovens estudantes de Brasília. Também
hoje, teremos o privilégio de conversar com
Pilar del Río, que preserva de forma brilhante o legado de Saramago, e Carlos Reis, comissário das comemorações do Centenário.

E antes de o dia terminar teremos um show
do grupo de Choro “Reco do Bandolim e
Choro Livre”, que tão bem representa uma
forma de música tipicamente brasileira mas
ao mesmo tempo bebe influências de outras
geografias em português.
As homenagens a Saramago continuarão
amanhã, em Curitiba, onde será inaugurada
a oitava Cátedra Camões no Brasil, cujo patrono é o Nobel português, na Universidade Federal do Paraná. É a primeira Cátedra
Camões no sul do Brasil, e é mais um passo
da maior importância no caminho das parcerias estabelecidas pela Instituição que divulga a Cultura e a Língua portuguesas pelo mundo com importantes Instituições de
ensino superior neste país.
No dia 7, em São Paulo, o belíssimo Museu da Língua Portuguesa organizará vários
eventos comemorativos do Dia Mundial da
Língua Portuguesa, que contarão também
com a participação de Pilar del Río e Carlos
Reis. Este ano poderemos assim, finalmente, no Brasil e tantos outros países, prestigiar a nossa língua comum no Dia Mundial
que para ela foi criado.
Angolanos, Brasileiros, Cabo-Verdianos,
Guineenses, Moçambicanos, Portugueses,
São-Tomenses e Timorenses, celebremos
todos a Língua que nos une e que, mesmo em tempos de pandemia, nunca esteve
confinada e continua a crescer e a vibrar ao
som do samba, do choro, do fado, da morna, do kuduro, do semba, da marrabenta ,
do socopé ou do tebe!

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

Vida e morte
na balança das
polêmicas
Decisões verdadeiramente polêmicas são aquelas que nem
mesmo o tempo, agindo como senhor absoluto da razão, é capaz de esclarecer e apaziguar, retirando-lhes os pontos problemáticos ou nebulosos. Normalmente, essas decisões, tomadas
sob à luz de determinado período histórico, pressionadas pelo
clamor popular ou pelo lobby político e econômico, permanecem se equilibrando num delgado limbo, até que outras razões
venham a se sobrepor, deixando o dito pelo não dito.
Entre essas questões polêmicas, cuja validade e razões,
volta e meia, forçam sua rediscussão, estão aquelas ligadas à
vida, à morte, à dignidade da pessoa humana, sua individualidade e privacidade,entre outras do gênero. Decisões sobre
a pena capital ou pena de morte para todo o qualquer crime
são sempre questões a suscitar polêmicas, afinal dizem respeito à vida humana.
É comum que países revejam casos de pena de morte, depois
de anos de sua aplicação e inúmeros sepultamentos, inclusive
de inocentes, tendo como justificativa, novos enfoques e outras razões que mostram a ineficácia desse método extremo no
combate ao crime, ou mesmo por razões ditas humanitárias.
Direito à vida ou sua antípoda, a pena de morte, em nossa sociedade moderna, quando colocadas na balança dos direitos,
ora pende para um lado, ora pende para outro.
Os tempos e as vontades mudam. Em guerras, como a que
ocorre atualmente na Ucrânia, o governo russo resolveu aplicar a pena de morte, indistintamente, e de forma cruel aos milhões de cidadãos daqueles país, por razões que ele aponta como estratégicas. De fato, não há direito absoluto à vida, que,
em parte alguma do planeta, é respeitada. Cidadãos assaltados
e mortos a toda hora nas ruas de nossas cidades não tinham
o direito à vida assegurado como mandam, em teoria, as leis.
Da mesma formaw um feto ou bebê, alojado indefeso no útero materno, mesmo que, em tese, possua o direito inalienável
à vida, pode ou não ter assegurado esse mesmo direito dependendo com o que pretende a mãe durante o período de gestação. Sem dúvida alguma, o aborto é e será sempre uma questão polêmica, pois envolve, nessa equação, a vida e a existência de um ser humano indefeso.
Nesse caso específico, um xeque-mate poderia, hipoteticamente, ser dado nessa polêmica, bastando que mães, daquelas
mulheres que hoje defendem o aborto, fossem adeptas também
dessa prática lá no passado. Quem teve direito a viver, pode em
algum momento, cassar esse mesmo direito à outrem? Eis-nos
diante de uma polêmica. No Brasil o aborto é permitido legalmente, desde 1940 (Lei nº 2.848), em caso de risco de vida da
mulher, em caso de estupro.
Em casos mais modernos, como a constatação de que o feto
é anencefálico, passou a ser também permitido a partir de 2012.
São, apesar de tudo, situações polêmicas e que, de uma forma
ou de outra, acabam levando essas mães a procedimentos de
interrupção de gravidez, o que, sem dúvida alguma acaba acarretando diversos traumas paralelos posteriores.
Entre aqueles que defendem o direito irrestrito ao aborto, em
qualquer mês de gestação, com o argumento do direto absoluto sobre o próprio corpo, curiosamente temas como a adoção
de métodos preventivos e outros, capazes de evitar esse desfecho fatal, jamais são postos sobre a mesa.
De forma até surpreendente, toda essas polêmicas em torno
do aborto, tanto no Brasil quanto em outros países, parecem
ter ganhado ainda mais complexidade e controvérsias quando o elemento político entrou na discussão, partidarizando e
ideologizando um problema que poderia ficar restrito a ambientes como ética e dignidade humana. Nessa discussões entram ainda elementos como abusos sexuais, feminicídio, abuso de drogas, gravidez precoce, abandono e outros problemas
presentes tanto no Brasil, quanto em grande parte dos países
subdesenvolvidos.
De um modo geral, esse é um problema de saúde pública a
envolver a delicada questão do direito à vida. Queiram, ou não,
os ditos progressistas, essa é uma polêmica que passou a ganhar
grande expressão a partir da década de 1960, com os movimentos femininos, a emancipação da mulher, a pílula e outros avanços sociais das últimas décadas e ainda está longe de um consenso definitivo.
Agora, quem volta a entrar nesses debates polêmicos são os Estados Unidos. Depois de meio século de a Suprema Corte norte-americana aprovar o direito do aborto (Roe versus Wade de 1973), a
maioria conservadora dos magistrados pode reverter a decisão, e
tornar essa prática ilegal em 22 estados daquele país. Não há como negar, a presença de vida no útero com equipamentos de alta resolução em 3D. O circo por lá voltou a pegar fogo com briga
feia entre os pró-choise e os pró-life, antevendo um revival dessa
polêmica que, acreditava-se, abortada e morta há 50 anos.
Elementos de todos os lados dessa questão podem se estender por muito tempo ,gerando ainda essa polêmica. O que
se sabe com segurança é que, no intervalo dessas cinco décadas, enquanto permaneceu a autorização ao aborto nos Estados Unidos, cerca de 65 milhões de bebês foram assassinados
naquele país, segundo os números oficiais. Por outras projeções, esses números podem ser ainda expressivamente maiores.
Nesse debate, como não poderia ser diferente, estão os democratas, como o presidente Joe Biden, e a sua vice, Kamala Harris, favor do aborto e, do lado contrário, os republicanos, que
querem a proibição desses crimes continuados contra a vida.
Interessante ou até sinistro é registrar que aqui, na vizinha
Argentina, onde o aborto foi legalizado, a defensora radical
pró- aborto, Maria del Valle González López, de 23 anos, morreu após abortar legalmente naquele país, vítima de infecção
generalizada e outras complicações durante esse procedimento.
Para muitos, essa morte comprova que não é apenas com a
legalização do aborto que mulheres estariam seguras. A razão é
simples: essa é uma verdadeira questão polêmica a arrastar-se
ainda por muito tempo entre nós e que só cessará em definitivo
quando o valor à vida for igualado ao valor da morte.

» História de Brasília
Vamos dar uma volta pela garagem do bloco 1 dos ministérios.
Dois dedos de pó no chão, não há servente para varrer e conservar
limpo o local de trabalho, e, cada vez maior, o número de carros
particulares consertados pelos mecânicos do Ministérios da
Educação, da Prefeitura e dos TCB. (Publicada em 23/2/1962)

Saúde&Ciência

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

12 • Correio Braziliense • Brasília, quinta-feira, 5 de maio de 2022

Estudo com mais de 2,5 milhões de homens constatou que obesidade é um fator de risco importante para a forma letal da
doença que, no Brasil, mata 15,8 mil por ano. Excesso de peso, segundo pesquisas, eleva o risco de 14 tipos de tumores

Gordura favorece
câncer de próstata
LUCAS JACKSON

Adolescentes
preocupados

Os estudos que fazem parte
» PALOMA OLIVETO
da meta-análise eram prospecassociação entre obesi- tivos: no início, nenhum partidade e câncer já foi bem cipante tinha câncer de próstaestabelecida e, segundo ta e foram acompanhados por
estudos, o excesso de pe- muitos anos, com registro do
so aumenta o risco de, ao menos, número de mortes pela doen14 tipos da doença. Os mais co- ça entre a população avaliada.
muns são os que afetam mulhe- Maiores quantidades de gordures, como mama, endométrio e ra corporal (adiposidade) foram
útero, ou os localizados no sis- associadas ao risco aumentatema digestivo. Agora, pesqui- do do tipo letal do tumor. Cada
sadores da Universidade de Ox- 10cm na cintura eleva essa proford, no Reino Unido, afirmam babilidade em 7%, diz o artigo.
que a adiposidade tem relação
“Saber mais sobre os fatores
direta com um tipo
que aumentam o
de tumor de prósrisco de câncer de
tata letal. A pespróstata é fundaquisa foi apresenmental para pretada no Congresveni-lo”, disse, em
so Europeu sobre
nota, Aurora PerezObesidade (ECO), Saber mais sobre Cornago, que lidena Holanda, e pu- os fatores que
rou a meta-análiblicada na revista
se. A pesquisadora
aumentam o
BMC Medicine.
observa que idade,
Globalmente, o
histórico familiar e
risco de câncer
câncer de próstaser negro são fatota é um dos mais de próstata é
res de risco conhecomuns entre hocidos, porém, imumens. No Brasil, fundamental
táveis. “Por isso, é
perde apenas para para preveni-lo”
importante descoo de pele não-mebrir aqueles que
lanoma. Segundo o Aurora Perez-Cornago, possam ser alteralevantamento mais
dos. Cada aumento
pesquisadora da
recente do Instide cinco pontos no
tuto Nacional do Universidade de Oxford
IMC eleva a chan-

A

Câncer (Inca), em
2020, correspondia a 29,2% dos tumores no sexo masculino, com 65.840 novos
casos. Embora muitos sejam de
crescimento lento, sem provocar
maiores danos à saúde ao longo
da vida, outros são letais e menos associados aos fatores de risco comuns, como genética, idade e hábitos alimentares. As estatísticas nacionais indicam 15,8
mil mortes anuais pela doença.
Os autores do estudo explicam que pesquisas anteriores sugeriram que a gordura corporal é
um fator de risco para o câncer
de próstata letal, especialmente quando a adiposidade está localizada ao redor da barriga e da
cintura. Porém, o pequeno número de casos incluído em cada um desses levantamentos
dificulta uma conclusão mais
certeira. Por isso, os cientistas
da Unidade de Epidemiologia
do Câncer da Universidade de
Oxford realizaram uma meta
-análise de 19 artigos, incluindo dados de 2,5 milhões de homens. Também entrou um conjunto de dados inédito, relativo
a 200 mil participantes.

Uma nova pesquisa com
dados de 10 países apresentada no Congresso Europeu de
Obesidade mostra que quase um quarto dos adolescentes que vivem com obesidade
(24%) não sabe que têm esta
condição. No entanto, a maioria deles (85%) está preocupada com o impacto do peso na
saúde futura. Muitos afirmaram que lutam para conversar
até mesmo com os mais próximos sobre o assunto.
Os dados vêm do estudo
global realizado na Austrália,
Colômbia, Itália, México, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Espanha, Taiwan, Turquia e Reino Unido e baseiam-se em
entrevistas com 5.275 pessoas com obesidade de 12 a
18 anos, 5.389 cuidadores e
2.323 profissionais de saúde.
A maioria dos participantes achava que a obesidade,
era pelo menos, tão ou mais
impactante do que doenças
cardíacas, câncer ou diabetes,
entre outras condições.

Confiança

ce de morrer pela doença em 10%,
enquanto um acréscimo de 5%
no percentual de gordura corporal total acrescenta 3%.

Diagnóstico
Em relação à adiposidade central (entre a cintura e a barriga),
cada aumento de 0,05 na proporção cintura-quadril aumentou o
risco de câncer de próstata letal
em 6%. Os pesquisadores também calcularam que haveria cerca de 1,3 mil menos mortes pela
doença no Reino Unido, onde fica a Universidade de Oxford, se
o IMC médio dos homens fosse
cinco pontos menor.
Não está claro o que está por
trás da associação, diz Perez-Cornago. Vários mecanismos biológicos têm sido propostos. É possível, no entanto, que as diferenças na detecção também desempenhem um papel. A doença pode ser mais difícil de se diagnosticar em homens com obesidade, fazendo com que seja identificada tardiamente, quando as
chances de cura são menores.
“Mais pesquisas são necessárias

A adiposidade central mostrou forte associação com o tumor maligno
para determinar se a associação
é biologicamente motivada ou
devido a atrasos na detecção em
homens com maior adiposidade.
Em ambos os casos, nossos resultados recentes fornecem outra razão para os homens tentarem manter um peso saudável.”
O oncologista Paulo Lages, do
grupo Oncoclínicas de Brasília,
lembra que a obesidade é uma
doença multissistêmica, representando um risco para várias
patologias, como cardiovasculares, endocrinológicas e até mesmo neurológicas. “Esse paciente
tende a ter hipertensão, doença
vascular, tende a ter mais placas
no corpo, e isso tudo predispõe,
também, a outras doenças, inclusive o câncer”, destaca.
Ele explica que pessoas com

obesidade apresentam resistência à insulina, uma importante substância que o organismo
precisa para enviar glicose para
as células. Quando há excesso de
peso, é necessária uma quantidade maior deste hormônio. “Alguns estudos mostram que existe um fator tumoral, o fator de
crescimento derivado da insulina, que pode ser um precursor, um estimulador de células
tumorais. Muito provavelmente
esse paciente obeso tem um risco tumoral aumentado devido à
resistência à insulina”, diz.
Lages lembra que a grande
maioria dos tumores de próstata não leva à morte do paciente. “O letal é aquele mais agressivo, intimamente relacionado a
mutações específicas. Até hoje,

AQUECIMENTO GLOBAL

não se sabe de uma associação
com a obesidade. O que se sabe é que o paciente que é obeso, por ter outras doenças, invariavelmente morre mais, porque
já tem o organismo doente. Por
conta disso, o risco de ele morrer de câncer de próstata é muito maior que um paciente que
não é obeso”, acredita.
Em janeiro, um estudo da Universidade de Bergen, na Noruega, demonstrou que os lipídios
associados à obesidade tornam
as células cancerígenas mais
agressivas e propensas a formar
diversos tipos de tumores. “Mesmo na ausência de novas mutações genéticas, a obesidade aumenta o risco de formação de
vários cânceres”, disse o principal autor, Nils Halberg.

Mais da metade (58%) dos
adolescentes com obesidade
tentou perder peso no ano
passado, e 75% afirmaram
que, possivelmente, tentarão
emagrecer nos próximos seis
meses. As motivações para a
mudança foram querer estar mais em forma (40%),
não estar feliz com seu peso
(37%) e querer se sentir mais
confiante (35%). As três principais barreiras para perder
para tanto foram não conseguir controlar a fome (38%),
falta de motivação (34%) e
gostar de comer alimentos
não saudáveis (32%).
O estudo também destaca
os sentimentos de isolamento relatados pelos jovens. Um
em cada três achava que não
podia falar com nenhum dos
pais sobre seu peso; cerca de
um em cada três conseguia falar com o médico, um quarto sentia que podia conversar
com namorado ou namorada, com proporção semelhante (22%) disposto a discutir o
assunto com um irmão.

Minervino J?nior/ENCDF/D.A Press

"Carne" de micróbio reduz desmatamento
O setor de agropecuária e uso
da terra responde por um terço do aquecimento global, porque florestas são derrubadas para plantio e pastagens, liberando, na atmosfera, o estoque de
carbono armazenado pelas árvores. Além disso, o gado é produtor de gás de efeito estufa.
Um estudo publicado na revista
Nature aponta que parte da solução está na biotecnologia. Segundo a pesquisa, ao substituir
20% do consumo individual de
carne por um tipo de proteína
produzida por micróbios, como
fungos de fermentação, é possível evitar 50% do desmatamento.
“A substituição da carne de ruminantes por proteína microbiana, no futuro, pode reduzir consideravelmente a pegada de gases de efeito estufa do sistema alimentar”, disse, em comunicado,

Florian Humpenöder, principal
autor do estudo e pesquisador do
Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático (PIK). “A
boa notícia é que as pessoas não
precisam ter medo de comer apenas verduras no futuro. Eles podem continuar comendo hambúrgueres e afins, só que esses
hambúrgueres serão produzidos
de uma maneira diferente.”
A proteína microbiana é produzida em culturas específicas,
assim como cerveja ou pão. Os
micróbios vivem de açúcar e a
uma temperatura constante, obtendo um produto muito rico
em proteínas que pode ter gosto,
sensação e ser tão nutritivo quanto a carne vermelha, afirmam os
autores. Com base no método
secular de fermentação, foi desenvolvido na década de 1980. A
agência sanitária dos EUA, Food

and Drug Administration (FDA),
determinou, em 2002, que a micoproteína é segura.

Simulação
A equipe de pesquisadores da
Alemanha e da Suécia incluiu
a proteína microbiana em um
modelo de simulação computacional para detectar os efeitos ambientais no contexto de
todo o sistema alimentar e agrícola. Os cenários vão até 2050 e
levam em conta o crescimento
futuro da população, os padrões
alimentares, e dinâmica do uso
da terra. Como o consumo de
carne provavelmente continuará aumentando, mais florestas e
vegetação natural podem estar
fadadas à extinção para dar lugar a pastagens e terras agrícolas, afirma Humpenöder.

O cenário, porém, pode
mudar. “Descobrimos que, se
substituíssemos 20% da carne
de ruminantes per capita até
2050, o desmatamento anual e
as emissões de CO2 decorrentes da mudança no uso da terra
seriam reduzidos pela metade
em comparação com um cenário de negócios usual (o modelo atual de desenvolvimento)”,
diz o pesquisador. “Menos gado não apenas reduz a pressão sobre a terra, mas também as emissões de metano
do rúmen do rebanho, além
das emissões de óxido nitroso da fertilização da ração ou
do manejo de esterco. Então,
substituir carne vermelha por
proteína microbiana seria um
ótimo começo para reduzir os
impactos prejudiciais da produção de carne bovina atual.”

