www.correiobraziliense.com.br
LONDRES, 1808, HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA. BRASÍLIA, 1960, ASSIS CHATEAUBRIAND

CORREIO BRAZILIENSE
(DOMINGO)

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, 15 DE MAIO DE 2022
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

NÚMERO 21.608 • 74 PÁGINAS • R$ 5,00

Cineasta Breno Silveira
morre durante filmagem

Sono ruim afeta o

equilíbrio mental

Divulgação

Pesquisas recentes reafirmam a
importância do sono para a saúde
psíquica. As noites maldormidas podem
causar ansiedade e depressão.

Diretor de Os dois filhos
de Francisco estava
nas gravações do filme
Dona Vitória quando
sofreu um infarto
fulminante. Ele nasceu
em Brasília, tinha
58 anos, chegou a ser
levado ao hospital,
mas não resistiu.

PÁGINA 12

PÁGINA 16

Os centenários
que são ativos
Aliados da
Valdo Virgo

SAÚDE

Com a ajuda de animais, profissionais auxiliam crianças
no tratamento de transtornos emocionais na Fazendinha
Interação. São cuidadas e cuidam dos bichos. PÁGINA 13
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Conheça a história
dos trabalhadores de
100 anos ou mais que
continuam atuantes.
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Endividado? Veja as dicas
para tentar sair do sufoco
Pacifico/CB/D.A.Press

O cenário de inflação e juros elevados levou a um recorde de famílias brasileiras devedoras em abril, atingindo 77,7%, o maior
valor em 12 anos. Segundo especialistas, o comprometimento da renda não está relacionado aos gastos altos, mas, sim, às
despesas básicas, como alimentação, conta de luz, gás e água. O cartão de crédito figura no topo das dívidas mais comuns,
atingindo um patamar de 88,8%. Além disso, o desemprego é um fator agravante. O Correio consultou especialistas para formular
oito dicas de como identificar os principais riscos à saúde financeira e situações que podem levar ao superendividamento.
PÁGINA 7
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Adeus emocionado

a pai e filho

Edson do Carmo, 62 anos, e Warlison
Rodrigues, 31, foram sepultados ontem,
em Taguatinga. Os empresários foram
assassinados pelo policial civil Marcos
Santos, 56, que se matou. O motivo teria sido
a discussão sobre o valor de um aluguel.
PÁGINA 15

Motivação racial em
massacre nos EUA
Armado com um fuzil AR-15, homem branco de 18 anos
invadiu supermercado na cidade de Buffalo, no estado de
Nova York, matou 10 pessoas e feriu três, antes de ser preso.
Onze das vítimas eram negras. Autoridades veem crime de
ódio. Assassino utilizou uma pequena câmera acoplada ao
capacete para filmar atentado e transmitir as imagens,
ao vivo, por meio da plataforma Twitch.

Ele é o rei do acesso

PÁGINA 9

na Itália

Alvoroço tucano no fim do prazo da 3ª via

Lecce/Divulgação

Lideranças do PSDB ensaiam mudanças em relação
à candidatura presidencial. Reunião na quarta pode
apontar novos rumos da legenda. PÁGINA 2

Ana Maria Campos / Muitos candidatos e uma só vaga: há

forte disputa para ser vice na chapa de Ibaneis ao GDF. PÁGINA 14

Nascido na vizinha Unaí, e com
laços familiares em Brasília, o goleiro
Gabriel Vasconcelos fala em entrevista
ao Correio sobre o título mais recente
no Calcio com a camisa do Lecce.

com ameaça mundial de interferência em eleições. PÁGINA 5

Ana Dubeux / Ao caminhar, nos desfazemos. No Caminho de
Santiago, somos uma novidade a cada instante. PÁGINA 10

PÁGINA 19

Floração das paineiras
Os amigos Felipe Orcelli e Hiago Oliveira
aproveitam a sombra da árvore para
praticar capoeira. A espécie espalha a
beleza pela cidade em abril e em maio.
PÁGINA 17

Denise Rothenburg / Freio na negociação do Twitter tem a ver

Luiz Carlos Azedo / Guerra na Ucrânia fica parecida com a
do Vietnã e põe em risco o poder de Putin na Rússia. PÁGINA 4

Severino Francisco / Glênio Bianchetti incorporou a alma de
Graciliano Ramos para ilustrar o clássico Vidas secas. PÁGINA 15
Jane Godoy / Mercado de influenciadores digitais ganha um
“QG instagramável” para os jovens talentos. PÁGINA 16
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ELEIÇÕES

Doria fala em “golpe”
e PSDB marca reunião
Bruno Araújo, presidente da legenda, anuncia encontro da executiva após receber carta do ex-governador paulista. No
documento, o pré-candidato denuncia manobras para que ele desista do páreo. Ala dos tucanos rejeita aliança com MDB
» VINICIUS DORIA

Pablo Jacob / Divulgação

À

s vésperas da data marcada para a definição do futuro do autodenominado
centro democrático, na
próxima quarta-feira, a crise interna do PSDB ganhou dimensão
pública, ontem, com a decisão do
presidente da legenda, deputado
Bruno Araújo (PSDB-PE), de convocar uma reunião de emergência
da Comissão Executiva Ampliada
para terça-feira, em Brasília.
Um dos motivos da convocação,
segundo nota divulgada por Araújo, foi uma carta que recebeu ontem, assinada pelo pré-candidato
à Presidência João Doria e pelo advogado dele, Arthur Luís Mendonça Rollo, apontando que haveria
uma “tentativa de golpe” dentro do
partido; que critérios como má colocação nas pesquisas e altos índices de rejeição são “desculpas estapafúrdias”; e reclamando de “movimentações do presidente nacional
que criam insegurança jurídica”.
Na carta, à qual o Correio teve
acesso, Doria queixa-se de que,
“apesar de termos vencido legitimamente as prévias, as tentativas de golpe (contra a candidatura) continuaram acontecendo. As
desculpas para isso são as mais estapafúrdias, como, por exemplo,
a de que estaríamos mal colocados nas pesquisas de opinião pública e com altos índices de rejeição, cinco meses antes do pleito”.
Nas sete páginas do documento,
há longas transcrições de leis e jurisprudência para atestar a legitimidade da pré-candidatura de Doria, avalizada pelas prévias, indicando que o
ex-governador tem armas para judicializar qualquer medida da Executiva que tente retirá-lo da disputa.

Candidatura própria
A carta de Doria e a reação de
Araújo refletiram o rápido aumento

Apesar de termos
vencido legitimamente
as prévias, as
tentativas de
golpe continuaram
acontecendo.
As desculpas para
isso são as mais
estapafúrdias”
João Doria, em carta entregue
ao presidente nacional do PSDB

Araújo e Doria: vencedor das prévias do PSDB, ex-governador paulista enfrenta resistências
da temperatura no ninho tucano,
entre a noite de sexta-feira e ontem, decorrente de uma mudança significativa de postura de duas
lideranças fortes da legenda. O senador Tasso Jereissati (CE) e o deputado federal Aécio Neves (MG),
vozes mais influentes da oposição
ao pré-candidato João Doria, declararam que o PSDB pode seguir
com candidatura própria, sem se
aliar ao MDB da senadora Simone Tebet (MS), na corrida eleitoral.
Na noite de sexta-feira, Jereissati, em entrevista ao jornalista
Mario Sérgio Conti, da Globonews, reconheceu que a divisão interna põe em risco a própria sobrevivência do partido e que a
pré-candidatura de Doria tem a
legitimidade das prévias às quais

ele se submeteu, em uma disputa com o ex-governador gaúcho
Eduardo Leite. Para ele, Doria pode não ser o candidato ideal, mas
não pode ficar isolado na legenda.
Na mesma linha, Aécio Neves
declarou que seria “ruim para o
partido” retirar a candidatura de
Doria apenas para apoiar Simone Tebet, em entrevista à Folha
de S.Paulo. E foi além, ao prestar
solidariedade ao pré-candidato tucano, que estaria sendo vítima de “traição”. “Eu quero deixar clara a minha solidariedade
ao Doria”, que está, segundo ele,
“conhecendo a face triste da política, que é a traição dos seus próprios companheiros”.
A crise reforça a expectativa
de que a reunião de quarta-feira

entre PSDB, MDB e Cidadania
não chegue a um resultado prático. Segundo um deputado tucano da ala histórica, o que está
movendo o partido, agora, “é o
instinto de sobrevivência”.
Os presidentes das legendas que
tentam construir uma candidatura
de centro como alternativa à polarização Lula x Bolsonaro acordaram avaliar o desempenho de Tebet e Doria em pesquisas quantitativas e qualitativas, cujos dados
estão sendo colhidos neste fim de
semana pelo Instituto Guimarães
de Pesquisa e Planejamento.
O coordenador da campanha
de Doria, Marco Vinholi, está otimista. “Seguimos animados. Os
resultados da pesquisa Ipespe (divulgada na sexta-feira) colocam

João Doria numa situação dentre
os candidatos da 3ª via como favorito. E o resultado das prévias partidárias garantem a ele presença
na disputa pela Presidência da República. Seguimos trabalhando e
conscientes que grande parcela da
população brasileira não quer votar nem em Bolsonaro nem em Lula. E enxergará Doria como a opção viável para retomar o desenvolvimento do nosso país”, disse.

O fator FHC
A expectativa, agora, no ninho
tucano, é com relação à postura do
tucano mais influente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A legenda foi abalada pela decisão de outro tucano histórico, o

ex-chanceler Aloysio Nunes. Na
última sexta-feira, ele anunciou
apoio ao pré-candidato do PT, Luiz
Inácio Lula da Silva, ainda no primeiro turno.
FHC, Aloysio Nunes e Tasso Jereissati fazem parte da ala histórica do partido. O ex-presidente ainda mantém uma relação de cordialidade e respeito com Lula e com o
pré-candidato a vice, o ex-tucano
Geraldo Alckmin, que também integrava a ala mais raiz do tucanato, antes de mudar para o PSB. Nos
bastidores, já há quem aposte no
apoio à chapa “Lula com Chuchu”
no segundo turno, caso se confirme
a derrota de Doria nas urnas, projetada pelas pesquisas até agora.
Seria uma reversão de expectativa, depois que o partido fez a
virada da centro-esquerda para
a centro-direita capitaneada pela
ascensão de Doria na política paulista e expressa no apoio informal
dele à candidatura de Bolsonaro,
em 2018, na onda do “BolsoDoria”.
No MDB, a postura da senadora Simone Tebet permanece a
mesma, de não aceitar ser candidata a vice em uma chapa com
João Doria. O candidato a parceiro preferido dela ainda é Eduardo Leite. Mas a chance de Leite
voltar à disputa interna no PSDB
fica cada vez menor, com a mudança de discurso dos principais
opositores internos da candidatura oficial no sentido de respeitar a decisão das prévias.
Mas ela também enfrenta dificuldades para unir o partido, por
causa da ala ligada aos senadores Renan Calheiros (AL) e Eunício de Oliveira (CE), que pregam
abertamente o apoio a Lula já no
primeiro turno. O trunfo de Tebet
são os apoios que construiu na
maioria dos diretórios estaduais
do partido, que defendem uma
candidatura própria para evitar
a debandada emedebista para os
palanques de Lula e Bolsonaro.

Reprodução / TV Brasil

A pirotecnia de Bolsonaro contra a inflação
» INGRID SOARES
Em ascensão nas pesquisas,
mas fustigado pela inflação, o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
tem feito muito barulho para
mostrar ao eleitorado que está
empenhado contra a carestia. Na
semana passada, o chefe de governo demitiu o ministro Bento Albuquerque na tentativa de
se descolar da impopularidade
que o cenário econômico pode
lhe render. E ainda tentou provocar debate paralelo — a privatização da Petrobras — para contornar o desgaste provocado pelos reajustes sucessivos na bomba de combustível. Apesar desses
movimentos, especialistas ouvidos pelo Correio avaliam que o
presidente não terá como fugir
da pressão frente ao tema.
A demissão de Albuquerque
foi a terceira mudança promovida por Bolsonaro para conter
o preço dos combustíveis. Em
2021, o presidente demitiu Roberto Castello Branco, em razão
da política de preços da estatal.
Escalou o general Joaquim Silva
e Luna, que também foi substituído, em março deste ano, pelo
mesmo motivo. O atual comandante da Petrobras é José Mauro
Ferreira Coelho.
Na quinta-feira, durante uma
live, Bolsonaro sinalizou que

pode fazer novas “mudanças de
pessoas” na Petrobras. “A gente
espera fazer mudanças de pessoas, que a gente possa fazer, que
a gente possa buscar minorar, diminuir o preço do combustível
no Brasil”, emendou.

A culpa é dos outros
O senador Humberto Costa
(PT-PE) considera que o presidente prossegue a tática adotada desde o começo do governo:
transferir responsabilidades. “O
presidente está sempre atribuindo a culpa pelos problemas do
país a outra pessoa. Como Bolsonaro não tem coragem nem
disposição de modificar a política de preços de combustíveis e
derivados no Brasil, tenta justificar e acusar a Petrobras ou o mau
desempenho de um ministério
qualquer porque é assim que ele
tenta tirar fugir das consequências”, critica o senador.
Já o deputado federal Capitão
Augusto (PL-SP), vice-líder do partido na Câmara, avalia que as ações
de Bolsonaro visam a melhoria de
vida da população. “O presidente
está fazendo de tudo para tentar
reduzir o preço dos combustíveis.
O novo ministro (Adolfo Sachsida)
veio com essa proposta de privatização da Petrobras, à qual sou plenamente favorável. Não adianta

ter uma estatal que não colabora
com o Brasil”, defende.
Assim como Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PL
-SP) responsabiliza as medidas de
restrição adotadas durante a pandemia de covid-19 como um dos
fatores do aumento da inflação.
“Todos esqueceram que o governo alertou que o ‘fique em casa’
causaria o cenário de pressão inflacionária que vivemos. Seria pior
e teríamos um número de desempregados semelhante ao deixado pelo PT, em 2015 — depois da
pandemia de corrupção —, se não
fosse o trabalho do governo Bolsonaro de socorrer a população, os
estados e municípios”, alega.
“Esse trabalho exigiu várias
ações e diversos ajustes que vieram sendo realizados ao longo da
pandemia e agora no ‘pós-pandemia’. A mudança no Ministério de
Minas e Energia é mais um desses
ajustes”, complementa Zambelli.
O analista político do portal
Inteligência Política, Melillo Dinis, analisa que as mudanças feitas por Bolsonaro são uma cortina de fumaça para esconder o
principal problema, a economia.
“O presidente segue criando
factoides desprovidos de qualquer
resultado. As mudanças servem
como uma cortina de fumaça para explicar os preços e os ataques à
Petrobras. Assim, ele imagina que

seus eleitores vão se consolidar.
Não dará certo. A eleição será decidida pela economia e pela reação à pandemia”, observa.
A advogada constitucionalista Vera Chemin, mestre em direito público administrativo pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
aponta que as sucessivas trocas
feitas pelo chefe do Executivo, especialmente, no MMA e na Petrobras evidenciam a preocupação
de tentar, a qualquer custo, represar o aumento dos combustíveis.
“Represar preços de combustíveis é uma política recorrente no Brasil. É uma prática perigosa, pois, apesar de favorecer o
consumidor no presente, transporta os custos a médio ou até
longo prazo, em que outra geração poderá sofrer as consequências econômicas e sociais”, alerta.
Ainda assim, segundo Chemin, existem outras variáveis que
serão relevantes para a garantia
de sua reeleição, como o crescimento do PIB, a criação de empregos e a continuidade das políticas sociais, além das estratégias
de campanha eleitoral que terão
que ser convincentes junto às diversas camadas da população.
Para Arthur Wittenberg, professor de Políticas Públicas do
Ibmec, o movimento de Bolsonaro é coerente. “Alguns analistas consideram que a troca foi

Bolsonaro: três demissões para segurar preço de combustíveis
essencialmente eleitoreira. Mas
toda mudança ministerial tem
algum componente eleitoral, especialmente em ano de eleições”,
afirma. “Além disso, se fosse esse o caso, Bolsonaro poderia ter
indicado um político para a posição, para facilitar aprovação de
medidas, por exemplo, de controle de preços”, argumenta.
Wittenberg reconhece a

complexidade do problema
energético e dos combustíveis,
mas lembra que o impacto é essencialmente econômico. A principal preocupação dos eleitores é
com a inflação. “Desse modo, parece plausível colocar Sachsida
como ministro de Minas e Energia. Se ele vai ser capaz de melhorar o preço da gasolina, ainda não é possível saber”, conclui.
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JUDICIÁRIO
Conhecida pelo perfil técnico, ministra assume a presidência do STF nas eleições.
Discreta, ela tem posicionamentos firmes em ações que envolvem o Planalto

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

Weber causa receio
em bolsonaristas
Nelson Jr./SCO/STF

» LUANA PATRIOLINO

A

vessa aos holofotes, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa
Weber passou os últimos
dez anos na Corte praticamente
sem conceder entrevistas. Próxima ministra a assumir a presidência do STF, é vista pelos pares
como extremamente discreta e
técnica. No entanto, Weber tem
assumido uma postura mais contundente nos autos dos últimos
processos que relatou e se tornou
um dos nomes mais temidos pelos bolsonaristas.
Em setembro, a ministra vai
ser empossada como presidente
da mais alta Corte do país — no
auge da campanha eleitoral de
2022. Ela será a terceira mulher
a ocupar o cargo. Desde o ano
passado, Weber viu crescer o seu
protagonismo no STF. O principal desafio é manter uma relação
institucional equilibrada entre o
Judiciário e o Palácio do Planalto, sem ceder aos rompantes do
presidente Jair Bolsonaro (PL).
Decisões proferidas por ela,
como a que suspendeu a execução das emendas do chamado Orçamento Secreto, e o posicionamento a respeito do caso
da vacina indiana Covaxin, por
exemplo, indicam que a magistrada pretende seguir firme e técnica em seus despachos.
Nas mãos da ministra também está o conjunto de ações
contra a graça constitucional dada pelo presidente Bolsonaro ao
deputado federal Daniel Silveira
(PTB-RJ). O parlamentar foi condenado pelo Supremo a oito anos
e nove meses de prisão, mas recebeu o indulto do chefe do Executivo, desgastando ainda mais a
relação entre os Poderes.
Na análise do envolvimento
de Bolsonaro no caso da compra
do imunizante Covaxin, Rosa Weber negou, em março, um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para arquivar o inquérito que apura se o presidente
cometeu crime de prevaricação
na negociação da vacina.
Ela também foi relatora da
ação apresentada pela Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
Associação dos Magistrados
do Brasil (AMB), entre outras

A Ucrânia se tornou
um novo Vietnã

Weber será a terceira mulher a presidir a Corte Suprema: equilíbrio necessário na turbulência eleitoral
entidades, contra a emenda criada a partir da PEC dos Precatórios. O projeto para viabilizar o
pagamento do Auxílio Brasil e
outros gastos sociais são de extremo interesse do governo, pois
fazem parte do plano de reeleição do presidente.
Na avaliação do professor de
estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma (EUA) Fabio de Sá
e Silva, o perfil técnico de Weber é
extremamente positivo, diante do
cenário polarizado do país. “Os últimos presidentes de tribunais superiores se meteram a fazer política, se atrapalharam e fragilizaram
suas respectivas Cortes”, opina.
“Toffoli e Fux queriam fazer
acordos com Bolsonaro e acordavam com gritos de ‘fora STF’ na
janela; Barroso foi tentar incorporar militares no processo eleitoral e abriu flancos para ataques
às urnas”, ressaltou Silva.
O cientista político Leonardo
Queiroz Leite, doutor em administração pública e governo pela
Fundação Getulio Vargas de São
Paulo (FGV-SP), destaca que o estilo contido da ministra pode ser
um aliado para lidar no momento de tensão. “Ela não busca holofotes como outros, que são mais

midiáticos. É extremamente discreta e reservada — o que é muito
pertinente. Um juiz tem que ser
imparcial e se distanciar do calor
das disputas políticas”, acredita.
Apesar das decisões mais contundentes, o comportamento da
magistrada ainda é um mistério no que diz respeito a discursos públicos e declarações à imprensa. Diferentemente do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), que na última semana deu
declarações enfáticas em defesa
do processo eleitoral, Weber deve manter uma linha moderada.
Aos 73 anos, a ministra deve se
aposentar em outubro de 2023.
Pelas regras vigentes, é obrigatória a aposentadoria dos membros do STF aos 75 anos.

Chegada ao STF
Rosa Maria Pires Weber nasceu em Porto Alegre, em 1948.
Antes de assumir uma cadeira do
Supremo, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também
foi ministra do Tribunal Superior
do Trabalho (TST).
A carreira como jurista começou em meados de 1967, quando

ela foi aprovada em primeiro lugar no vestibular para o curso de
Direito na Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. A graduação foi
concluída em 1971 e, em 1976,
Weber já era ministra substituta.
Em 1991, foi promovida para o segundo grau de jurisdição,
tornando-se desembargadora do
Tribunal Regional do Trabalho da
4ª Região. Ocupou diversos cargos administrativos até alcançar
a presidência da Casa, exercida
entre 2001 e 2003.
Em 2005, foi indicada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) como ministra do TST.
Seis anos depois, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sugeriu o
nome da magistrada para ocupar
a cadeira deixada pela ministra
aposentada do STF Ellen Gracie.
Em 13 de dezembro de 2011,
Rosa Weber foi sabatina pelo Senado Federal, onde obteve 57
votos a favor e 14 contra. Ela foi
questionada sobre temas como
união homoafetiva, nepotismo,
mensalão e demarcação de terras
de quilombolas. A posse no STF
ocorreu em 20 de dezembro do
mesmo ano. Atualmente, ela é vice-presidente da Corte Suprema.

Moraes: Brasil terá “eleições limpas”

Nelson Jr./SCO/STF

» CRISTIANE NOBERTO
O vice-presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, assegurou que as eleições deste ano serão “limpas, transparentes e com
urnas eletrônicas”. Ele ainda afirmou que, em 19 de dezembro,
o vencedor nas urnas será “diplomado nos termos constitucionais”. Moraes discursou no Congresso Brasileiro de Magistrados,
em Salvador, na manhã de ontem.
“Tenho certeza de que o Supremo Tribunal Federal (STF), todos
vocês aqui, nós vamos garantir a
democracia no Brasil com eleições
limpas, transparentes e com urnas
eletrônicas. Em 19 de dezembro,
quem ganhar vai ser diplomado. E
o Poder Judiciário continuará fiscalizando e garantindo a democracia”, afirmou o ministro.
Moraes, que também é ministro do STF, será o presidente da corte eleitoral durante as
eleições. Ainda durante a fala no
evento, o ministro destacou o
papel do poder Judiciário, que
é o “último obstáculo” para impedir “avanços populistas e ditatoriais”. Também foi enfático
ao dizer que a Justiça “não pode
e nem vai se acovardar perante
agressões” contra a democracia.
Alexandre de Moraes reafirmou o papel de cada um dos atores da Justiça para garantir a democracia. “Cada um de nós, isso não é só o Supremo Tribunal
Federal, não são só os tribunais

superiores, cada um de nós magistradas e magistrados, cada um
de nós tem a sua responsabilidade para garantir que o país continue essa democracia”, frisou.
O integrante do STF falou por
cerca de 30 minutos. Em parte
do discurso, ele apontou sobre
as milícias digitais. O TSE tem
feito diversas parcerias com plataformas de conteúdo na internet para garantir a lisura das eleições. Na visão dele, os meios de
comunicação são “sustentáculos
da democracia”.
O ministro então afirmou que
a “internet deu voz aos imbecis”,
reproduzindo uma famosa frase
do escritor italiano Umberto Eco.
“As milícias digitais produzem
conteúdo falso, notícias fraudulentas e têm o mesmo ou mais
acesso que a mídia tradicional.
A internet deu voz aos imbecis.
Hoje qualquer um se diz especialista, veste terno, gravata, coloca painel falso de livros (como
pano de fundo nos vídeos) e fala
desde a guerra da Ucrânia até o
preço da gasolina, além de atacar
o Judiciário”, disse.
Segundo o ministro, esses grupos atacam os meios de comunicação e buscam maneiras de corromper a percepção das pessoas
sobre a credibilidade da mídia
tradicional. Moraes disse que esse jogo é utilizado como alternativa para atacar o povo. O magistrado, então, afirmou que o “Poder Judiciário não pode e não vai
se acovardar” diante da atuação

Ministro Alexandre de Moraes em sessão plenária do STF
dos grupos de hackers nem diante dessas “agressões”.

Alinhamento
O discurso de Alexandre de Moraes vai ao encontro das recentes
declarações do presidente do TSE,
ministro Edson Fachin. Na quinta-feira, após uma rodada de testes de urnas eletrônicas no prédio do tribunal, Fachin disse que
“nada e nem ninguém vai interferir na Justiça Eleitoral”, e ressaltou
que o processo eleitoral brasileiro é totalmente seguro. “No Brasil de hoje, quem põe em dúvida

o processo eleitoral é porque não
confia na democracia”, afirmou.
Na sexta-feira, no mesmo
evento que Moraes discursou ontem, Fachin deu mostra de como
pretende agir a Justiça Eleitoral.
“A nenhuma instituição ou autoridade, a Constituição permite poderes que são exclusivos da Justiça Eleitoral. Não permitiremos a
subversão do processo eleitoral. E
digo, para que não tenham dúvida, para remover a Justiça Eleitoral de suas funções terão que antes remover este presidente da sua
presidência. Diálogo sim, joelhos
dobrados, jamais”, disse Fachin.

A guerra da Ucrânia está sendo para a Rússia de Vladimir Putin o que o Vietnã representou para os Estados Unidos. É uma
guerra por procuração, na qual o que existe de mais moderno
em termos de guerra híbrida está sendo empregado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, contra as tropas russas invasoras. Se havia alguma dúvida quanto a isso, dois vazamentos de
informações foram esclarecedores:
No primeiro, o Times revelou que “os EUA forneceram informações de inteligência a respeito de unidades russas que permitiram aos ucranianos localizar e matar muitos dos generais
russos que morreram em ação na guerra da Ucrânia, de acordo com graduadas autoridades americanas”. No segundo, após
uma reportagem da NBC News, o Times noticiou que os EUA
“forneceram informações de inteligência que ajudaram as forças
ucranianas a localizar e atacar” o Moskva, o principal navio de
guerra da esquadra russa no Mar Negro, que, depois, naufragou.
Na época da guerra fria, o equilíbrio estratégico militar entre
os Estados Unidos e a antiga União Soviética permitia que direita e esquerda disputassem o poder nos seus respectivos países,
sobretudo na Europa, por uma via democrática, exceto nas áreas
de influência das duas potências. Na zona do agrião, como diria
o comentarista de futebol João Saldanha, as duas potências entravam de sola: foi assim na Hungria e antiga Checoslováquia,
invadidas pelas tropas do Pacto de Varsóvia; e na América Latina, onde as intervenções diretas e os golpes militares apoiados
pelos Estados Unidos barraram a ascensão da esquerda durante quase toda a guerra fria. A “crise dos mísseis” em Cuba, a exceção, em 1962, quase levou o mundo à guerra nuclear.
A derrota americana
no Vietnã foi o primeiro
de uma série de eventos
nos quais os Estados Unidos fracassaram, como na
Revolução Iraniana e no
Afeganistão. A derrota soviética nesse país pode ser
considerada o sinal de que
a desintegração da União
Soviética estava mais próxima do que se imaginava,
antes mesmo que a queda
do Muro de Berlim. O colapso do chamado “socialismo real” deu aos Estados Unidos a hegemonia
nesse novo mundo unipolar, no qual a globalização avançou protagonizada por políticas neoliberais e a Otan demonstrou
seu poder de intervenção
na Sérvia, no Iraque, na
Líbia e no Afeganistão. A
emergência da China como potência econômica, nas últimas duas décadas, porém, colocou essa hegemonia em xeque no plano econômico.

O PRESIDENTE
DA RÚSSIA,
VLADIMIR PUTIN,
ESTÁ FICANDO
SEM OPÇÕES
QUE NÃO SEJAM
HUMILHANTES.
A GUERRA PODE
LHE CUSTAR O
PODER, A GRANDE
APOSTA DE BIDEN
E DOS LÍDERES
EUROPEUS

Derrota anunciada
A Rússia já está derrotada, moralmente e financeiramente.
Ao afrontar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Putin pavimentou o caminho para sua expansão, inclusive para
países tradicionalmente neutros, como a vizinha Finlândia e a
Suécia. Os dois países participaram da reunião da Otan realizada ontem, na qual a Turquia retirou suas objeções à expansão do organismo. Com isso, a Rússia fica extremamente isolada no Mar Báltico. O problema é que o presidente da Rússia,
Vladimir Putin, está ficando sem opções que não sejam humilhantes. A guerra pode lhe custar o poder, a grande aposta de
Biden e dos líderes europeus.
Biden mantém uma posição firme, mas também não sabe como sair da confrontação com a Rússia. O presidente da
Ucrânia, Volodymyr Zelenski, trabalha para tornar a Ucrânia
membro da Otan ou obter um pacto militar bilateral com os
Estados Unidos. Ambos acreditam que a Ucrânia pode pôr os
russos para correr. Putin fracassou no seu objetivo original: tomar Kiev e mudar o regime ucraniano; agora, corre o risco de
fracassar na tentativa de controlar o antigo centro industrial da
Ucrânia, a região do Donbass, cuja população tem origem russa
em sua maioria, numa guerra mais longa e muito desgastante.
A distância entre Washington e Hanói é de 13.336 km; entre
Kiev e Moscou, são apenas 775 km. A doutrina militar russa se
baseia na profundidade do território e na guerra aeroespacial.
Uma derrota na Ucrânia nem se compara à dos Estados Unidos no Vietnã. Putin tem duas possibilidades: jogar a toalha e
bater em retirada, diante da resistência crescente do Exército
ucraniano, armado e assessorado pelos serviços de inteligência
dos Estados Unidos, ou escalar a guerra convencional e destruir
a Ucrânia, com consequências imprevisíveis, porque isso pode resultar numa intervenção direta da Otan, como aconteceu
com a Sérvia. A diferença é que a Rússia tem um arsenal nuclear.
Em termos globais, há outros aspectos a serem considerados:
(1) As sanções econômicas adotadas contra a Rússia utilizam
com êxito toda a institucionalidade da economia mundial; (2) o
Reino Unido pós-Brexit, fora da União Europeia, em aliança com
os Estados Unidos, reafirmou sua hegemonia político-militar na
Europa; (3) a Alemanha e a França perderam o protagonismo;(4)
a guerra da Ucrânia também serve de advertência à China, em
relação a Taiwan; (5) o pacto militar entre Estados Unidos, Reino
Unido e Austrália e os acordos bilaterais da Austrália com o Japão
e a Índia representam a expansão da Otan para o Indo-Pacífico,
principal eixo do comercio mundial hegemonizado pela China.
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Joga aqui, acerta ali

CURTIDAS

A fala do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
em defesa do sistema eleitoral e da urna eletrônica,
foi vista como uma forma de “piscar” para a esquerda.
A avaliação de amigos do alagoano é a de que, se o
presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguir se reeleger,
Lira precisará criar pontes com o petismo para tentar
garantir mais dois anos como presidente da Câmara.

A volta dos Alves I/ Afastado da política
desde que cumpriu pena acusado de
corrupção, o ex-presidente da Câmara
Henrique Eduardo Alves (PSB) disputará
um mandato de deputado federal.
A volta dos Alves II/ Ele concorrerá contra
o primo, o ex-senador Garibaldi Alves
(MDB), candidato a deputado federal.
Garibaldi perdeu em 2018, quando tentou a
reeleição para o Senado.

Esquece
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou Lira de
“imperador”, num sinal claro de que não tem conversa.
Embora o ex-presidente seja pragmático do ponto de
vista da relação política, o PT já disse com todas as letras
que, se Lula for eleito, o partido não apoiará Arthur Lira.

Minervino Júnior/CB

Pressão para o TCU
Três candidatos à vaga de ministro do Tribunal
de Contas da União pressionam Arthur Lira para
que a eleição seja em junho. Soraia Santos (PL-RJ),
Jonathan de Jesus (Republicanos-RR) e Hugo Leal
(PSD-RJ). Correm por fora Fabio Ramalho (MDBMG) e Danilo Forte (União Brasil-CE).

O segundo turno já começou
A campanha oficial só entra em cena a partir de
agosto, mas o que se viu ao longo da última semana
foi um movimento em direção ao ex-presidente Lula
ou ao presidente Jair Bolsonaro, como se o segundo
turno fosse na semana que vem. Quem mais sofreu
foi o PDT, pressionado a desistir da candidatura
de Ciro Gomes. Chegou ao ponto de Carlos Lupi,
presidente do partido, vir a público para dizer que
não tem conversa e a candidatura está mantida.

E os tucanos, hein?
A briga interna não arrefece. “Estamos dentro de
uma camisa de força. Oficialmente, ele (João Doria) é o
candidato do PSDB”, diz o senador Tasso Jereissati (CE).
Ao jornalista Mário Sérgio Conti, Tasso menciona três
cenários para o partido: Doria desistir e o PSDB buscar
um candidato. Os partidos fecharem com Simone Tebet
(MDB), que não é consenso, mas não tem rejeição. “A
terceira é ir com João Doria e seja o que Deus quiser”.

Movimentos coordenados
O pé no freio que Elon Musk deu em
seu acordo para compra do Twitter está
diretamente relacionado às apurações
internacionais de ameaças à democracia
nas redes sociais e interferência externa
nas eleições, contam à coluna diplomatas
brasileiros que não são nem bolsonaristas
nem lulistas. Em 2017, França e Alemanha
denunciaram essa tentativa de interferência
externa em suas eleições, situação
lembrada inclusive pelo ex-ministro do
Gabinete de Segurança Institucional Sérgio
Etchegoyen, em entrevista ao UOL, ao se
referir ao convite às Forças Armadas para
acompanhar o processo. “O convite feito
às Forças Armadas teria sido um erro se
fosse exclusivo. A liberdade para escolher
seus dirigentes e representantes também

é soberania, e um dos riscos às eleições,
já levantado em 2018, é o de interferência
externa, como sofreram e denunciaram
França e Alemanha nas suas eleições de
2017. Apenas as Forças Armadas têm meios
de enfrentar esta ameaça”, afirmou. É por
aí que se dará o diálogo entre o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e as Forças Armadas.
A tendência é que essas investigações
em curso lá fora desembarquem com força
no Brasil, por causa do processo eleitoral e
muitas redes sociais já estão se precavendo.
O Telegram, por exemplo, suspendeu há
alguns dias o “super grupo B-38 oficial”, de
bolsonaristas, por postagens com conteúdo
ilegal, segundo a plataforma. A ideia é que
essa suspensão sirva de exemplo e aviso do
que pode vir pela frente.

Um debate especial/ Live imperdível
para a próxima quarta-feira, às 19h,
sobre guerra na Ucrânia: Impactos na
geopolítica global e no Brasil. O debate
reunirá dois ex-ministros da Defesa, Raul
Jungmann (foto) e o general Fernando
Azevedo e Silva, estrategistas militares,
como o ex-ministro do GSI general Sérgio
Etchegoyen, o coronel Paulo da Silva
Gomes Filho; e, ainda, o economista
Mansueto Almeida, do BTG Pactual,
e o cientista político Hussein Kalout,
pesquisador da Universidade de Harvard.
Um dia especial/ O artista plástico Carlos
Bracher tem encontro marcado nesta
terça-feira com um grupo de 80 alunos
cegos e surdos, da rede oficial de educação
do Governo do Distrito Federal (GDF).
Bracher fará com eles uma oficina “Cores
e Arte”, ao ar livre, para pintura de dois
quadros em homenagem a datas históricas
do país. Pela manhã, um sobre os 200 anos
da Independência. À tarde, outro sobre os
62 anos de Brasília. Bracher já pintou o STF
em plena praça dos Três Poderes.