Pastos contribuem para aumento da temperatura global
“Qualquer redução no consumo de carne de ruminantes trará benefícios ambientais, éticos e
para a saúde humana”, comenta
Tilly Collins, do Centro de Políticas
Ambientais do Imperial College de
Londres. “Não há dúvida de que a
eficiência das alternativas fornecidas pela biotecnologia oferece

um enorme potencial futuro para
a obtenção mais sustentável de alimentos mais sustentável”, diz. Segundo Collins, “governos e as empresas de produção de alimentos
precisam se coordenar para desenvolver padrões apropriados e,
portanto, a confiança pública futura” nessas novas tecnologias. (PO)
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R$ 100 mil em espécie foram encontrados pela polícia

Ação conjunta apreendeu armamentos pesados de traficantes

No DF, artigos de luxo, como duas Porsches, foram alvos de buscas

Presos os traficantes
de R$ 10 milhões
Polícia cumpriu 60 mandados de busca e apreensão no DF e em três estados. Vinte pessoas estão detidas temporariamente,
incluindo o homem indicado como o chefe do esquema de venda de drogas e a ex-mulher dele, uma conselheira tutelar do DF
» DARCIANNE DIOGO

ED ALVES/CB/D.A.Press

U

Suspeitos de envolvimento com o esquema milionário de tráfico de drogas foram presos ontem

Palavra de especialista
PCDF/Reprodução

ma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) com o apoio do
Ministério Público do DF
(MPDFT), que durou três anos,
chegou a uma organização criminosa que financiava, transportava, armazenava e distribuía centenas de quilos de cocaína para o
Centro-Oeste e faturou, ao menos, R$ 10,4 milhões. A operação
Sistema cumpriu 60 mandados
de busca e apreensão em Brasília,
São Paulo, Goiás e Mato Grosso
do Sul; e 35 mandados de sequestro judicial de bens móveis. Vinte pessoas foram presas temporariamente, incluindo o homem
apontado como o chefe do esquema e a ex-mulher dele, uma conselheira tutelar do DF suspeita de
envolvimento com o tráfico. Nas
buscas, os policiais apreenderam
armas, carros luxuosos, incluindo
duas Porsches, cinco jet skis, motocicletas e R$ 100 mil.
Estruturada, a organização criminosa se dividia em núcleos —
um na Vila Telebrasília e outro em
Samambaia, comandado por dois
irmãos. O chefe da quadrilha, conhecido como “Rei da Telebrasília”, não teve o nome revelado pela polícia. Para trazer drogas ao
DF, principalmente a cocaína, ele
providenciava toda a logística do
transporte de carregamento do
entorpecente de regiões fronteiriças do Mato Grosso do Sul. “Uma
apreensão realizada por nós em
fevereiro de, aproximadamente,
205 quilos de cocaína, demonstrou a astúcia dos indivíduos. Eles
adquiriram um automóvel com
características de veículo de manutenção eletrônica e elétrica,
vendido por uma pessoa do Paraná. Foi comprado lá, trazido ao
DF e adaptado com antenas de
telefonia celular e, dessa forma,
transportaram a droga”, descreve o delegado à frente das investigações, Paulo Francisco Pereira,
da Coordenação de Repressão às
Drogas (Cord).
Na tentativa de mascarar
qualquer suspeita, o chefe do
grupo mantinha uma conduta diferente de traficantes que
agem com violência, segundo a
apuração policial. Em diversas
ocasiões, o criminoso promovia
eventos solidários na Vila Telebrasília. Em uma das festas, os
agentes conseguiram flagrar o
homem distribuindo alimentos
e bombons para crianças da região. “É uma situação peculiar,
pois acabamos nos esbarrando
nessa situação que nos intrigou.
Acreditamos que a ideia dele se
assemelhava à conduta de outros
criminosos de outros estados, de
se mostrar como um benfeitor da
sociedade e se beneficiar disso”,
acrescenta o delegado.

União de forças faz a diferença
“Temos uma das maiores fronteiras secas do mundo, quando nós
falamos de proteção, cuidados e de
realizar um cerco de impedir que
essa substâncias cheguem ao Brasil e ao DF, consequentemente. Todo esse processo precisa de um investimento que não tem acontecido há décadas. O DF consegue
atuar de forma intensa, quando
falamos de crime organizado, de
facções, entre outros, mas isso não

tem como fazer de maneira sozinha, por mais que sejam efetivas
as nossas forças de segurança, qualificadas e sem históricos constantes e sequentes de corrupção, mas
sozinhos não conseguimos realizar
essa proteção. É importante considerar que estamos lidando com
uma esfera interestadual, então.
precisamos de todos os outros estados para que nós tenhamos a mesma efetividade necessária no que

se refere ao tipo de crime que precisa ser evitado. Considera-se que é
uma operação multiinstitucional,
então temos instituições estaduais
e federais que são e que devem fazer parte desse mesmo processo e
sistema para que haja resultado
em relação ao crime organizado.”
Leonardo Sant’Anna,
especialista em
segurança pública

OPERAÇÃO EM NÚMEROS
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Conselheira x lavagem

apurações revelaram a interferência do grupo criminoso para potencializar e eleger a suspeita.
De acordo com o delegado Paulo Francisco, o líder da quadrilha
chegou a transportar eleitores de
várias regiões do DF para votar na
conselheira. “O que é mais espantoso é que pessoas se vangloriavam,
inclusive um dos investigados, de,

efetivamente, ter influenciado, com
a fama, ter conseguido votos para
a ex-esposa”, pondera o delegado.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus)
informou que será aberto um procedimento administrativo interno
para apurar a atuação da conselheira tutelar e que um suplente foi convocado para assumir as atividades.

Uma das pessoas presas na operação, uma conselheira tutelar da
Asa Sul é investigada por envolvimento com o tráfico de drogas. As
investigações demonstraram que
a campanha para a eleição da mulher teria sido bancada pelo chefe do esquema, ex-marido dela. As

Quadrilha transportava cocaína em fundo falso de caminhões
Nos últimos três anos, o grupo
movimentou cerca de R$ 10,4 milhões. A operação Sistema identificou movimentações financeiras
realizadas por funcionários de uma
oficina de lanternagem, de propriedade do líder do grupo criminoso,
para contas de empresas e de pessoas físicas em áreas de fronteira
com a Bolívia. Por meio da análise
das transações, foi possível identificar denso núcleo de traficantes de
Mirassol d’ Oeste, no Mato Grosso,
indicados como responsáveis pela
logística do tráfico de drogas fornecendo transporte e batedores para
os carregamentos.
Em novembro do ano passado,
policiais interceptaram 300 quilos
de cocaína em Uruaçu (GO) que
estavam em um fundo falso de um
caminhão. Oito meses antes, os investigadores apreenderam 250 quilos de droga, também, no município goiano. O material foi avaliado
em cerca de R$ 30 milhões.
O promotor do MPDFT Luiz
Humberto de Oliveira destaca
que a atuação junto à Cord é feito
desde 2021 em várias operações.
“O nosso trabalho é essa aproximação das instituições de trazer

informações sigilosas, o que acaba criando uma compreensão melhor da investigação, o que favorece a efetividade do cumprimento
da operação”, frisa.
A operação desta manhã contou com a participação de 330 policiais, integrantes da Polícia Civil do
DF, com todo efetivo da Divisão de
Operações Especiais (DOE) e equipe da Divisão de Operações Aéreas
(DOA), Coordenação de Operações
de Divisas (Cod) da Polícia Militar
de Goiás (PMGO), Departamento
Estadual de Investigações Criminais (Deinter 4) da Polícia Civil de
São Paulo (PCSP), Departamento
Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da
Polícia Civil do Mato Grosso do
Sul (PCMS), Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes da Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT), polícias civis de Luziânia e Águas Lindas de Goiás. O trabalho em conjunto desarticulou
o grupo criminoso indiciado por
organização criminosa, tráfico de
drogas interestadual, lavagem de
dinheiro e práticas mafiosas, como ações sociais para angariar o
apoio da comunidade.
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Arquivo Pessoal

Sem acordo no PT-DF, Leandro Grass
será o candidato da frente de Lula
Divulgação/leadnro Grass

Até a próxima semana,
deve sair uma decisão sobre
a candidatura da federação
PT-PV-PCdoB ao governo do
DF. Hoje, a bola está com o
deputado Leandro Grass (PV).
Na cúpula do PT, a escolha
está feita. Apenas um acordo
do partido no Distrito Federal
pode reverter essa tendência.
Mas poucos acreditam em uma
conciliação. Grass tem o apoio
do Grupo de Trabalho Eleitoral
(GTE) do PT e do Lula, que quer
atender o PV. Mas o ex-deputado
Geraldo Magela, pela relação
com a direção nacional do PT,
também é forte. Já a diretora
do Sindicato dos Professores
(Sinpro) Rosilene Corrêa tem
conquistado a militância.
Cada um conta com um trunfo.

Quem é mais viável?
O senador Izalci Lucas
(PSDB-DF) decidiu costurar
no quintal da deputada Paula
Belmonte (Cidadania-DF) o apoio
necessário para consolidar sua
candidatura ao governo pela
federação PSDB-Cidadania. Izalci
tem o comando tucano a seu
lado. Ontem, ele esteve com o
presidente nacional do Cidadania,
Roberto Freire, na sede do
partido, para tentar convencê-lo
a embarcar no mesmo caminho.
Freire deixou claro que a definição vai muito além da matemática. Não contam apenas as regras
do estatuto da federação que estabelece número de votos na executiva e no comando das
decisões. O critério será político, ou seja, com base em uma avaliação sobre a viabilidade eleitoral
e o peso dos dois políticos, Izalci e Paula. Ele quer concorrer ao governo. Ela deseja ser candidata
ao Senado na chapa a ser encabeçada pelo senador José Antônio Reguffe (União Brasil).
Minervino Junior/CB/D.A Press

Campanha
por Reguffe

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Aproveitando a onda
O sentimento reinante, hoje, no PL é o de que a
deputada Flavia Arruda assuma a candidatura ao
governo. Os apoiadores da ex-ministra avaliam que
a pré-candidatura de Damares Alves ao Senado
pelo Republicanos é uma boa oportunidade
para o PL lançar um nome próprio ao Palácio do
Buriti. O ex-governador José Roberto Arruda tem
conversado com especialistas de marketing
sobre um possível voo ao GDF.

Presentes

Presidente do
SolidariedadeDF, o exsenador Hélio
José aproveitou
as inserções
do partido na
televisão para
fazer campanha
para o senador
José Antônio Reguffe (União Brasil-DF). Ele disse
que, quando senador, coordenou a bancada do DF
e ajudou a colocar em prática uma proposta de
Reguffe para que todos os parlamentares, durante
um ano, destinassem emendas de bancada para
a construção do Hospital do Câncer do Distrito
Federal. “Foi uma grande ideia. Foi algo que marcou
a minha vida”, disse Hélio José. O partido está
fechado com Reguffe.

PSD/Divulgação

Advogados no
páreo para o TSE

Encontro
feminino

Minervino Junior/CB/D.A Press

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Exposição sobre
combate à pandemia
O Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT) abre,
hoje, a exposição Força-tarefa do
Ministério Público: dois anos de defesa
dos cidadãos na pandemia de covid-19 no
Distrito Federal. Durante o evento, será
lançada a publicação Reflexões, impactos
e perspectivas de atuação da força-tarefa
constituída pelo MPDFT durante a
pandemia da covid-19. A solenidade
começa às 17h, na Promotoria de
Justiça de Brasília II, e será transmitida
pelo YouTube. O objetivo da mostra
é expor a atuação da força-tarefa
coordenada pelo procurador distrital
dos Direitos do Cidadão José Eduardo
Sabo Paes, por meio de imagens,
documentos e objetos.

O plenário do STF
formou, ontem, a lista
tríplice para a vaga de
ministro substituto do
TSE, antes ocupada por
Carlos Mário Velloso
Filho. Os nomes dos
advogados André Ramos
Tavares, Fabricio Juliano
Mendes Medeiros e
Vera Lúcia Santana
Araújo (foto) serão
submetidos, agora, ao
crivo do presidente
Jair Bolsonaro.

A presidente do
PSD Mulher, Roberta
Monzini, realizou,
na noite de ontem, o
primeiro encontro de
candidatas da legenda,
no Kubitschek Plaza
Hotel. O objetivo foi
apresentá-las umas às
outras e oferecer ajuda
às que ainda precisam
estruturar as bases
da campanha.

Dos 81 senadores, apenas
dois têm 100% de presença
nas sessões deliberativas: José
Antônio Reguffe (UB-DF) e
Eduardo Girão (Podemos-CE).

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

SAÚDE / O Distrito Federal está com diversos pontos de vacinação em todas as regiões, até 3 de julho. Ultimo balanço
mostra que a maioria dos pacientes da doença são adultos. no entanto, a enfermidade é mais grave em crianças pequenas

Brasília contra o sarampo
» PABlO GiOvAnni*

Q

uando perdeu o certificado
de erradicação do sarampo
em 2019, o Brasil e as autoridades voltaram a demandar atenção no combate à doença
no país, principalmente após dois
anos da baixa cobertura vacinal,
causada pelo período de pandemia da covid-19. Para incentivar
a imunização de crianças entre
6 meses e 4 anos, a Secretaria de
Saúde do Distrito Federal (SESDF) antecipou, na última semana,

Pablo Giovanni/CB/DA Press

a campanha em Brasília, que segue até 3 de julho.
A nutricionista Thatiana Schiffler, 38 anos, garante que vai aproveitar a campanha para proteger
o filho da doença. “O Bernardo,
para completar a carteira vacinal,
precisa tomar a vacina do sarampo. Ele sabe, mesmo com 4 anos,
da importância de se imunizar,
mesmo não gostando de injeção”,
conta. “Tenho muito orgulho de
não ter deixado nenhuma vacina passar e, por isso, estou, desde segunda, falando para ele que

vamos nos vacinar para tomar a
dose do sarampo na sexta. Quanto mais levarmos nossas crianças
para se vacinar, mais o Brasil volta
a erradicar essa doença”, avalia a
moradora de Águas Claras.
Enfermeiro da unidade básica de saúde (UBS) 1 do Cruzeiro
Novo, Ismael Santos ressalta que
pessoas de outras regiões administrativas vão ao local por ser de
fácil acesso e pelo rápido atendimento. “Muitos pais procuram a
unidade, aqui, para levar os filhos
na parte da manhã, sendo que,
à tarde, é um pouquinho deserto. Sabemos da importância da
imunização contra esse vírus, e
os pais estão vindo em peso. Fico
feliz por contribuir e ajudar em
um serviço gratuito a comunidade”, afirma Ismael.

Dados
Após a invasão no site do Ministério da Saúde em dezembro
passado, informações sobre a situação epidemiológica do sarampo no Distrito Federal em 2021 foram perdidas. A pasta nacional tenta recuperar os dados. No último levantamento da SES-DF, a maioria
dos casos confirmados em 2019 e
2020 tem vínculo com os estados
de São Paulo e Rio de Janeiro. Na
capital do país, a maior parte dos

Programe-se
Atualmente, apenas crianças
entre 6 meses e 4 anos podem
tomar o imunizante. Há postos
de vacinação em todas as
regiões do DF. Os locais são
divulgados diariamente no site
de Secretaria de Saúde do DF.

Vacinação na UBS 1 do Cruzeiro é mais tranquila à tarde
pacientes são adultos entre 20 e 29
anos, com 12 de 16 confirmações
— cerca 75% do total. Em 2019, 273
notificações e 11 diagnósticos. No
ano seguinte, houve 41 suspeitas,
das quais cinco foram atestadas.
Para a infectologista Ana Helena Germoglio, pelo sarampo ser
registrado com casos suspeitos
em maior incidências em crianças de até 5 anos, os adultos, muitas vezes, não chegam a procurar pela vacina, mesmo sendo a
maioria dos pacientes. Segundo a médica, para que haja um

entendimento maior do avanço
da doença no Distrito Federal, é
necessário ter números atualizados para um controle epidemiológico e um direcionamento específico, principalmente por a enfermidade ter capacidade de matar
se não receber o atendimento adequado. “O sarampo é uma doença
infecciosa aguda, que acomete
principalmente as crianças. Apesar de ser uma doença que, na
maioria das vezes, evolui de forma benigna, pode levar complicações graves, como a alteração

do sistema nervoso, respiratória.
Qualquer doença, por mais leve
que seja, que seja imunoprevenível com proteção por meio da
vacina, compensa bem mais do
que qualquer outro tratamento”, alerta.
Ana Helena Germoglio destaca que existem algumas restrições para tomar a vacina contra
o sarampo. “A grande contraindicação é em gestantes e pacientes
imunossuprimidos. Temos vários
locais de vacinação, então, a população pode se imunizar. É uma
vacina barata para o governo e
que salva vidas”, explica a infectologista. Os principais sintomas
são febre, acompanhada de tosse
e/ou coriza e; conjuntivite, com a
presença da mancha de Koplik, o
que caracteriza a doença.
*Estagiário sob a supervisão
de Guilherme Marinho
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A coisa mais bonita que temos
dentro de nós mesmos é a dignidade

JÉSSICA EUFRÁSIO (INTERINA)
jessicaeufrasio.df@dabr.com.br

Eliane Potiguara, escritora

Divulgação

Bares e restaurantes do DF esperam
faturamento de 60% no Dia das Mães
Em um período de arrefecimento da
pandemia no país, a chegada do Dia
das Mães anima o segmento de bares e
restaurantes. Levantamento da associação
brasileira do setor, a Abrasel, prevê
crescimento de 30% no faturamento

das empresas neste ano, em relação
a 2021. Entre as 17 capitais avaliadas,
Brasília se destacou: a expectativa
de lucro nesses estabelecimentos
chega a 60%, na comparação com o
mesmo período do ano passado.

Minervino Júnior/CB/D.A Press

O que elas querem
Os momentos em família típicos da data
comemorativa fazem parte da lista do que as mães
esperam receber neste ano, segundo estudo do
V.Trends. O hub de pesquisa e insights da Vivo
revelou que a maioria delas (56%) quer passar mais
tempo com os filhos, enquanto 39% preferem ganhar
presentes carinhosos, independentemente do custo.

Divisão de tarefas
As jornadas múltiplas que parte considerável
delas precisa assumir diariamente também
apareceu entre as respostas. Uma em cada três
mães entrevistadas afirmou que não gostaria de
fazer atividades de casa na data. Enquanto isso,
31% desejam apenas aproveitar o momento para
cuidar de si mesmas. Na sequência, aparecem
outras opções de presente: chocolates, flores (ambos
empatados com 29%) e itens de tecnologia — de
smartphones (19%) a assistentes virtuais (7%).

Conexões
“A pesquisa reforça como as relações e a
tecnologia estão ligadas: as mães valorizam a
conexão humana acima de tudo e, também,
há um desejo crescente por tecnologia, uma
grande aliada para conectá-las a tudo que é
importante para elas. É nisso que acreditamos
e no que trabalhamos para proporcionar
aos nossos clientes”, afirma Marina Daineze,
diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Novo curso de economia
O Ministério da Educação autorizou o Ibmec Brasília a ofertar mais uma graduação;
desta vez, na área de ciências econômicas. A informação saiu no Diário Oficial da União de
segunda-feira. O curso será o terceiro desse tipo que a instituição de ensino abre em 2022,
além de administração e ciências contábeis. Antes, a unidade contava, exclusivamente,
com especializações, cursos de extensão e serviços de soluções corporativas.
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Além de o Dia das Mães
ser uma data das mais
importantes para o comércio,
o resultado fez aumentar
as expectativas de quem
trabalha no segmento, por se
equiparar aos números da fase
pré-pandemia. A melhora no
cenário teve influência direta
da vacinação massiva contra a
covid-19 e das flexibilizações
que sucederam a diminuição
dos casos, segundo a pesquisa.
Vale lembrar que este Dia das
Mães será o primeiro em que
toda a população a partir dos
5 anos tem autorização para
se imunizar contra a doença.