Brasil
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DEFESA
Brasil registra sucessivos aumentos no Orçamento da Defesa, mas ainda sofre limitações no desenvolvimento do poderio
militar. Parte significativa dos recursos vai para despesa de pessoal. Especialistas cobram política para indústria bélica

Forte só entre os pequenos
» CRISTIANE NOBERTO

N

os últimos 10 anos, a participação do Ministério da
Defesa no Orçamento da
União praticamente dobrou, saindo de R$ 72,4 bilhões, em
2012, para R$ 116 bilhões em 2022.
No mundo, o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking do Global Fire Power,
que analisa 142 países, os efetivos
militares ativos disponíveis por país
sob o indicador PowerIndex.
Apesar dos recursos aplicados,
a maior parte do dinheiro passa longe do desenvolvimento da
defesa no país. O Brasil é a maior
potência regional em armamento, mas o investimento na área é
baixo. Cerca de 80% dos gastos
militares são destinados para a
área administrativa, que inclui
pagamentos de pessoal junto com
aposentadorias e pensões.
“A trajetória de gastos militares que ocorre com o Brasil não
é algo estranho no âmbito mundial. O país tem acompanhado o
mundo e tem sido até mais lento. O mercado global militar é
agressivo e joga pesado para isso. É um fenômeno global, perpassa em diferentes governos, e
o Brasil está sendo puxado pela agenda global”, explica Sandro Teixeira Moita, professor do
Instituto Meira Mattos na Escola
de Comando Maior do Exército.
Segundo o mais recente levantamento do Instituto Estocolmo
para a Paz Mundial (Sipri), lançado este ano, os gastos militares
mundiais chegaram a US$ 2,113
bilhões em 2021, valor 0,7% maior
do que em 2020 e 12% maior do
que em 2012. O montante corresponde a aproximadamente 2,2%
do Produto Interno Bruto (PIB)
global. Pelo sétimo ano consecutivo, gastos militares tiveram aumento no mundo. Apesar de não
ser um dos líderes em investimentos nessa área, o Brasil ocupa o topo na América Latina, ao
destinar quase 3% do valor total
do Orçamento para a área.
De acordo com o professor, o
país não é uma potência armamentista regional, mas detém
uma capacidade militar superior
à dos países vizinhos. “O Brasil
tem capacidade relevante dissuasória para qualquer questão envolvendo a América do Sul. Mas,
esse poderio não é voltado para
atacar nossos vizinhos, porque a
gente tem uma agenda clara de
não provocar a guerra”, afirma.
Juliano Cortinhas, professor do
Instituto de Relações Internacionais da UnB e especialista em Defesa, chama a atenção para o poderio bélico limitado do Brasil. Ele
cita, como hipótese, um conflito
imaginário com os Estados Unidos, a maior potência militar do

Verba restrita
para investir

O Brasil tem capacidade
relevante dissuasória
para qualquer questão
envolvendo a América
do Sul. Mas, esse
poderio não é voltado
para atacar nossos
vizinhos, porque a gente
tem uma agenda clara
de não provocar guerra”

Em 2021, o Orçamento do
Ministério da Defesa foi de R$
116,8 bilhões. Desse montante, R$ 70,6 bilhões foram destinados para o item “Defesa
Nacional”, o que inclui gastos
administrativos. No ano passado, a despesa com a previdência dos militares chegou a
R$ 24,9 bilhões.
Especialistas criticam as limitações orçamentárias. “Com
80% do orçamento comprometido, cerca de um terço disso vai
para pensão, um outro terço vai
para aposentadoria. Assim, sobra pouquíssimo dinheiro para investir em equipamentos e
manter operantes as indústrias
de Defesa do Brasil”, aponta
o professor Juliano Cortinhas.
As dificuldades da indústria
bélica nacional podem ser vistas a olho nu. Na semana passada, um “incidente” ocorreu
durante um exercício militar no
Forte Santa Bárbara. Um míssil se desviou da rota e atingiu
uma plantação de soja, próximo a instalação militar que fica
em Formosa (GO). O ocorrido
foi denunciado pelo deputado
José Nelto (PP-GO), que protocolou um requerimento pedindo explicações às autoridades.
Em comunicado, o Comando de Artilharia do Exército
(Cmdo Art Ex) relatou que o
incidente ocorreu em um Curso de Operação do Sistema de
Mísseis e Foguetes para oficiais
e sargentos. De acordo com o
texto, a equipe responsável foi
ao local e constatou não haver
vítimas ou danos materiais. “O
Exército Brasileiro e a Avibras já
estão trabalhando nas investigações”, informou a nota.
Com sede no Brasil, a Indústria Aeroespacial (Avibras)
entrou, em março deste ano,
com pedido de recuperação
judicial, devido à constante
falta de investimento. A consequência foi o início de demissões em massa.
Juliano Cortinhas destaca
que o prejuízo à indústria é
“o retrato mais do que a gente
tem na nossa defesa brasileira hoje”. “Uma indústria que
investe em alta tecnologia é
abandonada pelo Estado brasileiro, que não tem capacidade de compra, que não tem capacidade de manutenção das
suas indústrias”, lamentou.
O Correio procurou a Avibras, mas a empresa informou
que não poderia responder os
questionamentos.

Sandro Moita, professor do
Instituto Meira Mattos na Escola
de Comando Maior do Exército
mundo. “Somos extremamente
vulneráveis. Eles (os norte-americanos) isolariam completamente
o território brasileiro de forma bastante simples, e seria bastante fácil
para eles fazerem isso sem precisar
dar um tiro. Então, essa hipótese de
invasão não existe. Nações mais desenvolvidas militarmente não correriam esse risco e não pagariam
esse custo, porque isso não é necessário para eles. A nossa vulnerabilidade é muito maior se pensarmos
em relação às grandes potências.”
Para este ano, está prevista a
destinação de R$ 956 milhões para projetos do Ministério da Defesa. O plano inclui a compra do
cargueiro militar KC-390, o Projeto Forças Blindadas, o Sistema
Integrado de Monitoramento de
Fronteiras (Sisfron), e o desenvolvimento de sistemas de tecnologia
nuclear da Marinha. Recentemente, as Forças Armadas receberam
caças Gripen e o cargueiro KC-390.
Para Moita, a indústria de defesa brasileira está fragilizada, porque precisa de uma política de
compras regulares. Segundo o especialista, nos países mais desenvolvidos nesta área, projetos voltados ao estado de armamentos
são de longo prazo. Os militares
visualizam a compra, o desenvolvimento e o ciclo de vida daquele material militar. “No Brasil, não
tem isso. Às vezes tem que dilatar o
período de investimento por conta da falta de orçamento”, relata.
“O Guarani (veículo blindado)
tinha sido previsto para 2028 e
agora está para 2040. Isso abala muito a indústria de defesa no
exterior. Isso gera um problema
enorme, a gente não oferece tantas
políticas de compra”, exemplifica.
O Correio procurou o Ministério da Defesa para comentar os
dados relativos ao Orçamento,
mas não obteve resposta.
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Alerta de ciclone
subtropical no Sul
A Marinha do Brasil informou,
por meio do Centro de Hidrografia da
Marinha (CHM), em colaboração com
o Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) e o Centro Integrado
de Meteorologia Aeronáutica da Força
Aérea Brasileira (Cimaer/FAB), que há
condições favoráveis para a formação
de um ciclone subtropical em altomar, no sul da costa do estado do
Rio Grande do Sul a partir da manhã
de hoje. Em caso de persistência das
condições atmosféricas, o sistema
deverá ser classificado como tempestade
subtropical, caso sejam observados
ventos com intensidade superior a 63
km/h em sua área de atuação.

Ed Alves/CB/D.A Press

Onda de frio intensa começa hoje
A chegada de uma intensa onda de frio vai provocar
queda brusca de temperatura em praticamente todo o
Brasil a partir desta segunda-feira. Segundo a empresa
Climatempo, além de geada em boa parte dos estados das
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ainda há possibilidade
de neve em algumas localidades do Sul do Brasil. Uma
nova frente fria avança pela região hoje, provocando chuva
bastante intensa. A frente fria virá acompanhada de um
ciclone extratropical, que vai ficar parado por vários dias
no oceano e por uma intensa massa de ar polar, que será
a responsável por derrubar as temperaturas de forma
bastante expressiva. O frio mais intenso está previsto a
partir de terça-feira, com expectativa mais acentuada
na próxima quarta e quinta-feira. Ainda de acordo com
a Climatempo, ventos frios da massa de ar polar já se
espalham sobre o Brasil e, além disso, um ciclone no
oceano ajuda a levar um pouco de umidade para o
continente. Há expectativa de neve na região Sul entre terça
e quarta-feira. Boa parte da região deve registrar mínima
de 10º, com possibilidade de ter temperaturas negativas.

Saúde monitora hepatite
aguda em crianças
O Ministério da Saúde instalou uma sala
de situação para monitorar casos de hepatite
aguda infantil de origem desconhecida. Segundo
a pasta, a proposta é apoiar a investigação de
casos da doença notificados em todo Brasil,
além de levantar evidências para identificar
possíveis causas para a enfermidade. Na
última atualização realizada pela Secretaria de
Vigilância em Saúde do ministério, 44 casos da
doença haviam sido notificados no país. Desses,
três foram descartados e os demais permanecem
em monitoramento. Os casos foram reportados
nos estados de São Paulo (14), Minas Gerais (7),
Rio de Janeiro (6), Paraná (2), Pernambuco (3),
Santa Catarina (3), Rio Grande do Sul (3), Mato
Grosso do Sul (2) e Espírito Santo (1). A sala de
situação vai funcionar todos os dias da semana e
conta com a participação de técnicos da pasta, da
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e
de especialistas convidados.
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Pontuação B3

sexta-feira
Na quinta-feira

1,17%
São Paulo

1,47%

Salário mínimo

106.924

103.109

Nova York

10/5

11/5

12/5

13/5

Dólar
sexta-feira
Na quinta-feira

Ibovespa nos últimossexta-feira
dias

R$ 1.212

R$ 5,057
(-1,61%)

Euro

Últimas cotações (em R$)
9/maio

5,157

10/maio

5,134

11/maio

5,144

12/maio

5,140

Capital de giro

CDB

Comercial, venda
na quinta-feira

sexta-feira
Na quinta-feira

Prefixado
30 dias (ao ano)

R$ 5,262

6,76%

12,76%

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
Especialistas dão dicas de como dar adeus ao sufoco e tentar se manter no azul. Com inflação e juros lá em cima,
percentual de famílias brasileiras devedoras bateu recorde em abril, chegando a 77,7%, maior valor em 12 anos

Como sair do endividamento
T

axa de juros em dois dígitos e inflação nas alturas. Nesse cenário difícil,
o número de famílias endividadas bateu recorde em abril,
chegando a 77,7%. Como grande
vilão, o cartão de crédito se manteve como o campeão de dívida
mais comum entre os consumidores, e foi a única modalidade
com aumento no mês, alcançando o patamar de 88,8%, segundo
dados da Pesquisa Nacional de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Em fevereiro, o país registrou
um percentual de 76,6% de famílias com contas a vencer; em
março, subiu para 77,5%. Comparando com os dados do ano
anterior, quando a parcela de
endividados estava em 67,5%,
a pesquisa mostrou que houve
uma alta de 10,2 p.p.
De acordo com o levantamento, a proporção de famílias com
contas ou dívidas em atraso aumentou principalmente entre os

mais pobres. Vale dizer que essa
camada da população também é
a que mais sofre com a inflação
e a corrosão do poder aquisitivo.
Para economistas, esses dados
devem ser analisados a partir de
fatores macroeconômicos, como
aumento da inflação, alta no desemprego, taxas de juros elevadas
e incerteza quanto ao futuro do
país. A inflação alta dos últimos
anos impactou diretamente no
poder de compra dos brasileiros.
Somado a isso, a renda média dos
trabalhadores chegou ao menor
nível na série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012.
Um dos muitos brasileiros
a começar o ano afundado em
dívidas, o motorista de ônibus
Isaías Targino, 64 anos, comenta que ficou no vermelho após
pegar um empréstimo no banco, no valor de R$ 8 mil. “Eu peguei um empréstimo alto porque
estava com dívidas no cartão de
crédito, contas pessoais e básicas, e também porque precisava
pagar o aluguel.”
Segundo o morador de Brasília, o banco descontava todo o
dinheiro do salário que caía na

conta para pagar as parcelas do
empréstimo. “Nessa situação, eu
me vi desesperado e tive que recorrer ao cheque especial, que
usei para pagar o empréstimo
porque estava ficando sem dinheiro algum. Fiz outro empréstimo para cobrir o cheque especial,
no valor de R$ 5 mil. Eu me vi cada vez mais afundado em dívidas
e sem saber o que fazer”, lamenta.
Uma pessoa é considerada apenas endividada quando tem um
compromisso financeiro, mas paga
em dia. Ela se torna inadimplente
quando não paga a dívida no prazo. Tanto o percentual de famílias
endividadas quanto o de inadimplentes vêm batendo recordes desde o ano passado, chegando ao seu
maior patamar em 12 anos.
Especialistas lembram, contudo, que o aumento das dívidas e da inadimplência também
pode estar relacionado às decisões e aos padrões de consumo
inadequados por parte das famílias. “Infelizmente, temos no Brasil uma inflação alta e queda de
renda. Então, as pessoas não dão
conta de pagar os gastos básicos”,
destaca José Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust. “Tanto

O endividamento hoje
não está em gastos
altos, mas em gastos
básicos que as famílias
não estão conseguindo
suprir como, por
exemplo, alimentação,
conta de gás, luz, água.
O desemprego é um
agravante disso”
José Eduardo Velho,
economista-chefe da JF Trust
que o endividamento hoje não
está em gastos altos, mas em gastos básicos que as famílias não
estão conseguindo suprir como,
por exemplo, alimentação, conta
de gás, luz, água. O desemprego
é um agravante disso”, completa.
A tendência, segundo analistas, é de que a inadimplência suba

ainda mais no ano que vem por
causa do aumento dos juros e do
fim de medidas emergenciais criadas na pandemia para ajudar os endividados. A professora de finanças da Fundação Armando Álvares
Penteado, Virginia Prestes, lembra
que os juros do cheque especial são
muito altos e ressalta que pessoas
endividadas devem fugir de empréstimos bancários e do cheque
especial. “Muitas pessoas usam o
cheque especial em momentos de
emergência financeira quando os
gastos ultrapassam o salário. O problema é que, em pouco tempo, esse crédito vira uma bola de neve.”
Para conter o problema de endividamento das famílias, o governo tomou este ano algumas medidas que podem ajudar a aliviar
o aperto. Uma delas é a liberação
de saque de até R$ 1.000 no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Virginia comenta que
o governo também abriu um programa de renegociação de dívidas
voltado para micro e pequenos
empreendedores, que tem prazo
de adesão até 31 de maio.
Outra ajuda citada pela professora é o Auxílio Brasil, programa de
transferência de renda que atinge
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cerca de 18 milhões de famílias.
Os valores têm piso de R$ 400. “Essas medidas são importantes, neste
momento, para tentar conter o problema, mas são medidas de curto prazo. É claro que o auxílio e o
FGTS vão ser formas de injetar um
pouco mais de dinheiro. A questão,
no entanto, é que talvez isso não seja sustentável”, pontua.

Quatro cartões ou mais
De acordo com um levantamento realizado pela Serasa eCred,
quase metade dos consumidores
brasileiros (47%) têm quatro cartões de crédito ou mais. Para 34%
dos entrevistados, as compras consideradas mais importantes são
as de supermercado e alimentação; 15% usam o cartão para pagar contas em farmácias e 14%, para a compra de eletrodomésticos.
As demais despesas pagas com o
cartão são roupas (11%), viagens
(10%) e móveis (10%). Já a utilização de cartões de crédito para pagamento de boletos representa o
menor percentual, 6%.
*Estagiária sob a supervisão
de Andreia Castro

Boletim informativo das
Organizações PaulOOctavio
15 DE MAIO DE 2022 | BRASÍLIA/DF

ÁGUAS CLARAS
LANÇAMENTO DO OCEANIA RESIDENCE É UM SUCESSO

Águas Claras vai ganhar um novo empreendimento de alto luxo. Lançado ontem,
o Oceania Residence é um complexo de apartamentos de 2 e 3 quartos e lojas, dispostos
em cinco blocos, localizado no ponto mais nobre de Águas Claras, na Rua Copaíba, com
fácil acesso ao Metrô e à EPTG. O primeiro dia de vendas foi intenso e mais de 30 unidades
foram vendidas em apenas dez horas de evento.
O residencial terá apartamentos de 2 e 3 quartos, com plantas de 62 m² a 84 m², e
duas vagas de garagem. Com 12 mil m² de jardins e lazer, o complexo oferecerá uma exclusiva
piscina de borda infinita, além de itens como sala de estudos, brinquedoteca, playground, quatro
salões de festas, quadras poliesportivas, espaço mulher, espaço gourmet, salão de jogos, pet
play, pet care e amplo bicicletário. Todos os blocos terão também um rooftop com vista livre.
Já o bloco comercial terá lojas que variam de 44 m² a 147 m². Agende uma visita com um
dos nossos corretores pelo 3326-2222 e conheça este magnífico empreendimento.
www.paulooctavio.com.br
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CONJUNTURA

Estados vão recorrer
sobre ICMS do diesel
Comsefaz fez reunião extraordinária para debater decisão do STF para alíquota única
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

» FERNANDA STRICKLAND

O

colegiado do Comitê Nacional de Secretários da
Fazenda dos Estados e
Distrito Federal (Comsefaz) decidiu, ontem, em reunião,
recorrer da decisão do ministro
André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado
acatou ação em que o governo federal pede a suspensão da forma
como os estados aplicaram a alíquota única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) do óleo diesel. A reunião
foi virtual e fechada à imprensa.
Em nota, o órgão diz que os
secretários estaduais de Fazenda entendem que o debate deve
ser aprofundando, envolvendo
os procuradores-gerais dos estados e do Distrito Federal, “de forma a achar a melhor solução, ou
seja, a que de fato esteja em concordância com as diretrizes constitucionais, respeitando a autonomia dos Estados e contribuindo para o controle dos preços dos
combustíveis, o maior anseio da
população brasileira”.
Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, em
março, definiu que deveria haver uma alíquota única do ICMS
sobre o diesel em todo o Brasil.
Os secretários estaduais de
Fazenda, ao regulamentar a medida, fixaram um valor único do
ICMS a ser cobrado no preço final do combustível, como manda a lei, mas permitiram descontos, o que na prática possibilitou a cada estado manter
a mesma alíquota que aplicava
anteriormente. O valor estabelecido na ocasião foi de R$ 1,006
por litro de óleo diesel S10, o
mais usado no país.

Frentista abastece caminhão: Mendonça decidiu favoravelmente ao governo Bolsonaro na guerra do ICMS

Entenda a polêmica
Na última quinta-feira, a Advocacia-Geral da União (AGU)
entrou com pedido de liminar
no Supremo para suspender a
decisão dos estados e o convênio com o Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz) que
limitou os efeitos da desoneração do diesel pretendida pelo governo federal com a Lei complementar nº 192/2022.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a AGU questionou o convênio do Confaz,
de março, que definiu as alíquotas ad rem, ou seja, o valor fixo
sobre determinada quantidade
de ICMS. A AGU adota “um heterodoxo ‘fator de equalização’

de carga tributária para cada estado”, para “adaptar a arrecadação de ICMS dos estados e DF ao
novo modelo de tributação monofásica”. Segundo a AdvocaciaGeral da União, o Confaz afronta às normas e dá “continuidade
a um sistema de tributação disfuncional, federativamente assimétrico e injustamente oneroso
para o contribuinte”.
Após esse pedido de liminar,
na sexta-feira, o ministro atendeu a um pedido do governo e
suspendeu as normas estaduais
de ICMS para o diesel. A ação foi
protocolada pela AGU e pediu a
derrubada da decisão do Confaz,
que definiu a alíquota de ICMS
sobre o combustível.
“Ademais, a relevância e

urgência da questão parece-me
clara ao se verificar que tanto o
Chefe do Poder Executivo — autor
da presente demanda —, quanto o chefe do Poder Legislativo
federal — que instou o Confaz
a reanalisar a questão por meio
do Ofício suso mencionado —,
ocupam-se da matéria, manifestando-se, cada um à sua maneira, pela necessária superação do
status quo, inalterado pela norma
vergastada”, escreveu o ministro.
Mendonça deu prazo de cinco
dias para que Câmara, Senado e o
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) se manifestem
sobre o tema. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e
a Advocacia-Geral da União (AGU)
terão prazo semelhante.

Sem verba, Incra suspende atividades
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) suspendeu, na sexta-feira,
as atividades que envolvem deslocamentos para eventos. Com a
decisão, estão canceladas, inclusive, as entregas de títulos de propriedade. Ofício interno enviado
aos superintendentes regionais
do Incra ressalta que as atividades são feitas com recursos das
emendas do orçamento secreto,
que dependem de indicação do
relator-geral da Lei Orçamentária Anual (LOA).
“Nesse cenário, já estamos no
mês de maio de 2022, e até o momento este instituto não teve disponibilizados recursos para esse

fim, pelo fato de que todo o orçamento finalístico do Incra se encontra indisponível, e não pode
ser utilizado de forma discricionária pela autarquia”, diz o documento, assinado pelo presidente
do Incra, Geraldo José Filho.
“Isso posto, em razão do previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal, faz-se necessário o estrito
cumprimento da presente medida no sentido de se evitar qualquer responsabilização dos gestores na execução orçamentária
da autarquia”, afirma outro trecho do ofício. A decisão vale até
o presidente do Incra revogá-la.
Em nota, o Incra sustenta que o ofício expedido pela

Caixa estuda microcrédito
Caixa Econômica/Divulgação

Com o intuito de aprofundar os estudos sobre operações de microcrédito,
o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães (centro), e
uma equipe do banco visitaram Bogotá, capital da Colômbia. Guimarães
e funcionários de diferentes áreas da Caixa já passaram por Bangladesh,
Quênia, México e Peru a fim de observar a concessão do microcrédito.
As próximas visitas serão em Ruanda, Tanzânia, Índia e Indonésia.
“Já chegamos próximos a dois milhões de clientes em microcrédito, e
continuamos como a única instituição financeira que faz o Microcrédito
SIM Digital, com garantia da Federação Goiana dos Municípios
(FGM)”, disse Guimarães. O programa de microcrédito é voltado para
empreendedores individuais, tanto pessoa física quanto MEI.

Presidência não suspende as atividades da Autarquia. “O documento trata das medidas de gestão a serem observadas para que
a atuação prioritária — de supervisão e vistoria — continue a
acontecer, cumpridos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, possibilitando que se
siga produzindo os resultados e
a efetividade das políticas públicas esperados”, informa.
Assim, continua a nota do Incra, “forças-tarefa e ações em estados com recursos orçamentários já
aportados e eventos previamente
autorizados pelas referidas diretorias têm sua continuidade assegurada”. Novas ações a serem iniciadas

pelas superintendências regionais
terão suas solicitações acompanhadas pela Diretoria de Gestão Operacional, completa.
Nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro tem participado
de vários eventos de entrega de títulos de propriedade no país. Em
14 de abril, por exemplo, ele foi a
João Pinheiro (MG) entregar certificados de terras e, em discurso,
exaltou os produtores rurais, uma
de suas principais bases de apoio.
O Incra informa que, tão logo
o orçamento seja equacionado,
“será feita a reprogramação das
atividades da Autarquia para a
retomada de todas as atividades
externas”.

PREVIDÊNCIA PRIVADA

Parte do sustento de
3% dos aposentados
A previdência privada ainda é
pouco disseminada na população brasileira — apenas 3% dos
aposentados têm a modalidade
como parte do sustento. A conclusão está na pesquisa Raio X
do Investidor Brasileiro, feita pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima), em parceria com o Datafolha.
Os recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
são a fonte de renda de 92% dos
aposentados brasileiros. Segundo
a Anbima, o percentual de aposentados que recorrem à previdência complementar é o mesmo
dos que vivem de salário próprio
ou de suas empresas (3%), o que
quer dizer que ainda há uma parcela de aposentados que trabalha.
Recursos provenientes da família ou filhos foram citados por 2%
dos aposentados. Rendas de pensão, aluguel de imóveis e aplicações
financeiras contribuem para 1% dos
aposentados, cada modalidade.

Segundo o superintendente de
Comunicação, Certificação e Educação de Investidores da Anbima,
Marcelo Billi, um dos fatores que
levam à baixa adesão à previdência privada, apesar de benefícios
tributários e a possibilidade de
contribuição das empresas para
aposentadoria dos empregados, é
que os brasileiros não conseguem
separar renda para investir.
“Uma pequena parcela da população consegue poupar. Cerca
de 70% da população não consegue fazer sobrar renda no fim do
mês. Dos 31% que tinham algum
investimento no final de 2021, só
6% conseguiram fazer uma aplicação naquele ano”, disse, citando
outros dados da pesquisa.
Billi acrescentou que a crise gerada pela pandemia da covid-19
tornou ainda mais difícil separar
renda para o futuro. “Há, portanto, um fator conjuntural, com perda de renda pelos brasileiros, e um
comportamental, que é não pensar no futuro”, acrescentou.

Brasil S/A
por Antonio Machado
machado@cidadebiz.com.br

Opereta do tapetão
Useiro na tática de criar factoides sempre que os eventos
de seu governo não saem como esperado, Jair Bolsonaro esgarçou a corda da tolerância absurdamente elástica das instituições da República ao envolver as Forças Armadas na suspeição da urna eletrônica e pôr em causa a idoneidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A eleição será no ainda distante 2 de outubro, com segundo turno, se necessário, no dia 30 seguinte, mas, se já se diz
preocupado com as urnas eletrônicas e com o eficiente sistema de apuração de votos pelo TSE com o qual se elegeu em
sete eleições, assim como aos seus filhos senador, deputado e
vereador, sem nunca reclamar, então deve ter elementos para
se sentir derrotado de véspera.
Certamente, dada a timidez das reações aos faniquitos que
marcam a sua atabalhoada Presidência, não imaginava encontrar nos tribunais superiores, depois de quase quatro anos de
campanha deliberada para minar a credibilidade do Supremo
Tribunal Federal (STF), capacidade de resistência a seu ímpeto autocrático, inspirado em Donald Trump.
O ex-presidente dos Estados Unidos perdeu a eleição e incitou uma turba de radicais a invadir o Congresso para tentar
impedir a proclamação de Joe Biden. Pressentindo uma eleição apertada, Trump passou a lançar suspeitas sobre a higidez do sistema eleitoral dos EUA com mais de um ano de antecedência. Bolsonaro segue tal enredo.
A diferença é que Trump tentou aliciar as Forças Armadas
e não foi bem-sucedido. Os detalhes sórdidos da trama golpista estão no livro recém-lançado pelo seu ex-secretário de
Defesa Mark Esper.
O chefe do Estado Maior Conjunto, general Mark Milley, já havia revelado em 2021 ter recusado ordens para atirar em manifestantes contrários em Washington e que chegou a temer que ele
preparava um golpe. Milley disse
à presidente da Câmara, Nancy
Pelosi, suspeitar de que Trump tivesse sofrido um declínio mental
depois da derrota.
Bolsonaro tem apoio de generais de pijama palacianos e do ministro da Defesa, o também general Paulo Sérgio Oliveira, ao menos
no caso do embate com o TSE. Não
é certo que a maioria dos generais
do Alto Comando do Exército esteja confortável com essa situação.
Intuindo a desgraça em marcha
na Europa, Albert Einstein disse na
conferência de desarmamento de
1932 que a desorganização política colocara uma “navalha nas mãos de uma criança de três anos”.
No Brasil de hoje, o insight de Einstein tem algo de presciente.

ATAQUES
AO SISTEMA
ELEITORAL
REARTICULAM
INSTITUIÇÕES
E SOCIEDADE
E ILUMINAM O
QUE IMPORTA
DISCUTIR

A quebra da liturgia
A verdade é que não se vive tempos normais no país, como bem disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco: “É
inimaginável pensar que seja necessário defender o Judiciário de ataques sem fundamento”. O erro foi lá atrás, quando o
ministro Luís Roberto Barroso supôs que convidando as Forças Armadas para participar da comissão técnica que estuda a
segurança do sistema eleitoral poderia neutralizar os ataques
contínuos de Bolsonaro às urnas eletrônicas.
Precisou o atual presidente do TSE, ministro Edson Fachin, afirmar que eleição é assunto para as “forças desarmadas”, isso depois
de o ministro da Defesa ter pedido audiência com ele para falar
do tema e avocar toda a correspondência relativa ao assunto entre o tribunal e o Exército. Embora seja general, o ministro Paulo
Sérgio representa o governo e não mais o Exército, do qual foi comandante, que é uma instituição do Estado e não do presidente.
Foi mais a quebra da liturgia entre os poderes da República, que
são apenas três — o Judiciário, o Legislativo e o Executivo —, que o
risco de subversão militar o que turvou o ambiente. Se antes havia
dúvidas, agora há a convicção nas Cortes superiores e no Congresso de que Bolsonaro atiça e é atiçado por setores militares, sobretudo pelo generalato palaciano, a endurecer a pressão sobre o TSE.

Que a sociedade reaja
O que fazer? A mensagem de comandantes de tropas a lideranças do empresariado é de que a força não tem nada a ver com
as armações palacianas. Mas há o risco, à falta de uma reação
contundente da sociedade organizada, de arruaça contra a legitimidade da apuração se as urnas negarem a Bolsonaro a reeleição.
Um pouco do cenário conturbado também se deve ao caráter
binário da eleição em que um dos lados opera sem escrúpulos, ao
gosto dos interesses nebulosos que movem a política desde os governos do PT e de Michel Temer, e o outro lidera as pesquisas, mas
não credenciou até agora interlocutores de sua total confiança.
Lula confia em Geraldo Alckmin como vice para desfazer
receios do mercado financeiro, os tais farialimers, e reabrir os
caminhos aos grandes empresários, fechados depois do impeachment de Dilma e de sua prisão pela Lava-Jato.
Não atentou que Geraldo, como é chamado, nunca circulou com desenvoltura junto ao capital e entre os chefões dos
partidos. Sem a máquina do PSDB, hoje uma sombra do que já
foi, é só um político conservador provinciano pouco sagaz, ou
não teria sido passado para trás pelo seu protegido João Doria.
O que vem pela frente dependerá de articulações e consensos
entre as forças reais da política e da economia em conjunto com as
elites da burocracia federal, o Judiciário e os governadores. Certo é
que aventuras golpistas são menos prováveis hoje do que já foram.
Quanto antes se aclare o ambiente, mais tempo haverá para
cuidar do que realmente importa: convencer as novas formações da Câmara e do Senado, além do Executivo, da necessidade de um programa que suste e reverta a longa e silenciosa
decadência da economia. Não haverá tal consenso sem governo e burocracia aptas, mais a inteligência nacional, para formular e, sobretudo, para implantar outra missão.
A nota promissora é que as articulações estão em processo. Plano
e gente motivada, inclusive no exterior, também há. Falta o gatilho.
Existindo tais condições, artigos de extração fundamentalista na imprensa, como os que cancelam críticos do teto de
gasto público, indiferentes ao fato de que não há mercado forte sem um Estado eficiente, tenha ele o tamanho que tiver de
ter, serão o que são: meramente ridículos.
O relançamento do Brasil admirado no mundo e cobiçado por
todos os capitais, no ano do bicentenário da independência, está na
mão. Mas os envolvidos, candidatos e eleitores, em suma, nós mesmos, têm de se convencer de que somos os responsáveis pelo resultado, e não os demagogos de plantão e os vendedores de ilusões.

Mundo

Editora: Ana Paula Macedo
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ESTADOS UNIDOS
Homem branco de 18 anos invade estabelecimento comercial com fuzil AR-15, efetua mais de 60 disparos a esmo e usa câmera
para transmitir massacre ao vivo pela internet. Autoridades prendem suspeito e admitem crime de ódio com motivação racial

Atirador mata 10 em
mercado de Buffalo
John Normile/Getty Images/AFP

O

assassino colocou uma
pequena câmera colocada sobre o capacete e
filmou toda a barbárie,
no supermercado Tops Friendly
Markets, na cidade de Buffalo, estado de Nova York. Pouco depois
das 14h30 (15h30 em Brasília), o
atirador parou o carro diante do
estabelecimento comercial, desceu armado com um fuzil de alta
potência AR-15 e efetuou o primeiro disparo contra a cabeça de
uma mulher, como mostram as
imagens. “É como entrar em um
filme de terror, mas tudo é real.
É como o Armageddon”, afirmou
um policial ao jornal Buffalo News. O homem matou pelo dez
pessoas: três no estacionamento e sete dentro do supermercado. Outras três ficaram feridas,
duas delas gravemente. Das 13
vítimas, 11 eram negras e duas
de cor branca. Até o fechamento
desta edição, as autoridades não
tinham divulgado o nome do criminoso, que está sob custódia e
deve ser condenado por homicídio em primeiro grau.
Porta-voz do Twitch, plataforma da Amazon de transmissão de
lives popular entre gamers, Kellen Browning revelou que o atirador fez uma live do ataque, e
que o canal foi derrubado pela
empresa. “Temos uma política de
tolerância zero contra a violência de qualquer tipo e trabalhamos rapidamente para responder a todos os incidentes. O usário foi suspenso de nossos serviços de forma indefinida. Estamos
tomando todas ações adequadas,
incluindo o monitoramento de
contas que estejam retransmitindo esse conteúdo”, comentou.
John C. Gacia, xerife do Condado de Eerie, declarou que “este foi um crime de ódio com motivação racial direta”. “Alguém de

É como entrar em um
filme de terror, mas
tudo é real. É como o
armageddon”
Policial não identificado,
ao contar o que viu no
supermercado, em entrevista
ao jornal Buffalo News

alguém de fora da
nossa comunidade veio
para infligir o mal.
eu peço a todos que
permaneçam calmos"
policiais isolam o estacionamento e o supermercado tops Friendly Markets: das 13 vítimas, 11 eram negras e duas, brancas, segundo autoridades
fora da nossa comunidade veio
para infligir o mal. Eu peço a todos que permaneçam calmos”,
desabafou. Por sua vez, Stephen
Blodgett, agente especial encarregado do FBI (polícia federal
dos Estados Unidos), confirmou
que a linha de investigação será em relação ao crime de ódio
e “caso de extremismo violento
com motivação racial”.
O assassino teria publicado na rede de computadores
um manifesto de 106 páginas,
no qual se descreve supremacista branco e antissemita e cita a chamada “Grande Teoria da

Guerra no leste europeu

Buffalo, Joseph A. Gramaglia, afirmou que o atirador, um jovem
branco de 18 anos, não morava
na cidade. Ele confirmou que 13
pessoas foram baleadas, e que 10
morreram no local. Segundo John
J. Flynn, promotor distrital do
Condado de Erie, a polícia coletou “algumas evidências” que indicam “animosidade racial”.

Fuga
Substituição” — uma conspiração para trocar a população branca por pessoas negras e de outras etnias. O chefe de polícia de

Jake Emmons, uma assistente
social de 49 anos que mora a pouco mais de uma quadra do Tops
Markets, contou a jornalistas que

Um novo mecanismo de pressão começou a ser ensaiado, ontem, pelo G7 — os sete países
mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados
Unidos, França, Itália, Japão e
Reino Unido). Ao fim de uma reunião na cidade de Wangels, no
norte da Alemanha, os chanceleres do grupo emitiram um alerta ao governo de Vladimir Putin:
“Nunca reconheceremos as fronteiras que a Rússia tenta mudar
com sua intervenção militar”. Por
meio de um comunicado, eles
prometeram manter o compromisso de “apoiar a soberania e a
integridade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia” — península anexada pela Rússia em
2014. A decisão do G7 foi anunciada quatro dias depois de Avril
Haines, diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, afirmar no Congresso dos
EUA que a Rússia planeja capturar todo o sul da Ucrânia e criar
uma ponte terrestre ligando-o à
Transnístria, região separatista
situada no Moldávia.
Annalena Baerbovk, ministra das
Relações Exteriores da Alemanha,
entende que a Ucrânia deve “decidir
por conta própria” sobre o assunto
“porque é seu território”. “Apoiaremos as medidas (...) que a Ucrânia

adotará para garantir a liberdade e
a paz no país”, afirmou ela. A Alemanha assume a Presidência do G7
neste ano. O grupo anunciou outras resoluções em relação ao risco
de uso de armas não convencionais
pela Rússia, à influência de Belarus
no conflito russo-ucraniano e à tentativa da China de barrar ou minimizar o impacto das sanções impostas pela comunidade internacional
contra Moscou.
Professor de política comparativa da Universidade Nacional de
Kiev-Mohyla, Olexiy Haran disse ao Correio não se surpreender
com a postura do G7. “A comunidade internacional não reconheceu a Crimeira, nem as repúblicas marionetes de 2014 (Donetsk
e Luhansk, no leste). Também não
reconhecerá novas intervenções
russas”, advertiu. Anton Suslov, especialista da Escola de Análise Política (naUKMA), em Kiev, também
considerou que a declaração do G7
está alinhada ao que se espera da
comunidade internacional em relação à soberania da Ucrânia.
“A resposta da Rússia é mais interessante e não menos ultrajante.
Dmitry Medvedev, vice-chefe do
Conselho de Segurança da Rússia,
declarou que Moscou ‘não se importa com o não reconhecimento de novas fronteiras por parte do
G7’ e que ‘a vontade verdadeira das
pessoas que vivem ali é importante’.

assistia a um vídeo no Youtube
quando, de repente, escutou uma
“quantidade tremenda de tiros”. Ela
estimou ter ouvido pelo menos 60
disparos. “Era o barulho de armas
disparando a esmo, de uma arma
militar”, disse. Quando o massacre
começou, Shonnell Harris, gerente de operações do Tops, começou
a correr de forma frenética pela loja, caindo várias vezes, antes de fugir pelos fundos. A funcionária afirmou ao jornal Buffalo News que viu
o atirador, o qual descreveu como
um homem branco usando roupa
camuflada. “Parecia que ele estava
no Exército”, comentou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu informações atualizadas do Departamento de Segurança Interna. “Nós continuaremos a obter informações
durante a noite e amanhã, à medida que surgirem. O presidente
e a primeira-dama estão rezando
por aqueles que morreram e por
seus entes queridos”, declarou a
porta-voz da Casa Branca, Karine
Jean-Pierre. “Estou monitorando
ativamente a situação do tiroteio
em massa no mercado. Estamos
com o povo de Buffalo”, escreveu
o senador americano Chuck Schumer, por meio do Twitter.

morteiros e artilharias contra a província de Donetsk, na região do
Donbass, controlada parcialmente
por separatistas pró-Kremlin.
Morador de Kharkiv, Glib Mazepa, 35 anos, relatou ao Correio
que o Exército ucraniano expulsou
os inimigos para perto da fronteira
com a Rússia. “Os russos entraram
na cidade uma vez, em abril. Nos
últimos dias, estavam posicionados ao norte e ao leste de Kharkiv,
disparando morteiros a curta distância. O contra-ataque ucraniano
começou em 20 de abril e foi bemsucedido, ao liberar os vilarejos da
região”, contou. “Uma das vilas, a
20km de Kharkiv, esteve sob ocupação por 20 dias. Quando os soldados russos saíram, reuniram os
os professores e os executaram. Em
outro vilarejo, estupraram a diretora da escola, durante uma semana,
depois a assassinaram.”
Mazepa disse que o último ataque intenso de disparos de artilharia contra Kharkiv ocorreu em 4 de
maio. “Aconteceu a 1,5km de minha casa. Desde então, temos sofrido bombardeios com foguetes.
Um deles caiu perto do aeroporto. Os moradores estão voltando
para a cidade. Há filas nas estradas, desde quarta-feira. O principal problema, agora, é a escassez
de petróleo. Os russos destruíram
os oleodutos”, disse o morador.
Se em Kharkiv a situação é
um pouco mais tranquila, em
Luhansk, o Ministério da Defesa da Ucrânia registrou 30 bombardeios em 24 horas e reportou
combates frequentes em toda a
linha de frente de Donetsk.

Putin vê “erro”
da Finlândia

Dilmar Dikoff/AFP

G7 alerta Rússia contra
anexação de territórios
» RODRIGO CRAVEIRO

John C. Gacia, xerife do
Condado de Eerie

Casal vistoria sua casa destruída no vilarejo de Vilkhivka (leste)
É bem cínico apelar ao ‘desejo popular’ quando as perseguições contra ativistas, jornalistas e políticos
ucranianos continuam nos territórios temporariamente ocupados
pela Rússia”, afirmou à reportagem.
Os sinais de expansão de fronteiras são cada vez mais evidentes. Na região de Kherson, ao sul da
Ucrânia, as autoridades pró-Rússia anunciaram que pedirão ao
Kremlin a anexação à Rússia. “Haverá uma solicitação (ao presidente
russo) para fazer com que a região
de Kherson seja sujeito pleno da
Federação da Rússia”, declarou Kirill Stremusov, chefe-adjunto da administração cívico-militar deste território situado ao norte da Crimeia.
Em Mariupol (sudeste), as autoridades ucranianas acusaram Moscou de preparar um referendo para

decidir se a importante cidade portuária será incorporada à Rússia.
Na sexta-feira, o líder da Ossétia do
Sul, Anatoly Bibilov, também convocou a realização de uma consulta popular, em 17 de julho, para que
esta região separatista da Geórgia
se pronuncie sobre sua integração
à Federação da Rússia.

Kharkiv
O Estado-Maior conjunto da
Ucrânia assegurou que as tropas
da Rússia estão se retirando do entorno de Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade do país — antes da guerra, eram 1,4 milhão de
habitantes. Segundo os militares
ucranianos, os russos se concentram, agora, em guardar as rotas
de suprimento, enquanto disparam

O presidente da Finlândia informou seu colega da Rússia,
Vladimir Putin, sobre a iminente candidatura de adesão de seu
país à Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan), um
passo que o chefe de Estado russo considerou um “erro”.
“A conversa foi direta e sem
rodeios, aconteceu sem problemas. Evitar as tensões foi
considerado algo importante”,
afirmou o finlandês Sauli Niinistö, que nos últimos anos teve um contato frequente com
presidente russo.
Em um comunicado divulgado pelo Kremlin, Putin disse
que respondeu ao finlandês que
o “fim da política tradicional de
neutralidade militar seria um erro, pois não há nenhuma ameaça
para a segurança da Finlândia”.
“Tal mudança de orientação política do país pode ter
um impacto negativo nas relações russo-finlandesas que se
desenvolveram durante anos
com um espírito de boa vizinhança e cooperação e eram
vantajosas para ambos”, acrescentou o Kremlin.
Niinistö e a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin,
anunciaram, na quinta-feira,
que são favoráveis a uma adesão
à aliança militar ocidental “sem
demora”. Helsinque deve oficializar a candidatura ainda hoje.

Opinião
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Desafios para
o crescimento

A

metade do ano está logo ali e as
perspectivas para a economia
continuam ruins. A inflação
não dá trégua — está acima de
12% em 12 meses —, as taxas de juros,
de 12,75% ao ano, subirão ainda mais e
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) não passará de 1%. Em vez de
medidas consistentes para reverter esse quadro, governo e Congresso só têm
olhos para as eleições. O único objetivo é garantir mais um mandato e as
benesses que a vida pública proporciona. Os quase 12 milhões de desempregados que se virem para arrumar uma
fonte de renda que lhes evite mergulhar com tudo na miséria.
Não há dúvidas de que o momento
é desafiador em todo o planeta. O custo de vida deu um salto durante o auge da pandemia do novo coronavírus
e disparou de vez depois da invasão
da Ucrânia pela Rússia. A esse contexto preocupante, somou-se o aumento
dos juros nos Estados Unidos e a onda
de covid na China. O mundo passou a
conviver com a escassez de insumos
industriais e um choque atrás do outro de oferta. Os produtos chineses que
abastecem o mundo passaram a carregar inflação, ao contrário do que ocorria antes da crise sanitária.
No Brasil, ao mesmo tempo em que
as commodities agrícolas e minerais
ajudam a incrementar o ritmo da economia, elevam o custo de vida. Por isso,
a carestia está mais disseminada e resistente. A perspectiva é de que o aperto monetário promovido pelo Banco
Central será mais prolongado do que se
imaginava inicialmente. Não por acaso, os especialistas também preveem
um 2023 decepcionante. Os mais pessimistas dizem que o país pode mergulhar na recessão. Entre os que ainda

veem um horizonte melhor, o avanço
da economia repetirá este ano: crescimento de 1%, no máximo.
Se nada mudar no atual cenário, de
turbulências políticas e ameaças às
instituições, o segundo semestre será
pior do que o primeiro. Historicamente, eleições costumam adicionar pelo
menos 0,5 ponto percentual no PIB.
Neste ano, por todas as circunstâncias, de forte polarização e crises contínuas, a atividade não contará com esse aditivo. A estimativa é de que ocorra
o contrário. A desconfiança deve elevar
o dólar, com impacto na inflação e nos
investimentos produtivos. Os empresários não pagarão para ver. Vão esperar os resultados das urnas para tirar
da gaveta os projetos de expansão de
seus negócios.
É de vital importância que os candidatos à Presidência da República aproveitem os debates característicos do
período eleitoral para apresentarem
suas propostas para o país, sobretudo,
na economia. De nada adianta promessas vazias ante as necessidades da
população. Quase 20 milhões de brasileiros estão na miséria. Mais de 30 milhões não ganham o suficiente nem para bancar as necessidades básicas. Metade dos lares enfrentam insegurança
alimentar, pois a inflação está corroendo sem dó a renda das famílias. O futuro está mais nebuloso do que nunca.
Os candidatos que insistirem em
discursos sem consistência devem ser
limados do jogo sem dó pelos eleitores. A urgência pede comprometimento com o país. Será inaceitável que prevaleça o desastre que se viu nos últimos anos — na última década, a média de crescimento da economia foi de
0,3% ao ano. O Brasil merece uma nova chance.

» Sr. Redator
» Cartas ao Sr. Redator devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome e endereço completo, fotocópia de identidade e telefone para contato.
» E-mail: sredat.df@dabr.com.br

Marisa Monte
Com 29 anos de carreira,
uma coleção de prêmios, milhares de fãs e elogiada por críticos, a carioca Marisa de Azevedo Monte, ou, simplesmente
Marisa Monte, poderia ter sido
uma cantora de ópera, tal como sonhava na adolescência,
mas seguiu um rumo diferente, obtendo notoriedade absoluta como uma das intérpretes
mais marcantes da música popular brasileira. O segredo para
tanto sucesso veio, entre outros
fatores, por uma combinação
de voz cativante, talento para
compor e personalidade forte. Marisa sempre canta o que
quer, quando e onde quer. Marisa Monte é considerada uma
das maiores estrelas da música
brasileira.

Desabafos
»

Pode até não mudar a situação,
mas altera sua disposição

“Ibaneis, uma pergunta que
queremos fazer: a quem
interessa a construção
do Museu da Bíblia, se
há inúmeros problemas
a serem resolvidos?”
Sebastião Machado Aragão — Asa Sul

“Não basta o Governo, e o
Bolsonaro ainda quer jogar
a Petrobras na privada...”

» José Ribamar Pinheiro Filho,
Asa Norte
ANA DUBEUX
anadubeux.df@dabr.com.br

“Uma discussão banal
sobre aluguel devastou
duas famílias do DF.
Essa tragédia, ocorrida
em Taguatinga Norte,
com três mortes, teria
ocorrido se o assassino
não portasse arma?”

Fora, golpe

Vou ali em Compostela
Ao caminhar, nos desfazemos. As camadas que somos e temos vão ficando
pelo caminho para, em seguida, criarmos novas. Falo das roupas, que se sobrepõem, para lidarmos com frio e calor. Mas falo também das cascas que vão
se acumulando sobre a nossa jornada
de vida e que precisam se renovar. No
Caminho de Santiago, somos novidade
a cada instante.
Cheguei na primavera para vencer
os 21 quilômetros diários de uma travessia que começou há alguns anos,
quando tudo era sonho e planos na
gaveta. Depois, era uma rotina de treinos, uma pandemia como obstáculo,
uma lesão e outros pequenos sustos
para tornar a espera mais duvidosa e
emocionada. Mas eis que estou aqui.
Porque simplesmente não poderia estar em outro lugar.
Planejar não é nada perto de vivenciar. A gente sabe disso no primeiro passo e não esquece nunca mais. É uma
travessia doída e cansativa, mas de uma
beleza extraordinária. A resiliência, a
mochila pesada, o cajado, as flores lindas e as paisagens tão majestosas pelo
caminho, as companhias de jornada,
os jovens e os velhos na mesma estrada, levando sua vontade, sua experiência, sua expectativa. Ao caminhar, tudo
vira só o caminho.
Já são quatro dias quando escrevo
e muitos ainda tenho pela frente. Na

verdade são quatro dias a menos, nada
para quem esperou tanto. E sei que daqui a pouco, já vou querer estar no começo novamente. Santiago nem passou e já vai deixando saudade. Cada
passo é aprendizado, pedaço de sonho
realizado.
A gente aprende nessa longa jornada, já no comecinho, a só levar o necessário, aquilo que cabe na mochila. Entendemos, então, que precisamos de
muito pouco para seguir. Uma metáfora intrigante da vida, não é? Afinal, também é assim na existência. No fundo,
precisamos de muito pouco. Água, comida, abrigo, um coração batendo, um
corpo forte e amor pelo outro.
A introspecção é companheira e cada um vai conforme o seu desejo se
apresenta. Sozinhos, acompanhados,
tagarelando, absolutamente calados.
As setas pelo caminho nos lembram um
jogo de videogame. Você só se perde se
quiser e quando quiser seguir o caminho contrário, vai encontrar surpresas,
mas também o caminho de volta. Uma
metáfora da vida como ela é.
Ainda que seja um caminho solitário,
você nunca estará sozinho. Acima de tudo, há você consigo mesmo. Eu estou
achando o máximo me encontrar. Sim,
eu poderia ter esse reencontro comigo
em qualquer lugar, mas estou achando
bom que seja aqui e agora, onde e como eu quis estar.

Está na hora de a sociedade
civil, aquela desarmada, retor» Vicente Limongi Netto,
nar às ruas para uma nova camLago Norte
panha cívica depois da histórica Diretas já!. Agora seria algo
Violência
preventivo, como todos sabemos, numa espécie de Diretas
sempre! Seria um contragolpe
Pai e filho assassinados em
preventivo quanto ao retorno à
seu comércio em Taguatinga,
Vera Cruz — Asa Norte
escuridão. Ao contrário daquealunos sendo roubados em esla tal sala escura da apuração
colas na Ceilândia. A insegurande votos eletrônicos, a higiêniça chegou em Brasília nos molca luz do sol seria o palco iludes que existe no Rio de Janeiro
minado de nossa volta às ruas em favor da ordem constitu- e em outras capitais do país. Que falta faz hoje autoridades
cional. O que as forças da escuridão poderiam alegar? Que com colhões, como os saudosos ex-governador Antonio Carperturbamos a ordem pública? Ao contrário, estaremos em los Magalhães e o ex-Secretário de Segurança Pública do Rio
defesa da ordem constitucional. Saberemos nos diferenciar de Janeiro general Antônio Faustino da Costa: os marginais
de partidos oportunistas em busca de votos para outubro. de então tremiam quando ouviam esses nomes. Quanta diPodemos esperar até outubro? Não, porque então podería- ferença para os dias atuais!
mos ser os oportunistas.

Urnas eletrônicas
Empolgante o texto da colunista Circe Cunha (Visto, lido
e ouvido- 13/05), intitulado “Estação da Luz”. Fazia tempo
que não lia análise com tanto realismo, argumentos irretocáveis, conteúdo e fortes verdades, que infelizmente doem
na alma, dos brasileiros, eternos sonhadores por um Brasil
honesto e produtivo. Livre da escolada e descarada escória
da bandidagem. Na bica, na passarela das mídias, fazendo
planos, iludindo a população, com o chefe da corja insistindo, se achando, com a maior cara lambida, o salvador da
Pátria. Cidadãos indignados e já mostrando cansaço, com
espetáculos de patifarias, ladroeiras, cinismo, canalhices
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» Paulo Molina Prates,
Asa Norte

» A.C. Scartezini,
Lago Sul

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

Plácido Fernandes Vieira e Vicente Nunes

Vital Ramos de Vasconcelos
Júnior - Jardim Botânico

e impunidades. Herança podre
que a nação repudia. A saída, a
esperança, é o voto. A melhor e
mais candente arma da população. Precisa ser bem usada. A
urna eletrônica é a salvação. A
chance real para a fuga definitiva
do caos. Circe trata com irretocável precisão, dos gatunos, soltos
e fagueiros, agora fantasiados de
paladinos da moral e da ética. Na
bica para novamente assaltar o
Brasil. “A situação de elegibilidade alcançada por esse candidato,
depois de centenas de interpelações e outras chicanas, permitenos concluir que já não há mais
justiça digna do nome, pelo menos contra a elite política e econômica desse país. Há, sim, um
arremedo que funciona muito
bem apenas contra aqueles que,
com justiça, a criticam”, salienta
Circe. A jornalista finaliza, com
bravura e isenção: “Não há futuro
algum para um país e, principalmente , para uma nação quando
aqueles que se autodenominam
“homens públicos” não passam
de autênticas ratazanas, prontas
para mais uma sessão de rapinagem, dado ao alto grau de impunidade em que vivemos”.
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Risco de uma
catástrofe nuclear
» SACHA CALMON
Advogado

É

bom ouvir de Edward Luce, do Financial Times, e
o também autocrata Volodymyr Zelensky: “A disposição de Vladimir Putin de
ameaçar usar armas nucleares
é, de certo modo, um bom sinal, também é potencialmente catastrófico. Se o objetivo de
Putin é amedrontar o Ocidente, ele está certo. A Otan (Organização do Tratado do Atlântico
Norte, a aliança militar ocidental) continua aumentando sua
ajuda a Kiev.
A questão é o que Putin fará.
Ele sabe exatamente quais medidas tomará. Estará blefando?
Seja como for, o gênio está fora
da garrafa. Putin quebrou o tabu pós-Cuba ao ameaçar partir
para as armas nucleares. Isso,
por si só, nos coloca em um novo território. Sem que a maioria
das pessoas esteja ciente disso, o mundo está entrando em
seu período mais perigoso desde a crise dos mísseis de Cuba
de 1962...
A maioria das pessoas com
menos de 50 anos cresceu pensando que o espectro nuclear é
uma relíquia do século 20. Nas
últimas semanas, a possibilidade de um conflito nuclear tornou-se a mais viva ameaça à paz
deste século.
Em termos de conscientização pública, o debate sobre a
linguagem de Putin é um bom
exemplo. É fácil pensar em Putin como um viciado em pôquer,
tentando escapar de uma aposta ruim. Em algum momento, ele
deve desistir. Autoridades civis
e militares dos Estados Unidos
não sofrem dessa complacência.
Muitos vêm participando de
exercícios de jogos de guerra em
que o uso de armas nucleares táticas de impacto reduzido quase
sempre se transforma em conflito nuclear estratégico — falando
claramente, o dia do juízo final.
Se houver 5% de risco de Putin detonar
uma arma nuclear num campo de batalha,
o mundo estará mais ameaçado do que em
qualquer outro momento da vida das pessoas. Nos últimos dias, as indicações de Moscou possivelmente elevaram essa chance para 10%.
Putin descreveu o teste do míssil balístico
intercontinental hipersônico Sarmat, na semana passada, como “alimento para reflexão” para o Ocidente, o que não soaria fora
de propósito para Blofeld, o vilão de James
Bond do século 20. Na quarta-feira, Putin
disse: “Temos todos os instrumentos para isso [responder a uma ameaça à existência da

Rússia], dos quais ninguém mais pode se gabar. E os usaremos, se for preciso”.
A resposta natural é que Joe Biden e seus
colegas europeus deixaram claro que a Otan
não lutará na Ucrânia. O Ocidente, em outras
palavras, não representa uma “ameaça existencial” à Rússia — seu limite para o uso de
armas nucleares.
Mas isso é apenas a forma como o Ocidente vê a situação. As ameaças de Putin, e
de seus oficiais, foram feitas no contexto da
alegação de que a Rússia já está em guerra
com a Otan. Os russos estão sendo informados todos os dias que estão numa luta pela sobrevivência nacional apoiada pelo Ocidente. Esse nível de retórica excede qualquer

coisa da Guerra Fria.
O conceito de destruição
mútua assegurada, que se estabeleceu após 1962, é que cada
lado tem uma janela clara sobre as rotinas e o pensamento
do outro. A maior parte do compartilhamento de informações
que havia sido implementado,
foi abandonado na última década. Putin encerrou os protocolos da Guerra Fria e chegou
até a acusar de espiões os cientistas nucleares russos interessados em conhecer seus colegas
americanos.
Isso significa que os dois adversários, que respondem por
90% das ogivas nucleares do
mundo, estão muito mais desinformados sobre as sinalizações um do outro do que estavam nas décadas de 70 e 80. A
ignorância, nesta situação, não
é um bom presságio.
Uma questão premente é como Biden responderia se Putin
detonasse uma arma nuclear tática na Ucrânia. Entre suas escolhas estaria um ataque convencional à origem do míssil —
uma fábrica, ou digamos, o local de lançamento. Outra seria
impor um embargo comercial
total e sanções secundárias aos
não cumpridores, especialmente à China.
A primeira escolha — atingir o território russo — poderia
desencadear uma escalada letal sujeita a fugir do controle. A
segunda implicaria risco de ser
quixotesca. Poderia haver medidas intermediárias, como alvejar um navio russo ou um ataque cibernético.
Tudo isso envolve adivinhar
como Putin responderia. Estamos alheios aos cenários que se
desenrolam na Casa Branca —
quanto mais na cabeça de Putin. No entanto, não há, no momento, nada mais urgente para
o nosso destino e mais ameaçador.
A Ucrânia vale tanto? A resposta é não.
Zelensky e seu partido não tem nada de democrático. Ele próprio é um rematado autocrata, tanto quanto Putin. Postos na periferia do mundo ocidental católico, somos
pouco informados. O mesmo se diga de Viktor Órban, na Hungria. A Europa flerta com
o neofascismo.
A ascensão do neofascismo tem sido uma
preocupação política e sociológica. Neste
particular os EUA deveriam exercer o seu primado não como aliado político-militar, mas
como influência acadêmica e política, junto com a França e, principalmente, o Reino
Unido e o pensamento democrático alemão.

Técnica do golpe de Estado
» ALMIR PAZZIANOTTO PINTO
Advogado, foi ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho

P

oucos devem ter ouvido o nome Kurt
Erick Suckert, natural de Prato, Itália,
onde nasceu em 9/6/1898, falecendo
em Roma no dia 19/7/1957. Foi jornalista, dramaturgo, cineasta, militar e diplomata. Ficou célebre pelos livros A pele, Kaputt
e, sobretudo, A técnica do golpe de Estado, escritos sob o pseudônimo de Curzio Malaparte e traduzidos para diversos idiomas. Estão
esgotados. Quem se interessar, talvez os encontre em algum sebo.
Para Curzio Malaparte há duas modalidades de golpe de Estado. O golpe de força e o
golpe tático. A história do Brasil registra a preponderância do golpe de força. Assim ocorreu em 1889 na Proclamação da República;
em 1930; 1945; 1964; 1969 (o golpe dentro do
golpe). Em todos, a deposição do governo foi
provocada pela ruptura da ordem institucional, com violação da Constituição e emprego
das Forças Armadas. Algumas tentativas de
golpe não surtiram resultados, ou porque foram mal planejados, conforme aconteceu em
1935, ou porque os líderes não dispunham de
efetivo apoio militar, como em 1937.
Curzio Malaparte testemunhou a Revolução de outubro de 1917 na Rússia, que depôs
o czar Nicolau II (1868-1917). Para Malaparte,
se Vladmir Ilych Lenin (1870-1924) foi o estrategista, o animador, o deux ex machina, a
Lev Davidovich Trotsky (1879-1940), teórico
da revolução permanente, se deve o desenvolvimento do golpe tático que implantou o
regime bolchevista na Rússia.
O golpe de outubro de 1917 dependeu menos da força do que da astúcia. Ao invés de

grandes massas, tropas, combates ou greve
geral, determinaram a queda do regime czarista a desorganização social, a desmoralização do exército, batido pelos alemães na
guerra de 1914, a perda de autoridade do governo imperial. Para Trotski bastaria “operar
com pouca gente em terreno limitado, concentrar os esforços sobre os objetivos principais, atacar direta e duramente”. Em castelhano: “Las cosas peligrosas son siempre
extraordinariamente sencillas. Para triunfar
no hay que desconfiar de las circunstancias
desfavorables ni fiarse de las que son favorables. Hay que ferir em el vientre: eso no
hace ruido” (Plaza Janes Editores, Barcelona, 1960, 21).
O presidente Jair Bolsonaro não esconde
que alimenta o desejo de recorrer a golpe para se manter no poder. Provavelmente sem
emprego de força. Talvez esteja convencido
de que não contaria com apoio unânime das
Forças Armadas. Não deixará, porém, de forjar pretexto, se perder ou correr real perigo
de derrota nas eleições. Para detoná-lo contará com a sombra de comandos do Exército,
Marinha, e Aeronáutica, com o cretinismo do
Poder Legislativo controlado pelo Centrão,
o fanatismo bolsonarista, a divisão dos partidos de centro e de esquerda, a mídia a seu
serviço, a desmobilização política da sociedade recém-saída da pandemia e envolvida
por problemas de sobrevivência provocados
pela inflação, a desordem gerada pela alta do
custo de vida e desemprego.
Do Poder Judiciário não será possível exigir resistência material. O Supremo Tribunal

Federal (STF) observa ministros sendo atacados sem cessar pelo presidente Bolsonaro.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enfrenta
permanente acusações às urnas eletrônicas,
alimentadas por pessoas de boa e de má-fé.
As primeiras não conseguem entender que o
voto eletrônico é seguro por ser sigiloso. As
segundas porque participam do programa de
descrédito, como instrumento da permanência de Bolsonaro à frente do poder.
Trotsky tinha razão. O golpe de estado não
necessita, necessariamente, do emprego das
Forças Armadas e do derramamento de sangue. Em 10/11/1937 Getúlio Vargas fez de
imaginário perigo de subversão comunista,
“exigindo remédios de caráter radical e permanente” o pretexto para editar a sua Constituição. Falsos pretextos voltaram a ser usados
para o Ato Institucional (nº 1) de 9/4/1964, nº
2, de 27/10/1965, nº 5, de 13/12/1969 e para a
decretação da Emenda nº 1 de 1969 à Constituição de 24/1/1969.
A sociedade civil deve entrar em estado de
alerta. Estamos em campanha eleitoral. O Estado democrático de direito exige eleições livres de ameaças, para que a soberania do povo se manifeste por meio do “sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual
valor para todos” (Art. 14 da Constituição).
O povo fiscalizará o pleito. Dispensa a presença das Forças Armadas, cujas atribuições
se restringem à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes, à defesa da lei e da ordem. Eleições livres rejeitam a presença de
equipamentos bélicos.

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

Cevados à
pão de ló
Houvesse um instrumento jurídico, verdadeiramente válido,
que obrigasse os políticos em campanha a cumprirem cada uma
das promessas feitas aos eleitores, muito dos problemas atuais,
na administração pública, estariam resolvidos. A começar pelo o
que parece ser o maior problema de todos nesse momento, que
é o malfadado instituto da reeleição, que o atual presidente da
República, durante sua campanha, em 2018, prometia pôr um
fim. “O que eu pretendo é fazer uma excelente reforma política,
acabando com o instituto da reeleição, que começa comigo caso
seja eleito, e reduzindo um pouco, em 15% ou 20%, a quantidade
de parlamentares”, prometia o então candidato Jair Bolsonaro.
De lá para cá, o vinho virou vinagre e promessas como essas
e outras viraram fumaça e foram levadas pelo vento. É preciso
lembrar que foi o então presidente Fernando Henrique Cardoso,
que em 1997, moveu céus e terra para ver aprovado pelo Congresso a possibilidade de reeleição para si mesmo, inaugurando o
que é hoje o mais nefasto instrumento da vida política nacional.
A reeleição faz de cada político eleito um candidato permanente, já no primeiro dia de mandato, como aconteceu, de fato,
com o atual presidente. O pior nesse jogo de empulhação propalado pelos políticos é que não apenas todas as promessas recitadas solenemente diante dos eleitores são deixadas de lado,
como o próprio programa partidário, impresso em livretos e distribuídos para a população.
Não há empenho em fazer cumprir nem uma coisa e nem outra. São as fake news a preparar o terreno. Passadas as eleições,
joga-se a culpa pelo não cumprimento das promessas nas costas do acaso e tudo fica como antes. Ao eleitor fica a sensação
de haver comprado gato por lebre. Mentir pode não ser crime,
mas obter cargo público, que deveria ser de alta responsabilidade, pelas consequências que gera para todos, por meio de falsos
compromissos, é como falsificar currículo o que é puro estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Só para lembrar o
referido artigo diz: “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa”.
A mesma penalidade deveria caber àqueles que se elegem para um cargo, com todo um caminhão de promessas de que vai
fazer isso e aquilo, e depois pede afastamento ou para ocupar
outro cargo no Executivo ou para se descompatibilizar e concorrer à outro cargo, deixando a população e toda a administração
ao relento. Enquanto isso o estado está acéfalo, entregue à própria sorte. Culpa dos eleitores também que não sabem avaliar a
qualidade dos candidatos.
Exemplos desse pouco caso com os eleitores e as funções públicas são abundantes nesse país e não há, no horizonte, qualquer iniciativa para acabar com essa pouca vergonha. Sujeito se
elege prefeito, renuncia para ser governador e volta a se afastar
dessa função para se candidatar à presidência da República, tudo numa sequência que deixa claro a falta de responsabilidade.
Outro se elege senador, deixa o cargo para o primeiro suplente,
que pode ser até a própria mãe, para ocupar cargo de ministro.
Os exemplos desse pouco caso e até de desprezo flagrante com
os eleitores são em grandes quantidades e mais do que revelar
o descompromisso com a função e o desejo de atender apenas
à desejos pessoais, revelam o quão longe ainda estamos de uma
verdadeira democracia com qualidade, ocupadas por pessoas
com espírito público.
O que temos, na maioria dos casos em todas essas funções
públicas, são aventureiros, de olhos postos nas vantagens materiais. Autênticos sibaritas, cevados à pão de ló.

» A frase que foi pronunciada
“A voz do povo é a voz de Deus. Com
Deus e com o povo venceremos, a
serviço da Pátria, e o nome político
da Pátria será uma Constituição que
perpetue a unidade de sua Geografia,
com a substância de sua História, a
esperança de seu futuro e que exorcize
a maldição da injustiça social.”
Ulysses Guimarães

História
» Festa bem merecida recebeu a Imprensa Nacional
pelos 214 anos de história. Glen Valente, da
EBC, e Heldo Fernando, da Imprensa Nacional
participaram das comemorações.

Consome dor
» Continua a discussão sobre Apple e Samsung
que resolveram retirar fones e carregadores dos
celulares da embalagem original forçando o
consumidor a fazer nova compra para poder usar
o produto integralmente. Interessante notar que
se pelo menos 450 Procons penalizassem cada
marca, o fundo de recurso do órgão de proteção ao
consumidor, caso a multa fosse paga, receberia por
volta de R$ 9 bilhões. Mas o consumidor teria que
comprar o aparato da mesma forma, mesmo que
tenha sido o único prejudicado.

» História de Brasília
Atenção, DFLO. Na quadra 20 da W-3 estão construindo nos
quintais das residências. Há casos em que quatro cubículos
estão sendo construídos para alugar, e, que dizem, a 15 mil
cruzeiros mensais. (Publicada em 01.03.1962)

Saúde
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A rotina de noites maldormidas leva a problemas, como alteração de humor, ansiedade e depressão, mostram estudos recentes

Com sono e sem
equilíbrio mental
» VILHENA SOARES
eitar na cama e não conseguir dormir é uma experiência frustrante e
que rende prejuízos no
dia seguinte. Noites maldormidas e sem descanso fazem com
que a pessoa se sinta sobrecarregada, dificultando as tarefas
cotidianas. Além desses prejuízos já conhecidos, a falta de
horas dormidas tem impacto a
longo prazo na saúde mental.
Estudos internacionais recentes indicam problemas, como
mudanças no humor e nas interações sociais, além de uma
maior vulnerabilidade para o
surgimento de complicações,
como a ansiedade e a depressão.
Para entender melhor os efeitos da privação de sono, cientistas suecos recorreram ao rastreamento ocular. Eles usaram
sensores eletrônicos para avaliar minuciosamente, em tempo
real, os olhos de voluntários. “Selecionamos 45 homens e mulheres que passaram uma primeira
noite de privação de sono quase
constante e uma segunda noite
com oito horas de sono (quantidade considerada normal). Nas
duas situações, avaliamos seus
movimentos oculares na manhã
seguinte com a ajuda desse método apurado”, detalham os autores do estudo, publicado na revista Nature and Science of Sleep.
Os participantes também precisaram analisar fotos com três
tipos de expressões faciais: um
rosto com medo, outro zangado
e um neutro. As análises indicaram uma menor “dedicação” ao
avaliar as feições depois de os voluntários terem dormido pouco
na noite anterior. “Quando privados de sono, eles passaram menos tempo se fixando nos rostos.
Como as expressões faciais são
cruciais para entender o estado
emocional de alguém, gastar menos tempo se fixando nelas após
uma perda aguda de sono pode
aumentar o risco de você interpretar o estado emocional de terceiros de forma imprecisa ou tardia”, conclui Lieve van Egmond,
professora do Departamento de
Ciências Cirúrgicas da Universidade de Uppsala, na Suécia, e
principal autora do estudo.
Os pesquisadores também
constataram que, quando dormiram mal, os voluntários avaliaram rostos irritados como menos confiáveis e com aparência
saudável. Já os neutros e medrosos pareceram menos atraentes.
“Essas conclusões nos indicam
que a perda de sono está associada a impressões sociais mais
negativas dos outros. Isso pode resultar em menos motivação
para interagir socialmente”, avalia Christian Benedict, professor
da instituição de ensino sueca e
também autor do estudo.
A equipe adianta que mais
pesquisas precisam ser feitas
para detalhar os dados obtidos
e acredita que o trabalho abre
as portas para análises que ajudem a entender alterações comportamentais relacionadas à falta de sono. “Nossos participantes eram adultos jovens. Assim,
não sabemos se nossos resultados são generalizáveis para outras faixas etárias”, diz van Egmond. “Além disso, não temos
como dizer se conclusões semelhantes seriam vistas entre aqueles que sofrem com a perda crônica de sono. Esse é um campo
de estudo vasto, que pode ser
explorado de inúmeras formas
em investigações futuras”, indica.

Os impactos
da pandemia

D

Durante a pandemia da
covid-19, uma série de restrições sociais impostas para evitar a disseminação do
novo coronavírus foi adotada, e essas mudanças acabaram afetando a qualidade do sono de muita gente.
De acordo com especialistas dos Estados Unidos, esse cenário contribuiu para
taxas mais altas de problemas mentais.
Liderados por Mark
Czeisler, pesquisador do Departamento de Psiquiatria
do Brigham and Women’s
Hospital, os cientistas avaliaram dados de cerca de
5 mil pessoas que responderam a questionários relacionados à rotina de sono.
Constataram que, durante
a pandemia, a maioria dos
avaliados passou a ir mais
tarde para a cama, considerando os hábitos anteriores
à crise sanitária.
A equipe também descobriu que aqueles participantes que dormiam menos
de seis horas por noite antes e/ou no meio da pandemia tinham maiores risco de
sofrerem com sintomas de
ansiedade, depressão e esgotamento. “Cerca de 20%
dos participantes com menos horas dormidas relataram sintomas de ansiedade
ou depressão e 30%, de burnout. Além disso, 20% relataram um aumento no uso de
substâncias para lidar com
o estresse”, detalham os autores do artigo, publicado na
revista Sleep Health.

Mais estudos

Segundo Dalva Poyares, neurologista e pesquisadora do Instituto do Sono, em São Paulo, os
dados obtidos pelo grupo sueco
corroboram resultados de investigações anteriores também voltadas para questões comportamentais . “Já vimos que pessoas
que dormem mal apresentam
falhas na interpretação de emoções de terceiros, falta de decisão e conduta social inapropriada. É o mesmo tipo de comportamento visto em pessoas que sofrem com o transtorno de estresse pós-traumático”, diz.
Na avaliação de Poyares, os resultados servem como um alerta
para pessoas que têm rotinas de
trabalho mais extenuantes e realizam atividades de alta periculosidade. “Essa parcela da população precisa dormir bem. Quem
executa, em seu cotidiano, ações
complexas, que podem gerar danos graves, precisa ter um sono
de qualidade”, alerta.

Adolescentes
A privação do sono também
pode afetar o humor significativamente, segundo pesquisadores
da Central Queensland University, na Austrália. Eles chegaram a

apenas cinco horas de
sono, os adolescentes
declararam estar deprimidos, confusos,
Pessoas que dormem
ansiosos, com medo e
raiva. Já quando dorpouco e sem qualidade
miram por 10 horas,
relataram estar mais
ficam com o corpo
felizes. Para os espeestressado, e isso favorece
cialistas, os resultados podem ajudar a
respostas agressivas, de
melhorar a qualidade
de vida de indivíduos
rebaixamento de humor
nessa faixa etária.
e possíveis descontroles
“Dada a crescente
incidência
de transemocionais”
tornos de humor em
adolescentes, nossos
Lara Umbelina, psicóloga da Clínica
dados destacam a imRenoir, em Brasília
portância de ter uma
quantidade de sono
suficiente para mitiessa conclusão após avaliar roti- gar esses riscos”, enfatizam os aunas noturnas de um grupo de 34 tores do artigo, publicado na revisadolescentes. No experimento, ta Sleep. A equipe foi liderada por
os voluntários, com 14 e 15 anos, Stephen A Booth.
foram submetidos a três fases de
Lara Umbelina, psicóloga da
análise. Na primeira, dormiram Clínica Renoir, em Brasília, excinco horas durante cinco noites plica a importância desse tiseguidas. Depois, tiveram 7,5 ho- po de descanso para a saúde
ras de sono por duas noites. Por emocional. “O sono é o mofim, dormiram 10 horas também mento em que nosso corpo gepor duas noites.
ra energia, limpa resíduos cereApós as análises, os pesquisa- brais, produz e regula hormôdores constataram que, ao terem nios que interferem no nosso

aprendizado, no humor, na
atenção e na disposição”, lista. “Pessoas que dormem pouco e sem qualidade ficam com
o corpo estressado, e isso favorece respostas agressivas, de rebaixamento de humor e possíveis descontroles emocionais.
Além de que a dificuldade em
dormir também sugere uma
pessoa com dificuldade de relaxar e cheia de preocupações.”
A médica recomenda àqueles que sofrem com a falta de
sono que procurem a ajuda de
um especialista. “A atividade
cerebral é dinâmica. Nem sempre percebemos nossos pensamentos ao longo do dia porque estamos com atenção difusa. Mas, quando vamos dormir,
temos menos estímulos para
lidar. Então, os pensamentos
chamam mais atenção. Pensar
em coisas boas pode ajudar a
relaxar, mas pensar em coisas
ruins, antever o futuro, olhar
para o passado e se revoltar por
coisas antigas são possibilidades que mantêm a pessoa acordada”, detalha. “Um psicólogo
pode auxiliar a lidar com essas
questões e diminuir os estímulos mentais que atrapalham a
dormir e tiram nossa energia.”