Perfil mais
procurado
Presidente da AbraselDF, Beto Pinheiro
comenta que ambientes
com perfil mais “familiar”
terão a preferência e
tendem a registrar mais
movimento. Outro
serviço que deve contar
com reforço no domingo
é o de delivery, para
atender à demanda de
quem ainda não está
disposto a sair de casa.
“Fora que muitas pessoas
têm fugido da data em si
para aproveitar melhor
todos os dias desse fim
de semana”, completa.

Diferenciais
Head do Ibmec Brasília, Ricardo Caichiolo comenta que a novidade
atende a uma demanda por formação de profissionais em economia
com uma “abordagem diferente daquela voltada ao mercado de capitais”.
“O conteúdo também versa sobre novas tecnologias, ciência de dados
na área. Nosso principal diferencial para a cidade foi essa abordagem”,
destaca o coordenador-geral de graduação e pós-graduação.

Visitas à mostra do Correio

Divulgação

Vacinação
contribuiu

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

A exposição Brasília 61+1 Anos de História, que reúne
62 capas do Correio Braziliense publicadas em 21 de
abril, continua a atrair visitantes ao Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB), no Lago Sul. Nesta semana,
passaram pelo local a superintendente do ParkShopping,
Natália Santos Vaz; a gerente de marketing, Anna Aimêe;
e o supervisor de segurança do centro de compras, João
Boanerges. A mostra fica disponível até 20 de maio.

EXECUTIVO / Reforma do Centro Educacional Águas do Cerrado custou R$ 4 milhões e se junta a outras entregas do GDF,
que entre 2019 e 2022 ampliou em 345% o número de salas de aula em relação ao período de 2014 a 2018, de acordo com o Buriti

Planaltina ganha moderna escola
Carlos Silva /CB/D.A.Press

» CARLOS SILVA*

O

governador Ibaneis Rocha inaugurou ontem
o Centro Educacional
Águas do Cerrado (CEDAC), no Núcleo Rural Pipiripau, em Planaltina (DF). O prédio, abandonado há nove anos,
estava destinado para ser um albergue e agora dá lugar a uma
escola moderna com capacidade para atender 900 estudantes do ensino infantil ao fundamental, em dois turnos. A obra
se junta a outra entregas do governo, que entre 2019 e 2022
ampliou em 345% o número de
salas de aula no DF em relação
ao período de 2014 a 2018, de
acordo com o Palácio do Buriti.
Após visitar as instalações da
nova instituição de ensino, o governador falou da transformação
feita no local e descreveu sentir
felicidade com a entrega da obra.
“Era um albergue antigo e abandonado; nós transformamos em uma
das mais belas escolas do DF. Tive o
prazer de andar pelas instalações.
Todas são de primeira qualidade.
As crianças estão felizes. Vale a pena trabalhar para a população do

Distrito Federal”, afirmou.
A secretária de Educação do
Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, que também esteve presente
na inauguração, destacou o investimento feito e o apoio parlamentar que fizeram com que a obra
fosse concluída. “O Governo do
Distrito Federal aportou R$ 4 milhões. Também tivemos o deputado Cláudio Abrantes (PSD), que
ajudou com uma emenda parlamentar para equipar a escola”, explica. Segundo a chefe da pasta, a
região de Planaltina recebeu cerca de R$ 16,5 milhões de investimento em infraestrutura e que até
o fim do ano esse montante pode
chegar a R$ 20 milhões.
Também presente no evento, o deputado Rafael Prudente (MDB), presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
(CLDF), que apontou a importância da obra, tendo em vista
o crescimento da população de
Planaltina nos últimos anos. “Há
nove anos a população luta para que esse antigo albergue fosse transformado num complexo
educacional. Ficamos muito felizes; o governo cumpriu com seu
compromisso. Estivemos aqui

Ao lado de parlamentares, Ibaneis Rocha destacou a importância da escola para a cidade
diversas vezes, cobrando e colocando recursos para que essa
obra fosse entregue. A população
de Planaltina, ao longo dos anos,
cresceu muito, então é mais que
fundamental essa inauguração
no dia de hoje”, afirma.
Com área construída de cerca
de 4 mil m², o CEDAC conta com
16 salas de aula climatizadas e

nove espaços de aprendizado.
A escola também é equipada
com laboratórios de ciências e
de informática, quadra coberta,
brinquedoteca, salas de recursos
e apoio pedagógico, entre outros. “As crianças entram e tem
a sensação de estar no melhor
do ensino do país”, disse Cláudio Abrantes.

Mais inaugurações
Ainda na manhã de ontem o
governador também inaugurou
um campo sintético no setor Buritis 2 e uma quadra poliesportiva
na Escola Classe 16, no Condomínio Estância Mestre D’armas IV,
ambos em Planaltina.
O diretor da Escola Classe 16,

Wellington Mesquita, disse que
a entrega da quadra era reivindicação antiga da instituição “Essa obra foi muito sonhada pela comunidade escolar. Quando eu atuava como vice-diretor
aqui, já havia essa reivindicação, e corremos atrás tanto do
governo quanto dos parlamentares para destinar recursos. Hoje está sendo entregue essa obra
que vai agregar não só para atividades físicas, mas pedagógicas e
culturais”, afirmou.
O governador também destacou a entrega do campo sintético,
apontando o investimento de converter lugares abandonados para
o benefício da comunidade local.
“São mais de 50 campos sintéticos
sendo reformados no Distrito Federal. Essa semana nós já entregamos mais dois. Nós queremos
continuar com essas entregas, em
que tiramos regiões abandonadas,
que são, geralmente, estão ocupadas por usuários de drogas e colocamos a favor da comunidade,
colocando iluminação, esporte e
lazer para a população”, pontua.
*Estagiário sob a supervisão
de José Carlos Vieira

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

Sepultamentos realizados em 4 de maio de 2022
» Campo da Esperança
Abner Luiz Soares, 54 anos
Beatriz Guerra Barbosa,
menos de 1 ano
Carlos Alberto Gonçalves
Guimarães, 56 anos
Dilma Silva Alves, 57 anos
Elva Salgado Nora, 95 anos
Ilea De Jesus Barbosa, 87 anos
José Geraldo de Lima,79 anos
José Santos Oliveira, 57 anos

Luz do Céu Batista Renno,
86 anos
Maria José Moreira Oliveira,
82 anos
Mayumi Watanabe Oyama,
57 anos
Nilza Coutinho Steinberg,
90 anos
Sebastião Pereira Lopes,
84 anos
Welton Moreira, 87 anos

» Taguatinga
Agapito Leôncio Bispo,
76 anos
Astrogilda Duarte Teixeira,
87 anos
Bonfim do Carmo Faria,
72 anos
Célia Maria Fiúza, 64 anos
Gilberto Pereira da Franca,
56 anos
João Leônidas de Sales

Valadão, menos de 1 ano
José Augusto da Silva,
46 anos
José Pereira da Silva, 49 anos
Laureane dos Santos Costa,
37 anos
Maria Socorro Gonçalves
de Souza, 88 anos
Olinda Luiz dos Santos,
72 anos
Raimundo Nonato Lima,
60 anos

» Gama
Ernando José Barbosa,
55 anos
Gercino França Pereira,
64 anos
» Planaltina
José Thomaz, 88 anos
» Sobradinho
Fause Abraão Jaber, 74 anos

» Jardim Metropolitano
Elpídio Leite Flores,
70 anos (cremação)
Vanda Marinho
Machado Cerqueira,
68 anos (cremação)
Cherubim Rosa Filho,
95 anos (cremação)
Anizete Alves Neves,
53 anos (cremação)
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Crônica da Cidade
SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

Os jardins
de Amílcar
de Castro
Parece que as 60 esculturas de Amílcar de Castro instaladas nos jardins do
CCBB foram encomendadas especialmente para o espaço. Elas estabelecem
um diálogo muito rico não apenas com
a arquitetura de Niemeyer, mas também
com a espacialidade e com a aspereza
da vegetação do cerrado.
Amílcar cultiva um jardim de plantas
da probabilidade, do aleatório e do acaso.

As 12 carretas que transportaram as 60 peças de Amílcar de Minas Gerais para Brasília pesavam mais de 250 toneladas. Mas,
insolitamente, as esculturas passam a impressão de leveza. E esse efeito é provocado
pelas únicas duas intervenções que ele faz
no ferro: os cortes e as dobraduras.
O poeta e crítico Ferreira Gullar foi implacável com a arte contemporânea. No
entanto, ele escreveu alguns dos melhores textos sobre Amílcar, amigo e colega do
movimento neoconcreto. O artista plástico desenhava na folha em branco e, em seguida, recortava o desenho e o dobrava. No
ato, surgia a terceira dimensão.
Segundo Gullar, Amílcar trabalha com
grossas chapas de ferro e a forma é o próprio ferro, que, à força de cortes e dobras,
ultrapassa a condição de matéria muda: “A

placa opaca e densa é a negação do significado e a possibilidade dele: nela o artista insere a sua ação transformada, sua fala
possível, que tanto é resposta quanto indignação. É uma nova idade do ferro. Amílcar
atua tensamente entre a placa anônima e
a figura: deixar a placa intocada é não falar:
transformá-la em castelo, cavalo ou gente
é dissipar-lhe o mistério”.
Gullar enfatiza que se observarmos o
caminho percorrido por Amílcar em quase
trinta anos, veremos que ele se atém a uns
poucos e mesmos elementos, sem se afastar de sua proposta básica e radical: “o plano e a ruptura do plano que abre o espaço”.
Ao convidar grandes artistas do modernismo para fazer intervenções na arquitetura de Brasília, Niemeyer queria
que a arte estivesse presente na cabeça

DIA DAS MÃES / Consumidores devem gastar 50% a

dos que tomam as decisões sobre o país.
Talvez ele tivesse sido um tanto ingênuo.
No entanto, a arte permanece viva como
espaço simbólico e utópico do melhor
que poderíamos ser.
É pena que esse projeto da Brasília original tenha sido interrompido pelo regime militar e por governos democráticos
de poucas luzes. A cidade-parque é muito
adequada ao diálogo e à interação com a
arte contemporânea, que é, muitas vezes,
uma arte ambiental. Talvez em outra cidade ela soe deslocada, mas em Brasília a arte contemporânea está em casa.
O grupo Udigrudi construiu uma série
de brinquedos musicais para uma exposição, que ocupou o espaço do CCBB, o Diversom, com esculturas sonoras interativas. As crianças escorregavam, escalavam

ou pisavam e produziam sons musicais.
Era uma experiência muito inventiva que
deveria ter sido incorporada ao espaço de
maneira permanente, como um patrimônio da cidade, pois o CCBB é um espaço
muito frequentado pelas crianças.
Por isso, é preciso saudar a iniciativa
do CCBB de trazer obras de Amílcar de
Castro e de Hélio Oiticica para Brasília. A
cidade deveria renovar, constantemente,
o acerco de arte contemporânea. Brasília
poderia ser uma Inhotim em ponto grande e ter ainda mais atrações para a vida
cotidiana e para o turismo, sem prejuízo
de nenhuma de suas outras funções. As
esculturas ficam muito bem no CCBB,
que, na verdade, é um grande parque,
transpassado pela vegetação do cerrado,
dentro da cidade-parque.

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

mais neste período.”A cadeia produtiva está funcionando
100%”, afirma Sebastião Abritta, presidente do Sindivarejista

Otimismo com as
vendas este ano
» RENATA NAGASHIMA

S

e, para o comércio, o Dia
das Mães é a segunda
melhor data para o comércio, para o consumidor, a data marca o momento
de homenagear a mulher que
o trouxe à vida ou lhe mostrou
o mundo. No Distrito Federal, a
estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF) é que os

consumidores gastem até 50%
a mais que o ano passado com
os mimos para as mães. O valor médio do presente deve saltar de R$ 114,96 para R$ 174,95.
A expectativa do comércio
é que as vendas cresçam até
19%, o que representa um aumento de 5% em relação ao ano
de 2021, de acordo com um levantamento feito pelo Sindicato
do Comércio Varejista (Sindivarejista). “A cadeia produtiva, ao

contrário do ano passado, agora
está funcionando 100% e o pior
da pandemia já passou, não há
mais lockdown e as pessoas estão podendo sair sem máscara
e isso deixa o consumidor mais
otimista para sair às compras”,
explicou Sebastião Abritta, presidente do Sindivarejista.
Se alguns preferem surpreender a mãe, a militar Mariana de
Lima Esteves, 24 anos, fez o movimento oposto. Levou a mãe
Informe Publicitário

Isabel Rodrigues, Rafaela Turquye e Margonete: dia de presentes
Carlos Vieira/CB/D.A Press

Rosângela Soares Lima, 52, para
lanchar e, em seguida, para escolher o presente exatamente como
queria. “Vimos sapatos e escova de cabelo, coisas que ela realmente vai usar. Nada de panela!”,
brincou. “Eu quero ficar bonita”,
completou a mãe.
Apesar de gostar de fazer surpresa, a jovem esse ano optou
por comprar o presente com
a mãe para a escolha certeira.
“Compra surpresa, às vezes, não
é o que agrada tanto. Então, como ela merece o melhor, nada
mais juntos que ela mesma escolher”, afirmou Mariana. O segredo para conseguir um bom presente, e em conta, para a militar
é pesquisar. “Olhei bastante antes, vi várias coisas e achei promoções muito boas.”
Apesar da inflação, mas com
crescimento registrado nas vendas da Páscoa, cerca de 57% dos
lojistas entrevistados pela Fecomércio acreditam que as vendas para o Dia das Mães este
ano serão melhores do que no
ano passado e apostam em um
aumento efetivo nas vendas de
26% em relação a 2021. Em termos de faturamento, a data só
perde para o Natal.
A funcionária pública Eduarda Santos Bernardes, 27, neste
ano vai homenagear a avó, afinal,
mãe é quem cria. “Mesmo tendo
minha mãe, mas foi minha avó
que me criou desde pequena. Ela
é o meu referencial em tudo”, disse. Na hora de escolher o presente de Dia das Mães e de aniversário, já que as datas são próximas,
ela optou por algo que fosse útil
e que a avó estivesse precisando.
“Eu comprei uma sandália confortável, pois ela tem problema
no pé. Acho que vai gostar bastante”, contou.

Criatividade
Economista do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
(Ibmec), William Baghdassarian
reforça que o segredo é ter consciência na hora de comprar um
presente compatível com a sua
renda. “O grande problema é
que as pessoas, às vezes, querem dar um presente, que a mãe
certamente merece, mas o presente é incompatível com o que
essa pessoa ganha. Aí acaba ficando apertada o ano todo. Então, a maior dica é dar um presente que seja compatível com
o que você ganha, porque não
adianta também se apertar demais e depois ficar prejudicado
com isso”, explicou.
Baghdassarian aconselha que
uma boa saída é ser criativo na

Mariana de Lima com a filha Rosângela: presente confortável
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Eduarda Santos prepara uma surpresa para a vovó
hora de presentear. “Uma demonstração de amor ou uma
presença maior na vida da mãe
é muito mais importante que o
presente”, afirmou. Por isso, para o economista, nesse momento
de inflação alta, é uma boa oportunidade para que as pessoas repensem o que seria mais significativo para as mães, além de coisas materiais. “Às vezes, a pessoa
pode fazer algo que a mãe gosta,
como um prato ou um ato de carinho. Eu acho que o gesto é muito mais importante do que o valor
do presente”, completou.
Apesar de terem preparado
uma surpresa para o Dia das
Mães, as estudantes Isabel Rodrigues, 25, e Rafaele Turque, 17,
decidiram mimar a mãe Margonete Rodrigues, 49, mais um

pouco. “Ela disse que queria roupa, então trouxemos ela para escolher. Mas eu comprei um presente surpresa para o dia mesmo. Minha mãe ama receber presente e eu amo vê-la feliz”, disse
Isabel. “Eu gostei de vir, porque
eu escolhi o que gosto, já experimentei. E quis algo bem básico mesmo”, afirmou a advogada.
Margonete é a típica mãe que
ama agradar os filhos e dá a cada momento simples, motivo para se fazer uma festa. Agora, é a
vez de as filhas homenagearem
a mãe. “Ela gosta de comemoração. É aquela pessoa que para
tudo e todo mundo arruma uma
mesa especial. Tudo é festa com
ela. Então é legal, nessa data, a
gente poder fazer por ela também”, acrescentou Rafaele.

Felipe Soares/Divulgação
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A MEDITAÇÃO
QUE AJUDA A CURAR
A PSICANALISTA NEIVA FERNANDES LANÇA, AMANHÃ, O LIVRO ESTÁ TUDO BEM DO JEITO
QUE ESTÁ, SOBRE O PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ESTRESSE BASEADO EM MINDFULNESS
Saiba mais

» ANA MARIA POL
» JOSÉ CARLOS VIEIRA

T

édio, irritação, ansiedade, dificuldade de concentração e medo são algumas das emoções que fazem parte do
cotidiano de brasilienses e, muitas vezes, dificultam a clareza mental e emocional.
Uma das soluções que têm caído no gosto popular é a meditação mindfulness. A palavra
que pode ser traduzida como “atenção plena”,
é a prática de se concentrar completamente
no presente. Em atenção plena, as preocupações com o passado e o futuro dão lugar à
uma consciência avançada do “agora”, que
inclui a percepção de sentimentos, sensações
e ambiente. Sob a proposta de ajudar todos a
manejarem seu estresse meditando, e respirando em prol de uma vida mais saudável,
a psicanalista Neiva Fernandes lança, amanhã, o livro Está tudo bem do jeito que está.
A obra traduz o programa de meditação
on-line mindfulness, oferecido pela Sociedade Vipassana de Meditação, com o intuito de
apresentar a técnica e os benefícios advindos
da prática. “Traduzimos oito capítulos do
programa, que mostra a técnica desde o início, para quem nunca meditou, até os passos mais avançados, destinado aos que já
têm experiência no método”, destaca Neiva.
Ao Correio, a psicanalista explicou sobre os
benefícios, dentre eles, a redução do estresse,
proteção do cérebro devido ao retardamento do envelhecimento das células e o desenvolvimento de determinadas patologias associadas à velhice; a melhora das relações
interpessoais; e o aumento da imunidade.
“A meditação é conceituada como um treinamento mental que fazemos para estarmos
presentes no aqui, no agora, sem julgamento
ou críticas, por meio da respiração e do foco
na meditação”, diz.
Neiva conta que começou a buscar a prática em 2008. “Depois, me dediquei para me
tornar professora de meditação, estudei fora,
nos Estados Unidos e na Europa, para fazer
cursos acerca da prática meditativa”, conta. Foi então que a psicanalista decidiu democratizar o conhecimento e fazer com que
mais pessoas conhecessem a técnica. “A meditação fez uma diferença grande na minha
vida, e então veio a missão de defendê-la espalhando a todos aqueles que pudessem a
acessar”, conta. Hoje, ela é uma das professoras certificadas mundialmente para ensinar essa meditação no Brasil e no mundo.