Os dados obtidos fazem
parte dos primeiros passos
para compreender melhor a
relação entre o sono e problemas comportamentais,
avalia Czeisler. “Não entendemos ainda muito bem essa relação — o grau em que
a saúde mental influencia
o sono e como o sono influencia a saúde mental —,
mas já temos evidências do
importante papel das horas que dormimos durante
a pandemia”, diz. “Fazer um
esforço para priorizar o sono e desenvolver um horário regular para ir para cama pode oferecer proteção
durante esses períodos de
crise. Isso nós podemos dizer com certeza.”
Para Rafael Vinhal, psiquiatra do Instituto Castro
e Santos e do Hospital Santa Marta, em Brasília, o estudo americano acende uma
luz de alerta principalmente para pessoas com problemas comportamentais. “Esse
estudo vai de encontro a diversos outros que correlacionam o bom sono com a estabilidade emocional, bem como a privação de sono, com
sintomas ansiosos, depressivos, de irritabilidade e até
mesmo ideação suicida”, diz.
“Para quem tem disponibilidade em apresentar transtornos mentais ou para quem
tem essas enfermidades instaladas, é fundamental que
haja uma priorização da qualidade do sono.” (VS)
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Tels. : 3214-1119/3214-1113
Atendimento ao leitor: 3342-1000
cidades.df@dabr.com.br

Cidades
+ política e economia no DF

Brasília, domingo, 15 de maio de 2022 •CorreioBraziliense• 13

EDUCAÇÃO

Paz interior e no
ambiente escolar
Escolas e professores do
Distrito Federal trabalham com
o programa Plena Atenção na
Escola (PAE), método prático
que promove meditação e outras
atividades para aumentar o
bem-estar da comunidade escolar
» THAÍS MOURA

À

primeira vista, a Escola
Classe da 415 Norte não
difere das outras 686 unidades de ensino público do
Distrito Federal, com os alunos agitados e cheios de energia. Entretanto, quando as professoras tocam o
sino e anunciam que é o “momento de plena atenção”, todos sabem
que é hora de se acalmar, respirar
e se concentrar por, pelo menos, 10
minutos. “Que eu possa estar saudável, seguro, feliz e em paz”, repetem os estudantes do ensino fundamental 1, de olhos fechados e
coluna ereta, enquanto são guiados pela professora Lígia Fernanda Fruet, ou pela coordenadora da
escola, Ana Márcia Correia.
O momento acontece diariamente antes das aulas, com as 14
turmas que compõem o turno matutino e vespertino. Além da prática, algumas professoras também
promovem, semanalmente, aulas
para que os pequenos conheçam
os fundamentos, objetivos e benefícios da prática da meditação no
ambiente escolar. Nas aulas, eles
aprendem sobre compaixão, autoconhecimento, empatia, gratidão, perdão, e até sobre o funcionamento do cérebro humano. A ideia,
com isso, é melhorar o rendimento,
a concentração, o bem estar físico e
mental, e as relações interpessoais
da comunidade escolar.
Toda essa rotina faz parte do
método conhecido como “Plena
Atenção na Escola” (PAE). A Escola
Classe da 415 Norte trabalha com
o programa desde 2018, e, no DF,
cerca de 55 colégios da rede pública têm professores treinados para
aplicar o PAE. Quem trouxe e divulgou o método na capital federal foi a Sociedade Vipassana de
Meditação (SVM), em 2016. Hoje,
a entidade disponibiliza um curso
de formação de condutores a todos educadores interessados em
adotar a prática em sala de aula.
A diretora da Sociedade Vipassana, Ana Cláudia Messias, atual
coordenadora do programa PAE,
é uma das responsáveis pela estruturação e divulgação do método, que é baseado em evidências científicas e em experiências
adotadas, com sucesso, no sistema educacional de outros países.
“Nós sempre tivemos um curso
de meditação iniciante para adultos, e, no final desse curso, as pessoas nos procuravam para saber
como poderiam levar essa experiência às crianças, e alguns educadores do curso demonstraram
interesse em implementar a técnica nas escolas. Então, por causa
da demanda, começamos a estudar como fazer isso, e chegamos
ao Plena Atenção, que também é
conhecido como mindfulness”,
explica Ana Cláudia.
Desse modo, a Sociedade Vipassana elaborou um manual
próprio que orienta educadores
na condução do método PAE. Os
interessados contratam o curso
e passam por um treinamento
de quatro meses, no total. Hoje, são 16 aulas on-line, uma vez

por semana. “Já pensávamos em
adaptar o curso, antes presencial, para o modelo remoto, antes da pandemia. Porque as aulas eram no Plano Piloto, e não
conseguimos chegar em escolas
mais distantes. Muitos professores não podiam sair de tão longe e vir para cá, então migramos
para o on-line”, contou a diretora da Sociedade.
De acordo com Ana Cláudia, a
SVM teve uma parceria informal
com a Secretaria de Educação,
em meados de 2018, para auxiliar na divulgação e expansão do
programa. A assessoria da pasta,
no entanto, informou ao Correio
que não localizou essa conexão.
“Tínhamos feito um acordo na
época, mas não chegamos a formalizar. A pasta ajudou fornecendo o material pedagógico para o
manual que produzimos, dando apoio, liberando professores
para fazer o treinamento, e isso
funcionou por cerca de um ano
e meio. Mas quando a gestão da
secretaria de Educação mudou,
em 2019, a parceria acabou, por
causa da descontinuidade administrativa”, explicou a diretora da
Sociedade Vipassana.
Ana Cláudia acredita que, diante dos recentes casos de violência
em escolas da capital, a expansão
do PAE poderia, a longo prazo,
ajudar a mudar esse cenário. Em
abril, ela discutiu o assunto com
a gerência de Práticas Integrativas
da Secretaria de Saúde, e na ocasião, o gestor da área se comprometeu a levar o programa novamente à Secretaria de Educação.
Ao Correio, a assessoria da Saúde
confirmou a reunião e reforçou
que tem interesse em desenvolver a parceria. “Tratativas têm sido feitas no sentido de unir os dois
interesses em prol da população”,
informou a pasta, em nota.

Fotos: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Alunos da Escola Classe 415 Norte em momento de plena atenção: prática ajuda os estudantes a se concentrarem para as aulas

A condução dessa
prática diária leva
eles a perceberem
que, quando
estão conscientes
de si mesmos,
independente
da situação, é
possível reagir de
forma diferente,
sem brigar, sem
se irritar, e sem
sofrer tanto”
Ana Márcia Correia,
coordenadora da Escola
Classe 415 Norte
Desde 2018, a escola usa o método cujo treinamento foi dado pela Sociedade Vipassana de Meditação
Thaís Moura/CB/D.A. Press

Mudança
Os resultados obtidos com o
método têm animado professores, pais e alunos da Escola Classe da 415 Norte. A estudante Luana Cabral, 9 anos, está no quarto
ano do Ensino Fundamental 1 e
diz que se sente mais tranquila e
concentrada após a prática. “Sem
estar calmo, a gente não consegue
aprender muita coisa, não dá pra
memorizar bem as matérias. E a
professora já disse que, se a gente não relaxar para fazer as coisas,
não vai fazer direito. Porque na
maioria das coisas que acontecem
na vida, a gente precisa respirar,
acalmar e relaxar”, conta.
A coordenadora da escola, Ana
Márcia Correia, conhecia o método PAE, e quando soube da possibilidade de obter o material e
o curso próprio da Sociedade Vipassana, em 2018, divulgou a iniciativa aos demais professores. “A
escola é um espaço natural de
agitação. As crianças têm muita energia no corpo delas, mas
não conseguem dar conta de tudo. E a condução dessa prática
diária leva eles a perceberem que,
quando estão conscientes de si

Luana Cabral, 9 anos, se sente mais tranquila
mesmos, independente da situação, é possível reagir de forma diferente, sem brigar, sem se irritar,
e sem sofrer tanto”, explica a coordenadora da Escola Classe.
A prática do Plena Atenção
também traz benefícios para os
docentes da unidade. A professora Lígia Fernanda Fruet relata que,
graças a aplicação do PAE, desistiu
de pedir afastamento do trabalho.

As educadoras Ana Márcia e Lígia Fernanda relatam os benefícios para as crianças

Entretanto, ela confessa que antes
de estudar o método, não achou
que daria certo. “Eu achava que
era só modinha, mas acabei me
rendendo e hoje não fico sem o
Plena Atenção. Agora, essa prática faz parte das minhas aulas e da
minha vida. Antes, eu tinha uma
turma difícil de trabalhar e estava
sobrecarregada, até porque o professor é cobrado a todo momento,

por toda a sociedade”, desabafa.
Apesar da mudança positiva
no ambiente escolar, o programa
PAE começou tímido, com apenas
duas professoras, em 2016, na escola Queima Lençol, localizada na
zona rural de Sobradinho. Janaíla
de Souza foi uma das educadoras
pioneiras no curso de condutores
da Sociedade Vipassana. “Desde
então, nunca mais parei de usar o

PAE. Há 4 anos, mudei para a Escola Classe 16, em Sobradinho, e
também levei o projeto para lá.
E eu tenho relatos incríveis desde o início. Tinha uma aluna, por
exemplo, que ensinou a própria
mãe a parar e respirar desse jeito,
porque a mãe era muito nervosa,
e depois disso, mudou a vida dela em casa. É um método que vai
além da sala de aula”, diz.
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Um cargo cobiçado:
vice na chapa de Ibaneis

Enquanto governa, faz pré-campanha e reúne aliados, o governador Ibaneis
Rocha (MDB) precisa decidir quem será seu vice, ou sua vice. O cargo é
um dos mais cobiçados entre todos do processo eleitoral. Motivo: quem
for escolhido pode ser governador ou governadora em 2026, se Ibaneis,
reeleito, decidir prosseguir na política. E o vice ou a vice chega nas próximas
eleições como um nome natural do grupo político de Ibaneis para disputar
a sucessão. E já deu para perceber que quatro anos voam. Com um detalhe:
a perspectiva de poder. Quem pode vir a ser poderoso ganha prestígio
antecipadamente. Veja quem são os prováveis integrantes da chapa:

Paco Britto

Flávia Arruda

Celina Leão

O atual vice-governador conquistou a
confiança de Ibaneis Rocha nos quase
três anos e meio de dobradinha. É
discreto na medida certa, leal e não
busca fazer sombra para o 01 do DF.
A permanência de Paco atende a
outros projetos políticos porque ele,
pelo menos atualmente, não tem
pretensões de concorrer ao governo.

A deputada federal tem sido
apontada como um nome forte
para disputa majoritária. Ela
quer concorrer ao Senado e
este é o cenário mais provável.
Mas o nome de Flávia aparece
como potencial vice dentro do
projeto de sucessão do grupo
político que está no poder.

A presidente regional do PP,
partido importante da base dos
governos Ibaneis e Bolsonaro,
Celina construiu uma nominata
para deputados federais que pode
dificultar a própria reeleição. Ela diz
que vai tentar um novo mandato
de deputada federal, mas seu nome
é apontado como possível vice.

Edy Amaro/Esp. CB/D.A Press

Paulo Octávio e
Anna Christina
O presidente regional do PSD
foi lançado pelo comando
nacional como pré-candidato
ao Senado. Ele tem dito que
essa é a sua pretensão. Mas uma
arrumação das forças em torno
de Ibaneis pode levá-lo para a
vice. A esposa do empresário,
Anna Christina Kubitscheck,
também é apontada como um
nome possível na chapa, já
que em 2018 ela foi convidada
para o cargo e declinou.

Reprodução redes sociais

O caso Alckmin
Embora exista uma dúvida sobre a possibilidade
legal de Paco Britto concorrer ao Buriti em 2026,
caso a chapa atual seja reeleita, a resposta é sim.
Especialistas em direito eleitoral lembram o caso
de Geraldo Alckmin que era vice-governador de
Mário Covas e os dois se reelegeram em 1998.
No mandato seguinte, Covas morreu e Alckmin
o sucedeu em 2001. Na eleição seguinte, 2002,
ele foi candidato ao governo de São Paulo e
exerceu mais quatro anos de mandato.

Amigas na fé
A maior força da ex-ministra Damares Alves (Republicanos) é a amizade
com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. As duas estão juntas em visita
à Terra Santa. Neste sábado, a pré-candidata ao Senado postou nas redes
sociais um vídeo em que aparece cantando e rezando no Monte das BemAventuranças, onde Jesus proferiu o sermão da montanha, no Norte de Israel.
Arquivo pessoal

Votos ou
cifrões

O governador Ibaneis Rocha já
disse que a decisão do vice ou da
vice será tomada apenas no último
minuto, ou seja, em agosto, no
momento do registro da chapa.
Segundo pessoas próximas,
sempre que o assunto é abordado,
Ibaneis faz cara de paisagem.

Ganha espaço
nessa disputa pela
vice-governadoria
quem tem votos ou
condições de agregar
estrutura na chapa. O
mesmo critério vale
para as suplências.

Aquivo pessoal

De escritório
novo

Rosilene para o Senado

Embate
no PT para
o Senado

A secretária de Mulheres do PT-DF, Andreza
Xavier, diz que o grupo feminino do partido
não desistiu da indicação de Rosilene Corrêa
como pré-candidata ao Palácio do Buriti e tem
ainda outra reivindicação: o lançamento de
uma candidatura feminina ao Senado como
estratégia eleitoral para se contrapor a nomes da
direita, como Flavia Arruda (PL), Damares Alves
(Republicanos) e Paula Belmonte (Cidadania). E,
claro, o nome para o Senado é o de Rosilene Corrêa.

Depois da definição da
direção nacional do PT
sobre o nome de Leandro
Grass (PV) como cabeça
de chapa da federação
PT-PV-PCdoB no DF, surge
uma disputa no PT para
o Senado. O ex-deputado
Geraldo Magela acatou
a deliberação da cúpula
e se colocou como
pré-candidato, mas a
Secretaria de Mulheres
do PT-DF reivindica a
vaga para uma petista.

Depois de uma
temporada de três anos
em Londres, ao lado
do marido, o diretorexecutivo da Polícia
Federal, Sandro Avelar,
a advogada Giselle
Dorneles voltou com
tudo para a atividade.
Ela montou novo
escritório em sociedade
com Mabel Resende,
Lisa Marini e Karin
Popov. Ex-conselheiras
da OAB-DF. Todas
com diferentes
áreas de atuação.

Uma vice para Leandro
O deputado Leandro Grass (PV) procura uma vice.
Quer uma mulher para puxar votos femininos.
Rosilene Corrêa disse à coluna que não tem intenção
de ser vice na chapa. Logo, a discussão está aberta.

“Quem
trata de eleições
são forças desarmadas e,
portanto, as eleições tratam
da população civil que, de maneira
livre e consciente, escolhe seus
representantes. Logo, diálogo
sim, como eu disse, diálogo sim,
como eu disse, mas na Justiça
Eleitoral quem dá a palavra
final é a Justiça Eleitoral”.

“Não
sei de onde ele
tira esse fantasma de
que as Forças Armadas querem
intervir na Justiça Eleitoral. As Forças
Armadas não estão se metendo nas
eleições. Elas foram convidadas por uma
portaria do então presidente Barroso. O
senhor tem poder para revogar a portaria.
Enquanto a portaria está em vigor, as
Forças Armadas foram convidadas”.

Presidente do TSE,
Edson Fachin

Presidente
Jair Bolsonaro

MANDOU
BEM
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
encerrou fase de testes das urnas
eletrônicas. Técnicos não encontraram
margem para possíveis fraudes. O sigilo do
voto e de todo o sistema não foi violado nas
duas fases dos testes e um ataque hacker
da Polícia Federal não foi bem sucedido.

Reprodução

Carlos Moura/SCO/STF

Cara de
paisagem

SÓ PAPOS

ENQUANTO
ISSO...
NA SALA DE
JUSTIÇA

MANDOU
MAL
O governo Bolsonaro estuda uma proposta
de flexibilização nas regras do FGTS para cortar
a alíquota de contribuição que as empresas
recolhem sobre o salário dos trabalhadores,
de 8% para 2%, e reduzir a multa paga em
caso de demissão sem justa causa, de 40%
para 20%, segundo a Folha de S.Paulo.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
alertou as administrações regionais a tomarem cuidado com
condutas que podem ser configuradas promoções de imagens de
políticos que estão em campanha. A preocupação das Promotorias
decorre do vínculo de muitos administradores com padrinhos
políticos que são deputados distritais e buscam um novo mandato. Os
promotores alertam: usar a máquina administrativa pode configurar
ato de improbidade. Entre as recomendações, está não inserir
nomes, fotografias, símbolos, imagens ou slogans que, de alguma
maneira, possam divulgar candidatos. Além disso, não permitir a
promoção pessoal de funcionários públicos ou agentes políticos
nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, entre outros.

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb
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SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

Graciliano
e Glênio
Quem recebe um livro da Confraria
dos Bibliófilos do Brasil, instituição brasiliense comandada por José Sales Neto,
se sente agraciado pelos deuses. Sales é,
a um só tempo, o fundador, presidente,
o editor, o motorista, o supervisor gráfico e o office-boy da entidade. Cruza a bola e vai cabecear na área. Sempre publica clássicos da literatura brasileira com
ilustrações de grandes artistas, em esmeradas edições artesanais.
Em 2000, Sales promoveu o encontro surreal entre dois grandes artistas

brasileiros: o alagoano Graciliano Ramos
e o gaúcho-brasiliense Glênio Bianchetti.
Graciliano estava morto, mas não importa, o que interessa é a sintonia espiritual.
Glênio sempre fez uma arte de sensibilidade para os temas sociais.
Sales conseguiu autorização de uma
filha de Graciliano para fazer o livro. Enquanto Jorge Amado tinha uma infinidade de edições luxuosas, Graciliano nunca
havia sido brindado com uma edição de
arte caprichada.
Vencida a primeira batalha, Sales partiu para a segunda: convencer Glênio a
ilustrar Vidas secas. Como peça de persuasão, ele levou uma edição do livro Prelúdio da cachaça, de Câmara Cascudo, da
Confraria, com tratamento rústico, caixa
construída com fibra de juta e gravuras
de Abraão Baptista. Glênio achou muito

bonito e topou fazer as ilustrações, mas
preferiu desenhar a fazer gravuras.
Poucos dias depois, Sales foi chamado até a casa de Glênio e levou um susto. A
série de desenhos estava quase toda prontas. Todos belíssimos, pungentes, contundentes, a palo seco. Sem deixar de ser Glênio, ele se tornou graciliânico, incorporou
a alma despojada, seca e essencial, mas cálida do mestre Graça.
São de uma beleza pungente os
desenhos da fuga retirante da família espectral, da prisão de Fabiano, da cachorra Baleia ferida por um tiro mortal, de Sinhá Vitória, Fabiano e os dois meninos à
beira de uma fogueira assando um preá.
O traço humanista de Glênio tem o peso da gravura, com amplas manchas de
preto em contraste com áreas brancas.
Não são imagens apenas para enfeitar;

elas potencializam a dramaticidade do
texto de Graciliano.
Mas ainda faltava acertar a capa. Sales mostrou uma capa elaborada por Aldemir Martins para um livro da Confraria,
mas Glênio achou que era bonita, mas inadequada para estampar um livro de Graciliano. Vidas secas exigia uma capa seca,
crua, em preto e branco. Com impressão
chapada. E, assim se fez. O livro tem a cor
e a textura da terra esturricada. Ganhou
uma tiragem pequena, que logo se esgotou e se tornou uma preciosidade. É algo
que se perdeu no tempo.
Por isso, gostaria de sugerir ao CCBB
que promovesse uma grande exposição
com o acervo de ilustrações da Confraria dos Bibliófilos, que publica livros de
arte desde 1995. Lá, é possível encontrar, entre outras preciosidades: gravuras

de Marcelo Grassman para os contos
de Clarice Lispector, desenhos de Millôr Fernandes para antologia de crônicas de Rubem Braga, desenhos de Poty
para A hora e a vez de Augusto Matraga,
de Guimarães Rosa.
E mais: gravuras de Rubens Gerchman
para contos de Rubem Fonseca, desenhos
de Maria Tomaselli para poemas de Ferreira Gullar, gravuras de Abrãao Baptista para
Prelúdio da cachaça, de Câmara Cascudo;
desenhos de Renina Katz para poemas de
Manuel Bandeira, desenhos de Dariel Valença Lins (o ilustrador dos contos de Nelson Rodrigues em Última Hora) para A polaquinha, de Dalton Trevisan, e O beijo no
asfalto, de Nelson Rodrigues. Enfim, esse
acervo de imagens é um patrimônio precioso da cultura brasiliense e brasileira que
não pode se perder.

CRIME / Assassinados em Taguatinga, Warlison Rodrigues, 31 anos, e Edson do Carmo, 62, foram sepultados ontem

Despedida das vítimas do horror
Fotos: Renata Nagashima/CB/D.A Press

» RENATA NAGASHIMA

A

migos, sócios e parceiros,
assim é definida a relação de pai e filho assassinados em Taguatinga,
na quinta-feira. Warlison Rodrigues de Jesus, 31 anos, e Edson
do Carmo, 62, foram enterrados
na manhã de ontem, no cemitério Campo da Esperança, de Taguatinga. No velório, dezenas de
familiares, amigos e funcionários
se despediram dos empresários.
Sob muita emoção, o velório começou às 8h. Abalados, familiares
mais próximos choravam e pediam
por justiça. Frases como “eu não
consigo acreditar”, “é uma barbaridade muito grande”, “eram pessoas tão boas” se repetiram durante
toda a manhã. Os lamentos representavam o quanto Edson e Warlison eram queridos.
De acordo com as investigações da Polícia Civil do DF, o
principal suspeito do crime era
um agente de custódia aposentado, Marcos Antonio Santos, 56
anos, que tirou a própria vida,
menos de 24 horas depois de
executar os empresários. Conforme a família do suspeito, ele
sofria de depressão e se recusava a fazer tratamento.
Na camiseta da maioria dos
presentes a frase “Pai e filho. Não
existe partida para aqueles que
permanecerão eternamente em

Os presentes ao velório demonstravam perplexidade com a motivação do crime
nossos corações”, foi a forma que
os funcionários da padaria Empório Life, gerida pelas vítimas, encontraram para prestarem a última homenagem.
“Patrão como o Rodrigues (Warlison) tenho certeza que não se encontra mais. Uma pessoa tão boa!
Não tenho palavras para expressar
o que estou sentindo”, disse Deusiane Lira de Carvalho, 59 anos,
funcionária da padaria.
A cozinheira conheceu Warlison
há cinco anos, quando a filha dela,

Danielle Carvalho, começou a trabalhar com os empresários. No ano
passado, ela também passou a trabalhar na Empório Life. “Perdemos
uma pessoa especial. É uma injustiça muito grande. Estamos dilacerados”, completou.
Durante a manhã, os presentes
rezaram e cantaram músicas cristãs de esperança no cortejo. Balões
brancos foram distribuídos e, no
momento do sepultamento, amigos e familiares gritaram: pai e filho.
Após a expressão de homenagem e

Entre homenagens, amigos e familiares soltaram balões em memória das vítimas

dor, soltaram as bexigas que subiram em direção ao céu. Poucos
minutos antes do sepultamento, o
pastor que celebrou o culto fúnebre
orava para que Deus confortasse o
coração dos familiares.

Motivo fútil
O desacordo a respeito do valor
do aluguel da padaria teria motivado o duplo assassinato. Warlison e Edson administravam quatro padarias, em Ceilândia, no P

Norte, e em Taguatinga Norte. Há
pouco mais de um ano, os empresários alugaram um novo ponto
em Taguatinga Sul.
No novo endereço, há alguns
meses, a loja passou por uma
reforma para a ampliação do
espaço. O Correio apurou que,
por causa dessa obra, o dono
do ponto resolveu aumentar
o valor do aluguel, o que causou descontentamento por parte de Warlison e Edson. As vítimas e o autor chegaram a tentar

acordos, mas sem sucesso.
No dia do crime, o suspeito enviou uma mensagem a Warlison,
pedindo para que ele fosse ao escritório para conversarem. Quando pai e filho foram ao encontro
do homem, foram surpreendidos a
tiros. Um dos corpos foi encontrado caído na escada, que dá acesso
à sala. Funcionários que trabalhavam na padaria no momento do
crime ouviram o barulho dos tiros
e, ao entrar no local, se depararam
com a trágica cena.

Divulgação/PMDF

VIOLÊNCIA

Dois mortos e uma mulher
esfaqueada em menos de 24 horas
» DARCIANNE DIOGO
» SARAH PERES
ESPECIAL PARA O CORREIO

Em menos de 24 horas, o Distrito Federal registrou ao menos
dois homicídios e duas tentativas, sendo uma de feminicídio.
No fim da tarde de sexta-feira,
uma mulher, de 42 anos, foi esfaqueada pelo companheiro no tórax e na mão, no Setor Arapoanga, em Planaltina. O suspeito foi
preso pela Polícia Militar (PMDF)
dentro de um ônibus.
A tentativa de feminicídio é
investigada pela 31ª Delegacia
de Polícia (Planaltina). Segundo
a Polícia Civil do DF (PCDF), a
vítima foi atacada pelo homem
dentro de casa. Por nota, a Secretaria de Saúde (SES-DF) informou como foram prestados
os primeiros socorros à mulher.
“A Central de Regulação do Samu
recebeu uma solicitação de atendimento, às 18h09 desta sextafeira (13), informando que paciente do sexo feminino foi vítima de Perfuração por Arma
Branca (PAB), em Planaltina, na
região das mãos e do tórax.(...)”.
Ainda de acordo com a pasta, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) fizeram os procedimentos para a contenção do sangramento. A mulher segue internada no Hospital Regional de

Planaltina. Em decorrência do
quadro clínico, a vítima não prestou depoimento à polícia. O local do crime passou por perícia
da Polícia Civil.
Na tarde de ontem, em frente à Feira de Planaltina, policiais
militares receberam uma denúncia informando que o suspeito
estaria dentro de um ônibus. As
equipes sinalizaram para que o
motorista parasse e encontraram
o agressor no coletivo. O homem
foi conduzido à 16ª DP.

Homicídios
Na madrugada de sábado, padrasto e enteado, de 44 e 20 anos,
foram baleados em frente de casa, na Quadra 23 do Setor Leste
do Gama. A motivação do crime e
a identificação do suspeito estão
à cargo da 20ª Delegacia de Polícia. O padrasto não resistiu aos
ferimentos e morreu no hospital.
À polícia, o enteado contou
que estava na companhia do
padrasto, da irmã e da mãe,
quando ocorreram os disparos.
Depois de denunciar a tentativa
de homicídio, o Corpo de Bombeiros (CBM-DF) encaminhou
o jovem ao Hospital Regional
do Gama (HRG).
Horas antes, na Estrutural, um
jovem, de 23 anos, também foi
baleado e acabou morto. O assassinato ocorreu no meio da

rua, na Quadra 4, do Setor Leste
da região administrativa, próximo a um bar, por volta das 23h45.
De acordo com informações da
Polícia Civil do Distrito Federal
(PCDF), o suspeito teria chegado em uma moto e efetuado diversos disparos por arma de fogo contra a cabeça, os peito e as
costas do rapaz.
Policiais militares foram ao local e encontraram a vítima já sem
vida. A cena do crime foi preservada para perícia da Polícia Civil
do DF (PCDF), e o corpo levado
para o Instituto de Medicina Legal (IML). Ainda não há informações sobre a motivação do crime.
Até ao fechamento desta edição,
ninguém havia sido identificado
ou preso. A 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) investiga o caso.
No Guará também foram registrados episódios de violência.
Uma confusão em uma boate na
QE 40 do Guará 2 resultou em
uma pessoa esfaqueada, na madrugada de sábado. Os PMs foram acionados e encontraram
o suspeito, de 29 anos, portando uma faca. Testemunhas relataram que o homem teria ameaçado os seguranças do estabelecimento após se recusar a ser revistado. Durante a discussão, ele
chegou a ferir um dos seguranças. As informações sobre a gravidade dos ferimentos da vítima
não foram divulgadas.

Homem é preso após tentar esfaquear segurança de boate no Guará, porque se recusava a ser revistado
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“Todo indivíduo é julgado por quatro aspectos em sua vida social e profissional:
pelo que faz, pela aparência, pelo que diz, e pelo modo como diz o que diz.”
Lair Ribeiro
Por Jane Godoy
Estúdio Velasquez

• janegodoy.df@dabr.com.br
Romulo Juracy

Romulo Juracy

>>PINCELADAS
Arquivo Pessoal

• Umas férias que jamais

Fernando Lackman

Valéria Lessa e Ray Milhomem

Julia Savite

Romulo Juracy

Romulo Juracy

Romulo Juracy

Tatiana Mares Guia, Jack Corrêa, mais os filhos

serão apagadas da memória
da família Corrêa. Em viagem
pela Itália, Tatiana Mares Guia
e Jack Corrêa, mais os filhos,
Augusto e Guilherme, tiveram
a tão sonhada audiência com
o Papa Francisco, no Vaticano.
Augusto, que se tornou um
designer importante no
cenário da moda, pois cria
desenhos para uma grife
de Belo Horizonte. Sabendo
da audiência, ele produziu
uma figura do papa e a
ofereceu a Sua Santidade,
cheio de emoção (foto).

• A próxima parada da edição 2022 do projeto, que conta com a curadoria de Danielle

Pietra Almeida

Patty Leite e Aline Reitter

Liliam Lemos

Jovens, empreendedores e criativos
Na terça-feira (10/5), o Shopping
DF Plaza, em Águas Claras,
se transformou em um palco
movimentado e bonito, para receber
os convidados dos jovens Ray
Milhomem, Valéria Lessa e Fernando
Lackman, que inauguraram o
QG Influ, um espaço dedicado ao
marketing de influência brasiliense.
Mais de 300 convidados, entre eles
influencers, imprensa e empresários,
estiveram presentes, para conferir o
“que promete dar maior visibilidade
e promover o desenvolvimento

desse setor, hoje tão importante
para a sociedade” descreve o
trio empreendedor e criativo.
O QG tem estúdio para foto e
vídeo, espaços instagramáveis,
local para estudos, além de
funcionar como um ponto de
apoio para os influenciadores
do time “influ” produzirem seus
conteúdos com mais qualidade.
Eles contam que empresas parceiras
poderão expor produtos, explorar
formas diversas e criativas de
promover ações de divulgações e criar,

pois o espaço é livre para nascerem
possibilidades de crescimento para o
mercado de influência brasiliense.
É a possibilidade de todos os
influencers passarem a fazer parte
da história do marketing brasiliense,
em novo capítulo marcado pela
energia e “o gás” dessa moçada
empoderada e empreendedora.
O buffet da Vanessa Prado, os
espumantes da Casa Perini e
os doces da Luciana Marques
completaram aqueles momentos
cheios de beleza e juventude.

• Parte da família da
matriarca Maria José
Rodrigues da Cunha
Guimarães, a filha, Valéria,
o genro, Istênio e os netos
Felipe, Pedro e Mateus
(foto), é toda de médicos.
Depois do lockdown e a
impossibilidade da realização
de colações de grau, por dois
anos, o último a se formar,
Pedro teve, finalmente, a
sua formatura, apesar de
já estar no segundo ano
de residência médica.

Arquivo pessoal

Athayde e patrocínio da Brasal, Sabin e Sesi será na quarta-feira (18), no MAB Museu de Arte de Brasília, com o lançamento do livro Brasília Museu Aberto.

Maria José Rodrigues da Cunha Guimarães e família

>>PAINEL
Para quem veio de longe.... Em 21 de abril comemora-se o aniversário de Brasília, data da
inauguração da capital idealizada por Juscelino Kubitschek e entregue ao país em 1960. Muita
história, muitos registros importantes ficaram marcados nas páginas do Correio Braziliense, jornal
que circulou naquela mesma data da inauguração da nova capital do Brasil. Para compartilhar
toda a epopeia da construção, a história e consolidação da importante mudança, desde 1960,
a diretoria do Correio Braziliense receberá embaixadores (as), para uma visitação especial à
exposição Brasília e Correio Braziliense, 61 + 1 Anos de História, que será seguida de um Chá
da Tarde na segunda-feira (23), no CCBB. Oportunidade em que os convidados terão uma visão
real e completa de toda a história desta cidade, contada pelo jornal que nasceu junto com ela.

OBITUÁRIO / Conhecido por longas como Dois filhos de Francisco, Breno estava em meio a gravações do filme Dona Vitória

Breno Silveira, 58 anos, cineasta
João Linhares/Divulgação

» PEDRO IBARRA

D

iretor, produtor e roteirista de cinema e série, Breno
Silveira morreu na manhã
deste sábado aos 58 anos.
O profissional estava nas gravações do longa Dona Vitória quando teve um infarto fulminante. Ele
chegou a ser levado para o hospital, porém não resistiu.
Nascido em Brasília, o cineasta
iniciou a carreira nos videoclipes,
tendo dirigido vídeos como É preciso saber viver dos Titãs, Amor I love
you de Marisa Monte e Tempo rei de
Gilberto Gil. O primeiro grande sucesso nos cinemas foi musical também, com o longa 2 filhos de Francisco, que conta a história de vida da

dupla sertaneja Zezé di Camargo e
Luciano, em 2005.
Com desenvolvimento da carreira teve mais um grande sucesso de público, o também musical
e biográfico Gonzaga; de pai para
filho, sobre os cantores Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, em 2012.
Outros trabalhos para o cinema
foram as produções Era uma vez
(2008), À beira do caminho (2012)
e Entre Irmãs (2017).
“É super lamentável a perda do
querido Breno Silveira”, comenta o
diretorVladimir Carvalho em entrevista ao Correio. O cineasta lembra
que teve a honra de ter Breno operando uma das câmeras no filme
Conterrâneos velhos de guerra, um
dos mais importantes da carreira de

Carvalho. Ele também é amigo próximo de Cydno Silveira, pai do diretor e arquiteto formado pela Universidade de Brasília (UnB).
Apesar de ser quase 30 anos
mais velho que Breno, Vladimir disse que tinha uma relação de amizade com o colega cineasta. “Ele filmava com muito sentimento. Tinha
uma narrativa segura, firme, humana e encaixada”, analisa. “Breno Silveira deixa uma lacuna que não dá
para preencher no cinema brasileiro e uma grande falta como figura
humana”, finaliza.
Breno Silveira também investiu muito na carreira de tevê, tendo criado duas séries de sucesso
de 2016 para cá. A primeira, 1 contra todos, foi lançada em 2016 e

representou o Brasil no Emmy Internacional de 2017, 2018 e 2019.
Mais recentemente, em 2021, lançou, em parceria com a Amazon
Prime Vídeo, o seriado Dom, sobre o criminoso carioca Pedro
Dom. A produção protagonizada
por Gabriel Leone foi muito bem
assistida na primeira temporada e
foi renovada. As gravações do segundo ano da trama foram realizadas em dezembro.
Artistas de todas as áreas lamentaram a perda do colega. Breno morreu no que era o primeiro dia de gravações do mais novo
longa da carreira, Dona Vitória.
Além deste longa, ele também trabalhava em uma cinebiografia do
cantor Roberto Carlos.

Breno Silveira no filme Gonzaga, de pai para filho.

projeto. “Muitas crianças que acabaram de completar a idade para
tomar a primeira dose de covid vieram, as menorzinhas também, mas
pela vacina da gripe”, conta Landi.
Mais de 250 mil crianças já foram
vacinadas no DF.
Mirela e Helena foram duas
crianças que receberam a imunização contra a influenza. “A gente faz o

que pode para manter nossas crianças seguras e para que cada vez mais
pessoas estejam protegidas.”, afirma
AdelsonWesley, pai das meninas.“Fico muito feliz e acho muito importante que essa vacinação seja feita”,
completa Raquel Barbosa, mãe das
crianças e vice-diretora da escola.
Além das vacinas contra a
gripe e o coronavírus, o projeto

SAÚDE

Escolas aceleram imunizações
Ontem foi dia de vacinação em
Ceilândia e no Núcleo Bandeirante. A Escola Classe (EC) 38, no setor
P Norte de Ceilândia, e o Centro de
Ensino Médio (CEM) Urso Branco,
no Núcleo Bandeirante, receberam

moradores da região que queriam
se imunizar contra a covid-19 e a
gripe, vírus da influenza.
Na Escola Classe 38, vistada pelo Correio na manhã do último sábado, a ação era rápida e o clima

era tranquilo. Segundo Landi Rangel, funcionária da UBS 8 de Ceilândia e responsável pela organização da ação no colégio, o dia foi
de muitas vacinas principalmente
para crianças, que eram o foco do

aproveitou para ofertar em Ceilândia a tríplice viral, contra sarampo,
caxumba e rubéola.
Com vacinação estimada em 3
mil crianças, somando as duas regiões administrativa, a Secretaria de
Saúde pretende continuar a ação
em parceria com as escolas. Porém,
até o momento, ainda não anunciou a próxima localização. (PI)

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 14/5/2022
» Campo da Esperança
Alice Oliveira Messias,
menos de 1 ano
Aluízio Campos de Oliveira,
79 anos
Anita Barbosa Miguel,
83 anos
Conceição de Maria Almeida,
89 anos
Francisco Gonçalves de
Abrantes, 70 anos
Gilberto de Souza e Silva, 82 anos

Ignacia Baptista de Alcântara,
86 anos
Izidoro Cenci, 96 anos
José Diniz Lisboa Filho,
67 anos
Maria Regina de Menezes
Neddermayer, 94 anos
» Gama
Antonia Pereira Santos,
75 anos
Eveildo Marques Santana,
69 anos

Josefa Xavier da Costa, 92 anos
» Planaltina
Luis Carlo Castro Mendes,
58 anos
Maria Dirce Cardoso dos
Santos, 72 anos
Paulino Frutuoso de Melo
Neto, 62 anos
» Sobradinho
Diego de Paiva Rêgo, 39 anos
Manoel Alves de Sousa,
86 anos

» Taguatinga
Adailton Teixeira Cardoso,
47 anos
Ambrósio Cardoso dos
Santos, 83 anos
Calel Lacerda de Souza,
9 anos
Custódio Vitor da Silva,
89 anos
Edson do Carmo de Jesus,
63 anos
José Alexandre de Souza,
91 anos
José Teixeira Neto, 83 anos

Marcelo Borges dos Santos,
39 anos
Maria Lina da Silva, 93 anos
Perpétua Vieira Gomes da
Silva, 50 anos
Warlison Rodrigues de Jesus,
31 anos
Zilda Cândida, 83 anos
Zivalter Figueiredo, 86 anos
» Jardim Metropolitano
Fernando Gonçalves Pereira,
73 anos
Francisca Lima de Souza,
77 anos

Pedro Ferreira Costa, 54 anos
Carlos Alcebiades Barros
Cavalcanti, 57 anos
(cremação)
Isabela Caldeira Costa,
menos de 1 ano (cremação)
Maria da Graça Abrantes
Monteiro Mesiano,
77 anos (cremação)
Maria Garcez e Silva de
Moraes, 73 anos (cremação)
Mary Fabres Flores, 95 anos
(cremação)

Correio Braziliense • Brasília, domingo, 15 de maio de 2022 • Cidades • 17

Conhecidas pelo apelido de barrigudas,
Paineiras se destacam na paisagem da capital

Beleza cor de

rosa

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

» *EDUARDO FERNANDES

P

ara dar um charme a mais
na rotina do brasiliense
que sai para trabalhar todos os dias, a paineira surge, normalmente, a partir de abril,
como um conforto de beleza para o cotidiano de jovens e adultos.
Em Brasília, segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Nocavap), cerca de 65 mil espécies da planta estão espalhadas
por todas as regiões administrativas. A árvore, que é uma Caducifólia e perde suas folhas em certas
estações do ano, inicia a floração
no verão ou outono.
O plantio da paineira, de acordo com a Novacap, ocorre anualmente dentro do plano de arborização previsto pela Companhia.
“O intuito é repor as árvores erradicadas preventivamente, assim
como atender a demanda das novas Regiões Administrativas”, ressalta a pasta. A paineira pode ser
encontrada em abundância no
Setor Hoteleiro, Setor Hospitalar,
Parque da Cidade, Setor Policial,
EPIA Sul e Norte, Superquadras
da Asa Sul e Norte, além dos eixos
rodoviários Sul e Norte.
A Universidade de Brasília
(UnB) é um dos locais privilegiados da cidade que abriga uma das
unidades da espécie. Felipe Orcelli,
22 anos, estudante de química tecnológica na instituição, pratica capoeira no espaço arborizado e de
ar fresco proporcionado pelo câmpus. Para ele, o cenário multicolor e
a beleza da paineira criam um escape para fugir de uma rotina que,
por vezes, é desgastante e prejudicial para a saúde mental daqueles
que estão todos os dias estudando.
“Eu gosto de parar e ver esses
pontos da natureza. Na faculdade,
como é algo mais puxado, é importante para aliviar e apreciar a paisagem”, destaca. Segundo o morador
da Asa Norte, toda vez que se depara com a cor de rosa da espécie não
consegue deixar de fotografar a beleza dos detalhes.
Ex-aluno da UnB, Hiago Oliveira, 24, é engenheiro químico e dá
um tom de saudade especial ao falar sobre os seis anos em que passou nos corredores e pontos do local. A nostalgia mora na liberdade
e tranquilidade, além do ambiente
de encanto de outras árvores e da
famosa barriguda. A ausência aperta tanto que ele ainda frequenta o
espaço da universidade, pois treina
capoeira ao lado do amigo Felipe.
Na época em que ainda estudava, o local para o desestresse
era sempre na árvore florida de
rosa. Se juntava a outros amigos
e procuravam conversar para esquecer da vida. “Ver uma paineira traz uma sensação libertadora,
ainda mais em Brasília que só vemos prédios. É um momento de
descontração do dia quando a vemos”, ressalta o morador do Park
Way, que é firme em dizer o quanto essas áreas são importantes para agregar ao cotidiano.

Paineira florida, apelidada de “barriguda”, próxima a reitoria da Universidade de Brasília (UnB) oferece sombra, beleza e encanto aos que passam pelo local
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

escondem o encantamento com as
belezas do quadradinho. Para o empresário, olhar a paineira é ter um
encontro com a natureza e a vida
corrida na cidade grande. “É uma
beleza exuberante, seria melhor se
tivessem mais delas”, diz o empresário, com o olhar brilhante, revela a
importância e necessidade de trabalhar para que mais árvores possam
compor esse cenário de urbanismo.
A esposa reforça a fala de Pereira quando declara o bem-estar
ambiental que sente sempre que
fixa os olhos nas flores rosa da espécie. Na visão da publicitária, infelizmente, o centro do país ainda precisa de mais arborização, já
que algo relacionado seria benéfico para os brasilienses. “Seria muito importante que tivesse o incentivo de mais plantios de árvores
como essa para melhorar a qualidade, para se ter mais benefícios
além da beleza”, comenta.

Frio na capital
Lainara Araújo e Hugo Pereira são de Belo Horizonte (MG) e se encantaram com as flores rosa das “barrigudas” no centro do Plano Piloto
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Beleza incomum
A floração da paineira, segundo a
engenheira agrônoma Carmen Regina, dura normalmente um mês e
acontece somente uma vez ao ano.
Chamada também de barriguda, a
espécie que está florida agora é denominada cientificamente de Ceiba
speciosa e é encontrada em abundância no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. “Toda planta que produz
paina é chamada de paineira, que é
um nome popular. Elas têm nomes
científicos diferentes e são de ocorrência em ambientes diversos. Algumas pertencem à mesma família
botânica, Malvaceae, que é a mesma do algodão”, ressalta.
A paina, mencionada anteriormente pela especialista, é liberada
quando os frutos da árvore amadurecem. Ela tem uma fibra fina, mas
com uma aparência que se assemelha ao algodão, e pode ser usada artesanalmente para enchimentos de almofadas e travesseiros. Esse fruto, que demora em média três
meses para aparecer, não tem nenhum nome específico. Em contrapartida, a madeira da espécie,
por outro lado, é muito utilizada,
de acordo com Carmen.
“Ela é usada para caixotaria,

Os amigos Felipe Orcelli e Hiago Oliveira aproveitam a sombra da árvore que fica na Universidade de Brasília (UnB) para praticar capoeira
tamanco e outras coisas. Agora, a
principal função dela é ornamental, pelas suas características. No
paisagismo, ela é muito importante. Os frutos são alimentos na

fauna. Ecologicamente, ela é muito
usada na recuperação de áreas degradadas”, diz a engenheira agrônoma. Em relação ao plantio, ela
ressalta que o cultivo não pode ser

realizado em qualquer solo. É preciso realizar algumas correções nas
terras em que a paineira será plantada, além de estar atento às condições do local.

Exuberância
Turistas na capital federal, o casal
de Belo Horizonte (MG) Hugo Pereira, 30, e Lainara Araújo, 30, não

Para ajudar na apreciação das
paineiras, nos próximos dias o tempo deve continuar sem chuva e o
frio deve chegar antes do inverno,
previsto para começar em 21 de junho. O céu deve reunir algumas nuvens e a massa de ar frio que atinge o Brasil a partir deste domingo
deve derrubar a temperatura mínima no Distrito Federal e em outras partes do país, o que provocará temperaturas geladas na região
Sul. Na quarta-feira (25/5), a variação atmosférica tem previsão de alcançar o Centro-Oeste.
O tempo deve se manter assim
até o fim da próxima estação, em
22 de setembro, quando tem início
a primavera. “Lembrando que estamos sob influência do (fenômeno) La Niña, que altera a circulação
dos ventos e continuará a ter efeitos neste outono”, informa a meteorologista Andrea Ramos. O fenômeno se caracteriza pela intensificação dos ventos alísios — correntes de ar secas com incidência
em altitudes mais elevadas —, que
resfriam as águas superficiais do
Oceano Pacífico Equatorial.
Durante a semana, as temperaturas deverão ter mudanças significativas, com mínimas variando entre 8°C e 16°C nas primeiras horas
da manhã. Em relação às máximas,
no período da tarde, deverão variar
entre 23°C e 28°C. Quanto à umidade do ar, a máxima pela manhã deve ficar entre 75% a 85% e, a mínima
na parte vespertina, de 30% e 40%.
* Estagiário sob supervisão
de Sarah Paes
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Tome Nota

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

CURSOS
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 entre 24 e 30 de
julho. Alunos do Instituto Federal de
Brasília têm até segunda-feira para
se candidatar à monitoria, quel selecionará 300 estudantes. Inscrições e
informações em bit.ly/3MJfRyB.

Desligamentos
programados
de energia
» ASA SUL
Horário: 08h30 às 16h
Local: Setor Comercial Sul,
Quadra 02, Lote E, Blocos
E e C; SQS 102, Bloco F.

» LAGO NORTE
Local: Setor de Mansões Lago
Norte MI 03, Chácara 120.

Coquetelaria
Para os profissionais do bar e os
entusiastas que gostam do assunto,
o EducaBar abre a série de cursos de
técnicas e preparos de bar. A primeira aula abordará os xaropes artesanais e seus segredos. Os participantes terão 4 horas de ensinamentos
sobre o necessário para manipular
os preparos, além de variações e
métodos de produção. O workshop
será em 23 de maio, segunda-feira,
de 14h às 18h, no Teta Cheese Bar
(Asa Sul). Valor: R$ 125. Inscrições:
bit.ly/3P7GLm1.

Qualificação profissional
O Senac lançou o novo edital do
Programa Senac de Gratuidade
(PSG), que disponibiliza mais de 3
mil vagas em 72 cursos gratuitos
de qualificação. As ofertas são para
aulas nas áreas de moda, beleza,
gastronomia, administração, tecnologia da informação e outros. As
inscrições são gratuitas e vão até
26 de maio ou até todas as vagas
serem preenchidas. Para participar,
é necessário possuir renda familiar
de até dois salários-mínimos, ter a
escolaridade exigida para o curso e
não ter evadido/desistido de outro
curso do PSG. Inscrições: df.senac.
br/inscricao-psg/.

Vendas
A Fundação Getúlio Vargas (FGV)
está com vagas abertas para o curso
on-line de administração estratégica
de vendas. Com 30 horas de aulas,
o curso pretende desenvolver uma
ampla visão sobre o processo de
vendas, assim como o entendimento dos canais de negócio e conhecimentos sobre planejamento estratégico de vendas. O curso é promovido
na modalidade de ensino à distância
e oferece apostilas, videoaulas, exercícios, podcasts e indicações de sites,
textos e vídeos. Informações e inscrições: bit.ly/3N6v90B.

Empreendedorismo e inovação
A Fundação Bradesco está com
matrículas abertas para o curso
de empreendedorismo e inovação.
Com carga horária de 12h dividida
em dois capítulos de dois tópicos,
o projeto visa apresentar conceitos importantes sobre a postura
empreendedora, identificação de
oportunidades, processos de inovação e as principais características
de um plano de negócios. Informações e inscrição: ev.org.br/cursos/
empreendedorismo-e-inovacao.

Espetáculo infantil
O espetáculo infantil O violinista
mosca morta abre uma nova temporada em Brasília. Todo domingo
de maio, às 16h, o show da Cia Burlesca estará em cartaz no Espaço
Multicultural Casa dos Quatro. O
espetáculo mostra o palhaço Seu
Cocó, que vai apresentar um concerto de violino mas é atrapalhado
por uma mosca. Ingressos: R$ 15
(preço único 1º lote). Informações:
98215-0302 / 3263-2167

Humor

O Curso de Teatro Bernardo Felinto,
que conta com mais de 13 anos em
atividade, está com vagas abertas
para novas turmas de nível iniciante, com opções aos sábados, terças
e quartas. Valor: R$ 899 à vista, R$
989 no cartão de crédito e R$ 1099
parcelado em dinheiro. Informações:
bernardofelinto.com.

OUTROS

Exposição

Projeto literário

Até 5 de junho, o Centro Cultural
Banco do Brasil recebe a exposição
Brasilidade Pós-Modernismo, que
celebra o centenário da Semana de
Arte Moderna de 1922. O espaço fica
aberto de terça a domingo, das 9h às
21h. Mais informações pelo telefone
3108-7600 ou no site ccbb.com.br/.

O Espaço Cultural do Liberty Mall
recebe, até amanhã, o projeto literário
Diálogos Contemporâneos, um ciclo
de palestras promovido pela Associação Amigos do Cinema e da Cultura
(AACIC). Na segunda-feira ocorre a
última desta etapa e contratá com
Viviane Mosé, que vai falar sobre “o
alvo da vida não é ser feliz, é aprender a viver”. O horário da palestra é
19h, assim como o restante da programação. Entrada franca. Transmissão ao vivo: youtube.com/aacic.

Exibição
O Casapark recebe a mostra Amor
aos montes — oferendas, que conta
com obras dos artistas visuais André
Ventorim, Lelo, Lynn Carone e Mar-

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

Visão angelical
Pairando sobre as cabeças dos que visitam a Catedral Metropolitana de Brasília, os três anjos que
guardam o interior da igreja logo atraem olhares atentos. Suspensos por cabos de aço, esculpidos
pelos artistas plásticos Alfredo Ceschiatti e Dante Croce, os anjos pesam entre 100kg (o menor) e
300kg (o maior) e representam os três arcanjos bíblicos: Miguel, Gabriel e Rafael.
Poste sua foto com a hashtag #istoebrasiliacb
e ela pode ser publicada nesta coluna aos domingos

» Destaques
Festival
Acorda

Neste domingo, Brasília recebe a
oportunidade de uma imersão ritualística psicodélica nordestina com
show, discotecagem, sarau poético
e intervenção de artistas convidados. O evento começa às 19h, no
Infinu Comunidade Criativa (CRS
506), e conta com apresentações de
FurmigaDub e Uma Paraíba. Valor:
R$ 40 inteira e R$ 20 meia/solidário.
Ingressos: bit.ly/3w0Y3ts.

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

#istoebrasiliacb

Acompanhe o Correio nas redes sociais
/correiobraziliense

Sobradinho recebe hoje a 4ª
edição do festival Acorda.
Com atrações musicais,
feira de arte e palco aberto
para artistas locais, o
evento promete levar mais
cultura para a cidade e
fortalecer a cena musical
na região. O evento ocorre
das 14h às 22h, na Praça
das Artes Teodoro Freire.

Imersão nordestina

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

Sarah Paes/ Esp. CB

cia Bandeira. Promovida pela Galeria Casa, a exposição propõe o tema
da maternidade e da fertilidade. A
mostra, que fica dentro da Livraria
da Travessa, estará disponível até o
dia 29 de maio, com entrada gratuita. A visitação é de terça a sábado,
das 14h às 22h, e nos domingos das
12h às 20h.

O humorista Fábio Porchat apresenta, pela primeira vez em Brasília, o espetáculo Histórias do Porchat. Após um período longe dos
palcos, o artista retorna com novas
histórias e o show de stand-up será
neste domingo, às 19h, na Concha
Acústica de Brasília. O espetáculo
tem duração de uma hora e classificação indicativa para 14 anos.
Valor: R$ 140 inteira e R$ 70 meia
para a plateia especial; R$ 120
inteira e R$ 60 meia para plateia;
R$ 90 inteira e R$ 45 meia para o
balcão. Vendas: bit.ly/38jFWFW.

Cinema

Isto é Brasília

Atendimento
nutricional

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
Céu com muitas
nuvens, mas
sem possibilidade
de chuvas.

Umidade relativa

O Centro Universitário de
Brasília (CEUB) oferece
atendimento nutricional
para a comunidade por
R$ 40. Para participar,
basta fazer o agendamento
das consultas por
telefone, WhatsApp ou
presencialmente, no Edifício
União. As avaliações
ocorrem de segunda
a quinta-feira em dois
períodos: matutino, de
8h15 às 9h45, e vespertino,
de 14h às 15h. Após o
atendimento do paciente,
a entrega do plano
alimentar é feita em 15
dias, com possibilidade
de acompanhamento
quinzenal. Telefones:
3966-1664 e 999656479 (WhatsApp).

Máxima 90%

Mínima 35%

A temperatura

1º/5

8/5

O sol

A lua

Máxima

28º

Mínima

15º
15/5

Nascente
6h27
Poente
17h48

Cheia
16/5

Minguante
22/5

Nova
30/5

Crescente
7/6

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

SAMAMBAIA

ASA SUL

ESCURIDÃO CONTÍNUA

PARQUE SEM BANHEIROS

Quatro postes de luz, em sequência,
estão com defeito, na Quadra 203, da
Samambaia, de acordo com a queixa
do contador Edgar Raimundo da
Silva, 53 anos. Ele procurou a coluna
Grita Geral e afirmou que o problema
dura, pelo menos, cinco meses, e foi
reportado à CEB em dezembro. “Outros
moradores também ligaram e os postes
continuam do mesmo jeito. Corremos
perigo por esse trecho escuro”, relata.

O aposentado Ivan Pinho e Silva, 73 anos,
morador da Asa Sul, entrou em contato com
a coluna Grita Geral para reclamar da falta
de banheiros no Parque Ecológico da Asa Sul.
“Há anos, os frequentadores vêm pedindo
ao Ibram (Instituto Brasília Ambiental) a
construção dessas dependências”, relata.

» A CEB respondeu que serão enviadas
equipes de manutenção no local, para
averiguação e reparos de luminárias
apagadas, mas sem anunciar uma data.
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» O Instituto Brasília Ambiental informou, em nota,
que o Parque Ecológico Asa Sul receberá uma
série de melhorias. De acordo com o instituto,
um cronograma de execução será apresentado
quando o empreendedor fizer a contratação para
início das obras. No momento, segundo o órgão,
estão em andamento ações de revitalização
do espaço da Ecoteca, no parquinho infantil,
na ciclovia e a manutenção na vegetação.
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ENTREVISTA
GABRIEL VASCONCELOS

SÉRIE D
Líderes do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro com 10 pontos
cada um, Brasiliense e Ceilândia disputarão o primeiro lugar isolado, hoje,
às 15h30. no Estádio Defelê, na Vila Planalto, pela quinta rodada da quarta
divisão nacional. Os dois times estão invictos no torneio e ostentam 83,3%
de aproveitamento. O Gato Preto vem de derrota por 3 x 0 para o Botafogo,
no Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil. Atual bicampeão, o Jacaré teve
a semana livre depois de vencer o Operário no sábado passado, em Várzea
Grande (MT), por 2 x 0. O ingresso para o confronto custa R$ 5.

Nascido em Unaí, e com laços no DF, goleiro campeão da Série B da Itália pelo Lecce explica ao Correio
que a Europa exige cada vez mais versatilidade embaixo da trave e faz declarações de amor ao Cruzeiro

Trocando as mãos...
acende aquela chama no coração do nosso país, da nossa cultura. O mercado ainda está muito recente. Vamos ver o que
vai acontecer.

MARCOS PAULO LIMA

O

aluno do professor Osvaldo Metralha nas escolinhas de futebol
de campo do Itapuã, atual Unaí
Esporte Clube, da vizinha Unaí
(MG), vinculado à Federação de Futebol do
Distrito Federal, foi longe. Agarrou a oportunidade que a vida lhe deu com unhas,
dentes e o par de luvas de goleiro. Aos 29
anos, Gabriel Vasconcelos Ferreira é o rei
do acesso na Itália. Tricampeão da Série
B, conquistou o título nacional por Carpi,
Empoli e acaba de devolver o Lecce à elite com mais um troféu na coleção e uma
senhora marca: mais de 100 partidas pelo clube em que jogou, por exemplo, Mazinho, campeão da Copa do Mundo em 1994.
Titular da Seleção nas conquistas do
Sul-Americano e do Mundial Sub-20 em
2011 com a geração de Neymar, Philippe
Coutinho, Oscar, Danilo, Alex Sandro e Casemiro sob a batuta de Ney Franco; e na
prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012
com Mano Menezes, Gabriel curte as férias
em Belo Horizonte com planos de fazer escalas em Brasília e Unaí para rever parentes
e amigos. A carreira dele decolou na capital
mineira. para ser preciso, na Toca da Raposa — a casa do clube do coração, o Cruzeiro.
Em entrevista ao Correio, o jogador fala sobre o sucesso na temporada. Conta que, outra vez, jogou mais com os pés do que com
as mãos, atendendo ao padrão de qualidade exigido pelo futebol europeu. A versatilidade é um trunfo profissional na janela de
transferências Além de sonhar com um novo desafio, ele profetiza como torcedor: “O
Cruzeiro vai conseguir esse acesso”.

A Seleção Sub-20 campeã do SulAmericano e do Mundial, em 2011, com
Ney Franco, é a base do Brasil que irá
à Copa do Catar. Alisson, Danilo, Alex
Sandro, Casemiro, Philippe Coutinho,
Neymar... Você foi titular no Mundial
e na prata em Londres-2012. Em que
momento se desgarrou e foi ficando
distante dessa base usada pelo Tite?
A Seleção é muito disputada. O futebol brasileiro tem jogadores demais,
muito jogador bom. No primeiro ano
em que você começa a não jogar, complica, entra outro no seu lugar. Eu acredito que foi isso. Na época da Seleção, a
gente foi indo para o time profissional,
começando a jogar, eu fiz a escolha de
ir para o Milan, e quando eu cheguei lá
(no clube italiano), não joguei. Isso deu
uma freada e uma distanciada. Acontece. Não era o que eu desejava, mas faz
parte. O Brasil tem muito goleiro bom.

pelos pés...

Você é tricampeão da Série B por Carpi,
Empoli e Lecce. O que aprendeu em
cada uma dessas experiências e qual
das três conquistas foi a mais difícil?
Cada conquista tem a sua particularidade, a sua importância. Eu lembro que no
Carpi nós fomos a surpresa do campeonato. Era um time que ninguém esperava que
ganhasse e fomos campeões de uma forma
muito surpreendente. No Empoli, tínhamos um time muito forte, que jogava muito bem, e a gente dominou o campeonato
A gente era muito superior. Com o Lecce,
nosso time é muito forte, mas foi um campeonato muito equilibrado. Havia outros
times muito fortes. Esse foi o mais difícil
dos três que eu ganhei, o mais equilibrado.
Não deve ter disputado a Série B no
Brasil, mas faz ideia do que seja.
Qual segunda divisão é a mais difícil:
a daqui ou a da Itália?
Eu nunca joguei a segunda divisão
aqui no Brasil, mas eu creio que ambas são muito complicadas porque são
equilibradas, às vezes você vai jogar em
campos ruins, viagens muito longas. São
adversidades que vão complicando o caminho, o percurso. Eu acredito que a dificuldade está nas duas.
Qual foi a fórmula do Lecce para
conquistar o bi da Série B da Itália?
O segredo do Lecce esse ano era ter
um elenco muito qualificado, muito forte, peças de reposição, o grupo era amplo. Era um time que treinava muito
bem. As nossas semanas eram muito
intensas e nós tínhamos um vestiário
muito bom, unido. Era um grupo que se
respeitava. Eu acredito que isso ajudou.
O Brasil vem numa sequência de
goleiros titulares na Copa do Mundo
que foram lapidados na Itália: Taffarel
(1990, 1994 e 1998), Dida (2006), Julio
Cesar (2010 e 2014) e Alisson (2018
e 2022). O que a escola italiana de
goleiros tem de tão especial?
A escola de goleiro italiano é muito boa porque eles são muito detalhistas. Trabalham muito a parte técnica.
Eles têm um histórico de goleiros muito bons, mas, com toda a sinceridade, a
escola de goleiros brasileiros não deixa nada a desejar. Muito pelo contrário.
Tem pontos em que a escola brasileira é melhor e vice-versa. Faz parte. Mas
eu sempre falo e repito: a escola brasileira de goleiro e treinadores de goleiros
é muito qualificada, muito boa.
Até que ponto o futebol italiano ampliou
as suas habilidades? Quais características

Pensa em se naturalizar e defender a
seleção da Itália?
A minha cidadania italiana está saindo. Dei entrada nos documentos, estou
finalizando. Deve sair nos próximos seis
meses, mas não é uma coisa que passa
pela minha cabeça. Vou pegar a cidadania pela praticidade, para poder viajar,
para os filhos também. Vai que o meu
filho queira ser jogador, aí facilita para atuar na Europa. Jogar pela seleção
italiana não passa pela minha cabeça.
Você esteve no Milan e no Napoli entre
os grandes da Itália. Esperava ter sido
mais utilizado? Quais foram as lições?
Os saldos das passagens por Milan e Napoli são de aprendizado. Aprendi nos momentos em que eu sabia que ainda não estava pronto. Isso que eu acho legal da maturidade. Na hora eu ficava ansioso, aflito,
nervoso, querendo jogar, mas, hoje, eu entendo que ainda não estava pronto. O segredo é a gente se preparar para estar pronto.
A Itália é campeã da Eurocopa, mas está
fora do Mundial pela segunda edição
consecutiva. Qual é o clima no país?
O clima na Itália em relação a eliminação na Copa do Mundo foi muito negativo.
É um país apaixonado pelo futebol, vive o
futebol. Foi um baque muito grande, uma
decepção. Estavam com um grupo vencedor, havia conquistado a Eurocopa, então
a expectativa estava muito alta no país.

Fotos: Divulgação/Lecce

você não tinha aqui no Brasil e aprendeu
ou aprimorou aí na Itália?
O futebol europeu se desenvolveu bastante em relação ao goleiro. Somos muito utilizados. Na maioria dos jogos, eu toco muito mais na bola com os pés do que
com as mãos (risos). Isso é uma característica que eu acabei desenvolvendo lá.
Além da questão de compactação, de jogar com as linhas defensivas muito altas,
então o goleiro também tem que jogar
avançado, fazer as coberturas. São situações que acontecem muito lá, mas variam
de acordo com o técnico. Eu já tive treinador que queria o goleiro jogando o tempo
inteiro e outros que a gente desse chutão.
Se não estou enganado, ao ver os seus
números na temporada, você deu uma
assistência para gol? Como foi isso?
Um momento “Ederson”, referência ao
goleiro do Manchester City que costuma
dar assistências?
Na verdade, houve três ou quatro situações em que era para ter saído gol e
não saiu em passes, ocasiões muito mais
claras. Essa foi engraçada porque foi numa saída de gol em um escanteio. Eu peguei a bola e fiz uma reposição perto, rápido, com a mão, para o meu atacante. Como eles tinham ido com muitos homens
para atacar no escanteio, acabou que eu
dei a bola com a mão para ele, foi conduzindo dois contra dois, foi levando, de repente ele estava dentro da área, tirou para
o lado e chutou. Foi uma assistência bem

“Eu tenho gratidão,
respeito e carinho
pelo Cruzeiro. É
o clube que me
formou. Não é time
de Série B jamais.
Isso aconteceu
por má gestão.
O Cruzeiro vai
conseguir o acesso”

simples. Em outras, mais complicadas,
com passes longos, a gente não fez gol.
Você ultrapassou a marca de 100 jogos
pelo Lecce. Imaginava que a relação
com o clube seria tão duradoura?
Essa marca de 100 jogos foi bem legal porque é um clube histórico, de uma
torcida muito apaixonada. Eu não imaginava que duraria tanto, mas foi muito bom. Eu me sinto muito honrado por
ter alcançado essa marca.
Como é a vida aí na cidade?
A vida na cidade é muito legal. É pequena, mas tem tudo. Litoral. As praias

são muito bonitas. O clima é mais tranquilo em relação ao norte da Itália. Tem
sol praticamente todo dia, uma temperatura um pouco mais elevada. Tem bons
restaurantes, é uma cidade viva. Tem jovens, faculdade, muito movimentada.
Pode falar um pouco sobre o seu
compatriota, o lateral-esquerdo
Gabriel Strefezza?
Antes de ele ir para lá, a gente conversou no Instagram. Ele perguntou como era
a cidade, o clube. Eu falei que se ele quisesse ir, mesmo, e estivesse animado, a gente
ganharia o título. O campeonato nem havia começado. Estava na janela de transferências. Ele chegou lá e foi muito legal.
Criamos uma relação de amizade rapidamente, a minha esposa com a dele também. Eu pude ajudá-lo bastante na cidade, no clube, na ambientação, adaptação.
Um cara sensacional, fez uma temporada espetacular e evoluiu bastante. Foi um
dos fatores determinantes do nosso time.
A janela de transferências vai se abrir.
Deseja ficar no Lecce ou está aberto
a ofertas de outros clubes da Itália,
Europa ou até mesmo Brasil?
A minha história no Lecce foi muito legal, muito bacana. Ainda não decidi o que eu vou fazer. Estou aberto a outras possibilidades. Tenho algumas propostas da Itália e de fora. Estou avaliando. A possibilidade de voltar para o Brasil
existe. Quando a gente vem passar férias

Da Squadra Azzurra para o Azul de
Minas. Você se formou no Cruzeiro.
Como é ver o time atolado na Série B?
O Cruzeiro tem uma parte na minha
história e no meu coração. Tenho um carinho imenso. É o clube que me formou,
ajudou a conquistar tudo. Eu tenho gratidão, respeito e carinho. Acompanho de
longe, torço, estou em Belo Horizonte,
vou ao estádio assistir o Cruzeiro porque
tenho admiração. Acredito que nesse ano
o time tem uma base sólida. Estão tentando e parece que vão conseguir reestruturar o clube, colocar as coisas no lugar.
O Cabuloso sobe neste ano?
O Cruzeiro é um clube imenso, de
uma cidade tão maravilhosa como Belo Horizonte, de uma torcida tão apaixonada, então, não é um time de Série B jamais. Tem que estar brigando no alto, na
primeira divisão. Isso infelizmente aconteceu por má gestão e agora é enfrentar a
realidade da Série B, arregaçar as mangas
e ir à luta. Não é fácil, mas acredito que
vai dar certo. Será uma grande temporada e o Cruzeiro vai conseguir esse acesso.
Vai dar tempo de passar pela capital e
por Unaí nas férias?
Vou sim a Brasília e a Unaí nessas férias. Tenho familiares e amigos. Meu nutricionista é de Brasília (Gustavo Carvalho). Tenho um fisioterapeuta também
que é daí. Vou fazer um check up e de
Brasília vou para Unaí ver a minha família e meus primos. São cidades pelas
quais eu tenho carinho, gosto muito e
visitá-las é sempre um prazer.
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SUPERESPORTES
BRASILEIRÃO Flamengo fica duas vezes na frente do placar contra o Ceará com gols de Willian Arão, mas
cede empate no fim do jogo após falha do goleiro Hugo Souza. Cresce a pressão sobre o técnico Paulo Sousa

Giro Esportivo
AFP

Quarta partida sem vencer
Foto: Alexandre Vidal

O

Flamengo voltou a tropeçar no Campeonato
Brasileiro. Ontem, o time rubro-negro sentiu
o gostinho da vitória, mas cedeu
o empate diante do Ceará por
2 x 2, nos minutos finais do duelo
realizado na Arena Castelão, pela sexta rodada. O resultado deixa o técnico Paulo Sousa ainda
mais pressionado no cargo. O time tem vaga encaminhada às oitavas da Libertadores, está garantido entre os 16 na Copa do Brasil, mas não vence há quatro jogos consecutivos na Série A. Isso
não acontecia desde 2020 no fim
da Era Domènec Torrent e o início da gestão de Rogério Ceni. O
fantasma de Jorge Jesus ronda o
trabalho do atual treinador.
Como se não bastasse a crise,
o zagueiro Rodrigo Caio, que voltou a jogar na última quarta-feira, voltou a se lesionar. “Ele falou
pra mim que na hora do carrinho
pegou o tornozelo e deu um estalo. Espero que não seja nada
porque é um cara que já passou
por situações bem difíceis, vamos orar para que não seja nada”, contou o beque Pablo.
Pressionado com a sequência
ruim no Brasileirão, o Flamengo não demorou para agredir o
Ceará. A tática de Paulo Sousa
deu resultado com Willian Arão.
O volante recebeu de Arrascaeta,
em cobrança de escanteio, e cabeceou no fundo das redes para
inaugurar o marcador.
Mas o Ceará não desanimou

»Atlético-MG

Mercado

O Galo precisava vencer e o fez
com autoridade, ontem. Diante
do Atlético-GO, o time de “El
Turco” Mohamed dominou do
início ao fim e venceu por 2 x
0, com gols de Marlon Freitas
(contra) e Hulk. A vitória
encerrou sequência de quatro
tropeços seguidos na elite.

Melhor jogador do mundo, o
centroavante Lewandowski
confirmou, ontem, o deseja de sair
do Bayern de Munique. “Informei
isso ao clube que as duas partes
têm que pensar no futuro e buscar
a melhor solução”, disse o polonês.
Pierrick Contin/Divulgação

»Corinthians
O Corinthians empatou com o Inter
por 2 x 2, ontem, no Beira-Rio. Raúl
Gustavo e Jô fizeram os gols do
Timão. Alan Patrick e Wanderson
marcaram para os gaúchos. Houve
alegação de racismo por parte
de Edenilson. O volante colorado
acusou o lateral Rafael Ramos de
tê-lo chamado de “macaco”.

Bruno Henrique sofreu com a marcação do Ceará e deixou o campo alegando cansaço, ontem, no Castelão
e tratou de colocar fogo no jogo. O Vozão teve boas oportunidades de marcar, mas Hugo
vinha salvando até que Zé Roberto cobrou falta rapidamente e pegou a defesa do Flamengo desprevenida. A bola chegou em Mendoza, que invadiu
a área e deixou tudo igual.
Mas Willian Arão jogou um
balde de água fria na festa da torcida do Ceará. Após a cobrança

de falta, Arão desviou de cabeça
para fazer o segundo dele na partida. O jogador foi muito festejado pelos companheiros.
O Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto da etapa inicial. Em nova
cobrança de falta de Arrascaeta,
Pablo apareceu para carimbar o
travessão, ligando um sinal de
alerta na defesa do Ceará, que
perdeu todas pelo alto contra os

Em alta, Danilo dá vitória ao Palmeiras
No duelo dos técnicos mais
longevos do futebol brasileiro,
Abel Ferreira levou a melhor
sobre Maurício Barbieri e o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 x 0, ontem, no
Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde
mostrou eficiência na bola parada para furar a boa defesa adversária. Os gols da partida foram
marcados por Danilo, que vive
semana iluminada após a convocação para a Seleção Brasileira, e Raphael Veiga, de pênalti.
“Era muito importante voltar
a vencer. Em um campeonato de

pontos corridos não podemos
ficar muito tempo sem pontuar”,
comemorou o goleiro Weverton.
Voltando a vencer após duas
rodadas, o time de Abel Ferreira
chegou à sua segunda vitória no
Brasileirão, igualando os mesmos nove pontos do Red Bull
Bragantino. A equipe alviverde soma agora cinco jogos de
invencibilidade na competição.
Por sua vez, os comandados de
Maurício Barbieri correm o risco
de deixar o G-6 com a derrota.
A saída veloz nos contra-ataques se mostrou uma opção viável para o Palmeiras se desven-

D

Bia Haddad Maia faz grande
temporada. Ontem, a tenista
brasileira conquistou o WTA de
Paris, ao lado da francesa Kristina
Mladenovic. Elas venceram a
georgiana Oksana Kalashnikova e
a japonesa Miyu Sato por 2 sets a 1.

o Flamengo. O Ceará decretou
a igualdade aos 45 minutos. Nino Paraíba surpreendeu Hugo e
fez um belo gol de falta para aumentar ainda mais a pressão em
cima do adversário. Na próxima
rodada, o Flamengo enfrenta o
Goiás no sábado, às 16h30, no
Maracanã. Antes, tentará carimbar vaga nas oitavas da Libertadores contra a Universidad Católica, na terça-feira.