O que te motivou a escrever
Está tudo bem do jeito que está!?
Foi toda a minha experiência no trato do
estresse dentro do Programa de Redução do
Estresse baseado na meditação mindfulness.
Toda a minha formação dentro da meditação
me trouxe uma expertise ímpar no ensino da
mesma e entendi haver chegado a hora de
compilar todos esses elementos juntos no livro.
Quais são os benefícios dessa prática?
Trata-se de um treinamento para que tenhamos um estilo de vida mais saudável, ao
viver, lidar com emoções ou com processos
de dificuldades. Então temos como benefício principal essa ancoragem do aqui e agora,
a saída das ruminações do passado, a busca
pelo futuro, e nos conectarmos mais no momento.Tende a trazer mais calma, relaxamento, as pessoas aprendem a lidar melhor com o
seu dia a dia, além de ajudar em quadros depressivos, insônia e ansiedade. São benefícios
muito profundos, vários fatores acontecem
no nosso corpo e mente quando meditamos.
Qual a evidência que temos
de que a técnica funciona?
Desde 1979, a meditação mindfulness é
pesquisada. Um sistema em Boston foi criado e, a partir dali, um grupo de profissionais
da área da medicina começou as buscas
científicas com o intuito de comprovar as
eficácias, os benefícios da prática meditativa para o ser humano, a mente e o corpo.
Então hoje, dezenas de milhares de pesquisas acerca de como a meditação trabalha a
plasticidade cerebral, como pode modificar
o cérebro quimicamente, para ajudar na regulação da saúde e bem estar.
O que acontece com o
cérebro durante a prática?
A plasticidade cerebral é a ideia de que
o cérebro se renova. Nossa respiração alcança o cérebro e entra em contato com o

Saiba mais sobre
mindfulness

A prática
meditativa atua
como ferramenta
essencial para
ajudar na travessia
dessas crises tão
intensas que temos
vivenciado"

A prática de mindfulness tem
aproximadamente 2600 anos e foi
adaptada para a moderna medicina por meio do trabalho pioneiro do
Dr. Kabat-Zinn, PhD, no Centro Médico da Universidade de Massachussetts. Em 1979, Kabat-Zinn fundou o
Mindfulnessbased Stress Reduction
(MBSR) para ajudar as pessoas a
conviverem melhor com estresse, dores ou doenças. Numerosas pesquisas
demonstram eficácia da técnica de
mindfullness no suporte terapêutico de pacientes com dor crônica, depressão, ansiedade, insônia e outros.

Neiva Fernandes,
psicanalista

Conheça a Sociedade
Vipassana de
Meditação
A Sociedade Vipassana de Meditação (SVM) é uma organização
sem fins lucrativos, não religiosa e
não sectária, dedicada a prática e
aos ensinamentos da meditação Vipassana, também conhecida
como meditação da plena atenção ou mindfulness. Os primeiros cursos
de meditação Vipassana
promovidos em Brasília
aconteceram para amigos
próximos, em 2006, na casa do atual presidente, Régis
Guimarães. A resposta das pessoas aos cursos foi tão positiva
que naturalmente foram surgindo
mais e mais interessados. Em 2008, a
SVM realizou seu primeiro retiro e em
2009 começou a tomar o formato que
tem hoje, com cursos, grupos de meditação.Para conhecer mais, acesse:
https://sociedadevipassana.org.br

sistema nervoso, que articula uma mudança química trazendo, ao invés de entrar em
contato com o sistema simpático e carregar a adrenalina, que é o hormônio do estresse, ativa o outro lado do sistema, que é
o parassimpático. Ele trabalha com outros
neurotransmissores como a dopamina, que
são responsáveis pelo amor, calma, alegria e
bem estar. Então a meditação faz uma espécie de renovação a partir das respirações. As
pessoas que meditam tendem a desenvolver uma melhoria no campo da consciência, na tomada de decisão. Isso porque no
córtex pré frontal, acontece uma mudança,
tudo em decorrência da nossa respiração.
O que caracteriza a
meditação mindfulness?
A meditação mindfulness é caracterizada
pelo foco na respiração. Ela é focada no seu
eu de plena atenção, que é a consciência, a
presença no aqui e agora. Por meio da respiração. Não existe respiração de ontem, ou
de amanhã. A respiração se dá no momento
presente. Então é uma garantia de estarmos
na presença de nós mesmos. Existem outros
tipos de meditação, mas têm outros focos.
Por que a preocupação com o corpo vem
acompanhada com o cuidar da mente?
Mente sã, corpo são, já dizia um antigo
ensinamento. Ao cuidarmos da nossa mente, estamos trabalhando também o cuidado com o corpo, pois o mesmo carrega todas as inscrições dos eventos que ocorrem
na mente, psicossomatizando tudo o que o
sistema emocional não consegue resolver.
E precisamos aprender a tratar melhor esta relação íntima entre mente e corpo para
termos uma vida mais saudável.
Como saber se esse tipo de
meditação é a mais adequada?
A meditação mindfulness é proposta para todos, inclusive crianças. Temos o programa de atenção plena para as escolas, onde
levamos a prática para professores e eles

levam para seus alunos. É algo trabalhado
desde a infância, até a velhice.
Nesses tempos pandêmicos,
as doenças mentais agravaram
a crise em que vivemos, como
podemos mitigar essa situação?
A prática meditativa atua como ferramenta essencial para ajudar na travessia
dessas crises tão intensas que temos vivenciado. Ao meditar, alcançamos estados mais
equilibrados na mente e no corpo, conduzindo-nos a uma vida mais equilibrada e
dando-nos a condição de enfrentarmos os
estresses de um lugar consciente e presente.
Vivendo na plenitude do momento presente, criamos condições mais assertivas para
esses enfrentamentos comuns no dia a dia.
“A dor é natural. O sofrimento é
opcional.” Você destaca essa frase em
seu livro, mas como trabalhar essa
cura num mundo tão corrido, que nos
cobra atenção a cada segundo?
Muito importante esta compreensão de
que a dor nos visita a todo momento e,
muitas vezes, somos inábeis em lidar com
a mesma gerando o sofrimento. Podemos

Serviço: Lançamento do livro Está
tudo bem do jeito que está
Aberto para todos os públicos
Data: amanhã, 6 de maio
Hora: 19h às 22h
Local: Sociedade Vipassana de
Meditação, na SGAN 909 Norte

decidir pela tomada de consciência e pela
aceitação e o manejo da dor ou podemos
optar por nos entregarmos a ela, apegandonos a tantos processos que desencadeiam e
ampliam o sofrimento.
Como posso inserir a meditação e o
autocuidado na minha rotina diária?
Encontrando um tempinho no dia para
parar e se autocuidar, observando-se, abrindo espaços internos pela respiração, enfim
meditando. O Programa de Redução do Estresse oferece essa oportunidade de construirmos esses momentos no nosso dia a dia.
Pesquisas mostram que um hábito é formado
em 21 dias. Assim, se nos dedicarmos à prática por este tempo seguido, já teremos uma
base boa para regularmos este auto cuidado.
É simples, basta dedicação, foco e disciplina.
Fale sobre a Sociedade Vipassana de
Meditação. O que é, como funciona?
É uma sociedade sem fins lucrativos, não
religiosa, que trata de divulgar e promover a
meditação mindfulness.Temos cursos de meditação para iniciantes e estamos fazendo retiros, meditação em grupo para jovens. É uma
sociedade voltada ao voluntariado, nos colocarmos diante da comunidade, trabalhando, ensinando e promovendo a meditação.
De que forma a meditação
pode ajudar no envelhecimento?
À medida que vamos meditando, vamos
adquirindo essa expertise em prática e trabalhando bem o condicionamento do corpo. Ele vai ganhando benefícios e há uma
aceitação melhor ao que acontece no corpo, dos momentos de dificuldade que a velhice nos trás. Muitas pessoas têm dificuldade em atravessar a velhice. E as pessoas que
meditam levam essa qualidade de vida. Faz
bem pra saúde psíquica, para o corpo, e para wtodo esse entendimento de envelhecer
com qualidade de vida, de forma ajustada à
realidade de cada momento, seja na juventude, na idade adulta, na velhice. Vamos encarando e lidando melhor o que nos acontece, com mais equilíbrio, flexibilidade, ajuste.
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Tome Nota

Isto é Brasília

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

CURSOS
Monitoria
A Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC)
está com inscrições abertas
para a seleção de estudantes
voluntários para apoiar a realização da 74ª Reunião Anual
da SBPC, que ocorre de 24 a 30
de julho. Alunos do Instituto
Federal de Brasília (IFB) têm
até 16 de maio para se candidatar à monitoria, a qual selecionará 300 estudantes. Inscrições e informações em https://
bit.ly/3MJfRyB.
Aposentadoria
A Fundação Getúlio Vargas
(FGV) está com vagas abertas para o curso on-line sobre
como planejar a aposentadoria.
Com carga horária de 10 horas,
pretende ensinar sobre a importância de se programar para o
período da vida pós-trabalho,
além de métodos para se planejar. Ao concluir as aulas com
nota 7 ou mais, será possível
emitir uma declaração de participação. Para mais informações:
https://bit.ly/3kuqjy6.
Criação de sites
A Fundação Bradesco está oferecendo um curso grátis sobre
como criar um site simples
usando HTML, CSS e JavaScript. Com duração de somente
2 horas, o objetivo é fornecer
informações para trabalhar
com desenvolvimento para a
web. Para ver mais informações ou se matricular, acesse:
https://bit.ly/39yO7yz.
Língua inglesa
Com experiência no exterior, o
professor Francisco H. de Paula
ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas
incluem apostilas e saem por
R$ 50, a hora, para um estudante, ou R$ 80, para duas pessoas.
Informações: fpaula2@hotmail.
com ou 9 9934-0926.
e-Sports
O Engeneering eSports traz o
evento “Behind the Curtains”
para aqueles aficionados pela
modalidade eletrônica dos
esportes. Na temática de um
seminário, o projeto ocorre de
maneira gratuita em 20 de maio,
no Clube de Engenharia de Brasília, e contará com programação
das 9h às 18h. É possível participar do evento de forma remota
ou presencial. Saiba mais em:
esports.engeprosa.com.

Desligamentos
programados
de energia
Não haverá desligamento
programado.

OUTROS
Show gratuito
Entre hoje e domingo, o Pátio
Brasil recebe o 15º Salão do
Artesanato. O evento marca o
início das comemorações pelos
25 anos do shopping, com programação até o final do ano.
Nesta semana, a atração principal é o show de Luiza Possi e
Zizi Possi, no domingo, às 18h,
em homenagem ao Dia das
Mães. Saiba mais em: salaodoartesanato.com.br.
Drift
No próximo domingo, o Ferrari
Kart recebe os melhores pilotos
de drift do Brasil para dar início à Temporada 2022 do Campeonato Brasiliense de Drift. O
evento, que vai das 9h às 19h,
tem na programação treino
livre, qualify, classificatória,
batalhas e a carona radical. O
ingresso único custa R$ 41 pela
meia solidária, mediante a doação de um quilo de alimento
não perecível. Mais informações
em https://bityli.com/VtOILv.
Exibição
O Casapark recebe a mostra
Amor aos montes — Oferendas, com obras dos artistas
visuais André Ventorim, Lelo,
Lynn Carone e Marcia Bandeira.
Promovida pela Galeria Casa,
a exposição propõe o tema da
maternidade e da fertilidade. A
mostra, na Livraria da Travessa,
está disponível até 29 de maio,
com entrada gratuita. A visitação é de terça-feira a sábado,
das 14h às 22h, e; nos domingos,
das 12h às 20h.
Audiovisual
Desde março até o fim de
2022, o Vamos ao Cinema terá
oficinas de produção audiovisual com smar tphones,
elaboração de projetos culturais, introdução ao design
para redes sociais e de introdução ao jornalismo cultural. Em virtude da pandemia,
as oficinas são on-line, e os
encontros presenciais ficarão
restritos à produção dos cur-

tas-metragens. Neste primeiro
semestre, participam escolas
de São Sebastião, Gama, Paranoá e Santa Maria, além de
uma escola de Teresina. Os
filmes produzidos passarão
por votação popular e ficarão
disponíveis no site do projeto
e no canal no YouTube. Siga as
redes sociais e saiba mais: linktr.ee/projetovamosaocinema.
Xadrez
O CCBB está com a exposição
Playmode em cartaz. São 44
peças — muitas interativas —
de artistas dos Estados Unidos, da França, da Grécia, do
Japão, dentre outros. Durante
a mostra, o visitante cruza três
grandes eixos: modos de desconstruir, de modificar e especular; Modos de participar e
de mudar; e Modos de transformar, de sonhar e de trabalhar. A exposição vai até 6 de
junho, com entrada gratuita. Os
ingressos podem ser adquiridos
pelo site do CCBB.
Diálogos contemporâneos
O projeto literário Diálogos
Contemporâneos retornou ao
Distrito Federal, com apresentação de obras literárias
de grandes escritores do país,
além de uma reflexão e busca de novas perspectivas para
o Brasil. A programação vai
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, sempre
às 19h. Para mais informações
https://bit.ly/3F7YTY6.
Ferrock
Está acontecendo a 37ª edição
do Festival Revolução e Rock
(Ferrock) em escolas de Ceilândia. O evento vai até 21 de maio
no Centro de Ensino Fundamental 25, na Escola Classe 45 e na
Escola Técnica de Ceilândia, com
vários grupos tocando em turnos diferentes. Mais informações
pelo telefone 9 9267-7146.
Comédia
Amanhã, o comediante Victor
Camejo apresenta o espetáculo
de stand up Política para leigos
— tudo que você precisa para
brigar no grupo da família. O
show será no Teatro da Caesb,
às 21h. Os ingressos custam R$
90 a inteira, R$ 45 a meia, R$ 50
para o ingresso solidário e para
uma promoção de compre um
e ganhe outro. Saiba mais em
https://bityli.com/neRlmc.

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

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

Ed Alves/CB/D.A Press

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

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

grita geral

Grandalhão do Zoo
O elefante-africano Chocolate (foto), que vive no Zoológico de Brasília com a fêmea Bela, é um dos
grandes atrativos do local — principalmente, considerando que o macho adulto pode chegar a três
toneladas. A espécie é considerada ameaçada de extinção, segundo a União Internacional para a
Conservação da Natureza. Atualmente, exemplares selvagens habitam regiões da Africa do Sul ao Saara.

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

» Destaques

#istoebrasiliacb

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Odontologia

/correiobraziliense

» O Centro Universitário
Icesp oferece
atendimento
odontológico gratuito
para a comunidade.
A Clínica Escola de
Odontologia faz o serviço
com estudantes do
curso de odontologia,
com supervisão
de professores
especializados.
Os atendimentos são
feitos de segunda a
sábado, das 8h às 12h
e das 18h às 22h, no
campus do Icesp em
Águas Claras. Para
mais informações,
entrar em contato
pelo número
(61) 9 8613-9751.

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

@cbfotografia
@correio

O tempo em Brasília
Muitas nuvens com
possibilidade de
chuva isolada

Umidade relativa
Máxima 90%

Mínima 40%

A temperatura

Fotografia
» A Fundação Bradesco
está com matrículas
abertas para o curso
de fotografias com
dispositivos móveis.
Com carga horária
de 8 horas e
composto por seis
aulas, o projeto
pretende ensinar sobre
criação e edição de
imagens pelo celular,
além de tirar fotos
em boa qualidade
com o aparelho.
Para mais informações
e inscrição:
https://bit.ly/3vBkZiI.
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grita.df@dabr.com.br (cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)

CRUZEIRO

SAMAMBAIA

ESTRUTURA INSUFICIENTE

PARQUINHO QUEBRADO

O aposentado Edson Braziellas, 61 anos, morador do
Cruzeiro, entrou em contato com a coluna Grita Geral para
relatar problemas com o parcão da cidade. “Há lâmpadas
queimadas e poucos bancos e mesas, apesar do bom espaço.
Este é o único na redondeza que atende a demanda canina
e, por isso, precisa de mais estrutura”, pede. Segundo Edson,
o problema se agrava a partir das 17h30, quando o local é
ocupado por mais gente, e mais cães, claro.

O parquinho infantil da Quadra 101 de
Samambaia está degradado e abandonado,
denuncia a estudante Tahiara Beatriz Weslian
Oliveira, 21 anos, moradora da região. “O parquinho
foi feito há mais de 15 anos e nunca houve uma
manutenção por lá. Está horrível: tem muito lixo,
fezes e caco de vidro. Não tem espaço seguro para
as crianças brincarem e nem mesmo uma quadra de
esportes próxima”, protesta a leitora do Correio.

» Por meio de nota oficial, a Administração Regional do
Cruzeiro informou que tem atendi do todas as demandas
de acordo com as possibilidades, relatando uma
manutenção no parcão, em 28 de abril. O texto ressalta
que é de conhecimento da administração a necessidade
de outros locais com a mesma finalidade que aguardam a
construção. De acordo com o órgão, tais obras devem ocorrer
“brevemente”, mas sem estabelecer data para as melhorias.
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» A Administração de Samambaia informou, em
nota oficial, que a manutenção de quadras
poliesportivas e parquinhos vem sendo realizada
conforme cronograma de trabalho estabelecido
em virtude do registros da Ouvidoria, baseado em
levantamento sobre os equipamentos públicos
existente nas cidades.
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BRASILEIRÃO SUB-20
O Cresspom foi mais um time do Distrito Federal a estrear
com vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. As Tigresas do
Cerrado enfrentaram o Goiás, no Colinas de Anhanguera, em
Santana de Parnaíba (SP), e venceram por 1 x 0, pulando para
a liderança do Grupo E. O futebol candango terá sequência na
competição nacional hoje. Às 20h30, o Minas Brasília tenta
manter os 100% de aproveitamento na chave A contra o São
Paulo, no estádio Gabriel Marques Silva.