Andreas SOLARO / AFP

Cesar Greco/Palmeiras

Novak Djokovic
O sérvio Novak Djokovic chegou
à milésima vitória na carreira
ao derrotar, ontem, o norueguês
Casper Ruud. Ele garantiu vaga
na final do Masters 1000 de
Roma, na qual enfrentará, hoje, o
grego Stefanos Tsitsipas.

Danilo marcou pela segunda vez desde a convocação para a Seleção

Brasileirão feminino

SÉRIE B

estaque do dia

AFP

cilhar da forte marcação adversária. Foi em uma dessas “espetadas” que Rony sofreu falta na
direita, e novamente o time de
Abel mostrou eficiência na bola
parada. Gustavo Scarpa cruzou
de maneira venenosa para o
meio da área e Danilo cabeceou
sem chance para Cleiton, abrindo o placar aos 30 minutos.
Estudado no segundo tempo,
o jogo seguiu com uma intensidade menor até o goleiro do
Bragantino derrubar Breno
Lopes na área e cometer pênalti.
Raphael Veiga bateu com força
na direita e decretou 2 x 0.

atletas rubro-negros.
Como tem acontecido nos
últimos jogos, o Flamengo se
acomodou e passou a assistir
o Ceará jogar. Por muito pouco
não levou o gol de empate. Hugo segurou uma cabeçada de
Iuri, mas a bola teria entrado se
não fosse Matheuzinho, que tirou em cima da linha.
E não teve Matheuzinho, Hugo ou Willian Arão que salvasse

Tênis

Antepenúltimo colocado na Série
A1 do Brasileirão, o Cresspom terá
pela frente o Corinthians, hoje,
às 15h, no Abadião, pela nona
rodada. O time candango não
vence há quatro partidas. O Timão
é o atual bicampeão nacional.

Vasco recebe Bahia com casa cheia

Liverpool é rei na terra da rainha
Com direito a defesa decisiva do goleiro titular da Seleção Brasileira, Alisson,
na penúltima cobrança da decisão por pênaltis, o Liverpool encerrou jejum
de 16 anos e manteve um sonho com a conquista da Copa da Inglaterra. Ao
bater o Chelsea, em Wembley, o time de Jürgen Klopp ergueu o troféu do
torneio pela primeira vez desde 2006 e segue com chances de conquistar a
inédita Quádrupla Coroa. Campeão da Copa da Liga em fevereiro diante do
próprio Chelsea, o Liverpool ainda pode conquistar quatro grandes torneios
da na mesma temporada. Faltam a Premier League e a Liga dos Campeões.

Se o jogo entre Cruzeiro e
Grêmio foi o grande confronto
da rodada passada na Série B do
Campeonato Brasileiro, desta
vez todas as expectativas estão
com Vasco e Bahia. Campeões
nacionais, os dois se enfrentam
hoje, às 16h, em São Januário,
pela sétima rodada.
Único invicto, o Vasco
ainda não empolgou, mas
vem conquistando resultados importantes e está com
10 pontos. O grande trunfo é
a torcida, que esgotou 22 mil
ingressos em cerca de 24 horas
faltando três dias para o jogo.
Sabendo da força do “Caldeirão”, o Vasco fez de tudo
para reverter a decisão de
adiamento da partida para
amanhã, e conseguiu após

negociação com a Polícia Militar, que temia dois jogos na
cidade — Botafogo e Fortaleza
jogam às 18h pela Série A.
Se tem um jogador que brilhou os olhos do torcedor vascaíno, apesar de não estar 100%
fisicamente, é o meia chileno
Palacios. Mas aí está o maior
problema do técnico Zé Ricardo para o jogo. O meia sofreu
uma pancada no joelho durante
treinamento e será reavaliado.
Lesão grave foi descartada, mas
ele é dúvida para o jogo.
A boa notícia fica por conta
dos retornos do meia Vitinho
e do atacante Erick, ambos
recuperados de lesão. Assim, o
departamento médico fica praticamente vazio, apenas com Sarrafiore e Ulisses, já em fase de

transição. Pressionado, Zé Ricardo reconheceu que o Vasco precisa melhorar seu desempenho
e destacou a força da torcida.
“Queremos melhorar, evoluir e trazer realmente alegria a
todos nós vascaínos. Entendo a
insatisfação e queremos melhorar em relação à performance.
É importante dizer que a torcida está no direito de cobrar,
mas fica claro que, quando está
ao nosso lado, e ela tem ficado
muito do nosso lado, São Januário vira um caldeirão para o nosso adversário”, elogiou.
No Bahia, Guto Ferreira não
confirmou o time. “Temos jogadores que vão passar por avaliação física e vamos tomar a decisão. Nós vamos tomar a decisão
a partir disso”, argumentou.

Reprodução/Stock Car

Stock Car
A pole é de Ricardo Zonta. O piloto
de 45 anos usou a experiência
no treino, superou Cesar Ramos
e largará em primeiro, hoje, às
13h30 (SporTV3), no autódromo
Velocitta, em São Paulo.
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Ontem
Palmeiras 2 x 0 Bragantino
Ceará 2 x 2 Flamengo
Atlético-MG 2 x 0 Atlético-GO
Internacional 2 x 2 Corinthians
Fluminense 2 x 1 Athletico-PR
Hoje
16:00-São Paulo x Cuiabá
17:30-Coritiba x América-MG
18:00-Botafogo x Fortaleza
18:00-Avaí x Juventude
19:00-Goiás x Santos

1º Sport
2º Bahia
3º Cruzeiro
4º Novorizontino
5º Grêmio
6º Vasco
7º Criciúma
8º Operário-PR
9º Chapecoense
10º Sampaio Corrêa
11º Ituano
12º Ponte Preta
13º Londrina
14º Náutico
15º Brusque
16º Vila Nova
17º Guarani
18º CSA
19º Tombense
20º CRB
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SÉRIE B

1º Corinthians
2º Atlético-MG
3º Santos
4º Avaí
5º América-MG
6º Palmeiras
7º Bragantino
8º Internacional
9º São Paulo
10º Botafogo
11º Fluminense
12º Coritiba
13º Cuiabá
14º Athletico-PR
15º Flamengo
16º Goiás
17º Ceará
18º Juventude
19º Atlético-GO
20º Fortaleza

6ª RODADA

LIBERTADORES
REBAIXADOS

SÉRIE A

PLACAR
Ponte Preta 0 x 1 Novorizontino
Chapecoense 0 x 1 Sport
Ontem
Criciúma 3 x 0 CRB
Londrina 2 x 1 Brusque
Tombense 1 x 1 Guarani
Sampaio Corrêa 2 x 0 Vila Nova
CSA 0 x 0 Operário-PR
Hoje
16:00-Náutico x Cruzeiro
16:00-Vasco x Bahia
Amanhã
20:00-Ituano x Grêmio
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DICAS DE PORTUGUÊS

“Se lemos algo com dificuldade, o
autor fracassou.”
Jorge Luis Borges

por Dad Squarisi >> dadsquarisi.df@dabr.com.br

MANHA
DOS
SINAIS

Ed Alves/CB/D.A Press

A mesma informação
pode vir entre vírgulas,
travessões ou parênteses.
Assim como não há
palavras inocentes, não
há sinais ingênuos. Qual a
diferença entre um e outros?
Compare:
Brasília, a capital do
Brasil, tem 3 milhões de
moradores.
Brasília — a capital do
Brasil — tem 3 milhões de
moradores.
Brasília (a capital do
Brasil) tem 3 milhões de
moradores.
Identificou a manha de
cada um? A vírgula é neutra.
Separa o termo explicativo.
O travessão grita. Dá
realce. Os parênteses
escondem. Desqualificam a
informação.

Pedido

Sem confusão

É assim

Na fala descontraída,
a preposição para fica
preguiçosa que só. Dispensa
uma letra. Vira pra. Torna-se
leve como uma pluma no ar.
Por isso, a hedonista faz uma
súplica: “Não me deem o
peso de um acento. Livrarse de um fardo e ganhar
outro? Seria trocar seis
por meia dúzia. Nada
inteligente”: Pra frente,
Brasil. Gasta dinheiro pra
chuchu. Acende uma vela
pra Deus e uma pro diabo.

Sabia? O português tem
só duas palavras com acento
diferencial. Uma: o verbo pôr
para se distinguir da preposição
por. A outra: o pretérito
perfeito do verbo poder para se
diferenciar do presente: Ontem
ele pôde, mas hoje não pode.

O s de subsídio se
pronuncia como o s
de subsolo. Muitos
trocam o s pelo z. Dizem
“subzídio”. É um soco no
ouvido. Dói.

Menor é
melhor

Na indicação de
percentagem, é preciso
repetir o sinalzinho % em
todos os números? Ou
basta usá-lo no último?
Por questão de clareza, o
sinal aparece em todos
os números: As faltas
ficaram entre 10% e 12%.

Por ou pôr?
O verbo pôr tem um sósia.
É a preposição por. Mas ele
não gosta de confusão. Tem o
maior cuidado para o nome
dele não cair na boca do povo.
Por isso usa acento. Com o
chapeuzinho, fica diferente.
Compare: Vou pôr o livro na
estante. Gostamos de pôr
tempero na comida. Anda por
todos os lados. Vou por aqui,
você vai por ali.

Vamos pôr os pontos nos is?
Vamos colocar os pontos nos
is? Os dois enunciados dão o
mesmo recado. Qual escolher?
O menor. Pôr tem uma sílaba;
colocar, três.

Mais exemplos
Escolher palavras simples
e curtas é a ordem. Em vez
de unicamente, use só. Em
lugar de falecer, prefira morrer.
Substitua féretro por caixão.
Obviamente por é claro.
Morosidade por lentidão.

CRUZADAS

FALA,

Abuso

Sem
diferença
Abreviaturas obedecem
à mesma lógica do sinal de
percentagem: No fim de
semana, rodou de 20km a
40km. Trabalha das 8h às
16h. Compre de 3kg a 5kg,
6kg de carne.

Zé
Humor

por José Carlos Vieira >> josecarlos.df@dabr.com.br

Extra! Extra!

Já estão comparando o Paulo Guedes ao tite na Copa:
outro 7 x 1, mas com crescimento em “V”

Frases do Fanático Mosquito,
o Bakunin de Boteco
“John textor para
presidente do Brasil!”

“Já perdi os
dois quilos do Natal.
Faltam agora os seis do
“Estou em dúvida entre
réveillon”
assistir ao BBB ou a uma
partida de curling”
“Coitado do
Mark Zuckerberg, vou
“ando mais estressado
mandar
que o renato Gaúcho”
um Pix pra ele”
a pergunta que não quer calar:
É incapacitado ou É preguiçoso?
coisas de condoMínio

POEMiNHa

O vizinho do 611
colocou música gospel
bem alto. ao que o
vizinho do 610 gritou:
“toca raul!”
ainda no último
e gasto nó de ar
estás lá com uma
faísca de vida.
Paul Celan

“Há uma tristeza muito
profunda no mundo, e
o riso é uma solução
muito grande”
Hilda Hilst
um
abração!!!
(bem
vacinado)
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Voando com as
próprias asas
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filho a identid
ri
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» PEDRO IBARRA

Felipe Braga/Divulgação

Rafael Ramos/Divulgação

O

s pais são exemplos, são pessoas que, na
maioria das vezes, marcam a vida e deixam
ensinamentos importantes. Porém, pais famosos podem ser uma responsabilidade para os filhos que querem seguir a carreira da arte. As
comparações são inevitáveis e o que sempre foi um
exemplo passa a parecer um peso.
A forma de fazer as pazes com essa cobrança é
buscar dar os primeiros passos criando uma identidade artística própria, que pode até beber das referências dos pais, mas vai para um novo lugar. A ideia
é se diferenciar, sem se perder da própria origem. São
artistas que fazem parte de uma nova geração e que
ainda levam um sobrenome conhecido para frente.
A cantora Flor é uma das que tem tentado a vida
a partir do próprio nome. Ela é filha de Seu Jorge e
embarcou, recentemente, em uma carreira de cantora, tendo lançado três singles: Macumbeira; Sapiens,
com participação de Arthur Verocai; e Pra melhorar,
que conta com Marisa Monte e o próprio Seu Jorge
colaborando. “Eu estou um pouquinho em choque
de começar a minha carreira, porque estou esperando por isso a minha vida inteira. Estou praticando,
aprendendo, observando meu pai e as pessoas em
volta dele”, conta a artista.
“Como todo o adolescente passa por uma fase, eu
passei por aquele período de: ‘não quero mais fazer
música, porque todo mundo vai olhar para mim só
como filha do Seu Jorge’”, lembra. “Porém, quem é
Seu Jorge? Um cara que saiu do nada e construiu uma
carreira honesta, conquistou o respeito do país dele
e ainda o respeito internacional. Eu quero ter as respeito das pessoas assim como ele”, reflete a musicista.

Leo Aversa/Divulgação

Cantora Tília, filha do DJ e produtor de funk Dennis

Cantora Flor, filha do compositor Seu Jorge

Cantor Theo Bial, filho de Pedro Bial e Giulia Gam

Flor vive com a mãe, Mariana Jorge, em Los Angeles, nos Estados Unidos, desde os 10 anos. Portanto,
foi criada em uma cultura diferente e, também, com
certa distância do pai, que trabalhava sempre viajando muito. O fato, contudo, não impediu que os dois
nutrissem uma relação muito próxima e conectada
pela música. “Ele sempre vê o processo da música,
me passa a crítica dele e eu tento ser um pouquinho
rebelde, mas toda a opinião dele eu levo muito a sério”, afirma Flor, que confessa que o pai é coruja. “Eu
passo vergonha com ele mostrando as minhas músicas para todos os amigos. Ele também fica no meu
pé falando que eu tenho que lançar as minhas músicas e me dá muito suporte”, adiciona.
Outra artista que tem no pai a entrada na música
é Tília, filha do Dj e produtor de funk Dennis. A cantora do pop iniciou a trajetória após fazer sucesso na
plataforma TikTok reagindo a músicas antigas do pai.
Com forte investimento no desenvolvimento da carreira, ela lançou o álbum de estreia, 2003, trabalho
que tem expectativas altas. “Eu quero que as pessoas
consigam esquecer dos problemas e se conectar na
música e se divertir. Que interpretem a letra, porque
eu gosto muito de fazer letras feministas, empoderando a mulher. Quero que, quando uma mulher ouça a minha música, se sinta poderosa, livre, alegre e
aproveite”, almeja a cantora.
A cantora aponta que um dos melhores benefícios
de ter escolhido essa carreira é saber que o auxílio do
pai vem do fato que ele já viveu as situações. “Fazer
música em família é uma delícia. Passar tempo com
meu pai, ali no estúdio, eu amo. E é muito bom que
meu pai consegue entender tudo que eu falo, tudo
que eu quero”, conta Tília. “Não tenho muita técnica, às vezes falando, e eu faço os barulhos com a boca e ele consegue entender e vai me ajudando e ensinando”, complementa.
Tília, contudo, não quer ser lembrada apenas como filha de Dennis. A artista inclusive tem uma música no disco toda sobre o assunto, Venda casada, em
que pede: “me deixa trabalhar, pô” e lista formas que
é chamada por ser filha do famoso produtor, termos
como “mimada” e “venda casada” são alguns deles.
“Eu quero mostrar que eu sou muito mais que filha
de alguém. Eu quero mostrar minha história, fazer a
minha história. Falar sobre as minhas dores e conquistas. Cada um nasce para fazer sua história, além
de ser alguma coisa de outra pessoa”, comenta.
Em um momento parecido da carreira, Theo Bial,
filho do jornalista Pedro Bial e da atriz Giulia Gam,
lançou um álbum recentemente. Intitulado Vertigem,
o disco foi apresentado ao público em 6 de maio e
mostra a forma como o músico quer expressar a própria arte.”Gostaria de levar paz para as pessoas. Reflexão, questionamentos... Amor ao próximo, amor à
natureza”, afirma o cantor. Pretendo levar um pouco
disso tudo para as pessoas e sei que o tempo é cada
vez mais valioso. A vida está acelerada, é tudo muito
rápido. Então, se eu puder proporcionar algum momento bom para alguém, estarei realizado”, completa o cantor, que tem focado na carreira desde 2017.
“Ser artista requer muito esforço e, para que eu tenha reconhecimento, as pessoas precisam gostar do
meu trabalho. Ninguém vai gostar da minha música só por causa do meu sobrenome”, acredita Theo.
Entretanto, ele sabe a importância que a criação no
meio artístico teve para a escolha de vida que decidiu seguir. Um bom exemplo vem da mãe, foi Giulia Gam que indicou que tocasse violão e, desde então, o instrumento nunca mais o deixou se sentir sozinho. “O violão é sempre um companheiro. Ele me
dá calma e muitas vezes clareia meus pensamentos.
Acho que a solidão não depende muito de estarmos
ou não com alguém. Depende muito de como estamos com nós mesmos. O violão me ajuda a ficar melhor comigo mesmo reflete.
Ele vê os próprios passos e acredita que tem
um legado deixar. No entanto, sabe de onde veio
e o que carrega dos pais. “Acredito que minha relação com o palco vem muito da convivência com
minha mãe. Desde pequeno ela me levava nas peças e nas filmagens. É um lugar pra mim onde tudo faz sentido. Do meu pai acredito que herdei
uma certa curiosidade jornalística. Gosto muito
de estar com pessoas diferentes, conversar sobre
assuntos da vida, entender as questões dos outros, ler, pesquisar”, conta Bial.
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Conheça a confeiteira que
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em um grande negócio.
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Só quem tem um bichinho de estimação
sabe do poder transformador que aquele
serzinho pode ter na vida de uma pessoa.
Não à toa, cada vez mais, eles são usados
como coadjuvantes em tratamentos neurológicos e emocionais. Usados não é bem
a palavra certa, pois há uma troca intensa
entre pacientes e animais. E não são apenas cachorros e gatos. Cavalos, ovelhas,
coelhos e até galinhas podem ajudar nesse
processo, como mostra Letícia Mouhamad
na nossa reportagem de capa. Ela conheceu projetos que têm ajudado — e muito
— crianças e até adultos a superarem suas
dificuldades. E mais: como o bolo se tornou o grande protagonista das celebrações, as fragrâncias certas para deixar o
lar mais agradável e a volta do Masterchef!
Bom domingo e boa leitura!
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Saúde
A evolução do mercado de ortodontia
e as opções de aparelho para
correção segura e eficaz dos dentes.

No www.correiobraziliense.com.br

O uso de diferentes aromas no lar tem
o poder de deixar o ambiente mais
acolhedor e aconchegante.
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do público saudoso.
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visitar a exposição do artista plástico
Otoniel Fernandes, o embaixador
do Sertão.
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POR AILIM CABRAL

chinelo é, sem dúvidas,
um dos calçados preferidos dos brasileiros.
Alguns deixam para
usar só em casa, outros apostam
nele em qualquer ocasião possível. Mas e quando chega o frio?
Aí surge aquela mistura inusitada:
chinelo com meia.
A dobradinha passou muito
tempo sendo praticamente
proibida no mundo fashion,
era considerada brega. Mas o
conforto trazido pelo aquecimento da meia e a liberdade
do chinelo começou a conquistar alguns corações.
Durante o isolamento social,
tanto chinelos quanto meias se
tornaram itens quase obrigatórios
no home office. E para aumentar a sensação de alto-astral
e se sentir bonito mesmo com
calçados confortáveis, as pessoas começaram a investir em
itens coloridos, diferentes e com
estampas elaboradas.
Os modelos de chinelo se
diversificaram, existem os bem
fofinhos, os de dedo, com plataforma e as slides. No caso das
meias, também é possível encontrar pares em todas as cores, de
diferentes alturas, estampas e até
com uma separação nos dedos,
facilitando o uso com o chinelo.
Mariana Rhormens, diretora de Marketing da Havaianas
Brasil, acredita que a estranheza
no mix se deve ao fato de sermos
um país tropical. A mistura de um
item mais relacionado ao frio e um
mais fresco pode parecer até sem
sentido para algumas pessoas.
“Quando falamos na combinação, pensamos também em meias
brancas ou cinzas, com chinelos
neutros, como as pessoas mais
velhas usavam. Aí, realmente,
é difícil imaginar que a mistura
pode ser fashion”, completa.
Mas ela pode! E isso está
comprovado tanto nas passarelas quanto na moda de rua,
além de fazer parte de campa-

O
Chinelo
com meia
em cores
neutras,
em desfile
Chalayam

Um look
monocromático
da Fendi com
meia comprida

Chinelo com meia?
A mistura virou tendência

Marcos Mion
apresentando
o Caldeirão
Luísa Sonza
em evento
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nhas de grandes marcas. Em
alguns desfiles, meias românticas e em tons pastéis foram
usadas até mesmo com sandálias de salto.
“O que vemos nas passarelas
nada mais é do que um apanhado de microtendências que os
cool hunters observam ao redor
do mundo. Depois de dois anos
usando roupas cada vez mais
confortáveis e versáteis, as famosas homewear, as pessoas querem
continuar assim com a retomada
da vida lá fora”, observa Mariana.
E como é praticamente impossível pensar em chinelos sem
falar de Havaianas, agora as
meias de dedo também fazem
parte do portfólio da marca,
que tem mais de 30 modelos de
meias para combinar com todos
os tipos de sandálias.

Friozinho
do cerrado
Com a chegada do frio,
apostar no estilo descolado é
uma ótima opção para os brasilienses. “Quem nunca usou
para sair, com certeza, já usou
para curtir o friozinho em casa.
A maciez das fibras envolvendo
o pé, mais a facilidade de um
chinelo, tornam-se o combo perfeito”, afirma Juliana Gasperin
da Silva, analista de pesquisa
de tendência, comportamento e
consumo da Zaxy.
Com a seca chegando, as
meias também protegem a hidratação dos pés e facilitam a vida
de quem curte passar cremes e
óleos. Então, o brasiliense que
precisar sair no frio e não quiser apertar os pés em sapatos
fechados pode apostar em meias
coloridas e compridas com chinelos slide confortáveis e fáceis
de calçar. Juliana ressalta que
qualquer peça que as pessoas
escolham vestir precisa estar alinhada com o estilo próprio. É
hora de priorizar o próprio gosto
e arriscar sem medo.

Meia cano alto com textura pelucia e
estampa xadrez, da Renner (R$ 25,90)

COMBINAÇÃO
PERFEITA
Meias de dedo
Havainas Pride
(R$ 39,99)

Quem quer experimentar a
nova moda, mas não sabe
como escolher e combinar
meias e chinelos, preparamos
algumas dicas!

Chinelo
Slide Têxtil,
da Renner
(R$ 99,90)

Meias de
Dedo Havaianas
Oreo (R$ 49,99)
Chinelo slide com textura
acolchoada, da Renner (R$ 119,90)

Meia cano
alto com
estampa
Smiley,
da Renner
(R$ 15,90)
Meias de Dedo
Havainas Marvel
(R$ 39,99)

Zaxy Leveza Pop
verde (R$ 99,99)
Zaxy Leveza Pop azul (R$ 99,99)

• Eles podem ser da mesma
cor, fazendo um degradê
de tons, ou em cores
contrastantes. Por exemplo,
chinelo slide e meia de cor
branca e um look cinza, ou
chinelo slide cor preta, meia
cor branca e looks de cor
preta. Comece nos básicos
para se familiarizar.
• Os mais ousados podem
optar por cores mais
chamativas, incorporando as
meias e o chinelo a um look
color block, por exemplo.
• Não existe cor ou chinelo
ideal, o que vale é como se
sente confortável.
• As meias de cano médio ou
longo são as mais indicadas
para um visual mais fashion.
• Os modelos muito curtos dão
um ar mais esportivo.
• Para não achatar o corpo, é
importante que a meia não
acabe muito próxima da
barra da calça ou saia.
• Para usar com saias e
vestidos, ou looks mais
arrumadinhos, as flatforms
com salto ou plataforma são
ótimas possibilidades.
• A meia-calça usada com
sandálias abertas também
se relaciona com essa
tendências e dá ares
modernos.
• E por fim, Mariana Rhormens,
da Havaianas, completa:
“As pessoas precisam — e
querem cada vez mais — se
sentir bem com o que usam!
A moda é uma expressão da
identidade de cada um, não
deve ditar padrões”.

Beleza

Da harmonia facial à melhora
na respiração: a rinoplastia perpassa
esses dois pontos, mas as queixas e
expectativas precisam estar muito bem
definidas antes de seguir com a cirurgia

O nariz

PERFEITO?

Holding Comunicações

Assim como outras cirurgias plásticas faciais, a demanda por rinoplastia
só cresce. Entenda motivações, quando faz sentido “melhorar”
a aparência e pontos a considerar antes de tomar uma decisão
POR GIOVANNA FISCHBORN

m 2020, a rinoplastia foi a cirurgia plástica facial mais realizada no Brasil, segundo uma pesquisa da Academia Brasileira
de Cirurgia Plástica da Face (ABCPF). Em
março deste ano, as buscas pelo termo “rinoplastia” no Google subiram 4.800% em relação às
semanas anteriores. Pesquisas mostram também
crescimento na procura por intervenções desse
tipo entre jovens de 13 a 18 anos. É claro que o
nariz, por ocupar uma posição central no rosto,
chama a atenção quando estamos de frente e de
perfil. Mas de onde vem tanta vontade de mudar?
PhD em cirurgia plástica, Ana Roxo atribui
esse comportamento, primeiro, à exposição às
telas. As pessoas têm se olhado mais e se reconhecido, na verdade, pelo ângulo das câmeras e
dos celulares. “Assim, passam a questionar quais
mudanças podem fazer em si mesmas”, afirma.
Soma-se a isso a evolução das técnicas utili-

E
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QUANDO NÃO FAZER
Quem tem problema de saúde precisa
procurar os médicos para ver a história clínica
e as alterações funcionais e saber se está apto
à cirurgia. Considera-se também a idade
mínima para cirurgia a partir dos 16 anos,
podendo ter casos aos 15. Tudo depende se o
crescimento ósseo está finalizado.

zadas e os resultados cada vez mais naturais, o
que faz os pacientes ficarem mais confiantes,
acredita a médica. Os profissionais também vêm
unindo o aspecto funcional ao estético. É mais
fácil, inclusive, aproveitar a cirurgia estética para
realizar uma correção funcional. E vice-versa.
Quando as duas são feitas juntas, dá para usar
a própria cartilagem do paciente para estruturar

— Brasília, domingo, 15 de maio de 2022

melhor alguns pontos do nariz. “Antigamente, a
cirurgia era muito reducional. Feita para diminuir
o nariz mesmo. Hoje, adicionamos cartilagem
para dar mais estrutura. E a pessoa precisa respirar bem. Se não, é sinal de que o nariz, provavelmente, também não ficou bonito. Ele é, afinal, um
órgão funcional”, explica Ana.
Muito se ouve falar sobre rinoplastia como se
fosse um procedimento fadado à artificialidade.
Enquanto o progresso nos métodos indica que
isso não é verdade, alguns outros cuidados asseguram que tudo realmente corra bem. Entre eles,
o cirurgião plástico Paolo Rubez destaca a escolha acertada do profissional — não se iluda por
fotos da internet, que podem ser manipuladas. E
antes de definir o médico, encontre-se com um
paciente que tenha tido experiência real com ele.
Nenhum nariz fica idêntico ao de outra pessoa.
Mas ter referências e expor suas expectativas é,
sim, importante. “Só assim é possível orientar sobre
o que é ou não é alcançável e o que o paciente
pode esperar da cirurgia”, sinaliza. Nesse ponto, a
simulação em consultório vem cumprindo o papel
fundamental de entender se a queixa da pessoa é
algo que vale mesmo a mudança. Programas em
3D vêm proporcionando efeitos bastante reais.
Como caminho para quem deseja melhorar a
harmonia facial, Paolo destaca a rinoplastia preservadora, que tenta manter, ao máximo, as estru-

RINOMODELAÇÃO:
SOLUÇÃO NÃO-CIRÚRGICA

TIPOS DE RINO
• Estruturada — A maioria das cirurgias vem
seguindo essa técnica, considerada moderna.
Ela estrutura todas as áreas e subunidades
do nariz, conforme as especificidades de
cada pessoa.
• Primária ou secundária — Falar em
rinoplastia primária quer dizer que é a
primeira rino do paciente; secundária é
quando ele já passou pelo procedimento.
• Reparadora — Corrige deformidades ou
pontos indesejados que se formaram após
algum tempo de cirurgia.

turas do nariz durante a cirurgia, com uma cicatrização mais rápida e previsível e menos inchaço. É
a técnica cirúrgica que mais vem sendo estudada
entre profissionais da área. “Não é aplicável para
qualquer pessoa e, muitas vezes, ela é utilizada em

associação com a rinoplastia estruturada, que é
uma técnica mais consagrada. Nesses casos, podese optar pela rinoplastia preservadora em algumas
partes do nariz e pela estruturada em outras, sobretudo, na ponta nasal”, diz.
E, apesar de parecer haver um tabu, homens
também fazem rinoplastia. A motivação, no
entanto, geralmente, é diferente. No caso deles,
a queixa costuma ser mais funcional. Querem
respirar melhor e, para um resultado completo,
passam por alguma alteração estética.
O “nariz final” depende de uma série de fatores, principalmente de um pós-operatório bemfeito. No caso da rinoplastia, a orientação geral é
usar um curativo interno por uma semana. Depois,
mais sete dias com uma fita micropore no dorso,
mas já podendo ir trabalhar e retomar algumas
atividades. Durante a recuperação, o melhor é não
se expor a lugares muito cheios. Se possível, ficar
em casa e optar por uma programação mais light.
Quem passou pela rino também não pode tomar
sol nem usar óculos por, pelo menos, 45 dias ou
conforme recomendação médica.

É possível mudar o nariz com aplicação de
ácido hialurônico, que preenche e reestrutura
algumas áreas sem a necessidade de bisturi.
O resultado não é definitivo e costuma ser
uma “ponte” para quem tem interesse em
fazer a rinoplastia. Em média, o ácido fica ativo
por um ano. Em alguns casos, ainda mostra
resultado dois anos depois. Após esse tempo,
o paciente passa pelo retoque. Esse prazo da
rinomodelação é negativo, pela necessidade de
refazê-la, mas também positivo, porque permite
reverter algum ponto que não agradou.
A injeção precisa ser feita por um
profissional qualificado, em clínica
fiscalizada e com produto de origem
certificada. Se não feito corretamente,
o uso de ácido hialurônico pode causar
distorções na face (como temos visto alguns
casos) e necroses. No Brasil, há discussão
sobre quem pode aplicá-lo. Atualmente,
estão permitidos médicos dermatologistas,
cirurgiões plásticos e cirurgiões-dentistas.

A papada te incomoda?
Esse é um problema muito comum, que surge por causa do excesso de
gordura localizada, criando o chamado "queixo duplo". Mas você sabia
que existem tratamentos para melhorar o seu contorno facial?
ALGUNS DELES SÃO:
Ultraformer 3: tecnologia avançada sem a necessidade de intervenção
cirúrgica, cortes ou agulhas.
Criolipólise: tratamento que realiza congelamento das células de gordura
para eliminá-las.
Esvaziadores de gordura: substâncias injetadas que dissolvem de forma
gradativa as células de gordura.
Fotona 4D + Sculptra: combinação que melhora a firmeza da pele e
estimula a produção de colágeno.
Os tratamentos são personalizados e podem ser combinados para
efeitos mais profundos e duradouros. Marque uma consulta aqui na
Monte Parnaso e tenha um contorno facial melhor!

    

Além da variedade de sabores, as
opções de decoração são tantas que
deixam até os mais decididos em dúvida

vai ter bolo!

POR AILIM CABRAL

uitos dos usuários assíduos de redes
sociais já se assustaram vendo
vídeos em que uma faca se aproxima de um animal fofinho. O alívio vem com a surpresa: é um bolo! Além dos
bichinhos, uma série de objetos curiosos estrelaram vídeos divertidos em que era preciso adivinhar o que era, ou não, um bolo.
E os bolos diferentes continuaram surgindo,
ganhando a internet, por meio de vídeos e fotos,
e sendo reproduzidos e levados para as mesas
de festa. O isolamento e a impossibilidade de
fazer grandes comemorações fizeram com que
as pessoas mudassem o foco dos aniversários.
A decoração e o cardápio variado, elementos em que a maioria das pessoas mais
investiam, deixaram de ser tão relevantes sem
a presença dos convidados. O bolo, item praticamente imprescindível em qualquer festa,
foi alçado ao papel de grande protagonista.
A confeiteira Isabela Vitorino da Silva
acrescenta que, além de bolos que chamam bastante atenção, os clientes têm preferido decorações que possam ser consumidas. “Aqueles bolos cheios de coisa, como
papel e enfeites de plástico, não estão
agradando tanto. As pessoas querem uma
coisa linda, mas sem desperdício, querem
poder comer o bolo todo.”

M

Uma tendência só sua
Apesar das tendências, como bolos
quadrados, cobertura marmorizada e
bolo piscininha, entre outros, o maior
desejo dos aniversariantes é a personalização. Isabela afirma que bolos que
representam a personalidade do celebrante são quase uma unanimidade.
“É divertido porque, dentro das tendências,
as pessoas querem coisas únicas e inusitadas.
Um cliente, fã de filmes de terror, já me pediu
um bolo macabro, com cacos de vidro e bem
sangrento”, lembra. Existem, é claro, os segredos de cada confeiteira, mas Isabela revela que
as decorações inusitadas e diferentes costumam
ser feitas em biscoitos decorados e isomalte, um
8/9
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Bolo com
bolhas

adoçante parecido com o açúcar.
Já no mundo das coberturas, existem
ingredientes como o buttercream, que permitem a pintura do bolo como uma tela e a
criação de verdadeiras obras de arte. Flores
comestíveis e diferentes bicos de confeitaria, como o chuveirinho, trazem efeitos ainda
mais variados. E o mais legal? Partes do bolo
que mais parecem peças de decoração, teci-

dos ou papéis, são totalmente comestíveis,
além de muito gostosas.
A cake designer Maria de Fátima explica que
o efeito glass, no Brasil, costuma ser mais usado
em tortas. Já os com efeito 3D estão entre os
mais pedidos pelos brasilienses. Ela acredita
que os desejos mais diferentes são resultado de
uma vontade de sair da mesmice inspirada pelo
boom de programas culinários.

Pinterest/Divulgação

Fica,

Gastronomia

Isa Vitorino Confeitaria/Divulgação

Pinterest/Divulgação

Bolo com decoração Brushstroke

É bolo ou meme?

Bolo com pintura no buttercream
e escultura em isomalte
Pinterest/Divulgação

Olganokovaa/Instagram

Durante a pandemia, enquanto as comemorações com festa ficaram suspensas, muitas pessoas usaram o doce para fazer os
amigos se sentirem especiais. Um bolo tradicional, no entanto, seria um desperdício,
a maioria das pessoas estava isolada ou
com poucos familiares.
Foi aí que os bentôs e os minicakes se tornaram grandes sucessos. Alguns deles imitavam os
bolos tradicionais em versões miniatura, presentes mais elegantes e clássicos. Os mais criativos
apostaram na personalização e os bolos com
memes viraram febre.
Quem não viu pelo menos um amigo ou
parente compartilhando um bolo com um
bonequinho e uma frase engraçada ou irônica? E como os brasileiros são conhecidos
como os grandes vencedores das “guerras
memeais” na internet, os memes não ficaram restritos aos bentô cakes e aparecem em
doces tamanho família.

Os mais diferentes
Glass
cake em
formato de quadrado

Shaggy
Cake

Bentô
Cake

Isa Vitorino Confeitaria/Divulgação

Isa Vitorino Confeitaria/Divulgação

Entre os mais inventivos, estão os bolos com
decoração em 3D, aqueles que parecem desafiar a gravidade e os glass cake, que parecem
ser feitos de vidro. Segundo a plataforma de
buscas e tendências Pinterest, a procura por
bolos 3D cresceu 60% em 2022.
Os bolos que desafiam a gravidade tiveram
um aumento de 70% e as buscas por bolos
decorados com bolhas cresceram 55%. Em seu
blog Confeitaria Online, a cake designer Simone
Reis destaca o Shaggy Cake, o bolo de andares
conceitual, o bolo granilite e o Brushstroke.
Bolo com
pintura no
buttercream
e escultura
em isomalte

Pinterest/Divulgação

Bolo
granilite

Bolo que
desafia a
gravidade

Pinterest/Divulgação

Bolo com pintura no buttercream e
escultura em isomalte

POR LETÍCIA MOUHAMAD*

Especial
Conheça as intervenções
assistidas por animais, que
visam auxiliar no tratamento
de transtornos mentais e
promover melhor qualidade
de vida a pacientes e tutores

ão é novidade que os animais são eficazes em inúmeras atividades realizadas
por humanos, seja contribuindo para a
economia, na produção de alimentos,
como leite e mel, seja para suprir necessidades
do tutor, como faz o cão-guia. Mas, para além
disso, há aqueles que amparam pessoas com
transtornos psiquiátricos, nas chamadas intervenções assistidas por animais, que têm sido utilizadas
como complemento a tratamentos convencionais.
E engana-se quem pensa que se trata de um
método recente — a psiquiatra brasileira Nise da
Silveira já incluía cães e gatos nas terapias com
pacientes esquizofrênicos. É preciso atenção, entretanto, às terminologias, já que os pets podem cumprir essas funções tanto para um grupo, como ocorre na Fazendinha Interação, quanto a uma pessoa
específica, como relata a professora Isadora Laguna.
Veja, nesta reportagem, histórias de pessoas que
mudaram de vida ao incluir os animais em suas rotinas,
provando que, além de companheiros, eles podem ser
aliados diretos na promoção de saúde mental.

N

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Sofia Dias com
profissionais e animais
da Fazendinha:
desenvolvimento social
e emocional

Muito mais que uma

companhia
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Arquivo pessoal

Tudo é bem pensado

Entre cães,
ovelhas, galinhas
e coelhos
O jovem Arthur Quaresma, 12 anos, acorda todos os dias animado para brincar com a
golden retriever Aba, da Fazendinha Interação,
sua companheira fiel. “Bom dia? Nada disso, a
primeira palavra dele pela manhã é Aba”, ressalta a mãe, Ana Cláudia Quaresma, técnica em
saúde bucal. O pré-adolescente, que é autista,
teve uma melhora significativa em sua condição
quando passou a conviver mais frequentemente
com os animais da instituição. Se antes agia
com hostilidade a frustrações, hoje se mostra
mais calmo e aberto ao tratamento.
O diagnóstico veio aos 3 anos de idade e,
desde 2020, ele é acompanhado pelo grupo
Interação. A relação com os bichos foi tão positiva que Ana Cláudia até adotou uma cachorrinha para lhe fazer companhia em casa, tanto
que, quando Arthur entra em crise, o que o
acalma é brincar com a peluda. Entre os outros
benefícios relatados estão a comunicação mais
eficaz e a maior organização dos afazeres.
Para a pequena Sofia Dias, 4 anos, o contato
com a natureza e os animais também é proveitoso.
Ela se comunica de forma assertiva, reconhece as
emoções e está em estimulação para aumentar o
repertório desta expressão e de suas opiniões. Além
disso, realiza a sequência lógica de fatos, necessitando apenas de estimulação para o uso de conectivos.
“Estamos trabalhando a noção temporal dos
dias da semana e a ampliação do repertório
de tolerância a frustração e tempo de espera.
Trabalhamos, especialmente, com reforçadores
sociais”, explica a fonoaudióloga e coordenadora técnica geral Luana Borges. A profissional lembra que, em casos assim, os sons que os animais
produzem (figura de linguagem conhecida como
onomatopeia) estimulam a fala das crianças.
Lívia Fernandes, terapeuta ocupacional, especialista em autismo e uma das diretoras do grupo
Interação, conta que a Fazendinha foi idealizada
com a finalidade de apresentar mais elementos
naturais às crianças e ser um plus no tratamento
convencional em clínicas. O próprio contato com
outras crianças já mostra resultados positivos, para
além daqueles adquiridos em terapias individuais.
Vale lembrar que os pequenos que frequentam a instituição não abandonaram os demais

A amizade com a golden retriever Aba,
tem ajudado Arthur Quaresma

tratamentos. Trata-se de um complemento. O
contato com os animais e a natureza é facilitador do processo de linguagem, é antiestressante,
acalma crises, promove leveza, aumenta a afetividade e proporciona o senso de cuidado; faz
com que as crianças se sintam mais à vontade.
“Vemos muitos pais dizendo que vão adotar
um cachorro para que o amor que o filho recebe
aqui esteja presente em casa também”, complementa Lívia. No cotidiano, por exemplo, os pequenos precisam lembrar de dar a comida do cão no
horário correto, permitindo exercer o senso de responsabilidade. O grupo Interação é, há 10 anos,
referência no tratamento de crianças com autismo
e tem ampliado seu trabalho para outros estados.

Cada parte da Fazendinha cumpre determinada
função no tratamento das crianças. Para aquelas
que apresentam desordens sensoriais, por exemplo,
é possível promover a estimulação apresentando
texturas diferentes nos pelos das ovelhas, desde a
mais áspera até a mais fofa. Já com os patos filhotes,
trabalha-se a noção de cuidado. Há quem só aceite
a terapia por conta do contato com os bichos.
Diego Lima, adestrador e terapeuta da instituição, explica que, apesar de existirem raças específicas predominantes em algumas funções, esta
não é uma questão determinante. O que faz diferença, na verdade, é iniciar o treinamento nos
primeiros meses de vida dos animais e levantar o
temperamento dos seus pais. “Os cães devem ser
previsíveis, já que nem sempre as crianças serão.
De toda forma, é preciso que nesta relação haja
algo motivador para o pet; ele precisa ser recompensado de alguma maneira, com petiscos, carinhos ou brincadeiras”, pontua.
Para os pequenos, há um reforçador social na
reciprocidade dos animais, fato que os estimula
a buscar mais pelos pets. O olhar no olho, dar
comandos, seguir regras e ter organização em um
ambiente social mais movimentado são alguns
ganhos dessa relação, segundo o psicólogo clínico infantil, especialista em autismo e coordenador
técnico da Fazendinha, Genilson Barbosa. Para os
animais, há o sentimento de acolhimento. “Animais
mudam a vida de uma criança, principalmente uma
com autismo”, conclui Ana Claúdia Quaresma.

Fotos: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

A fonoaudióloga Luana Borges ajuda na interação de crianças com os animais, na Fazendinha
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Especial

Amizade
que ajuda
a curar
Foi em uma consulta ao veterinário que o
professor aposentado e advogado Walter Isaac
considerou tornar o malamute Thor em um cão
de suporte emocional. Bastante dócil, foi indicado pela profissional, que avaliou seu comportamento, e o considerou ideal para o trabalho. Proposta aceita, o tutor precisou também
de uma avaliação psiquiátrica, que foi positiva.
Pronto, estava tudo certo para o cão atuar em
Terapias Assistidas por Animais, tornando-se o
primeiro animal para TAA certificado de Brasília.
Thor já atuou no Hospital Materno Infantil de
Brasília, em uma UTI pediátrica, e foi indicado
para o CRISDOWN (Centro de Referência de
Crianças com Síndrome de Down), no Hospital
Regional da Asa Norte. Na primeira experiência,
ocorrida no Natal, as crianças internadas puderam brincar e acariciar o cão, apresentando
melhoras em seu humor. O peludo, aliás, tem
acesso a praticamente todos os locais públicos.
A experiência mais emocionante para Walter,
entretanto, ocorreu na relação de Thor com
uma criança autista. “Um pai confessou, com
tristeza, que há dois anos tentava fazer com
que a filha o olhasse nos olhos. Pedi, a partir do comando ‘cuida’, que Thor se colocasse à frente da pequena, que conseguiu vê-lo.
Quando o pai foi para o lado do cão, a meni-

Walter Isaac e Thor costumam
frequentar hospitais para dar
suporte emocional para
crianças doentes

na, finalmente, o olhou com profundidade.
Ficamos, os dois, em lágrimas”, relembra.
Para o tutor, há algo positivo também no cuidado de pessoas com depressão, ansiedade ou
estresse. “Quando eu mesmo estou ansioso, ele
já fica ao meu lado. Os cães percebem muita
coisa no nosso emocional e é fantástico quando
conseguimos ver essas possibilidades”, completa. Inicialmente, não havia o objetivo de transformar Thor em um animal de suporte emocional, mas, com tantos ganhos pessoais e gerais,
a satisfação não poderia ser maior.
Quanto ao treinamento, o professor explica que
não existe preparação específica, mas, sim, coman-

dos que serão úteis em tal atuação. A capacitação
é para que o cachorro seja a própria terapia. Para
realizar essas atividades, é preciso que o tutor esteja
com a indicação médica em mãos, enquanto o cão
deve estar sinalizado, com uma bandana ou um
peitoral, que indique sua funcionalidade.
O peludo foi homenageado, em 2019, pela
Secretaria de Justiça e Cidadania, no Palácio do
Buriti, durante o encerramento da Campanha
Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio de
Crianças e Adolescentes. Todo o trabalho de
Thor e Walter é voluntário e as pessoas que quiserem saber mais sobre suas ações podem entrar
em contato pelo Instagram (@lordthorbsb).

AS CATEGORIAS DE INTERAÇÃO COM ANIMAIS
O estudo Projeto Pet Terapia — intervenções assistidas por animais:
uma prática para o benefício da saúde e educação humana, feito
pela Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas
(RS), que trabalha com atividade, terapia e educação mediada
por animais, divide a intervenções assistidas por animais em:
• Atividade Assistida por Animais (AAA): são atividades de melhora
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da qualidade de vida, entretenimento, recreação e motivação.
• Terapia Assistida por Animais (TAA): desenvolvida junto com uma
profissional de saúde, tem como foco desenvolver e melhorar aspectos
sociais, físicos, emocionais e cognitivos.
• Educação Assistida por Animais (EAA): realizada junto a um
educador, atua na promoção da aprendizagem, do desenvolvimento
psicomotor e psicossocial.

Uma via de mão dupla
Para a bióloga e mestre em psicologia social
Sofia Bethlem, os animais domésticos, no geral,
atuam de forma muito positiva no estado emocional dos humanos. O próprio toque do carinho
tem poder calmante, no qual a respiração se torna
mais controlada e há distração das preocupações.
Ademais, não necessariamente um cão agitado
não pode ser utilizado em terapias. Há, por exemplo,
pessoas que precisam gastar energia e fazer exercícios; nesses casos, pode ser interessante adotar um
pet mais ativo. A ideia é sempre atentar-se à finalidade
da pessoa que receberá esse tipo de terapia. “Não
podemos simplesmente pegar um animal, incluí-lo em
qualquer ambiente e achar que o trabalho terapêutico será eficiente. É preciso avaliar as necessidades e
prever os efeitos dessa relação”, pondera.
Em concordância, a médica veterinária com-

portamentalista e adestradora Nayara Brea,
esclarece que se o cão de suporte emocional
não for selecionado e treinado para a função de
apoiar o assistido em diversos contextos e situações, certamente não haverá benefícios para
ele. É necessário que os profissionais de saúde,
ao indicarem um cão para esta função, sugiram também um profissional de comportamento
canino para a seleção e o treinamento do pet.
Pensando nisso, a veterinária, que também
atua em atendimentos comportamentais e intervenção assistida por cães há cinco anos, idealizou o Entre Animais, que visa melhorar a relação
interespécie (humanos e animais) e intraespécie
(indivíduos da mesma espécie). O trabalho se
dá por consultas comportamentais para cães e
gatos com problemas de comportamento e tam-

bém para intervenções assistidas por cães.
E quanto aos gatos? Nayara explica que, do
ponto de vista comportamental, os felinos são
uma espécie semi social, de domesticação recente, quando comparados aos cães. Alguns gostam
de interações frequentes com seres humanos,
mas de forma não intrusiva e de curta duração.
Então, essa relação é benéfica, desde que seja
respeitada a natureza da espécie felina e a individualidade de cada gato. Adestrando-os, é possível que também possam exercer suporte emocional, sobretudo no contexto domiciliar.
“Vale lembrar que nem todos os cães gostam de
contato físico com o ser humano por muito tempo
e nem conseguem estabelecer uma conexão/
vínculo rápido. Por isso, nem todos conseguem
exercer a função de suporte emocional”, reforça a
adestradora. De toda maneira, a relação especial
dos cães com os humanos independe dessa função e vem sendo amplamente estudada, demonstrando ser benéfica para a espécie canina com a
produção de hormônios relacionados ao bem-estar e a ativação de áreas cerebrais importantes.

Especial
Arquivo pessoal

Laço
mais que
especial
A gaúcha Isadora Laguna sempre teve a presença de cachorros em sua vida, mas, quando se
mudou para Brasília, precisou de um tempo para
se adaptar e a ideia de adotar um peludo acabou
adiada. No início de 2020, resolveu, com o marido, incluir Alfie em suas vidas — decisão que não
estava atrelada a uma questão de saúde mental.
O amigo de quatro patas viria de toda maneira.
Com o avanço da pandemia, a professora
sentiu que seria importante retornar à terapia,
devido às fortes crises de ansiedade, que há
tempos haviam sido diagnosticadas por uma psiquiatra. Em consultas, a médica identificou que
o cão cumpria um papel bastante importante na
vida da jovem e sugeriu que ele se tornasse seu
cão de suporte emocional.

Isadora Laguna contou com o apoio de Alfie
para sair de uma crise de depressão e ansiedade

Até os três meses de Alfie, Isadora teve a tarefa
de treiná-lo com comandos básicos — sentar, esperar, dar a patinha. Depois desse período, o auxílio
do peludo foi tirá-la de casa, já que estava bastante

isolada, também, pelo medo imenso de se expor ao
vírus. Como o cão naturalmente precisava passear,
essa foi uma atividade que a incentivou a ir para a
rua e se movimentar, prática essencial para quem
está se recuperando de problemas emocionais.
Além disso, estabelecer uma rotina com o
cachorro foi muito positivo no tratamento do
transtorno misto ansioso e depressivo. “Por mim,
eu precisava fazer isso por ele. Mas, no fim, foi
muito positivo para mim também. A gente tem a
ideia do cachorro de suporte emocional como
aqueles de serviço, como os cães-guia, mas,
na verdade, não se exige dele um treinamento
específico. Ele precisa ter facilidade de socializar,
além de responder ao dono”, explica.
Com o tempo, a professora começou a ensiná-lo
a responder às suas crises. Quando ela chorava,
por exemplo, ele se mostrava presente e ficava ao
lado dela. Caso não conseguisse tirá-la dessa situação, Alfie recorria ao marido de Isadora, como
forma de alertá-lo para o problema. Ela frisa, entretanto, que esse treinamento foi o que fez sentido
para a família na época; cada cão responderá de
uma forma, a depender do tutor e da situação.
“Graças a ele, eu consegui socializar, criar
laços de amizade, sair de casa, para levá-lo
ao parque”, conta. Hoje, com sua tutora bem
melhor, Alfie não tem mais essa carga de responsabilidade. “Ele é o cachorro feliz que tem que
ser, sabendo que cumpriu um papel tão importante para nossa família. Cada cão que passa na
nossa vida é muito especial, e quando a gente
cria essa relação, é mais especial ainda.”

Meu amigo cavalo
Alem dos cães, os cavalos podem exercer papéis
importantes no tratamento de transtornos mentais.
Quem confirma isso é Amanda Pedra, fonoaudióloga e vice-coordenadora do projeto Comunicar com
Equoterapia. A ideia surgiu a partir da hipótese de
que as crianças autistas que praticavam equoterapia tinham uma melhora na comunicação e na linguagem. Como existem poucos estudos nacionais
e internacionais sobre o assunto, foi ela quem deu
o pontapé de desenvolver essa pesquisa. A iniciativa é ancorada no Programa de Intervenção para
Distúrbios de Linguagem com o apoio de cavalos,
do qual também é coautora.
O público abarca crianças com autismo de 2
até 10 anos de idade, período crítico no desenvolvi14/15
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mento da linguagem. Neste contexto, a equoterapia
funciona com o agente principal, que é o cavalo,
o mediador, pessoa que estará ao lado do cavalo
e o terapeuta principal. Há, ainda, o lateral, que
vai do outro lado do cavalo, e o praticante, criança
que atua na atividade. O ambiente é enriquecedor,
por ser ao ar livre e com muito verde. “Com o céu
aberto, a gente monta a criança no cavalo e faz a
terapia na maior parte do tempo andando mesmo,
com os terapeutas ao lado”, pontua.
Há também os trabalhos de solo, em que a
criança pode dar banho e comida ao animal.
Hoje, o projeto está presente em cinco localidades, além do Distrito Federal: Tocantins, Rio
Grande do Norte, Alagoas e São Paulo. Em

— Brasília, domingo, 15 de maio de 2022

cada estado, os pequenos fizeram 24 sessões
de equoterapia, sendo avaliados antes, no meio
e agora, no final. Entre os resultados, percebeuse um aumento no número de palavras e no de
palavras por frase. O protocolo padronizado
dessas sessões, cada uma com atividades prédefinidas, se transformará em um livro, disponibilizado posteriormente a outros centros.
Conforme ressalta Amanda, a relação entre
humano e cavalo afeta também o comportamento, modificando a percepção de mundo e
de si mesmo por meio da interação. Isso se dá
devido ao movimento rítmico do animal, que
desenvolve e ativa áreas cerebrais essenciais
para obter-se uma comunicação efetiva.
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POR GIOVANNA FISCHBORN

uem frequenta o Parque da Cidade provavelmente já os viu. No Estacionamento
3, cones, música e muita gente patinando. A educadora física Fátima Figueirêdo
(@patinabrasilia), professora de patinação há 28 anos,
é quem coordena as aulas por lá.
Apesar de a atividade estar muito associada ao
público infantil, ela conta que a maioria dos alunos
são adultos que não conseguiram andar de patins na
infância ou deixaram o hábito para trás com o tempo.
“Hoje, eles provam que nunca é tarde para começar
algo novo, é um barato de ver”, afirma.
Adulto ou criança, com foco e determinação, patinar não tem limites de perfil, vai quem quer. E os benefícios são muitos. Fortalecimento de ossos, músculos,
tendões e ligamentos, ganho de flexibilidade, equilíbrio, agilidade, resistência e melhora da coordenação
motora e condicionamento respiratório. E, para quem
busca controlar o peso, saiba que, em uma hora de
aula, o aluno pode queimar até 600 calorias.
Mas a professora lembra que para conseguir resultados em termos de redução de peso e definição, é
preciso ter bons movimentos: “Só assim, tem-se máximo
proveito do empurre e deslize dos patins”. É que, mesmo
sendo democrática e divertida, a patinação é técnica.

Q

Andar de patins por
lazer e dedicar-se a
uma modalidade de
velocidade ou dança
sobre rodas faz bem
à saúde. Brasília
tem bons lugares
para a prática e,
profissionalmente,
vem formando atletas
talentosos

Paixão compartilhada

Os irmãos Pedro Henrique
Soares Sampaio e Maria
Luiza Soares Maynarde
iniciaram no esporte em 2016
e já competiram em eventos
nacionais e internacionais

Vamos

patinar?
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Hoje, dá para dizer que o casal de servidores
públicos Anamélia Taglianetti, 39 anos, e Sergio
Simão Dias, 49, e os filhos deles Bárbara, de 7 anos,
e Danilo, de 5, deslizam pelas pistas do Parque da
Cidade. Juntos, os quatro frequentaram as aulas da
professora Fátima até pegarem o jeito na patinação
inline — aquela em que os patins têm quatro rodas,
uma atrás da outra.
Era um programa para a família toda. Na época, o
pequeno Danilo não tinha nem 4 anos. Anamélia chegou a pensar que ele não acompanharia o ritmo, mas
as crianças, mais audaciosas, aprendem rápido. “Para
a nossa surpresa, com dois meses de aulas, todos já
conseguimos dar nossos primeiros metros sozinhos,
inclusive Danilo”, lembra.
Quando mais nova, Anamélia tinha o sonho de
aprender a patinar. No entanto, a infância de privações
não dava muito espaço para a prática. Quando a vida
se estabilizou, aos 32, ela comprou um par depatins,
mas aí engravidou. O que parecia ter acabado com
um sonho, na verdade, só adiou a vontade para o
momento perfeito.
A turma fez aulas por um ano, uma vez na
semana. Aos sábados e domingos, treinavam por
conta própria. Atualmente, as crianças continuam
tendo aulas, o que Anamélia acredita ser um
incentivo à prática de esporte. O marido, Sérgio,
se apaixonou tanto que, além de patinar com a
família nos finais de semana, anda quase 30km
por dia de patins. Ele diz que se sente um garoto,

Programa em família: Anamélia realizou o sonho de aprender a patinar.
O marido, Sergio, anda quase 30 km por dia e os filhos, Bárbara e Danilo,
fazem aula semanal. No tempo livre, os quatro curtem andar no Parque
Fotos: Arquivo pessoal

Para acompanhar
Letícia
Fonseca
Barbosa,
convocada
para a
Seleção
Brasileira de
Patinação
Artística,
concilia a
rotina de
treinamentos
com cuidados
alimentares
e terapias
alternativas

Jogos Sul Americanos dos Esportes
sobre Rodas, em San Juan,
Argentina
Quando?
De 26 a 11 de junho de 2022
World Cup 2022, em Assunção,
Paraguai
Quando?
De 13 a 19 de junho de 2022
Mais informações em: https://www.
cbhp.com.br/site/patinacao-artistica/

que rejuvenesceu vários anos. “Fora a barriguinha
que foi embora”, brinca.

Patinação artística
A patinação também tem um aspecto competitivo. No Campeonato Brasileiro de Patinação Artística,
realizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no

início de abril, o Distrito Federal foi muito bem representado. A treinadora Bruna Santos (ex-atleta), fundadora e coordenadora da Impulse patinação, resume
a experiência: “Foi o melhor resultado até hoje. Não
só em relação às classificações, mas em termos de
reconhecimento”.
Ela explica que os atletas treinam de quatro a
seis vezes na semana, a depender do objetivo e da
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fase de cada um. Bruna procura realizar sessões de
treinos técnicos, com patins e sem, preparação física
geral e específica, aula de expressão e teatro, além de
um trabalho com psicólogo.
No caso da modalidade artística, o patins usado
é o do tipo quad, que tem duas rodas na frente e
duas atrás, ideal para salões e lugares com o piso
menos áspero. É sobre essa base que os irmãos Pedro
Henrique Soares Sampaio (campeão na categoria
Nacional Livre Adulto N1 e único homem de Brasília
que compete representando o DF), de 23 anos, e
Maria Luiza Soares Maynarde, que tem 15, mostram
talento e dedicação. Os treinos coletivos e individuais,
juntos, somam de 16 a 20 horas por semana.
Com os patins nos pés, o objetivo deles é completar
giros e saltos duplos, movimentos considerados difíceis.
Maria Luiza ressalta que, muito mais que patinar, há
um trabalho maior por trás. “Com o esporte, manter a
alimentação e a saúde em dia faz parte. Para reforço
muscular, por exemplo, faço musculação e pilates.”
Não por acaso, ela é vice-campeã brasileira na solo
dance juvenil e campeã nacional livre júnior.
Letícia Fonseca Barbosa, 17 anos, começou no
esporte na AABB (Associação Atlética Banco do
Brasil), clube que a família frequentava. Depois
que fez algumas aulas experimentais, não parou
mais. E ainda bem. Junto com Maria Luiza, as duas
foram convocadas, recentemente, para a Seleção
Brasileira para representar o Brasil nos Jogos Sul
Americanos de Esportes sobre Rodas e na Artistic
Skating World Cup 2022, que acontecerão entre o
final de maio e meados de junho — uma competição coladinha na outra.
A atleta reforça a importância da patinação associada a outros cuidados, como acontece quando se
pratica com seriedade outros esportes e exercícios físicos. Letícia cuida da alimentação com acompanhamento nutricional e dieta voltada para rendimento e
preparação física. Faz terapia para manter-se firme
e forte psicologicamente, além de tratamentos alternativos: “Não pode faltar uma boa recuperação dos
treinos, que são intensos. Invisto em quiropraxia, acupuntura e massagens terapêuticas”.

Saúde
Com a evolução da ortodontia,
é possível fazer uso de
aparelhos mais discretos e
eficazes. E em qualquer idade
POR CAROLINA MARCUSSE*

parelhos dentários são, para
muitos, o marco de uma fase de
vida já conturbada, a adolescência. Apesar disso, a correção
dos dentes não tem um limite de idade e
as opções não estão restritas aos famosos aparelhos fixos de “quadradinhos”,
os braquetes. Com a ampliação do mercado, hoje existem diversas opções, que
incluem aparelhos invisíveis e marcas
com variados estilos.
Não há restrição de idade máxima
para intervenção, mas, para algumas
pessoas, pode ser mais fácil usar os alinhadores cedo, principalmente para evitar que os problemas se agravem. A dentista Rakeel Moura afirma: “Como ortodontista, gosto de ver as crianças a partir
dos 5 anos”. Essa é a recomendação da
profissional porque, desde essa idade, é
possível acompanhar se há deficiência
óssea ou outros problemas, enquanto
ainda é possível intervir.
Essa avaliação precoce auxilia na
infância da criança, que poderá ser tratada precocemente. Apesar disso, a dentista lamenta que não são todos os pais que
sabem que existe essa demanda, muitas
vezes porque não têm cuidados de um
ortodontista. “Ocorrem casos em que o
dentista não é ortodontista e, se ele não é
especialista nessa área, não tem conhecimento disso. Alguns dizem que só coloca
aparelho depois de trocar o dente de leite
pelo permanente, o que é completamente
errado. Não pode esperar a criança trocar os dentes para ir atrás de ortodontista”, diz a profissional.

A
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Encontro com o Chef

Por Sibele Negromonte
sibelenegromonte.df@dabr.com.br

Uma banoffee para

chamar de sua
Em plena pandemia, jovem confeiteira investe em negócio
no qual vende exclusivamente a torta típica da Inglaterra. Após
sucesso, acaba de abrir uma segunda loja em Águas Claras
na Luísa Raw até tentou não seguir o
caminho da gastronomia. Chegou a
fazer faculdade de direito, de gestão
de agronegócio e até curso de piloto
privado de avião, mas a paixão pela confeitaria falou mais alto. Na adolescência, a jovem,
hoje com 28 anos, sempre era a responsável
por preparar os bolos e docinhos nas festinhas
de aniversário da escola.
O interesse pelas panelas, aliás, começou
ainda na infância, quando observava a avó, que
é mineira, cozinhar. E sempre se prontificava
para ajudar. “Como os meus pais passavam o
dia fora trabalhando, quando eu queria comer
algo diferente, ia para a cozinha. Com 10 anos,
já sabia fazer arroz, feijão, carne. Também gostava de experimentar, inventar. Joguei muita
comida fora nesses experimentos”, diverte-se.
Mas os pais da jovem queriam que ela
seguisse uma carreira tradicional, tivesse um
diploma e, quem sabe, até passasse em um
concurso público e conquistasse a tão sonhada estabilidade. “Quando eu entrei na UnB,
meu pai ficou realizado, todo orgulhoso. Mas
eu não estava feliz”, admite. Foi nessa época
que um primo, dono de uma brigaderia na Asa
Norte, convidou Ana Luísa para trabalhar com
ele, fazendo tortas. “Isso foi há nove anos. Eu
fazia umas tortas diferentes, tentava fugir das
tradicionais, o que na época não era comum,
poucas confeiteiras faziam.”
Ana Luísa conta que, no momento em que pôs
o pé na cozinha da brigaderia, teve a certeza de
que aquele era o seu lugar. “Eu me encontrei.”

A
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Logo abandonou o curso da UnB e, para tristeza
dos pais, decidiu que seguiria, sim, a profissão de
confeiteira. “A faculdade não fazia mais sentido.”
Aliada à paixão pela gastronomia, a jovem
tinha o sonho de empreender. Depois de um
ano na brigaderia do primo, achou que estava
pronta para montar o próprio negócio e passou a receber encomendas de tortas, bolos e
doces. Fazia tudo na cozinha da casa dos pais.
Começou a vender para a família e os amigos e,
depois do boca a boca, ganhou clientela cativa.

Negócio de sucesso
Em janeiro de 2020, Ana Luísa recebeu o convite dos tios que moravam em Arraial D’Ajuda, na
Bahia, que achou irresistível: chefiar a confeitaria
do Ousado Café Bar, que eles estavam abrindo
no famoso distrito de Porto Seguro. Assim que
chegou ao local, a brasiliense começou a montar
o cardápio. “Eu queria que os doces tivessem
uma pegada tropical, bem praiana.”
Nas pesquisas, Ana Luísa descobriu o banoffee. Apesar de ser uma receita tipicamente inglesa, ela achou que, por levar banana e ser gelada, tinha tudo a ver com esse tropicalismo que
procurava. A confeiteira, porém, decidiu fazer
algumas adaptações. A principal delas foi substituir o caramelo e o cacau em pó, presente na
original, por doce de leite e chantilly.
Logo, o banoffee de Ana Luísa tornou- se o carro-chefe do restaurante. “Tinha gente que ia lá só
para comer uma fatia”, relembra. Uma prima contou à jovem que, em São Paulo, havia uma casa

— Brasília, domingo, 15 de maio de 2022

SERVIÇO
Instagram: @banoffeedaraw

especializada na torta de banana e ela começou a
estudar mais sobre o produto. Aí veio a pandemia
e o Ousado precisou entrar em lockdown. “Passei
um mês parada, esperando a casa abrir”, recorda-se. Resolveu, então, voltar para Brasília.
Ana Luísa conta que sempre foi a favor de um
modelo de negócio que priorizasse um único produto e achou que, finalmente, tinha achado em
qual investir. Preparou a banoffee para a família
experimentar e a aprovação foi imediata. A jovem

Fotos: Sibele Negromonte/CB/D.A.Press

BANOFFEE DE NUTELLA
Ingredientes
Massa
• 200g de biscoito maisena ou passatempo
sem recheio
• 100g de manteiga
Recheio
• 500g de Nutella
• Cerca de 5 bananas nanica
Cobertura
• 500ml chantilly de sua escolha
Modo de preparar
• Moa bem o biscoito (pode ser no
processador ou liquidificador), acrescente
a manteiga derretida e misture bem com as
mãos.
• Pré-aqueça o forno a 180º e asse por 15
minutos, até subir o cheirinho. Após isso,
deixe a base descansar por pelo menos 30
minutos fora do forno. Use forma de 25cm
de diâmetro.
• Acrescente o recheio de Nutella e as
bananas cortadas ao meio ou em rodelas.

• Com o chantilly supergelado bata na
batedeira até ficar em ponto firme — siga
as instruções do fabricante.
• Acrescente por cima das bananas e deixe a
torta gelar por pelo menos quatro horas.
• Pronto. Agora é só se deliciar!

começou, então, a procurar uma sala comercial
para montar a banofferia. “Estava no auge da
pandemia e todo mundo fechando e passando o
ponto. E eu procurando. Encontramos uma loja
ótima, na Asa Norte, com um aluguel razoável e
eu agarrei a oportunidade.”
Em setembro de 2020, abria a Banoffee da
Raw, a primeira banofferia de Brasília. “Como era
novidade, logo houve um boom. Comecei com
dois refrigeradores e uma ajudante. Em pouco
tempo, tinha dois refrigeradores e três ajudantes.”

A confeiteira montou um modelo de negócio
perfeito para quem vivia uma pandemia: apenas
delivery ou retirada na loja. Recentemente, com
maior controle da doença, abriu uma filial em
Águas Claras, onde o cliente pode se sentar e
comer a banoffee no local.
Hoje, Ana Luísa mantém no cardápio, além
da versão tradicional da torta, uma de morango
e outra de Nutella — receita que, aliás, a confeiteira compartilha com os leitores da coluna.
Sempre há, também, uma banoffee surpresa.
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Casa

Um cheiro para
cada ambiente
Os aromas ajudam a compor a atmosfera olfativa e dar personalidade
ao lar: um cuidado a mais que valoriza (e muito) o espaço
POR GIOVANNA FISCHBORN

O sabonete e o difusor, além de
aromatizar, dão graça ao lavabo. Os
produtos são uma parceria da L’envie,
empresa brasileira de perfumaria autoral,
com a americana Pantone e, quando
finalizados, podem ser reutilizados como
objetos de decoração (à venda na Cerrado
Chic, preço sob consulta)

Vela (200g) de
maçã e canela, da
Barroca Neon
(R$ 217)
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perfume da mãe, o cheiro do bolo da
avó, da casa da madrinha, da escola,
de uma loja… Os aromas provocam
sensações, tanto de relaxamento quanto de estímulo, trazem à tona lembranças, criam e
marcam experiências memoráveis, mesmo no dia
a dia. Na onda da aromaterapia, o mercado tem
apresentado vários itens para deixar o lar cheiroso e agradável. Sprays, águas perfumadas, velas
aromáticas, difusores para todos os gostos e até
incensos, mais artesanais, vêm aparecendo como
forma de complementar os ambientes.
“Interagimos com o mundo tão logo nascemos e, desde então, nos conectamos com os
aromas”, afirma Cláudia Mohn, proprietária da
Cerrado Chic (@cerradochic), que vende objetos decorativos. Ela explica que, ao inalar um
aroma, ele alcança o sistema límbico, responsável pelas emoções do cérebro. Por isso, tem
tanto poder sobre o que sentimos. E quem não
se sente bem circulando por um espaço perfumado? “Na loja, testamos um cheirinho diferente a
cada dia. Uma fragrância que, claro, case com a
proposta do negócio. E é algo muito convidativo,
nunca passa despercebido pelos clientes”, conta.
Marcelo Bilibio, à frente da Barroca Neon,
marca de fragrâncias finas que toca com o
sócio, Jefferson Conte, explica que quartos e
outros cantinhos feitos para relaxar costumam
receber aromas mais pacíficos. Entre eles, a
tradicional lavanda ou a aconchegante mistura de maçã com canela, que é uma aposta da
Barroca. Ambas as opções acolhem. Dá para
passar no ambiente minutos antes de dormir e,

O
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se a fórmula do produto permitir, espirrar na
roupa de cama durante o dia.
Aromas mais enérgicos, com notas cítricas, dão
um up e casam bem com a sala, a área de recepção e o hall de entrada. Marcelo lembra, ainda,
que fórmulas que levam ingredientes de qualidade
ajudam o perfume a durar mais tempo. Na Barroca
Neon, por exemplo, eles misturam matérias-primas
naturais e sintéticas para conseguir esse efeito.
Apesar das recomendações, escolher um cheiro para o lar ou local de trabalho, talvez, seja
uma das decisões mais pessoais que fazemos. Há
quem goste de um aroma no quarto, outro para
o banheiro e um diferente na sala. Outros têm
aquela fragrância marcante que usam na casa
inteira. Os especialistas concordam em dizer que
o que prevalece mesmo é o gosto de cada um.

Para inserir na decoração
E tudo isso aliado à estética. Mais que um
produto que perfuma o lugar, as embalagens
vêm aparecendo com design rico, prontas para
compor o décor. “Experimente combinar os
difusores de varetas com velas aromáticas,
um ao lado do outro. Visualmente, fica muito
interessante. Os difusores têm um lado mais
funcional e as velas agregam um toque romântico”, aconselha Marcelo.
Dá para usar em aparadores, mesas de centro,
lavabos e banheiros e até na cozinha, se a pessoa
que estiver no cômodo achar agradável. Marcelo
faz uma orientação: mantenha os difusores, preferencialmente, na altura dos olhos ou mais abaixo,
porque o aroma sobe. “Se posicionado muito no
alto, o perfume vai na direção do teto”, completa.

Difusor de aromas preto Lux
ultrassônico, da Océane (R$ 299)

Água perfumada Butterfly French
Lavender, da OSAR (R$ 59,90)

Água perfumada T Originale,
da Trussardi (R$ 151,90)

Perfume de ambiente Fonte de
Harmonia, da L’Occitane (R$ 199)

Vela alecrim e menta (duração
35 horas), da Pavio de Vela,
(à venda na Amaro por R$ 75,60)

Difusor de cerâmica elétrico, da
Holistix (R$ 69) e óleo essencial
Dormir, também da Holistix (R$ 139)

Difusor (250ml) de acerola, frésia
roxa e âmbar,
da Barroca Neon (R$ 307)

Difusor de essências, para ser
usado com vela e essência,
da Westwing (R$ 69,90)

TV+
Três sucessos da
teledramaturgia voltam
amanhã: A favorita, Pão-pão,
beijo-beijo e Anjo mau
POR VINICIUS NADER

manhã vai ser um dia para
noveleiro nenhum botar
defeito. Três novelas que
fizeram sucesso quando exibidas pela primeira vez estão de volta.
A favorita (2008), de João Emanuel
Carneiro, estreia no Vale a pena ver
de novo; Pão-pão, beijo-beijo (1983),
de Walther Negrão, chega ao Viva,
às 14h15; e o remake de Anjo mau
(1997), de Maria Adelaide Amaral,
estará disponível no catálogo do
Globoplay. Para completar, desde a
semana passada, o Globoplay também exibe a minissérie Anos dourados
(1986), de Gilberto Braga.
A favorita faz jus ao nome. Não
é de hoje que, a cada vez que uma
novela está perto de acabar no Vale
a pena ver de novo ou no Viva, os
internautas pedem a volta da trama
de João Emanuel Carneiro. Não à
toa, o título foi o escolhido para ser
o primeiro no projeto de resgate do
Globoplay, em 2020. Curioso que a
novela não conquistou o público de
cara. Pelo contrário. Sem o roteiro
apresentar claramente quem era a vilã
e quem era a mocinha, muita gente se
viu perdida entre Flora (Patrícia Pillar)
e Donatela (Claudia Raia). Essa dualidade, também levada para outros
personagens, era, na verdade, o grande diferencial de A favorita e o que a
coloca no rol de novelas marcantes
até os dias de hoje.
No início da trama, temos Flora
presa, acusada de ter matado o
amante, Marcelo (Flávio Tolezani),
marido de Donatela. Ela fica 18
anos atrás das grades, tempo em
que Donatela cria a filha de Flora,
Lara (Mariana Ximenes), como se
fosse dela. Quando Flora sai da
cadeia, Donatela está casada com

A
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Claudia Raia
e Patrícia
Pillar como
Donatela
e Flora na
novela
A favorita

Folhetins

atemporais
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Globo/ Divulgação

TV GLOBO / João Miguel Júnior

o ex-marido dela, Dódi (Murilo
Benício). Ela jura se vingar da exmelhor amiga e passa a contar uma
versão do crime em que Donatela
atira em Marcelo. Personagens
como os pais de Marcelo, Gonçalo
(Mauro Mendonça) e Irene (Glória
Menezes), se dividem e não sabem
em quem acreditar. O texto engenhoso de João Emanuel Carneiro
ajuda a nos confundir até a revelação do que realmente aconteceu.
Exibida originalmente às 21h, A
favorita pode ter problemas com o
horário do Vale a pena ver de novo.
Não são poucas as cenas com diálogos “pesados” e violência explícita, como a sanguinolenta morte de
Gonçalo, sequência que já virou clássica. Além das protagonistas, atores
como Ary Fontoura, Murilo Benício e
Giulia Gamm brilharam.