LIGA DOS CAMPEÕES A menos de 200 dias da Copa, heróis brasileiros dos finalistas do torneio ampliam certeza no meio e dúvida
no ataque da Seleção. Talismã do Real, Rodrygo pressiona Tite. Trunfo do Liverpool, Fabinho se consolida como sombra de Casemiro
GABRIEL BOUYS/AFP

Certo
por
linhas
tortas
Rodrygo não sente o peso
da camisa do Real nem na
Champions League: 10 gols e
seis assistências em 26 jogos
no torneio continental

MARCOS PAULO LIMA

A

menos de 200 dias do
início da Copa do Mundo, em 21 de novembro,
no Qatar, os dois times
classificados para a final da Liga
dos Campeões da Europa, em 28
de maio, no Stade de France, em
Saint-Denis, na França, ajudam
o técnico da Seleção Brasileira
a consolidar soluções e resolver
pendências na convocação.
Na terça-feira, Tite viu o volante Fabinho, reserva do intocável Casemiro, assumir o papel
de protagonista na vitória de virada do Liverpool por 3 x 2 contra o Villarreal. Ontem, foi a vez
de Rodrygo usar dois gols improváveis em dois minutos, ambos nos acréscimos, para forçar
a prorrogação no Estádio Santiago Bernabéu e ressuscitar o Real
Madrid em mais um duelo épico
com o Manchester City.
A trupe de Pep Guardiola havia vencido a primeira partida
por 3 x 2 e abriu 1 x 0 na capital
espanhola, ou seja, acumulava 4
x 2 no placar agregado. Quando a
classificação parecia questão de
tempo, Rodrygo entrou em cena
no lugar de Toni Kroos e mudou

a história da partida com uma
virada épica antes do apito final.
No tempo extra, Rodrygo sofreu
pênalti e o centroavante Benzema cobrou com perfeição para
fazer 3 x 1 e confirmar a presença
do clube recordista de troféus na
disputa pela 15ª Orelhuda.
Adversários na decisão da
Champions League, Fabinho e
Rodrygo vivem momentos opostos na Seleção Brasileira. O volante comandado por Jürgen Klopp é nome certo. Dificilmente
deixará de ser o estepe de Casemiro na relação de 23 ou de 26
jogadores. O atacante do Real
Madrid vive um drama. Concorre em um setor congestionado.
Tite tem opções a rodo para
o ataque. A maioria, pontas. Rodrygo é diferente. Joga pelos lados, mas também tem característica de nove, uma das maiores
carências do Brasil. Na partida de
ontem, ele resolveu o a semifinal
em dois lances de oportunismo,
no papel de centroavante, nas
assistências de Benezema e de
Asensio. Aos 21 anos, foi perfeito.
Em fase de acabamento na
definição dos atacantes para a
Copa, Tite tem o imprescindível Neymar, além de: Rodrygo,

“Estou trabalhando
“A sensação de
para ir à Copa. Sei
estar tão perto
que trabalhando
de conseguir e se
bem no Real,
sentir controlado
eu aumento as
pelo adversário nos
minhas chances de últimos 10 minutos
ir ao Qatar”
é difícil de aceitar”
Rodrygo, atacante do Real

Guardiola, técnico do City

Raphinha, Richarlison, Gabriel
Jesus, Gabriel Barbosa, Matheus
Cunha, Antony, Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Everton
Cebolinha no radar. É impossível acomodar todos eles na lista
final. Daí a relevância da atuação
individual de Rodrygo ontem, no
Estádio Santiago Bernabéu.
O menino da Vila tem uma
relação de amor com a Liga dos
Campeões. São 10 gols em 26
exibições no principal torneio
de clubes do mundo. A maioria
vindo do banco de reservas. Fez
até hat-trick na primeira temporada em um triunfo contra o Galatasaray na primeira temporada

dele com a camisa do Real Madrid. “Deus, obrigado por sempre olhar para mim. Eu me sinto
abençoado”, escreveu Rodrygo
nas redes sociais depois do fim
da partida na Espanha.
Na saída do gramado, atribuiu
a virada à magia do clube. “Não
tem explicação. São coisas que só
acontecem no Real Madrid. Essa
camisa ensina a gente a lutar até
o fim, a não desistir. Depois que
a gente tomou 1 x 0, eu olhei para o escudo e falei: ‘Podemos virar, já viramos outras vezes”. E foi!
Tentei chamar os companheiros,
incentivar, disse que viramos outras vezes e poderia ser igual”,

afirmou ao canal TNT Sports.
Rodrygo também falou sobre
a possibilidade de figurar na convocação de Tite. “Acho que estou trabalhando para isso. Estou muito feliz pelo momento
que vivo. Sei que indo bem no
Real Madrid, aumentam muito
as chances de ir para a Seleção.
A Copa do Mundo está bem perto, sei que posso ajudar. Agora é
continuar essa sequência, ajudando, para estar lá no Qatar”,
apontou Rodrygo, emocionado.
Foi um dos dias mais felizes da
minha vida, profissionalmente.
Poder entrar e mudar a partida,
fazer os dois gols”.

Alegria e frustração
Tricampeão da Champions
League como técnico à frente do
Milan (2003 e 2007) e do Real Madrid (2014), Carlo Ancelotti está
de volta à final pelo time merengue. O italiano explicou por que
conseguiu virar a partida diante
do favorito Manchester City. “Todo mundo achou que o jogo tinha acabado, um pequeno detalhe foi suficiente, o gol de Rodrygo. Além disso, tivemos sacrifício,

sorte e energia”, enumerou.
“A grande virtude deste clube,
não só este ano, é não se render
nunca. Até o fim, vamos Real, essa é a chave”, disse à plataforma
Movistar+ o volante Casemiro.
Vice-campeão no ano passado contra o Chelsea, Pep Guardiola frustrou mais uma vez a
torcida do Manchester City. Tinha a vaga à final nas mãos e deixou escapar.
“Esta sensação de estar tão
perto de conseguir e ainda nos
últimos 10 minutos se sentir tão
controlado pelo adversário é difícil de aceitar. Então eles cobraram o pênalti e tudo acabou”, lamentou o técnico, referindo-se
ao lance crucial em que o zagueiro Rubem Amorim derrubou Rodrygo dentro da área e Benzema
decidiu a partida. “Temos que
nos recuperar, nossos jogadores
deram tudo. Estávamos perto,
mas não foi possível, essas coisas
acontecem no futebol”, encerrou
um perplexo Guardiola.
Real Madrid e Liverpool decidirão o título pela terceira vez. Os
Reds triunfaram em 1981. Os galáticos, em 2018. Os dois clubes
ostentam 19 taças: 13 da trupe
merengue e seis do clube inglês.

JUDÔ

Bianca Reis ganha ouro no Sul-Americano
VICTOR PARRINI*
Brasília é ouro no judô.
Ontem, a judoca brasiliense
Bianca Reis, de 17 anos, subiu
ao tatame dos Jogos Sul-Americanos da Juventude-2022, em
Rosário, na Argentina, e voltou
a conquistar uma medalha de
ouro para o Brasil.
Campeã pan-americana
sub-18 e sub-21 na categoria
57kg, a judoca da capital federal enfrentou grandes desafios
até subir ao lugar mais alto do
pódio. Ela competiu acima de
seu peso (63kg) e enfrentou
adversárias teoricamente mais
fortes. Bianca, porém, não

se intimidou e venceu todos
os três combates por ippon,
sobre a venezuelana Antonella Ludena, a chilena Constanza Pereza, além da peruana
Luciana Julca.
“Consegui fazer as coisas que
eu estava treinando, tem sempre
o que corrigir, vou olhar minhas
lutas depois. Mas, consegui
botar meu ritmo, meus golpes,
fiz lutas boas. Já tinha lutado
com a peruana no Pan (no mês
passado), não esperava que fosse ser tão rápido, mas foi uma
final boa”, avaliou a brasiliense.
Bianca Reis e a delegação
brasileira retornam ao país na
amanhã, quando darão sequên-

cia aos treinamentos para as
próximas competições.
Em meio à euforia pela conquista de mais um ouro, a brasiliense não terá tempo para
baixar a guarda. Ela participará
do Mundial Gymnasiade, que
ocorrerá entre 14 e 22 de maio,
na França. Na sequência, Bianca disputará o circuito europeu
sub-18, em Coimbra, Portugal, e
depois o sub-21, na Áustria.
“Tenho boa expectativa. Eu
não tive mudança de planejamento no treinamento de uma
competição para a outra. Apenas reduzo na última semana
para evitar o risco de lesão”,
afirmou na edição de ontem ao

Beto Noval/COB

Correio sobre a preparação.
Além de Bianca Reis, outros
brasileiros conquistaram o
ouro nos Jogos Sul-Americanos de Juventude: Mari Hayse
Silva (78kg), Matheus Guimarães (81kg) e Jesse James Barbosa (100kg) terminaram o dia
invictos. Com os outros ouros
conquistados por Ernane Neves
(66kg) e Agatha Benedicto
(52kg), além da prata de Marcus
Ramos (55kg), no primeiro dia,
o Brasil confirmou a hegemonia
no judô, encerrando a participação com sete medalhas.
* Estagiário sob a supervisão
de Danilo Queiroz

A brasiliense luta na categoria até 57kg e brilhou na acima da dela: 63kg
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SUPERESPORTES
LIBERTADORES Flamengo faz terceiro gol contra seguido na Libertadores e fica apenas na igualdade com o Talleres

Fogo amigo provoca empate
Diego Lima/AFP

»Clássico no DF

DANILO QUEIROZ

O

Flamengo tropeçou pela primeira vez na Libertadores 2022. Ontem, o
rubro-negro foi até a Argentina com a necessidade de
vencer para ficar mais perto da
vaga. Em Estádio Mário Kempes
com clima ameno, longe de lembrar o cenário de guerra tradicionalmente enfrentado por brasileiros no país vizinho, o time carioca encontrou um ambiente
propício para concretizar a missão. Porém, ficou devendo em
campo e, prejudicado pelo fogo
amigo de Willian Arão, empatou,
por 2 x 2, com o Talleres.
Em termos de classificação, o
ponto conquistado fora de casa
não é uma tragédia. Longe disso. Com 10 somados, o Flamengo segue soberano no grupo H e
terá dois jogos no Maracanã para melhorar ainda mais a campanha. O alerta fica para um novo
jogo abaixo na Libertadores. No
primeiro tempo em Córdoba, o
rubro-negro não conseguiu finalizar nenhuma vez na direção do
gol. Apesar da evolução na etapa
final, os cariocas não conseguiram performar com qualidade
suficiente para vencer.
A história do empate começou
com um gol contra de Willian Arão.
O volante rubro-negro não tinha
nenhum adversário por perto, mas
não ouviu os alertas dos companheiros e, ao tentar cortar cruzamento, pegou mal na bola e mandou na própria rede. O goleiro Santos, inclusive, vem sofrendo com a
falta de direção dos companheiros.
Na vitória contra a Universidad Católica, o arqueiro foi surpreendido
duas vezes da mesma maneira. Vazado nos quatro jogos vestindo a
camisa rubro-negra, ele sofreu 50%
dos gols em fogo amigo.
No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor e logo empatou em belo chute de fora da
área do uruguaio Arrascaeta.
Os argentinos voltaram à frente
quando Santos ganhou da zaga

Flamengo x Botafogo
5ª rodada do Brasileirão
Local: Arena BRB Mané Garrincha
Quando: próximo domingo (8/5)
Horário: 11h
Ingressos: arquibancada inferior,
R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia);
setor lounge rubro-negro
hospitalidade, R$ 250 (preço único
incluso comida e bebida); setor
hospitalidade, R$ 300 e
R$ 150; arquibancada superior,
R$ 120 e R$ 60.
Pontos de venda:
On-line
https://www.meubilhete.com/
flamengo-x-botafogo
Físicos
Loja oficial do Flamengo (308 Sul)
Loja oficial do Botafogo (308 Sul)
Grandes Torcidas (308 Sul)
Trend Sports (304 Sudoeste)
Globo Esporte (Taguatinga
Shopping e Taguatinga Centro)
Bilheteria do Mané Garrincha
(8h às 18h)

Rubro-negro segue invicto na Libertadores. Porém, perdeu os 100% de aproveitamento com o empate por 2 x 2 com os argentinos

rubro-negra e escorou cruzamento para o fundo do gol. O empate, ao menos, aumentou a confiança de um jogador importante
do elenco carioca. Recém-acionado, o atacante Pedro recebeu bom
passe de Gabi e tocou por cima do
goleiro adversário para igualar.
Foi a segunda partida com bola
na rede do camisa 21.
“Os gols contra, sobretudo,
não é fácil. Em uma atmosfera
de estádio em que não se ouve,
penso que o Arão tentou cortar
a linha de passe, o Santos tentou chegar na bola e interferiu na
comunicação. Dessa vez, foi um
lance de azar. Os outros podemos
fazer melhor e vamos”, avaliou o
técnico português Paulo Sousa

sobre a sequência de bolas na rede errada do rubro-negro na Libertadores.
O treinador, porém, não acredita que o resultado na Argentina aumenta a pressão para o
clássico contra o Botafogo, em
Brasília, no domingo da mães.
“É um elenco de grande caráter
e que acredita muito em si próprio. Nos momentos difíceis, estamos prontos para oferecer o
que os nossos torcedores esperam de nós. Para termos consistência individual, precisamos
que todos tenham competitividade nos processos competitivos e nem todos têm para exigirmos o máximo que podemos fazer”, ressaltou.

Sul-Americana: paulistas têm rodada importante
Três dias após medirem forças
no Campeonato Brasileiro, São
Paulo e Santos voltam a campo
em partidas decisivas pela Sul-Americana e em polos totalmente
opostos. Vencedor do clássico de
segunda-feira, o tricolor está confortável na competição continental e pode confirmar a classificação antecipada, às 19h15, contra
o Everton. Vindo de derrota para o
rival, o alvinegro praiano tem vida
oposta e precisa vencer o Universidad de Quito, às 21h30, para não
correr risco de eliminação.
O São Paulo tem uma chance grande de resolver a classifi-

Timão perde pênalti na Colômbia, mas segue líder
VICTOR PARRINI*
O empate foi o suficiente para
o Corinthians continuar líder do
Grupo E da Libertadores. Ontem,
Timão e Deportivo Cali mediram
forças e deixaram o placar zerado,
no duelo pela 4ª rodada do torneio continental. Para os brasileiros, o empate não foi mau negócio, no confronto com pênaltis
desperdiçados para os dois lados.
O ponto somado mantém o
alvinegro na ponta da chave, com
sete pontos, seguido do Boca
Juniors, que chegou aos seis após

vitória importante sobre Always
Ready, na Bolívia.
Em situação confortável para
avançar, o Corinthians dá uma
pausa na Libertadores, antes de
encarar o Boca Juniors, no dia 17,
em La Bombonera, na Argentina.
O time de Vitor Pereira vira a chave e inicia a preparação para três
compromissos nacionais, diante
de Bragantino e Internacional,
pelo Brasileiro, e Portuguesa-RJ,
pela Copa do Brasil.
O apito inicial parecia que seria
uma mera formalidade. A partida
começou em ritmo lento e as duas

equipes demoraram a engrenar,
principalmente o Timão. Com
quatro minutos no relógio, Fagner
torceu o tornozelo e foi substituído por Piton, que entrou bem.
Porém, a primeira grande chance do jogo foi construída pelos
donos da casa, somente aos 24,
em chute perigoso de Téo Gutiérrez na entrada da área. Cássio se
esticou todo e evitou o gol. As respostas corintianas vieram dos pés
de Mantuan. Ele teve tudo para
tirar o zero do marcador, mas desperdiçou boas oportunidades. A
melhor delas, em finalização na

cação ainda na quarta rodada
da fase de grupos. Se vencer o
Everton, o tricolor torce por um
tropeço do Ayacucho contra o
Jorge Wilstermann. O time de
Rogério Ceni para o compromisso no Chile deve estar repleto de reservas. A ideia, porém,
é manter o repertório ofensivo
da equipe. “Tentamos sempre
procurar diversificar as maneiras de fazer gols para sermos um
time menos previsível possível
e termos mais atributos a nosso
favor”, destacou o assistente técnico francês Charles Hembert.
A distância do Brasil será um

adversário a mais para o Santos.
O Peixe não vence fora desde 23
de fevereiro. Foi quando superou
o modesto Salgueiro por 3 x 0. De
lá para cá, foram oito jogos longe de casa, por diferentes competições, e nenhuma vitória. Na
capital equatoriana, serão 2.850
metros de altitude. “Sabemos da
dificuldade que é jogar lá”, admitiu o goleiro John. Ele lembra da
última partida da equipe em Quito, com vitória, por 2 x 1. “O time
todo fez um grande jogo contra a
LDU. Que a gente consiga repetir
o feito de 2020 e também buscar
esse triunfo”, disse.

Daniel Munoz/AFP

pequena área, que saiu por cima.
Na volta do intervalo, o cenário foi outro. O Corinthians quase
foi às redes em cabeçada perigosa de Jô. Pelo lado colombiano, a
melhor chance veio em cobrança
de pênalti de Gutiérrez defendida
por Cássio. Na reta final, o Timão
teve a chance de conquistar os
três pontos, mas teve os planos
frustrados após Fábio Santos isolar a bola no primeiro penal desperdiçado por ele desde o retorno.
* Estagiário sob a supervisão
de Danilo Queiroz

Fábio Santos desperdiçou o primeiro pênalti desde o retorno ao Timão

Divulgação/Idecace

PROJETO SOCIAL

DNA do Brasil busca atletas no DF
CAMILLA GERMANO

Programa atenderá crianças de 22 escolas de nove regiões do DF

Em cerimônia no Cine Brasília, ontem, o Programa DNA do
Brasil Talentos foi lançado com
o objetivo de identificar destaques esportivos e a vocação
profissional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal.
A ação, parceria do Institu-

to para o Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente pela
Cultura, Esporte e Educação
(Idecace) e da Subsecretaria de
Educação Inclusiva e Integral, da
Secretaria de Educação (Subin/
SEEDF), beneficiará, a princípio,
alunos de 7 a 17 anos de 22 escolas de Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia, Lagos Norte e Sul,
Recanto das Emas, Samambaia,

Sobradinho e Taguatinga.
O projeto começou em 2006 na
candidatura do Rio de Janeiro nas
Olimpíadas e além da descoberta do talento. “Eu costumo dizer
que tudo isso é científico. O difícil
é desenvolver. Para isso, a gente
criou uma metodologia pedagógica que ensina português, matemática e desenvolvimento social
ou ciência social através dos
povos”, explicou Wilson Cardoso,
presidente do Idecace.
O evento contou com a pre-

sença de atletas e ex-atletas brasileiros como a velocista Maurren Maggi, o competidor de salto triplo Jadel Gregório e o saltador Kawan Pereira. “Um projeto
tão grandioso pode mudar a
realidade do nosso país e eu não
tenho dúvida nenhuma que é
um futuro muito próximo que
nós estamos de poder fazer a
coisa certa, que é sempre mexer
na educação junto com o esporte. Para mim é a melhor coisa
que existe”, destacou Maurren.

FLUMINENSE

ATLÉTICO-GO

INTERNACIONAL

ATHLETICO-PR

VÔLEI

LIBERTADORES

O Fluminense passou
sufoco, mas conseguiu
vencer na Copa SulAmericana na estreia do
técnico Fernando Diniz.
Ontem, no Maracanã, o
tricolor ganhou do Junior
Barranquilla, por 2 x 1,
com gols de Luiz Henrique
e Ganso. Com isso, o time
carioca mantém as chances
de classificação no torneio
continental.

O Atlético-GO deu um
passe importante para se
classificar na Copa SulAmericana. Ontem, o time
goiano recebeu o Defensa
y Justicia e venceu por 3
x 2, mantendo a liderança
isolada do Grupo F da
competição continental,
empatado com a LDU
em nove pontos. Os gols
goianos foram marcados por
Baralhas, Marlon e Shaylon.

O Internacional pode dar
um passo importante rumo
à segunda fase da SulAmericana, hoje, quando
faz confronto direto pela
liderança do Grupo E com
o Guaireña-PAR, às 19h15,
no Estádio Defensores del
Chaco, em Assunção, no
Paraguai. Os dois times
estão empatados com cinco
pontos, mas os paraguaios
levam a melhor nos gols pró.

O Athletico-PR anunciou,
ontem, a contratação de
Luiz Felipe Scolari como
diretor técnico. Segundo
o clube, o gaúcho de 73
anos acumulará a função
de treinador até “nova
definição”, substituindo
Fábio Carille, demitido
horas após a goleada por 5
x 0 para o The Strongest na
Libertadores. Ele chega em
um momento conturbado.

O técnico da seleção
brasileira masculina,
Renan Dal Zotto, realizou,
ontem, nova convocação
para a disputa da Liga
das Nações. O dono da
prancheta verde-amarela
anunciou que o levantador
e capitão Bruninho
participará da campanha
que passará por Brasília
entre 9 e 12 de junho, no
Ginásio Nilson Nelson.

Cearenses e paulistas
dão, hoje, mais um passo
importante na Libertadores.
Terceiro colocado do Grupo
F, o Fortaleza recebe o
líder River Plate, às 19h, no
Castelão. Dono da segunda
melhor campanha da chave
C, o Bragantino também
mede forças com um
argentino: o Velez Sarsfield.
A bola rola às 19h15, no Nabi
Abi Chedid.
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ÁRIES

LEÃO

Data estelar: sol e urano
em conjunção. acolhe
com alegria o chamado
das tarefas que precisas
cumprir, porque, mesmo
que à primeira vista não
simpatizes com elas, a
satisfação que sobrevirá
depois de as completar será
magnífica. se começas o
dia brigando contra o que
inevitavelmente terás de
cumprir, sofrerás um duplo
tormento, o da ansiedade
de procrastinar o que, de
todo modo, terás de fazer,
e o de perder de vista a
satisfação de manter tudo
dentro da ordem pertinente.
tua vida não precisa ser
magnífica o tempo inteiro,
isso é impossível, todos os
momentos de glória que
experimentares acontecem
entre umas e outras tarefas
cotidianas que terás de
cumprir, gostando delas
ou não, mas, se gostares
delas, melhor para ti. Entre
um momento magnífico
e outro, há tarefas para
cumprires.

21/03 a 20/04

22/07 a 22/08

o que tiver em mente fazer,
faça em silêncio, sob o manto
da discrição, atraindo a menor
atenção possível sobre seus
movimentos. só assim suas
ações serão eficientes, além
de imperturbáveis. algo muito
importante.

assuma alguns riscos
moderados, algo que, se der
tudo errado, não faça tanta
diferença assim. Por meio
dos riscos assumidos, você
encontrará alguma chance
interessante de avançar, mesmo
que sem garantia de nada.

TOURO

VIRGEM

21/04 a 20/05

23/08 a 22/09

Esperar que algo aconteça não
é uma atitude repreensível,
porque há momentos da vida
em que não se pode fazer
nada além de esperar. Porém,
enquanto espera, sua alma
pode usar o tempo para se
dedicar a colocar ordem.

o exemplo das pessoas é
muito valioso, porque é nesse
que sua alma se espelha e
se sente estimulada a seguir.
não importa que o exemplo
seja grande ou pequeno, o que
importa é sua alma se sentir
atraída por ele.

GÊMEOS

LIBRA

21/05 a 20/06
Faça o que puder, evite cobrar
de sua alma mais do que
ela seja capaz de fazer neste
momento. É contraproducente
se comportar com severidade,
porque isso só faria você
deixar de gostar do que está ao
alcance fazer.

23/09 a 22/10
Há emoções de todos os tipos
e para todos os gostos, mas
é bastante difícil as provocar
intencionalmente, a não ser
que você tenha se exercitado
nisso. todas as emoções são
sinceras, não há mentira
envolvida nelas.

CÂNCER

ESCORPIÃO

21/06 a 21/07

23/10 a 21/11

muitas belas palavras poderiam
ser ditas para suavizar uma
situação tensa, e provavelmente
elas serão ditas, porém, no fim
do dia, só importará o que você
tiver feito, a maneira com que
as palavras se tornam obras.

Há tanta coisa para viver e
experimentar ainda, que seria
melhor você não se encerrar em
seus pontos de vista, arrumando
conflito sem necessidade. Evite
o estresse, viva para agregar
alegria com sua presença.

CRUZADAS

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Procure passar por essas
situações que se repetem
insistentemente sem lhes
dar atenção suficiente para
se tornarem, mais uma vez,
conflitos. não é de conflito
que você precisa, mas de
espaço livre.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Há coisas complicadas, como
sempre, porém, há um enorme
número de situações simples
que, se bem atendidas e
valorizadas, são capazes de
lhe brindar com suporte para
obter o regozijo que é buscado
alhures.

AQUÁRIO

Foto de José Varella na quinta edição da série ZL

21/01 a 19/02
a segurança é importante,
mas se a preservação dessa
se converter numa prisão que
amarra o espírito de aventura,
então você precisa usar seu
discernimento com clareza e
firme intenção, para separar as
coisas.

PEIXES
20/02 a 20/03
a desordem que incomoda não é
um castigo, mas um chamado a
parar tudo e se dedicar a organizar
os pequenos detalhes da vida
cotidiana, esses mesmos que,
em geral, não mereceriam muita
atenção. agora são importantes.

Um Brasil maltratado
» naHima maciEL

o

olhar de um fotojornalista para a vulnerabilidade na infância de milhares de crianças
brasileiras é o tema do quinto
volume da série ZL. Consciência traz
20 fotografias de José Varella realizadas entre 2000 e 2008 como parte da
cobertura para uma série de matérias
publicadas no Correio Braziliense.
São registros que mergulham em histórias sofridas de crianças em orfanatos, suas trajetórias e eventuais encarceramentos em centros para jovens.
Todas as imagens foram editadas
em preto e branco, apesar de terem
sido feitas em cor, uma forma de adequar ao projeto da ZL. Nick Elmoor ficou responsável por tratar as imagens
e Zuleika Souza ajudou na edição. “Essas fotos foram feitas em uma série de
viagens que fez para o Correio Braziliense para umas matérias sobre infância, encarceramento de crianças
em orfanatos e em presídios, jovens
infratores e as comunidades, mas também com jovens nas ruas, em situação
de risco”, explica Zuleika.
Segundo a editora e fotógrafa, há
registros realizados em Brasília e no
Rio de Janeiro. “É um material muito delicado, de um tema tão difícil.
E continuamos com esse problema
grande de encarceramento, desse futuro sem futuro das crianças. O Zé tem
uma delicadeza em mostrar esse mundo”, garante a editora. O olhar do fotógrafo se traduz em imagens plasticamente bonitas, que trazem certa alegria e esperança, mas também uma
tristeza profunda. “Ele não poetiza ao

ponto de transcender, tem a dureza
da história, todo o peso que essa tragédia tem, porque é pesado, mas tem
um sorriso de esperança. E, do jeito
que o Nick montou, as imagens mostram do encarceramento à liberdade,
a ida e a volta, o prende e solta, a vida
que começa em um orfanato e termina em um presídio. Emocionava muito o Zé esse trabalho”, garante Zuleika.
José Varella era conhecido, principalmente, pelo trabalho no dia a dia
da política. Ele passou por redações
de veículos como O Estado de São
Paulo, Isto É e Jornal do Brasil, além
do Correio Braziliense. Nascido no
Rio Grande do Norte, veio para Brasília no começo dos anos 1960 e chegou a começar o curso de arquitetura,
que não terminou. Estudou também
em São Paulo, onde se aproximou da
sociologia. “Essas causas sociológicas sempre o emocionavam, sempre
estiveram na vida dele. Era um fotógrafo que não estava ali só para registrar, ele pensava muito sobre aquilo, sobre como poder melhorar isso.
E acho que esse trabalho tem muito
disso, de dar uma luz a esse mundo. E
em paralelo, fazia aquele trabalho de
política, que era o forte da vida dele”,
conta Zuleika, que trabalhou ao lado
de Varela durante mais de uma década. Jose Varella morreu em 2012, após
enfrentar um câncer.

CONSCIÊNCIA

de José Varela. Lançamento
nesta quinta-feira, às 17h, no
commercial são Benedito
(704 norte)
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Por JosÉ carLos ViEira
oh, borboleta esvoaçante
sobre jardins de corações
coletas néctar em cada flor
e o transforma ora em mel
ora em fel
nessa efêmera relação
borboleta e flor!
José Sóter
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» PEDRO
ALMEIDA*
» PEDRO
IBARRA

O filme terá mais
de um Doutor
Estranho

Fotos: Marvel Studios/Divulgação

U

O longa
apresenta a
personagem
América Chavez

DOUTOR ESTRANHO
E O MULTIVERSO DA
LOUCURA ESTREIA
HOJE E O CORREIO
EXPLICA OS
CONCEITOS DA
INOVAÇÃO TÉCNICA
QUE ENVOLVEM
O FILME

m dos
principais
lançamentos de 2022
e para o futuro da Marvel,
Doutor Estranho no multiDoutor
verso da loucura é a estreia da
Estranho no
semana nos cinemas. O filme é
Multiverso
a aposta do estúdio para uma noda Loucura
va fase dos super-heróis da produtora nos cinemas. O longa é o segundo
do personagem, vivido por Benedict Cumberbatch, e vai mostrar as consequências diretas de Homem-Aranha: sem volta para casa.
Pode-se esperar um pouco mais de ousadia da franquia. Sam Raimi, conhecido pela primeira trilogia do Homem-Aranha com
Tobey Maguire, foi o responsável pela direção e,
apesar de ser familiarizado com o cinema de heróis, usou referências do cinema de terror para o
novo longa. “Estou muito feliz que o filme tenha um
tom mais obscuro. Francamente, o primeiro longa tinha também, quando você pensa na agitação que ele experimentou e que testou o personagem”, avalia Benedict
Cumberbatch em entrevista da Disney cedida ao Correio.
A produção apresenta Stephen Strange fora do posto de mago supremo, tendo que lidar com o fato de que abriu as portas do multiverso,
ou seja, criou pontes para que personagens de outras realidades paralelas
entrarem no Universo Cinematográfico Marvel. “É uma empolgação imensurável ser o piloto de testes para todas essas coisas do multiverso”, afirma o protagonista. “Isso porque eu não sou o único. Obviamente, os personagens dançaram com o conceito anteriormente, seja com o reino quântico em Homem-Formiga,
seja com as coisas que aconteceram em Vingadores ultimato, ou com tudo que experimentamos em Homem-aranha: sem volta para casa. Porém, sim, o sentimento é que
esse filme vai nos jogar completamente no multiverso”, complementa o ator.
O fato de lidar com o multiverso movimenta muito os fãs da Marvel, que estão confirmados no filme personagens que já fizeram parte de outros momentos do cinema, como O Professor Xavier de Patrick Stewart, e outros que nunca nem apareceram nos cinemas, como o Doutor
Estranho sombrio e a Capitã Carter, versão feminina do Capitão América, apresentada no seriado
de animação What if?.. e vivida por Hayley Atwell, a mesma atriz responsável pela Agente Carter, Wanda Maximoff, de Elizabeth Olsen, também tem presença confirmada. A opção de ter um multiverso aumenta, e muito, as possibilidades para a Marvel, que vê uma nova fase muito mais expansiva pela frente.

A Feiticeira
Escarlate
tem papel
importante

O QUE É O MULTIVERSO?

Na vida, o peso das decisões se dá pelo quão irreversíveis elas serão. É preciso pensar bem antes de dar um passo que não poderá ser desfeito. Para os autores e roteiristas, o fardo se estende aos personagens. O escritor das aventuras do Homem-Aranha pode escrever sobre a passagem do jovem Peter Parker da escola para a faculdade ou sobre o
tão esperado casamento com Mary Jane. Essas decisões, porém, implicam na impossibilidade de ver mais das peripécias escolares de Peter. O tempo é implacável até mesmo para a ficção. Uma outra forma de encarar esse problema
é ignorar por completo a existência da continuidade do tempo. O célebre gibi brasileiro da Turma da Mônica é famoso por optar por esse caminho. A turminha permanece com 7 anos há, pelo menos, seis décadas. E isso gera o problema
oposto. Estacionar no tempo pode desgastar as narrativas e gerar uma ânsia por ver outras fases das personagens.
Os autores passaram a buscar recursos para contornar este problema. Nas histórias em quadrinhos de super-heróis, uma ideia
se destacou. Entre o fim dos anos 1950 e início dos anos 1960, o multiverso surgia nas páginas dos gibis. O conceito propõe que o nosso universo é apenas um dentro de uma infinidade de universos. Desta forma, os personagens ganham infinitas versões para serem exploradas pelos escritores. O Peter Parker pode, enfim, se aposentar em paz, pois, em outra Terra, há um novo Peter que acaba de ser picado pela aranha radioativa para se tornar um novo Homem-Aranha. As possibilidades geradas pelo multiverso foram exploradas de forma extensiva desde que o conceito foi apresentado, em 1959, em uma história da Mulher-Maravilha. Desde embates e alianças entre versões de um mesmo personagem a guerras épicas entre universos inteiros. Agora, o multiverso se expande na cultura pop. Dos aclamados filmes da Marvel à série Riverdale, passando pelos clássicos Doctor Who e Star Trek, os mundos fictícios querem se multiplicar.
Load, youtuber no canal Load Comics e especialista em quadrinhos, comenta sobre um enredo marcante que envolve o multiverso: “Se for falar de uma [história] que me marcou, não tem como não dizer que foi Crise nas infinitas terras. Quando eu li isso pela primeira vez, foi surreal. A DC soube fazer muitos leitores
chorarem e vibrarem com todo esse arco que mudou muita coisa na cronologia dos personagens e deu importância a outros personagens também”. O produtor de
conteúdo também comenta sobre o surgimento do conceito nos filmes da Marvel: “Pode colocar a Marvel em um próximo nível. Tivemos um gostinho do multiverso com Homem-Aranha: sem volta para casa com os Aranhas antigos, isso mostrou como os fãs adoram essa nostalgia de trazer atores de franquias antigas de volta, como se fosse uma segunda chance. Acho que a Marvel tem a possibilidade de fazer algo bem legal com os filmes e ampliar esse universo
cada vez mais”. O influencer, porém, aponta uma preocupação: “O complicado é que, assim como nos quadrinhos, uma hora isso pode trazer um problema de cronologia e uma parcela da galera não estar a fim de ver tantos filmes e séries pra entender esse universo que foi construído com 10 anos de cinema”.

É LOUCURA?
Adriano Leonês, professor de ciência e astronomia da Universidade de Brasília traz a visão científica sobre o assunto.

ENTREVISTA / ADRIANO LEONÊS
Como o multiverso é definido pela ciência?
Multiverso, do ponto de vista físico, é um conjunto hipotético de universos possíveis. Essencialmente, você tem outros universos além do universo que conhecemos, que existe e que estudamos e
esses universos coexistem entre si. O conceito de multiverso sugere que existem outros universos que não necessariamente têm as características que o nosso possui, com as próprias leis, próprio espaço e própria matéria; ou pode ser que não tenha nada disso.
Quais são os estudos sendo feitos na área?
Há estudos relacionados às ondas gravitacionais. Existe um trabalho postulado por Hawking e Hertog sobre a existência de um multiverso. Eles teorizam missões espaciais para uma outra realidade por meio de buracos negros.
Como você vê a representação do multiverso nos filmes e séries?
A ficção científica ajuda bastante a ilustrar os conceitos que as ciências astronômica, cosmológica e a física tentam explicar de algum modo. Por exemplo, até 2019, a melhor representação de
um buraco negro era a do filme Interestelar. Essas representações aproximam o que foi feito na academia, nas universidades, do grande público e também ajudam os acadêmicos a ilustrarem e encontrarem novos caminhos para desenvolver as próprias pesquisas.
* Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco
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1.1

1.2

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

R 37 Sul Sunset Boulevard 1qtos nascente no
porcelanato 51,63
m2área de serviço 1 vaga desocupado, lazer
completo,excelentelocalização, prox. Estação concessionárias. Tratar:
3352-0064 99974-5385
cj7097
www.
geraldovieira.com.br

APARTHOTEL
2 QUARTOS

VISTA ESPETACULAR

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

VISTA ESPETACULAR

MELIÁ BL D Flat 01 suite sala varanda 10º andar de canto decorada
3042-9200/ 99109-6160
Zap.Sr Imóveis c9417
1.2

APARTAMENTOS

R 04 Ed. Oscar Freire 2
qtos, sendo 1 suíte, armários planejados, sala
dois ambientes, varanda, 81,40 m2 02 vagas, lazer completo. Tratar:
3225-5320 - Módulos
Consult. CJ5004
E V

1.2

ÁGUAS CLARAS

4 OU MAIS QUARTOS
AV PAU BRASIL Gavino reformado, 4 quarto,
3 suítes, 2 vagas soltas
próximo do metrô, Parque e Comercio. valor
1.090.000,00 61999843536

PENÍNSULA PRONTO
P/MORAR, 4 Qts
203m2. Clube de Lazer.
Grg. T: 3326-2222 CJ
1700
R DAS PAINEIRAS Via
Club 4 quartos 109 m2,
nascente vista livre próximo a comercio e ao metrô, Condo com lazer de
club 61-999843536
ASA NORTE

JRC VENDE!!!

AV PARQUE águas Claras Kit dividida, 30m2
com garagem. 3º andar,
desocupada. R$ 195 mil.
98413-8080 c8081

JRC VENDE!!!

AV PARQUE águas Claras Kit dividida, 30m2
com garagem. 3º andar,
desocupada. R$ 195 mil.
98413-8080 c8081

211 BL.K reformado.
R$830.000.,Sala/jantar/
var,2/4c/arms. 2wc, coz/
americ, á. serv. Prédio á.
lazer na cobertura. F/
99659-5010 cj12.189

OPORTUNIDADE ÚNICA!!

710/711 NORTE 2 qtos,
reformado, nascente, 2º
andar 98466-1844 /
98175-1911c7432
ASA NORTE Cliente
compra apto 2qts 60m2
até 570 mil. Pgto a vista. 98121-2023 c8827

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

COMPRO, PAGO À VISTA

OPORTUNIDADE!!!

TELBRÁS PRECISA

COMPRO, PAGO À VISTA

2 QUARTOS

JRC VENDE!!!

2 QTOS alugado ou desocup. SR Imóveis
99109-6160 Zap c9417

3 QTOS alugado ou desocup. SR Imóveis
99109-6160 Zap c9417

704/705 NORTE Vdo apto 45m2 útil, varanda,
elev, desocup. ótimo local. 98121-2023 c8827

3 QUARTOS

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

3 QUARTOS

1 QUARTO

307 - BL.J Vdo Apto.
R$ 1.200.000/à vista. Andar alto, vista livre. Sala
ampla, 3/4 c/arms., 2 wc
(suíte), coz. c/arm., á.
serv., DCE e gar. Ótimo
estado. Saback Imóveis
34451105 CJ3506.

N D A

APTOS/CASAS imediato 98439-3334 c5865

ASA NORTE

QUITINETES

ÁGUAS CLARAS
QUITINETES

1.2

EXCELENTE

CLN 314 Kit com sala
quarto armários 32m2.
Tr: 99975-1999 c8145

EXCELENTE

CLN 314 Kit com sala
quarto armários 32m2.
Tr: 99975-1999 c8145

SQN 112 3qtos em reforma, preço original.
F:99551-6997 c8998
4 OU MAIS QUARTOS

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

1.2

ASA SUL

ASA SUL

1.2

GUARÁ

GUARÁ

QUITINETES

3 QUARTOS

713/913 PAULO ALENCAR Vde kit Ed Golden
Place vazia c/2vgs gar
mobiliada. 3361-6464
99618-1744 cj6131

AE 04 Vendo Isla - Apartamento Alto padrão com 3 quartos 3 Suítes
+ reversível - 113 m2 - andar alto - Vista Livre - 2
Vagas - Interessados:
992243083

2 QUARTOS
103 SQS Bloco A Apto
duplex de 02 qtos, 02 banheiros, 01 vaga coberta, 98 m2, elevadores e
ótima localização. Tratar: 3225-5320 - Módulos Consult. CJ5004

OPORTUNIDADE!!

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

QE 38 Qds impares. Cliente compra 3qts +DCE
Pagamento a vista.
98121-2023 c8827

1 QUARTO

COMPRO, PAGO À VISTA

OCTOGONAL

MAPI VENDE!

107 3QTOS deps
140m2. Vazio. Original.
SóR$1.100mil.Aceitotroca. Oportunidade única!
98522-4444 ou 983801568 c513

03 QTOS ELEVADOR

TELBRAS VENDE

QNL 19 2qts 1º andar refor 98439-3334 c5865

TELBRÁS PRECISA

APTOS/CASAS imediato 98439-3334 c5865
VALPARAÍSO
2 QUARTOS
COND CLUB Park I, reformado, armários, gar lazer completo quit escrit.
ótimo preço, aceito carro 985157777 c11447
’
CASAS
ASA SUL
3 QUARTOS
SHIGS 704 - Bl.Q. Vdo
Casa. R$ 1.550.000. ótimo estado. C/2 pavim.
Salão 2 amb., sl jantar, lavabo, copa/coz. c/arms,
á.serv., DCE., gar. 2 carros. Em cima: 3/4 c/
arms., suíte, wc e terraço. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

AOS 06 PAULO ALENCAR Vde excelente apto 4qtos nascente andar
alto Tr: 3361-6464/
99618-1744 cj6131
SOBRADINHO

CEILÂNDIA
3 QUARTOS
2 QUARTOS

PRONTO PARA MORAR

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

4 OU MAIS QUARTOS

SUDOESTE

ACEITO PERMUTA

2 QUARTOS

CRUZEIRO

TAGUATINGA

1.3

4 OU MAIS QUARTOS

402 SQS 3 qtos, 1 suite, DCE, 104m2 úteis. Vazio. Oportunidade!! Tr:
98522-4444 ou 983801568 c513
414 3QTOS 1 ste reformado 98401-3270 c472

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

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

N D A

3 QUARTOS

1.2

SUDOESTE

TAGUATINGA
E V

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

102 A 416 SUL 3qts pagto imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417
106 SQS Paulo Alencar
Vde apto 3 qts vazio
130m2 útil 3361-6464/
99618-1744 cj6131

1.2

QRSW 07 PAULO
ALENCAR Vde apto
2qtos c/ arms 2ºand
coz. americ 3361-6464/
99618-1744 cj6131

2 QUARTOS

3 QUARTOS

QD 1307 PAULO ALENCAR Vende apto 2qtos
R$ 310mil já alugado.
Tr: 3361-6464 996181744 cj6131

OPORTUNIDADE ÚNICA

3 QUARTOS

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

AOS 08 PAULO ALENCAR Vde apto 3qts c/
arm DCE desocupado
Tr: 3361-6464 996181744 cj6131

303 SQSW PAULO
ALENCAR ótimo apto
3qtos vazado 149,33m2
útil Tr: 3361-6464/
99618-1744 cj6131

TELBRAS QUADRA 200

QNB 09 Av. Samdu. Vendo Excelente Apto quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, com
elevador, desocupado.
3351-9547 99974-5385
cj7097
www.
geraldovieira.com.br

COND SOL Nasc ap 80
mil 98439-3334 c5865

2 QUARTOS

QNO 05 casa 3qtos
1ste sala banheiro social garag 3 carros nascente + barraco de fundos.
Quitada e Escriturada.
Aceito carro. Tratar:
3352-0064 99974-5385
cj7097
www.
geraldovieira.com.br

CNB 14 Ed. Porto da Barra, próx. Sesc 2qts sala
cozinha 2 banheiros reformado nascente 1 vaga
garagem 94m2 área total quitado escriturado.
Ac. Financiamento Plantão. Faça esse grande investimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

3 QUARTOS

CRUZEIRO
3 QUARTOS
QD 03 PAULO ALENCAR ótima casa 3qts c/
arms coz plan gar p/ 6
carros 3361-6464 996181744 cj6131

2
1.3

LAGO NORTE

1.3

CASAS
LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

1.3

LAGO SUL

AMS VENDE
SMDB CONJUNTO 7
Oportunidade!! Casa
1.000 m2 em fase de acabamento em Lote de
3.500m2. Local. especial. Tr: 61 99338-2014/
98575-0042 c10881

1.3

SAMAMBAIA

SAMAMBAIA
3 QUARTOS

1.3

TAGUATINGA

QND 40 2pvt nasc Lt
408m2 Vd/Tr 991092879

TELBRÁS VENDE

QNJ 33 2qts Via comerc 98439-3334 c5865

OPORTUNIDADE!!!

LAGO SUL

PARK WAY
4 OU MAIS QUARTOS

QD 5 conj 5 casa com
4qtos e 2stes com habits R$2.600.000,00.
99551-2370 c/999

3 QUARTOS

MAPI VENDE OU ALUGA

QI 19 Lote de 1.365m2
+3.000m2 de área verde. Casa simples 3qtos
2stes. Dep. R$ 6 mil.
Tr: 98522-4444 ou
98380-1568 c513

QD 5 conj 6 Casa
6qtos 4stes 600m2 lazer comp. c/ habits. Ót
casa R$4.800.000,00.
Ac ate R$ 1.200.000 na
compra - apto ou casa. 99551-2370 c/999

4 OU MAIS QUARTOS

RIACHO FUNDO
1 QUARTO

ACEITO IMÓVEL!!!

QI 13 Vdo Casa, térrea
500m2 Super reformada! F99551-6997 c8998

OPORTUNIDADE!!

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

MAPI VENDE OU ALUGA

QI 28 Casa colonial 4
stes 360m2 utéis. Vista total do Lago. Aceito troca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 983801568c513
QL 26 4 suítes lt
1.320m2 linda vista p/ cidade 98401-3270 c472

ACEITO IMÓVEL!!!

QI 13 Vdo Casa, térrea
500m2 Super reformada! F99551-6997 c8998

QR 316 Desocupada excelente imóvel, 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, forrada, quitada, escriturada e reformada, excelente localização. Plantão.
Tratar: 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QN 15C $210mil 3cs
99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

QR 504 ADE Av Princ/
Comerc +/-400m2 $350
mil 98187-5590 c7719
QR 608 3Qt Ac. CEF
Ágio / Quitado. Negocio.
98187-5590 c7719

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

QR 410 2 Sobrados mesmo lt (cs + 3 ap) 980mil
98187-5590 c7719
SANTA MARIA
2 QUARTOS

2 QUARTOS
QN 05C $180.000, 2q escrit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 07A $330.000 2qts
ste 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 12C R$ 150mil 2qts
sl 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 18 R$180.000, laje
2q 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 30 R$220.000 quit lage 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
3 QUARTOS
QC 01 $185.000, desoc
3qt 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

ASA NORTE

1.4

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

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

1.4

LOJAS

JRC IMÓVEIS

ASA SUL

VENDO BARATO
5 LOJAS JUNTAS
VAZADAS NA W3/W2

503 SUL Vendo Grande Oportunidade: 5 lojas vazadas W3/W2
Sul, com 1.000m na
melhor quadra da W3
Sul (503). Salão com
800m . Apenas R$
4.200.000,00. Quem vê
compra! F: 98178-8000
C/950

COMPRO PAGO À VISTA

CLS 102 A 316 Lojas alugadas ou desocup 30429200/99109-6160 Zap
Sr. Imóveis CJ9417
SALAS

SÃO SEBASTIÃO

TAGUATINGA

TAGUATINGA

LOJAS E SALAS

SCLN 404 Vendo prédio de esquinacom 1 loja e 1 apto 3 qtos com
suíte. Excelente valor!!
98413-8080 c8081

4 OU MAIS QUARTOS

QI 05 lt 1.320m2 5stes
800m2 á.constr. 984013270/ 3327-0621 c472

1.4

ASA NORTE
4 OU MAIS QUARTOS

QL 10 Vdo casa 4qtos
térrea pra reforma.
Oportunidade de Negócio. 99551-6997 c8998

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, quinta-feira, 5 de maio de 2022

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

LOTES, ÁREAS
E GALPÕES
GUARÁ

VENDO LOTE
COM 2.500M2

VENDO CASA

MORRO AZUL espaçosa. Direto c/proprietário
61 99622-9645
TAGUATINGA
3 QUARTOS

TELBRÁS VENDE

QNA 08 4q gar 10 carros 98439-3334 c5865

QNA 40 Excelente sobrado colonial nascente
4qts 3stes Dce 2salas cozinha planej. armários
nos quartos, cerâmica, tábua de correr cerâmica,
coz. goumert churrasq,
garag 6 vgs.quitada escriturada, Ac financiamento Plantão. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br
QNL 16 Vdo casa 3pav
6qts ste gar área 275m2
Troco por imóv no Cruzeiro 99983-1953 c3149

ED CENTRAL PARK reformada 38m2 garagem
99275-8882 phimoveis.
com.br cj6210
SAAN/SIA/SIG/SOF

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

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO
BR 040/DF-140 6 hectares excelente, só asfalto, casa boa. R$ 600mil.
Tratar: 99648-1461
BR 040/DF-140 4 hectares excelente água, luz
só asfalto. R$ 250mil. Tratar: 99648-1461

TELBRAS VENDE

INCRA 07 Chac
20.000m2 toda form plana tanque de peixe, 2 casas corrego nos fundos
98439-3334 c5865

LAGO SUL

JRC IMÓVEIS

MAPI ALUGA OU VENDE

QI 19 Lote de 1.365m2
+3.000m2 de área verde. Casa simples 3qtos
2stes. Dep. R$ 6 mil.
Tr: 98522-4444 ou
98380-1568 c513
PARK WAY

MELHOR LOCALIZAÇÃO

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

307/6 Vdo sala massagem, desocupada porteira fechada. 98121-2023
c8827

1.6

DISTRITO FEDERAL
E ENTORNO

QE 07 no Guará I, só
particular! Tr: 61
98124-0314

ASA NORTE
4 OU MAIS QUARTOS

1.6

SAAN QD 01 PAULO
ALENCAR lote c/galpão
1 00 0m 2 3361-6464
99618-1744 cj6131
TAGUATINGA
CNB 07 Urgente ! ( raras e preciosas ) ! Para
empreiteiros : ( duas )
projeções (600 m2, cada ). Constroem até 7x
cada. Por motivo excepcional, preço ‘‘muito
abaixo‘‘ da referência lógica de mercado. (61)
9.8160-0202 Aragão
c2072

TORORÓ DF Vendo
Chácara 80.000m2, casa sede, casa de caseiro, toda formada, plana.
R$ 650 mil. Ac. proposta. 98413-8080 c8081
ALEXÂNIA-GO Vdo.
fazendinha 41.5ha.
Ótima p/ investidor de
Eco turismo, Hotel Fazenda e Pesque Pague,
com muita água e riacho,energia elétrica, casa sede, curral galpão,
a 2km da BR60 vz do
Tau. Aceito imóvel no
DF, Park Way ou Lago
Sul,zap (61)98550-9992

1.6

AMS VENDE

UNAI- MG Fazenda 780
Hec, Rica em água,
Lavoura/pecuária- 18km
centro . 6199338-2014/
98575-0042 c 10881
1.7

AMS VENDE

AMS VENDE

SÃO JOÃO DE ALIANÇA- FLORES Fazenda
580hec, formada 16 divisões pastos, rica em
água, terra plana a 280
km DF. 61993382014 /
98575-0042 c10881

SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
CONSÓRCIO

BANCORBRAS

OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contemplada 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

2.1

APARTHOTEL

IMPERIAL APARTS Frigo Ar Tv Wifi coz ár ser
Zap 99981-9265 c4559

MOBILIADO

OUTROS ESTADOS

LUZIÂNIA - GO Fazenda 318 hec, lavora/ pecuária/ - A 5km do centro106hec pode ser área
industrial/residencial.
Fone:/ 61 99338-2014 /
98575-0042 c10881

OUTROS ESTADOS

THE UNION Flat próximo Aeroporto 33514991 99971-0049 c4124
2.2

APARTAMENTOS
ÁGUAS CLARAS
2 QUARTOS

RUA 37 Sul - Ed. Sunset - 1ª Locação. Duplex novo, fino acab. R$
2.500,00. Salão, 2
qtos., 2 wc, coz., americana, muitos arms. garagem, completa estrutura
de lazer. prox. metrô. Saback Imóveis F/3445.1105 CJ 3506.

TELBRÁS PRECISA

APTOS/CASAS imediato 98439-3334 c5865

TELBRÁS PRECISA

APTOS/CASAS imediato 98439-3334 c5865
3 QUARTOS

3QTS (1 SUITE)

AV PARQUE Á. Claras
c/arms R$ 2.300, 33514991 99971-0049 c4124

3QTS (1 SUITE)

AV PARQUE Á. Claras
c/arms R$ 2.300, 33514991 99971-0049 c4124
ASA NORTE
QUITINETES

GARDEN PARK

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

CORREIO BRAZILIENSE
2.2

ASA NORTE

2.2

APARTAMENTOS

CLASSIFICADOS
2.2

ASA SUL

QUITINETES

402- BL.L /203. R$
3.100,00. Prédio c/ elevador. Amplo apto. vazado. Salão, 3/4 c/arms.,
2 wc (suíte), coz/arm.,
á. serv., DCE, ótimo estado. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

SGAN 911 - Bl.H/
apt.19. Ed. Gardem Park. R$ 1.100,00. Sala,
qto, copa, wc e garagem. Saback Imóveis F/3445.1105 CJ 3506

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

ASA NORTE

1 QUARTO
706/707 Bl B ent 46 apt
201 alg 1qt arm. emb.
cortina sl coz wc R$
1.300 991577766 c9495

ASA SUL
1 QUARTO
405/U/320 R$ 1.200. Reformado. Sala, 1/4/arm.,
wc e coz./arm. Saback
F/3445.1105 CJ 3506
410/ A/ 104 R$ 2.000.
Alugo Mobiliado / Reformado c/ ar cond. Sala ,
1/4 c/arm., wc e coz./
arm., Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

114 BL B Melhor Quadra, vista livre, nascente, vazado, reformado,
dir propr. 98154-1614
202 - BL. B/305. R$
4.400,00. Prédio e Apto.
reformados. nasc., Salão, 3/4 c/arms, 2 wc
(suíte c/ closet), copa/
coz,. c/arms , á.serv.,
DCE, gar. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.
215-BL.A R$10.000,00.
Apto.deluxo,decorado,fino acab. Todo mobiliado. Reformadissimo de
3 qtos, (suíte c/hidro). Salão, 2 wc copa/coz., c/
arms., área serv., garagem. Prédio c/salão festas.
Saback
F/3445.1105 CJ 3506.

SR IMÓVEIS ALUGA

307 SUL 3qts dce gar
105m2 nascente 991096160/ 3042-9200 cj9417

COND. QUINTAS da Alvorada - Qd. 05 Conj.
08, Cs. 21. 1ª locação.
R$ 2.500,00. Casa térrea. Sala conjugada c/
cozinha., quarto/arm.,
wc, á.de serviço e garagem. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

207 AMPLO reformado
4qts ste DCE Tr: 33285757 www.phimoveis.
com.br cj6210

COND. QUINTAS da Alvorada- Qd. 02 Conj.14,
Cs. 26. R$ 4.500,00. Casa térrea. Sala, 2/4
(sendo 1 suíte c/closet)
wc, cozinha equipada c/
arms., á. de serv. garagem e ampla á. verde.
Saback Imóveis - F/
3445.1105 CJ 3506

EXCELENTE !!!

305 SQS Salão 4 qtos
2 DCE 5º andar 172m2.
Tr: 99975-1999 c8145
CEILÂNDIA

LAGO SUL

2 QUARTOS

4 OU MAIS QUARTOS

TELBRAS ALUGA

QNO 19 2qts sl sem
cond 98439-3334 c5865
GUARÁ

ASA SUL

ASA SUL
SGAS 910 / Via Brasil Bl."D "/ 446. R$
1.100,00. c/40 m2. Sala
c/recepção, 2 wc (ar
cond .) Saback Imóveis
- F/3445.1105 CJ 3506

ÓTIMA LOCALIDADE

SMAS TR 03 The Union sala duplex 68m2
gar 99971-0049 c4124

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

MAPI ALUGA OU VENDE

QI 28 Casa colonial 4
stes 360m2 utéis. Vista total do Lago. Aceito troca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 983801568c513

FIESTA/11 hatch 1.0
flex. Compl. 101 mil km.
R$ 25.700. 99811-0604

TAGUATINGA

KIA

1 QUARTO

FORD

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

QNL 08 bl E Cs 13 3qts
R$ 1.700, F:98333-1777

SPORTAGE 15/16 EX2
completa 83.000Km prata ún.dono R$ 98.000
Tr: (61) 98121-5015

3 QUARTOS

4 OU MAIS QUARTOS

MERCEDES

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

QNB 07 Cs 13 c/ 4qts
R$2.700. F: 98333-1777

C 180/16 Avant. Cinza
único dono 37.000 km
IPVA pago. 99224-5452

RECANTO DAS EMAS

3 QUARTOS

2.4

3.5

TELBRAS ALUGA

TOYOTA
LOJAS

SUDOESTE
3 QUARTOS

SALAS

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

TELBRÁS PRECISA

APTOS/CASAS imediato 98439-3334 c5865
2.3

ASA SUL
ED PALÁCIO do Rádio
II Alugo Sala 40m2 c/ 4
mesas, armários, div. e
ar. Linda! Ao lado do Pátio e Cartório ( 699,00).
Tr: 61-981244000

QD 401 2qts sl sem
cond 98439-3334 c5865

CASAS
CEILÂNDIA
2 QUARTOS

TELBRAS ALUGA

QNO 07 2qts sl laje 2 vagas 98439-3334 c5865

BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS

3.5 OUTROS VEÍCULOS
TIPOS
BICICLETAS E
BICICLETAS ELÉTRICAS
BICICLETA MONARK
10 Positron 1984 Nova
61-984087516
PEÇAS E SEVIÇOS
ALUGUEL

LOCA VIP

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

CARTA CONTEMPLADA

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

CARTA CONTEMPLADA

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

LOJAS E SALAS

VENDO

2 QUARTOS

410/ A/ 304 R$ 2.000.
Alugo Mobiliado. C/ar
cond. Sala, 1/4 c/arm.,
wc e coz./arm., Saback
F/3445.1105 CJ 3506.
3 QUARTOS

1 QUARTO

4 OU MAIS QUARTOS

4 OU MAIS QUARTOS
202 -BL. F/201. R$
4.200. Com 4/4 c/arms.
(2 suítes). Reformado, finoacabamento,excepcional. Sala, wc,coz/arms.,
área e wc serv. Garagem c/arms., Saback F/
3445.1105 |C/3506.

2.4

JARDIM BOTÂNICO

2 QUARTOS

3 QUARTOS
312- BL.H /106. R$
2.300,00. Prédio c/ brinquedoteca, academia e
salão de festas. Sala,3/
4 c/arms.,wc, coz.,
DCE. Saback Imóveis F/
3445.1105 C/3506

JARDIM BOTÂNICO

3.6

2 QUARTOS
SCLRN 703 -Bl.F/201.
R$2.000. Duplex c/sala,
2/4(1c/arm,)2wc (suíte),
coz. á.serv. Saback F/
3445.1105. C/3506.

2.3

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

COROLLA/17 Xei DynamcompletoBrancoPérola R$92 mil. Ac Proposta! Tr: 99666-0912
VOLKS
GOL/05 Plus 8V pneus
novos Vendo/Troco.
99909-7931/99969-9595
UP/15 Take R$ 36500
Flex Vermelho 73000km
usado. Carro de não fumante. Tr: 991031727
3.2

CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS
FABRICANTES
VOLKS

AMAROK/11 R$ 80000
Diesel Cinza 249000km
usado carro de não fumante 61-999138304

Brasília, quinta-feira, 5 de maio de 2022

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

4

4.6

TELEVISÃO

CASA
& SERVIÇOS

4.6

SOM E IMAGEM

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

4.3

SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA
TERAPÊUTAS 100%
massag 3347-5464 Elen
e Equipe das 8h as 21h
OUTRAS
ESPECIALIDADES
FISIOTERAPIA A DOMICÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho
NUTRICIONISTA ESPECIALISTAdietavegetariana e vegana. Agende
seu horario 995045590
4.5

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
ENGENHARIA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA Contato 61998315874
OUTROS PROFISSIONAIS

MIGUEL CAR

B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendimento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br
VIDRAÇARIA VIDRO
Forte. Faça seu orçamento 61-99984-6003 whats
B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendimento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br

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

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

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS
OPERAÇÃO DE CAFETERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máquinas,equipamentosemercadorias. 98175-6897.
COMUNICADOS,
5.2 MENSAGENS E EDITAIS

4.7

DIVERSOS
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIA ATLETAS Estamos recrutando jogadores 99862-4892 whats

GEO NORDESTE

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

MIGUEL CAR

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

TELEVISÃO

5.1

3

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
ANIMAIS

VENDO

VACAS LEITEIRAS e
Novilhas Girolandas e
Garrote de 2.8 anos. Promoção Aceito carro e lotes em Alexânia zap (61)
95850-9992

ACHADOS
E PERDIDOS

COMUNICO
O EXTRAVIO

DO TÍTULO DE NÚMERO: 5536 em nome do
Senhor Aderito Guedes Osório, da Estância Thermas Pousada
do Rio Quente.
CONVOCAÇÕES

ABANDONO DE EMPREGO

A ELAINE CORREIA
Ferreira Nunes CTPS
86420, residente Qd 25
conj H Lt 05 Paranoá
Brasiia-DF;Cartadecomparecimento, prezada senhora: Solicitamos o comparecimento de V.Sª ao
estabelecimento desta
empresa no prazo de
72 horas, no intuito de
justificar suas faltas que
vem ocorrendo desde o
dia 07/09/2021, sob pena de caracterização de
abandono de emprego,
ensejando a justa causa
do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, Letra I da
CLT. Monte Sião Bar e
Restaurante LTDA
CNPJ: 06.040.290/000183

4
5.2

RECADOS

RECADOS

5.2

5.2

5.2

COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS
RECADOS

COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

5.7

ACOMPANHANTE

BEZERRA INICIANTE

CHUPO HOMENS ativos até sentirem prazer
na minha boca. 61
98539-7146 Asa Norte

BOCA GULOSA

RECADOS

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

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

CACAU Final de semana Vicente Pires Só
zap. 61 98633-0498

5.4 OPORTUNIDADES
CRÉDITO
DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA

DINHEIRO NA HORA
pegue até 35.000, em
até 36 meses com a 1ª
parcela para até 60 dias
empréstimo rápido e fácil e o dinheiro sai na hora. Tel: 98449-3461
NEGÓCIOS
FRANQUIAS E
SOCIEDADES
PETSHOPS OPERANDO 2 matriz e filial no Lago Sul 999066253
5.5 PONTOS COMERCIAIS
PLANO PILOTO
LANCHONETEMONTADA no SIA tr 03/04. Ac
proposta. 99969-9595
5.7 TURISMO E LAZER
NEGÓCIOS
CLUBE
ITIQUIRA PARK Titulo
sócio remido 61981525063
SERVIÇOS
HOSPEDAGEM
POUSADA RIO Quente
Título de sócio proprietário 61-981781968
TEMPORADA

HOTEL HOT SPRINGS

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

6

ACOMPANHANTE

OUTROS

GALINHA DA ANGOLA

18ª SEIOS FURANDO
a blusa com gritos! Asa
Norte. 61 98473-3483

MASSAGISTA PRECISO

COM/ SEM EXPERIÊNCIA p/ semana ou fim d
semana 61 98474-3116
ALICE PLUS deixa q/
faço do meu jeito p/
senhores discretos.
61 98638-4409 Sud.

MASSAGEM NURU

RELAXANTE INVERSO tailandesa (61)
3326-7752/99866-8761
AS ATREVIDAS Novatas loucas por sexo. Iniciantes 61992338123 zap
WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736
MASSAGEM RELAX

MOSTRO MEU ROSTO!!!!!

ANA ALONGAMENTO
peniano. Obs tem cliente que chegam a ejacular até 3x durante a sessão 61 981264522 zap

ANE COROA TOP

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

AS+TOPS DAS GALÁXIAS

BEMESTARMASSAGENS.COM .br as 20 todas
lindas
61
985621273/ 3340-8627
CAMILA LINDA loira
mass+2 relax a sua escolha 1h 61986721088 cei

CAROL TOP DE LUXO

REALMENTE LINDA s/
decepção 61996306790

TERAPIAS ALTERNATIVAS

MASSAGENS COM relax. Local discreto e tranquilo 61 99664-9323
MASSAGISTA procuro
c/ou s/exp meio período
A. Norte 61 99907-8898
SÔNIA XEROSA mass
na maca + relax moro
só 61 98401-4816 Tng
MOTORISTA CONTRATA-SE c/ CNH B, para
cadeirante. Tratar:
99846-4187

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, quinta-feira, 5 de maio de 2022

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 experiência.Com Ótimos ganhos
até R$ 1.800 p/ semana. 61 98436-5571 zap

CUIDADORA

PARA CUIDAR de uma
idosa e que possa dormir. Tr: 98139-7425 Dona Vania

MASSAGISTA PRECISO

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

RESTAURANTE
CONTRATA

PORTADORES DE NECESSIDADES Especiais para diversas áreas. Enviar curriculo
comlaudo médico atualizado para o e-mail:
rhdondurica@gmail.
com

02 VAGAS PARA

AÇOUGUEIRO Contrata-se com ou sem experiência. Urgente! Tratar:
(61) 99879-4798 ou
(61) 99998-0952
AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654
AUXILIAR DE SERVIÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com

RESTAURANTE
CONTRATA

BARISTA, AUXILIAR
DE Cozinha e Serviços gerais com experiência. Enviar curriculo
para: rhdondurica
@gmail.com
CASEIRO/ JARDINEIRO p/ residencia Lago
Norte limpeza e manutenção 61-99316400
CASEIROCOMEXPERIÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054
CASEIRO PARA SERVIÇOS gerais, para morar. Tr.: 98405-3767
DIARISTAPARAescritório 2 pavimentos na Asa
Sul, c/ referências. P/5ª
feira, todo serviço. Pago
R$170,00 c/ transporte
+almoço. Tr:3445.1135.

PROJETO BRA 18/016 – SELEÇÃO DE CONSULTOR –
MODALIDADE PRODUTO
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade abre processo
seletivo para contratação de consultoria técnica para elaboração de estudos
sobre marco regulatório e impacto concorrencial no setor de petróleo e gás.
Os interessados em participar do certame devem enviar currículos até o dia
08 de maio de 2022 para prodoc@cade.gov.br, indicando no campo “assunto”
o código: Consultoria Vaga Concorrência em setores regulados [nome do
candidato], conforme estabelecido no Termo de Referência.

6.1

NIVEL BÁSICO

CONTRATA-SE
COSTUREIRA

COM EXPERIÊNCIA
em ajuste de vestido de
noivas. Trabalhar de
seg à sex no Lago Sul.
(Salário R$ 2.500 + VT
+ VA). Tr: 98124-3747
COZINHEIRO(A) CONTRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com

RESTAURANTE
CONTRATA

COZINHEIRO, COPEIRO e Atendente. Com
experiência. Enviar CV
para: rhdondurica
@gmail.com
JARDINEIRO COM EXPERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054
MASSAGISTA PRECISA-SE c/ sem exper.
7,8mil/mês.Ambientediscreto, seguro e climatizado (61) 98119-1085 zap

ÓTIMOS GANHOS

MASSAGISTA FIXA ou
Freelancer p/ valparaiso
98646-2085 zap Renata
MASSAGISTA PROCURO c/ ou s/exp meio período até 1.500 semanal
A. Norte 99907-8898
MASSAGISTAOPORTUNIDADE para são Paulo com ou sem experiência. 61-994089903
PEDREIRO COM exper
p/ morar Tr: 99976-4334
PESSOA COM DEFICIÊNCIA aux de almoxarife. Cv p/: rh@contarpp.
com.br

EMPLAVI CONTRATA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. Interessados(as), entrar em contato. Tel: 3345-9400 ou
emprego@emplavi.
com.br

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com
TRABALHADOR(A)RURAL que saiba tirar leite
capinar lote tratar dos animais 61-996614068
VENDEDOR(A) VAGA
Currículo para: selecaor
wpromotora@gmail.com
NÍVEL MÉDIO
ATENDENTE LANCHONETE Cv: consultoriarte
aga@gmail.com

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

COM EXPERIÊNCIA no
ramo imobiliário. Interessados(as) enviar currículo para: imobiliaria.dp
@terra.com.br
AUXILIARADMINISTRATIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVO com experiência em vendas de material hidráulico. Seg a Sexta.Salário + almoço + passag. CV: aqueservice10
@hotmail.com
AUXILIAR DE COZINHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com
AUXILIAR DE LOGÍSTICA habilitado. Cv para:
transporte.logistica2022
@outlook.com

6.1

NÍVEL MÉDIO

AUXILIARLOJAdeRoupas Femininas Espaço
Gold contrata disponibilidade integral 61 981526196 whatsapp
AUXILIAR TÉCNICO
em Eletrônica. Cv p/: rh.
extec@gmail.com

CCAA TAGUATINGA

CONSUTOR DE IDIOMAS e Professor de Idiomas (inglês e espanhol)
Contrata. CV : QNA 43
Casa 02 Tag. Norte

COORDENADOR DE
INGLÊS

CCAA - RIACHO FUNDO I Contrata. Inglês
avançado. Interessados(as) enviar curriculo:
ccaariacho@gmail.com
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO c/ experiência em crédito consignado. Enviar currículo p/:
adm@frevalle.com.br
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS . Receba até 50%
na comissão da venda.
Renda mensal na locação + repasse do 1º aluguel. Monte uma renda fixa! 61-983491914
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS - A única imobiliária do DF que proporciona renda fixa durante 1
ano para o corretor! Creci deve está ativo. Interessados: contato@
rbmimobiliaria.com.br
COZINHEIRO(A)/ATENDENTE Enviar CV whatsapp: 61 99689-8281
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO/ Recepção eventos.Cv: novab.
curriculos@gmail.com
DIGITADOR(A)P/ATIVIDADE de transformar áudio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com
ENCARREGADO E AUXILIAR de Departamento Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br
GERENTE COM EXPERIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
GERENTE COMERCIALParaClínicaOdontológica 61-982064142
MECÂNICOEINSTALADOR de ar condicionado. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com
MECÂNICO : EMPILHADEIRA Santana, contrata c/ Elétrica e Mecânica básica. Trabalhar no
Valparaíso. Enviar Currículo para o e-mail: dp@
empilhadeirasantana.
com.br

RESTAURANTE
MARIETTA CONTRATA

OPERADOR DE CAIXA Interessados enviar
CV para: mariettarh@
gmail.com

CONTRATA-SE

PROFISSIONAL COM
EXPERIÊNCIA em montagem e reparos de bicicletas c/habilitação tipo B. Salário, VA do comércio + VT, Jornada
de trabalho de segunda a sexta-feira, p/
trabalhar em Sobradinho.Enviarcurrículopara: adm@ahcveiculos
eletricos.com.br

6.1
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PROMOTOR
DE VENDAS

SALÁRIO R$ 2.000,00
+ comissão (carteira
assinada). Benefícios:
auxílioscombustível,refeição e plano de saúde. Horário: 44 horas
semanais. Local: Asa
Sul. Requisitos: desejável experiência em vendas externas; possuir
veículo próprio (carro
ou moto com documentação em dia). Enviar
currículo p/: curriculos
@institutofecomercio
df.com.br Assunto:
654321

RECEPCIONISTA VAGA para clínica de estética. CV: recrutamento
clinica2020@gmail.com
REVENDEDORAS DE
MODA
Íntima.
Precisa-se. 98191-6828
SALGADEIRO(A)PRECISO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com
SECRETÁRIA P/ LOJA
de Veículos em Taguatinga. Enviar Currículo para: rh.atendimentoloja
@gmail.com
TÉCNICO DE AR Condicionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
TECNICO ELETRONICA instalaçãoe manutenção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
VENDEDOR(A) CONTRATA-SE p/ Empresa
de Material de Construção Bona Casa - Av 26
de Setembro (61)
99973-0698
VENDEDOR(A) MEI
Cv: administrativo
@descomplica
recuperadora.com.br
VENDEDOR(A)COMUNICAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br
VENDEDOR (A) CONTRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com

VENDEDOR (A)
INTERNO
CONTRATA-SE

PARA TRABALHAR
em loja de Shopping.
Excelentes ganhos de
R$2.000 a R$7.000,00.
Enviar CV para e-mail:
sucessocomercio5@
gmail.com
EXECUTIVO DE VENDAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
GERENTE COMERCIALparaClínicaOdontológica 61-982064142

PROTEGE TRANSPORTE
DE VALORES

VAGAS DESTINADAS
a pessoas com deficiência (PCD). Função: Aux.
de Processamento I. Atividades: manuseio de valores e documentos. Local: SAAN Qd. 02 Lt.
725. Salário: R$
1.857,00. Horário: 21h
às 06h48 - Escala 5x2.
Agente de Portaria, salário R$ 1.543,91. Interessados deverão encaminhar e-mail p/: rh.
brasilia@protege.com.br
até o dia 30/05/2022.
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MECÂNICO DE AUTO

CONTRATA URGENTE
c/ experiência Tr: 61
99981-1757 / Paulo ou
enviar curriculum para:
vagas@phdautomoveis.
com.br SIA Trecho 01/
02 Lotes 1010/1040
SECRETARIA COMERCIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br
NÍVEL SUPERIOR
AGRÔNOMO,CONSULTORIA para rancho na
região de Brasília-DF.Enviar currículo através do
Wpp : 61 9 9854-5054
ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contábil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br
ASSISTENTEDECOORDENAÇÃO Colégio Arvense local Asa Norte.
CV p/: selecaoarvense
@gmail.com
ASSISTENTE DE INFORMÁTICA Cv p/:
epmb400@gmail.com

CLINICA ODONTOLÓGICA
CONTRATA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Financeiro Salário a combinar. Funções: acompanhar clínica odontológica, fluxo
de vendas, elaborar relatórios,acompanharcarteira de recebíveis , acompanharcarteiradecobrança. Formação: ensino superior em ciências contábeis, administração ou
áreas correlatas. Enviar
CV com título : Assistente financeiro p/ e-mail :
selecaospimplantesdf
@gmail.com
ASSISTENTES E ANALISTAS Contábil / Fiscal / Pessoal Taguatinga/DF. CV:
recrutamento0600@
gmail.com
CONSULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arvense Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com
CONTADOR(A) CONTRATA-SE para escritórioContábilcomexperiêncianoDepartamentoContábil. Interessados na vaga enviar currículo p/ o
e-mail:
selecao
contador2022@gmail.
com
CONTADOR(A) CONTRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com
ENGENHEIRO(A)CLÍNICO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com

ENGLISH TEACHER
CNA TAGUATINGA

AND CEILANDIA Hires
With Salary and benefits
accord to c.v. sent to:
ped.taguatinga@cna.
com.br
/ped.
ceilandia@cna.com.br
ESTAGIÁRIO DE DIREITO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
ESTAGIÁRIO MARKETING . Currículo c/ portfólio p/: selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO PEDAGOGIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com
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ESTÁGIO EM GESTÃO
PÚBLICARequisitos:Engenharia,Direito,Contabilidade, Gestão Pública e
áreas afins. Bolsa: R$
1.000,00+Aux-transp.
R$ 200,00+seg de vida.
Horário: 13h às 18h. Enviar cv para: selecao@
caucfacil.com.br.
FISIOTERAPEUTAPRECISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207
GERENTE DE MARKETING Currículo: novab.
curriculos@gmail.com
PERIODONTISTAESPECIALISTA c/ experiênciaparaatendimentoclinica Asa Sul, 1 a 2 períodos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com
PROFESSOR(A) DE INGLÊS para Colégio Arvense Asa Norte. Interessados: selecaoarvense
@gmail.com
PROFESSOR(A)/ESTAGIÁRIO p/ escola de reforço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
gmail.com
VISITADOR(A) MAGISTRAL CV: atendimento
benditaformula@gmail.
com
ESTAGIO DE INGLÊS
Empresa Colégio Arvense na Asa Norte, 2 vagas selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO EM PEDAGOGIA Colégio Arvense
Asa Norte. Interessados: selecaoarvense
@gmaillcom
6.2

PROCURA
POR EMPREGO
NÍVEL BÁSICO

DIÁRISTA E FAXINEIRA ofereço meus serviços quarta quinta e sexta Tenho referências.
(61) 98664-7229 Ana
OFEREÇO MEUS SERVIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora exper/refer 998185408
6.3

ENSINO E
TREINAMENTO
SERVIÇOS

AULA PARTICULAR
INFORMÁTICA E CELULAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhecimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447
CURSOS
CURSO DE ESPECIALISTA em Departamento Pessoal e eSocial
100h 61-984459373
DIPLOMA 2022 Ensino
Médio, Técnico e Superior (35) 99185-9507
BOLSAS DE ESTUDOS de 90% para o Ensino Fundamental ou MédioO 64-993238388
ENSINO MÉDIO , TÉNICO, SUPERIOR 2022
35-991484079