Diferenças sociais
A luta entre classes e as discrepâncias sociais são o principal mote de
Pão-pão, beijo-beijo. As diferenças
culturais entre a Itália e o Nordeste
brasileiro também acabam dando o
tom do folhetim. O encontro entre
as realidades se dá num acidente de trânsito, quando a rica Bruna
(Elizabeth Savala) bate no ônibus dirigido por Ciro (Cláudio Marzo) e na
carroça de Soró (Arnaud Rodrigues).

Gloria Pires viveu Nice
no remake de Anjo mau

Como compensação pelo prejuízo,
Bruna convida Ciro e Soró para trabalharem na rede de cantinas italianas que a família dela comanda.
Os dois homens acabam ficando
amigos. Ciro se demonstra mais ambicioso e tenta conquistar Bruna, mas
acaba chamando a atenção também
da irmã dela, Luísa (Maria Cláudia), e
virando alvo de disputa entre as duas.
Já Soró leva para o Rio de
Janeiro a família dele, que morava no Nordeste: a mãe, Donana
(Laura Cardoso), a tia Lala (Regina
Dourado) e as irmãs Mariana (Tânia
Loureiro) e Regina (Marcela Muniz).
Logo, uma amizade nasce entre
Soró e o menino Geninho (Paulo
Vignolo), primo de Bruna e Luísa.

Remake de sucesso
Vinte anos depois da primeira Anjo mau, escrita por Cassiano
Gabus Mendes, o folhetim ganhou
nova roupagem com esse remake, assinado por Maria Adelaide
Amaral. Exibida às 18h, a novela
deu certo e fez sucesso à época,
mesmo que o público tenha estranhado as diferenças entre as protagonistas das duas versões.
Coube a Glória Pires o papel da
ambiciosa babá Nice, antes defendida por Susana Vieira. Mais humana,
a Nice de Maria Adelaide Amaral
transita entre a mocinha e a vilã,
levando o público a se identificar
com a história da babá que se apai-

xonou pelo tio da criança de que
cuida, Rodrigo (Kadu Moliterno). O
romance deles não encontra apoio
nem na família dela, nem na dele.
Os pais dela, o motorista Augusto
(Cláudio Corrêa e Castro) e Alzira
(Regina Dourado), não aprovam
o namoro por temer que o abismo social entre os dois faça a Nice
sofrer. A diferença social entre os dois
também é apontado como entrave
para que os irmãos de Rodrigo, Stella
(Maria Padilha) e Ricardo (Leonardo
Brício), apoiem que o empresário termine o noivado com Paula (Carolina
Ferraz) para ficar com Nice. Mas a
babá vai devagar conquistando algumas pessoas e descobrindo segredos
de outras, o que a leva a fazer chantagem sem pudor algum.
Com o desenrolar da trama principal, as histórias paralelas ganham
destaque. É o caso da “libertação” de
Teresa (Luiza Brunet) do casamento de
fachada com Rui (Mauro Mendonça).
Aos poucos, ela resgata as origens
humildes, num bonito arco que culmina com as pazes entre ela e a mãe,
Cida (Léa Garcia). O núcleo dos divertidos e deslumbrados Elisinha (Ariclê
Perez), Clô (Beatriz Segall) e Américo
(Sérgio Viotti) também se destacou.

AMOR PROIBIDO
Desde segunda-feira, o Globoplay trouxe de
volta um clássico: Anos dourados. A minissérie de
Gilberto Braga apresentou ao Brasil Malu Mader e
Felipe Camargo como os protagonistas Lurdinha
e Marcos. Eles se apaixonam à primeira vista,
mas precisam se encontrar às escondidas porque
os pais dela, Carneiro (Cláudio Corrêa e Castro)
e Celeste (Yara Amaral), não aceitam que a filha
namore o filho de pais separados.
Anos dourados trouxe outros assuntos tidos
como tabus para os anos 1950, quando se passa
a ação, como desejo feminino, virgindade, aborto
e desquite. O elenco da minissérie ainda traz Betty
Faria, Isabela Garcia, José de Abreu, Taumaturgo
Ferreira e Nívea Maria, entre outros.

Malu Mader
e Felipe
Camargo
como
Lurdinha e
Marcos na
minissérie
Anos
dourados

TV GLOBO / Jorge Baumann

TV+

Deu em tudo, principalmente risadas
POR PEDRO IBARRA

limite da inconsequência é transformado em uma comédia de boas piadas. Este é o princípio do longa Não
vai dar nada, de Guel Arraes e Jorge
Furtado. O filme conta a história de Kelson
(Cauê Campos), um jovem envolvido em um
esquema de furto de carros para revenda. O
rapaz quer ter dinheiro para trocar de moto e se
envolve em uma série de esquemas criminosos,
gerando uma confusão generalizada na vida
dele e na das pessoas que estão em volta.
O filme é cheio de núcleos, com cenas de
ação com perseguições de moto, passando por
um lado crítico forte, que ironiza a situação do
país atual, chegando a piadas de humor pastelão. Um dos destaques é a a narrativa que envolve Fernando (Rafael Infante) e Suzy (Katiuscia
Canoro). Os dois comandam o esquema dos carros, sendo Suzy a estrategista responsável por pensar os roubos e Fernando o cara que reforma os
carros para a venda. Os dois, somados a Kelson,
dominam as cenas em que estão envolvidos.

O
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Não vai dar nada, filme de Guel Arraes
e Jorge Furtado, estreia com comédia
engraçada e crítica na Paramount+
Porém, o longa é mais feito de roteiro do que
de atuações. As piadas são muito bem colocadas, os atores apenas aproveitam as ideias bem
escritas e encaixam no tempo certo. A graça
passa, principalmente, pela ironia de o filme tratar de uma forma leve o mundo do crime, tendo
um personagem principal moralmente duvidoso,
mas que, na base do carisma e de uma oratória
confusa e muito persuasiva, consegue convencer
qualquer pessoa a fazer o que ele quer.
Não vai dar nada gira em torno do próprio
título, apresenta uma realidade fictícia de pessoas que agem sem pensar que podem sofrer as
consequências dos seus atos. A bola de neve em
que elas vão se envolvendo é previsível desde o
início do filme e isso tem um trabalho cômico
extremamente importante para a produção, já
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que mantém o espectador o tempo todo atento
para como aqueles personagens serão capazes
de resolver as roubadas em que se meteram.
O longa vai, de forma leve, carregando o
público como em um dos discursos mais detalhados de Kelson. Entre uma piada boa e outra,
dá até para se deparar com uma atuação não
tão boa, certas limitações no formato ou alguns
discursos prontos ditos para justificar escolhas.
Entretanto, é tudo tão divertido, que nada marca
negativamente o filme.
A produção original da Paramount+ é um
acerto ao entregar algo que é engraçado sem
necessariamente ser escrachado ou apelativo.
O longa usa comédia física, piadas e até jogos
de câmera para fazer o público rir e tem em um
roteiro inteligente e bem estruturado, de forma a
trazer leveza para um contexto que dificilmente
é tratado no cinema brasileiro sem um excesso
de punitivismo. O crime é motivo de risada, sem
abrir mão de criticar a forma como o sistema
opera. Afinal, não é necessário que todo problema do Brasil seja resolvido na bala — às vezes,
um bom discurso já é meio caminho andado.

Próximo Capítulo

Vinicius Nader
http://blogs.correiobraziliense.com.br/proximocapitulo

O mais gostoso

Melissa Haidar/ Band

ue me desculpem todos os outros (e
olha que são muitos!), mas o reality show mais gostoso da TV brasileira está de volta. A 15ª edição do
MasterChef — a 9ª de amadores — começa
terça-feira na Band. Se fica a alegria de a emissora ter desistido de exibir o programa diariamente, o que fatalmente nos cansaria, vem
também a crítica de o programa começar às
22h30 de uma terça-feira e, certamente, invadir
a madrugada de uma quarta-feira. Os trabalhadores desse Brasil varonil é que sofrem.

Q

Depois de uma temporada realmente master,
o reality terá o desafio de fazer uma edição tão
boa quanto a anterior. Se depender do ânimo
dos jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e
Helena Rizzo, vai ser fácil. O trio e a apresentadora Ana Paula Padrão garantem a volta de
provas já clássicas, como as caixas misteriosas,
o leilão e a confeitaria. Nas redes sociais, Ana
Paula afirmou que a edição será “raiz” e lembrará as primeiras, dando prioridade ao sabor.
No material de divulgação, Erick Jacquin
aparece dizendo que quer novidades, que

• Amanhã, a Netflix estreia o anime Vampiro no jardim
• Quarta-feira, é a vez de o suspense da Netflix Quem matou Sara? chegar à 3ª temporada
• Na quinta, o humor entra em cena com a estreia de Rodrigo Sant’anna: Cheguei!, na Netflix
• Sexta-feira tem a comédia Casal de fachada, no Star+
• O dia também será marcado pela ficção científica Night sky (Amazon Prime video),
com J.K. Simmons e Sissy Spacek

Liga
A cena que reuniu Almir Sater e Gabriel Sater em
Pantanal nesta semana foi emocionante. A delicada direção foi decisiva para criar a atmosfera de cumplicidade
entre os personagens Eugênio (Almir) e Trindade (Gabriel) numa
roda de viola. Pai e filho entregaram a emoção pelo olhar.

está de “saco cheio” de comer arroz. Fica a
torcida para que o risoto com filé abra espaço para soluções mais criativas — o tanto
quanto o figurino de Jacquin.
O real tempero do MasterChef são os
participantes. A temporada contará com 16
amadores de locais como Pirenópolis (GO),
São Luís (MA) e até da Grécia. A relação
completa você pode conferir no blog do
Próximo Capítulo. Agora, é lutar contra o
sono e torcer para que o chefe não marque
reunião para quarta de manhã!

E
FIQU
DE
O
OLH

Desliga
A coluna adora Marcos Mion e já elogiou o apresentador do Caldeirão e do Túnel do amor algumas
vezes. Mas não dá para ele continuar interferindo nos
números do quadro Caldeirola. Mion acaba tirando a atenção do
público com seus comentários. Parece síndrome de Faustão!

Cidade nossa

Por Paulo Pestana (Especial para o Correio)
papestana@uol.com.br

A

vida
voltando ao

normal
os poucos nós, sobreviventes, vamos
vendo a vida que a pandemia nos roubou nos últimos dois anos. À parte a
tragédia de amigos e queridos perdidos, um pedaço da existência de cada um ficou
em uma espécie de câmara criogênica, com
sentimentos e sensações suspensos, naqueles
dias em que ficamos tão estupefatos que não
medimos a gravidade de ficar sem liberdade de
fazer o que der na telha.
Era a ditadura do vírus, que devia servir de
exemplo para muita gente que fala tanta bobagem, em busca de um salvador, ou pior, de um
tutor para — num pensamento torto — tomar
conta da sua vida, naquela preguiça de quem
faz tudo para não ter que lutar por nada. O vírus
passou; as ideias de jerico não passam nunca.
Por causa do vírus, fiquei meses sem ir ao
estabelecimento do Silvio Ronaldo, o que privou
meu paladar do melhor sarapatel que se pode
sonhar, além de outras iguarias brutas como
mungunzá salgado, maxixe com nata, rabada,
costela e tudo o mais que nos entope as carótidas e enche a alma de satisfação.
Silvio finge que tenta ser politicamente correto ao oferecer um prato de salada em pedaços,
como uma pizza alta, mas só de folhas e algumas rodelas de tomates. Mas é só para enganar
o santo. Logo em seguida, traz a feijoada, com
muita orelha, pé, rabo de porco e pouco paio. E
tudo volta à harmonia, ainda mais que o acompanhamento é a cerveja mais gelada que se pode
encontrar, quase no ponto do congelamento, que
entorpece as papilas gustativas e rasga a goela.
A volta foi festejada. Uma abrideira, papo
curto porque o trabalho é muito, comida

A
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na mesa, a qualidade de sempre, o mesmo
ambiente. Mas quem era aquela gente toda? A
freguesia mudou. Mais engravatada de um lado,
mais descolada de outro, o estabelecimento se
transformou, mas por mérito do novo público
que descobriu o lugar, já que nada foi alterado,
nem mesmo as desconfortáveis cadeiras duplas
que exigem um fornido par de glúteos para
segurar a pressão no cóccix.
O lugar já foi bem mais acanhado. Não tinha
nem placa e a referência era a padaria que vendia material de construção na esquina superior
da comercial da 114 Norte. E tinha uma gama
curiosa de frequentadores. A conversa era controlada porque Silvio não gosta de confusão;
no primeiro sinal de polêmica, ele já interferia
— botou muito freguês para correr; mas os semvergonha sempre voltavam.
Mulher não ia porque só havia um banheiro, mas esperto como todo comerciante cearense — e há algum que não seja? — Silvio
logo notou que as esposas é quem tiravam
os maridos do bar. Depois de poucas horas,
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começava uma sinfonia de telefone convocando as caras metades para outro canto. Foi a
senha para a primeira reforma: a construção
de um banheiro feminino.
Foi o início da transformação, consolidada
com a sedução das crianças, atraídas pela
melhor batata frita que se pode comer, já que
ele se recusa a comprar o tubérculo cortado e
congelado; no mercado, seleciona as melhores batatas, descascadas na hora e fritas em
óleo fervendo, o que deixa o miolo cozido e o
exterior crocante.
Silvio é bem-humorado como um major endinheirado, mas cumpre muito bem o papel de
turrão, necessário para se administrar um local
que vende espíritos — que é como os chiques
chamam as bebidas alcoólicas. No dia em que
um sujeito puxou o violão para cantar, ele interviu: “Você aceita pedidos”. O boêmio aquiesceu: “Claro que sim”. Levou um bate-pronto:
“Então, para de cantar”.
Como se vê, é um lugar em que os casados
se sentem em casa.

Horóscopo

Por Oscar Quiroga

oscar@quiroga.net

Conexão maior
Data estelar: Lua Cheia de Escorpião é eclipsada.

Se tanto aprecias os alinhamentos, então precisas começar a apreciar os eclipses também, porque são verdadeiros
alinhamentos, sendo que o da madrugada de amanhã é a visão da sombra da Terra se projetando sobre a superfície
lunar. Um espetáculo cósmico. Porém, os antigos, cujas tradições serpenteiam no discurso astrológico e além desse, viam
os eclipses com desconfiança, projetando no ocultamento temporário o augúrio de que tudo daria errado. E até hoje em
dia esse discurso temeroso faz sucesso, porque esperar pelo pior ainda tem mais apelo à consciência humana do que o
contrário. Fato é que, com eclipse ou sem ele, a Lua Cheia deste momento é um alinhamento importante, que te brinda
com a oportunidade de cresceres além de tua personalidade, te conectando com a fonte da Vida.

Áries

21/3 a 20/4

Libra

23/9 a 22/10

Ainda que surjam sinais preocupantes,
continue confiando em seu taco, porque, não
se trata de seguir o que a lógica indica, mas
apostar no que as vísceras transmitem. Só
você conhece a natureza dessas sensações.

Este é um daqueles momentos em que o
cenário pelo qual sua alma transita pode
ser agradável ou desagradável, porque
se organiza ao redor das motivações que
orientarem seu comportamento. Desejos ou necessidades?

Touro

Escorpião

21/4 a 20/5

23/10 a 21/11

Nem tudo precisa ser difícil para ser bom,
mas a tradição do sofrimento é tão arraigada
no ser humano, que se distanciar dela dá a
impressão de se aventurar longe de casa,
onde não haveria proteção nem refúgio.

A solução é a mais difícil de ser posta em
prática, a união. A união pressupõe diferenças
marcantes, mas promove, mesmo assim,
que se chegue ao ponto indiscutível do bemcomum. Isso dá mais trabalho, mas é assim.

Gêmeos

Sagitário

21/5 a 20/6

22/11 a 21/12

Ainda que você tenha dificuldade de acompanhar
tudo que acontece, e que sua mente se veja
desafiada a manter a lucidez, quando tudo que
deseja é se retirar e ser esquecida, mesmo assim,
você avançará nesta parte do caminho.

As discussões ganham vida própria, parecem
acontecer através de humanos autômatos, que
imaginam defender seus próprios pontos de
vista, mas que, na verdade, só fazem é repetir
inconscientemente o que lhes dizem.

Câncer

Capricórnio

21/6 a 21/7

22/12 a 20/1

Parece uma conspiração, mas não há nenhuma
em andamento, o que acontece é o resultado
de terem se somado, ao longo do tempo,
procrastinações aparentemente inofensivas, mas
que, somadas, produzem o aqui e agora.

As coisas podem ser do seu jeito, sim, porém,
enquanto houver outras pessoas envolvidas,
elas também farão a demanda de ser do jeito
delas. Isso envolve uma longa e cansativa
negociação, em todos os níveis.

Leão

Aquário

22/7 a 22/8

21/1 a 19/2

Os desentendimentos provocam acusações
mútuas, mas, no íntimo, todas as pessoas
envolvidas são capazes de reconhecer suas
parcialidades e que, por isso, estão equivocadas.
Porém, quem tomará a iniciativa de mudar o tom?

Nem tanto ao céu nem tampouco tanto ao
inferno, há de se encontrar uma via média,
mais realista, para que a vida prossiga da
melhor maneira possível. Nem tudo é esforço
nem tudo é prazer, tudo é a vida.

Virgem

Peixes

23/8 a 22/9

Cuidado com a promoção de confrontos e
divisões, porque, apesar de encontrar eco
na maioria das pessoas, seus resultados são
negativos para todas elas. Evite se deixar
seduzir pelo confronto, que não vai lhe fazer bem.

20/2 a 20/3

A vitimização circula à solta nos
relacionamentos humanos, é a moeda de
troca mais utilizada na sociedade. Dá a
entender que devamos gostar mais de sofrer
do que viver em regozijo. Assim será até decidir diferente.

Crônica da Revista

O

embaixador
do Sertão
volta a

Brasília
uando um artista é capaz de emocionar o público, uma nova dimensão
se abre, ampliando a sua percepção do mundo, e essa experiência
merece atenção! Sempre que estou diante de
uma tela de Otoniel Fernandes algo desse tipo
acontece comigo, por isso estou radiante com
a possibilidade de convidar o amigo leitor a
experimentar também a sua arte.
As belíssimas obras de Otoniel estão expostas
no foyer do plenário da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, até 27 de maio.
Ele já realizou dezenas de exposições individuais pelo país, participando, também, de vários
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Por Maria Paula
mariapaula.df@dabr.com.br

salões nacionais de pinturas. A partir de 1996,
o artista começou a trabalhar exclusivamente
com exposições temáticas e pinturas ao ar livre,
tendo publicado, desde então, 15 livros de arte
com essas mostras. Entre suas obras temáticas,
destacam-se as exposições e os livros inspirados
na Guerra de Canudos, sob a ótica euclidiana;
no rio São Francisco, Velho Chico Ilustrado; na
Chapada dos Veadeiros, Atelier ao Ar Livre na
Chapada dos Veadeiros; na Serra da Capivara,
Impressões da Serra da Capivara; e outros.
Otoniel tem uma obra especialmente voltada
à preservação das paisagens, principalmente
o cerrado e a caatinga dos sertões brasileiros.
Optou por fazer exposições em inúmeras cidades do interior, longe dos circuitos culturais das
grandes cidades. Ele retrata nossos biomas com
tanta beleza que os amigos o apelidaram de
embaixador do sertão pela pintura!
Dedicou esse mais recente trabalho à área
tombada de Brasília, por considerá-la uma
“cidade natureza”, “cidade jardim”, rica em
cores, flores e passarinhos, além das gentes e dos monumentos... O leitor que tiver
a chance de ir conferir, certamente, vai me
agradecer pela dica.
Brasília está na altitude de mil metros, com
grandes planuras, em pleno cerrado, sob um
céu transparente, muito arborizada e florida,
como um grande e espaçoso jardim. É uma
cidade-parque colorida, iluminada, com amplas
áreas verdes que sempre serão cultuadas e com
projeto urbanístico e arquitetura geniais. Otoniel
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se apropria desses encantamentos de Brasília,
utilizando os seus espaços: praças, prédios,
monumentos tradicionais, margens do lago, gramados, espelhos d’água, sombras de árvores e
até proas de barcos como um local para pintar
ao ar livre, compondo suas obras com os ângulos e vistas que lhe aprazem.
Nessa exposição da CLDF, ele selecionou 40
pinturas de um total de 60, produzidas para
homenagear o 60° aniversário de Brasília. A
maioria delas, pintadas “in loco” e iniciadas em
2019, foram finalizadas neste ano e receberam
acabamento no ateliê do artista, durante o confinamento que cumpriu com a declaração da
pandemia, quando manteve a coleção guardada por dois anos. Às pinturas, Otoniel Fernandes
também acrescenta pássaros, flores e pessoas
em situações diversas (muitas vezes em “movimento”), detalhes que humanizam a paisagem
brasiliense. Suas telas destacam-se ainda pelo
colorido intenso à maneira do impressionismo.
Com a mostra na Câmara Legislativa, o
artista retoma as exposições presenciais, interrompidas durante a pandemia. Otoniel explorou os efeitos plásticos tradicionais que emocionam a todos numa pintura de paisagem:
luz, cor, dimensões, personagens, fauna e
flora. Tudo isso ele encontrou aqui, revelando
a nossa capital como um paraíso feito para a
vida, contemplação e bem-estar.
Que a retomada da cultura em sua plena
atividade presencial se consolide trazendo um
acalanto aos nossos corações.
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Centenários
no

mercado
de

editoria de arte

trabalho
A população idosa do Brasil
representa considerável
potência, mas não é
valorizada pela grande
maioria das empresas,
embora o Estatuto do Idoso
garanta o pleno exercício
da atividade profissional.
Exemplos de quem chegou
ou superou a marca de um
século de vida comprovam
que pendurar as chuteiras
não faz bem ao corpo e
também à mente. PÁGINAS 2 A 5

Empresas verdadeiramente antirracistas têm negros e negras em cargos de liderança
e planos bem fundamentados voltados para a diversidade, diz especialista.

PÁGINA 6 E 7
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MATURIDADE

Helio Montferre/Ipea

Lucas Sancho/Divulgação

Democratização da

sobrevivência
Resistência em contratar funcionários mais velhos pode ser equacionada
por meio de programas de educação continuada, diz especialista
» JÁDER REZENDE

P

essoas com 60 anos ou mais, consideradas idosas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) para
países em desenvolvimento, representam 22,6% da população do país,
de acordo com o último levantamento
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa força de trabalho
no mercado, no entanto, não é valorizada pela maioria das empresas, embora o Estatuto do Idoso garanta a essa
parcela o pleno exercício da atividade
profissional, respeitando suas condições
físicas, intelectuais e psíquicas, proibindo, ainda, a discriminação e a fixação
de limite máximo de idade, exceto por
exigência do cargo.
Para a pesquisadora Ana Amélia Camarano, coordenadora de estudos e pesquisas de igualdade de gênero, raça e gerações, da diretoria de Estudos e Políticas
Sociais (Disoc), do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), a grande

revolução observada hoje não deve ser
medida pela longevidade, mas pela “democratização da sobrevivência”.
“O que é novo é o fato de mais pessoas
estarem chegando a idades mais avançadas. Antes, viver muito era um privilégio
de poucos. Hoje, há mais expectativa devida, com qualidade e autonomia, para as
pessoas desempenharem as suas atividades”, diz.
O preconceito vigente por parte das
empresas em contratar funcionários mais
velhos, segundo ela, pode ser equacionado por meio de programas de educação
continuada, incentivo de trocas intergeracionais, instalações ergonômicas adequadas, estímulo ao treinamento e capacitação continuada. Além disso, ela aponta a
necessidade da implementação de políticas de transporte público. “As empresas
devem colaborar, não deixar apenas nas
mãos do Estado”, observa.
Além da experiência, a pesquisadora aponta como vantagens garantidas
na contratação de pessoas mais velhas a

possibilidade de maior responsabilidade
nas tarefas a serem executadas, a economia gerada com vales-transporte, o não
recolhimento de tributos, como seguridade social e a contribuição de apenas 2%
para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
Outra variável importante, segundo ela, é a ideia da maior experiência do
idoso se contrapor às novas tecnologias.
“Apesar da experiência profissional ser
maior em relação aos mais jovens, os chamados veteranos ainda apresentam mais
dificuldades de acompanhar as mudanças tecnológicas, sobretudo a parcela com
idade mais avançada, com educação mais
baixa. Daí a necessidade de treinamentos
específicos”, pondera.
Camarano reconhece que a legislação
brasileira garantiu avanços em relação às
políticas públicas de proteção ao idoso,
mas pondera que, na prática, a teoria é
bem outra. “Infelizmente, não há cumprimento das leis. O Estatuto do Idoso estabelece danos legais, mas é difícil

Ana Amélia Camarano:
“Hoje há mais expectativa de vida
com qualidade e autonomia”

criminalizar uma empresa”, afirma.
O trabalho informal observado entre
a população idosa também é destacado
por ela, que aponta as chamadas novas
ocupações, como motorista de aplicativos, uma das alternativas preferidas, principalmente entre aposentados.
Aos 75 anos, a atriz Ruth Guimarães
decidiu produzir e encenar espetáculos
sobre a velhice. Ela reconhece que os
avanços tecnológicos trouxeram comodidade para a maioria das pessoas, mas
admite que a adaptação aos tempos não é
tarefa nada fácil. “Dependo muito da tecnologia, mas essa ressignificação é bem
complicada, é outra lógica”, diz, observando que essa resistência não deve ser vista
como impedimento para qualquer possibilidade de trabalho.
“Os padrões mudaram. Hoje, as pessoas mais velhas não podem ser taxadas
de improdutivas. A ocupação, seja ela qual
for, é uma importante medicação, é imprescindível para potencializar a criatividade na velhice”, ensina.
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Mineiro de 104 anos ainda
trabalha com carteira assinada
Perto de emplacar 104 anos, o mineiro
José Bernardo da Silva é mais um exemplo
de perseverança e dedicação ao trabalho.
Semi-alfabetizado, ele é, provavelmente
a pessoa mais velha no Brasil a trabalhar
com carteira assinada. A mulher dele, Rosa
Felipe, não gozou da mesma longevidade.
Viveu menos da metade do tempo que o
marido, falecendo aos 50. Entre os 13 filhos
do casal, seis morreram. Mesmo recebendo
a visita dos parentes pelo menos uma vez
por ano, não tem ideia de quantos netos
tem, ou se tem algum bisneto.
Na infância, José Bernardo ajudava
os pais na lavoura e o primeiro emprego
formal veio em 1970, na Sociedade Brasileira de Eletricidade, em sua cidade natal,
Cachoeira de Minas, município vizinho a
Pouso Alegre, no Sul de Minas. Mais tarde, passou a fazer bicos como servente
de pedreiro e na varrição de ruas. Há 14
anos voltou a ter a carteira assinada, desta vez em um supermercado de Pouso
Alegre, como auxiliar de serviços gerais,
função que desempenha até hoje.
Mesmo tendo vivenciado mudanças
na política e os avanços tecnológicos em
mais de um século, ele diz preferir mesmo
assistir a um bom jogo de futebol pela tevê, embora não torça para nenhum time.
“A situação do país nunca esteve tão difícil,
pelo menos para quem trabalha duro pra
sobreviver. Está tudo muito caro. Por isso,
prefiro o futebol, mas os jogadores de hoje
também não estão com essa bola toda. Só
gostam de correr, derrubar os outros e cair
e isso, para mim, não serve. Mesmo assim,
me divirto um pouco. Depois, vou varrer o
terreiro, que me dá mais prazer”, diz.
O gerente geral do supermercado, Carlos Magno Fonseca, conta que, no início,
“Vô Bernardo”, como é carinhosamente

chamado por todos, ia e voltava a pé do trabalho todos os dias, rotina que durou cerca de um ano. Percorria nada menos que
24km, por dia. “Observamos que ele está
com saúde, mas não queremos abusar. Por
isso, garantimos transporte para que ele
chegue em casa com segurança. Além disso, ele se ocupa de serviços mais leves, como
organizar os carrinhos. De vez em quando,
ele teima em varrer o passeio”, conta.
Ainda segundo Fonseca, Vô Bernardo é
determinado, pontualíssimo, e raramente
falta ao trabalho. “Ele quer sempre estar presente, executando as suas tarefas. Até quando tem direito a férias não quer se afastar. Aí,
sim, dá um certo trabalho”, revela.

Companheirismo
Responsável pelo setor de recursos humanos da empresa, Renata Aparecida do
Prado é mais uma a atestar a simpatia e o
companheirismo do idoso. Ela conta que
Vô Bernardo está sempre bem disposto e
adora contar “causos” de sua infância e da
época em que trabalhava na companhia
de energia. “A que ele mais lembra é a de
quando sofreu um grave acidente, sobrevivendo a um ferimento na barriga com ferro
quente. Diz que doeu muito e mostra a cicatriz como se fosse um troféu.”
Renata foi incumbida de acompanhar
Vô Bernardo ao médico em suas consultas
rotineiras e quando ele se sente mais debilitado. “Volta e meia ele reclama de dor nas
pernas, mas os exames nunca revelaram
nada mais grave”, diz, completando que,
entre os funcionários, ele se destaca como o
mais gentil, sempre pronto a servir. “Bate o
ponto religiosamente às 7h e volta para casa
às 14h, mas sempre depois de cumprir sua
rotina de trabalho.”

José Bernardo: "Trabalhando a gente tem o dinheirinho, principalmente
para os remédios, que estão cada vez mais caros"
O gerente da loja onde Vô Bernardo trabalha, José Eduardo Cabral, afirma que a dedicação do ancião é um grande estímulo para todos os funcionários. “Conheço ele há 13
anos. É um grande exemplo de vida. Não tem
como classificar sua determinação e vontade
de sempre produzir algo útil.” Aos 65 anos,
Cabral confessa não ter o mesmo projeto, o
de trabalhar a vida toda. “Não vou aguentar
chegar lá. Expectativa nenhuma”, brinca.

Patrimônio
Para Vô Bernardo, o trabalho é seu
principal patrimônio. “É o que tenho de
mais importante na vida, pois me ajuda
a complementar a aposentadoria. Trabalhando, a gente tem o dinheirinho para
comprar as coisas para comer, beber, vestir
e, principalmente, para os remédios que
estão cada vez mais caros”, diz. “Eu gosto
de trabalhar, de estar no meio do pessoal.
A gente se diverte um pouco. E depois,
gosto muito de fazer o que faço”, afirma.
A aposentadoria de R$ 1.100, revela,
não é suficiente para bancar os medicamentos. “O salário do supermercado
é que me ajuda a sobreviver. Tento até

passear um pouquinho, mas nunca longe de casa”, lamenta. Conhecer o mar,
para ele, seria a realização de um sonho.
“Tenho vontade de ir a uma praia bonita, nem que fosse no Espírito Santo. Com
uma companheira boa seria melhor ainda. Fico imaginando ver toda aquela água
que suspende, vem e volta”, sonha.
Vô Bernardo admite que o cuidado excessivo com a alimentação nunca foi seu
forte, “mesmo depois de velho”. “Gosto de
arroz, feijão e macarrão. Uma carne bem
gordinha de porco eu também gosto. Por isso, nunca perco uma boa festa de São João,
São Pedro e também uma Folia de Reis,
mas só gosto de ver. Tudo tem seu tempo.”
Sobre e ainda ter disposição para encarar o batente, afirma, sem pestanejar:
“Não morri”. Sobre a morte, também não
titubeia: “Não tenho medo dela. Não sabemos o dia e nem a hora. Tenho medo,
sim, de morrer matado, andando na estrada e de repente aparece um ladrão e
mata a gente para roubar”, diz. Até o fechamento desta edição, o Ministério do
Trabalho não confirmou se Vô Bernardo
é, de fato, a pessoa mais velha no país a
trabalhar com carteira assinada.

Mulher de fibra
Instagram/Reprodução

O Canadá também tem seu
exemplo de longevidade e força de
trabalho. Aos 101 anos, a ex-prefeita de Mississauga, cidade da
província canadense de Ontário,
Hazel McCallion, foi renomeada
para o conselho de administração
da Greater Toronto Airports Authority (GTAA). Mais velha prefeita da história canadense, ela foi
nomeada pela primeira vez para
a função em 2017. Sua determinação em sempre continuar na ativa
rendeu-lhe o apelido de “Furacão
Hazel”. Recentemente, MCCallion
foi reconduzida ao cargo, para um
mandato de três anos.

“Estou satisfeito que a senhora McCallion aceitou continuar a
servir a autoridade aeroportuária da Grande Toronto”, disse o
ministro dos Transportes do Canadá, Osmar Alghabra, em um

comunicado. “Ela dedicou mais
de 40 anos de serviço à sua comunidade e continua a desempenhar um papel importante na
supervisão e orientação do maior
aeroporto do Canadá. Desejo-lhe
todo o sucesso, pois ela continua a
servir o setor de transporte.”
Desde que deixou o gabinete
do prefeito, McCallion permaneceu ativa em várias funções. Em
março deste ano, ela foi nomeada
conselheira especial da Universidade de Toronto e chanceler do
Sheridan College. Além dessas
homenagens, ela inspirou o nome
de um time de beisebol.

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E
A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA POLÍCIA
CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS (POLC/AL)
Edital n.º 1 POLC/AL, de 27 de abril de 2022
Inscrições
somente
via
internet,
no
endereço
eletrônico
www.cebraspe.org.br/concursos/POLC_AL_22 no período entre 10 horas do
dia 16 de maio de 2022 e 18 horas do dia 24 de junho de 2022, observado o
horário oficial de Brasília/DF.
Taxa de inscrição: nível médio R$ 95,00 e nível superior R$ 200,00.
Cargos: Papiloscopista, Perito Criminal (diversas áreas), Perito Médico-Legista
e Perito Odontolegista, de nível superior, e Auxiliar de Perícia e Técnico Forense,
de nível médio.
Vagas e cadastro de reserva: 242.
Remuneração: entre R$ 2.760,83 e R$ 9.646,81, a depender do cargo.
Informações: (61) 3448-0100/ www.cebraspe.org.br/concursos/POLC_AL_22.

4 • Trabalho & Formação • Brasília, domingo, 15 de maio de 2022 • CORREIO BRAZILIENSE

EXPERIÊNCIA
Aos 100 anos,
o catarinense Walter
Orthmann é o mais
velho funcionário em
atividade na mesma
empresa no planeta

“O trabalho me
mantém vivo”
Divulgação

» JÁDER REZENDE

E

xemplo de perseverança,
otimismo e dedicação ao
trabalho, aos 100 anos
recém-emplacados, o gerente
de vendas Walter Orthmann é a
pessoa com a mais longa carreira
do mundo no mesmo local, figurando três vezes seguidas no Guinness Book pela façanha. Há 84 anos
ele bate o ponto na RenauxView,
em Brusque, no Vale do Itajaí, uma
das primeiras fábricas de tecido de
Santa Catarina, onde sempre cumpriu religiosamente o expediente.
Embora tenha se aposentado
há 44 anos, Seu Walter afirma não
conceber a ideia de pendurar as
chuteiras, e sempre inventa alguma coisa para fazer. Ele figurou
pela primeira vez no Guinness
Book em 2008 e, 10 anos depois,
pela segunda, quando comemorou 80 anos de empresa e 95 de
idade. O profissional mais dedicado da empresa em oito décadas
começou a trabalhar ainda garoto, aos 15 anos, como auxiliar de
expedição. Antes, até os 12 anos,
trabalhou na roça, plantando aipim, e andava 5 quilômetros todos os dias para ir à escola. Na
empresa, foi promovido a office-boy, assistente administrativo
e gerente de vendas, função que
ocupa até hoje.
Atualmente não viaja mais,
mas desbravou todo o país de
carro, ônibus e avião, visitando
clientes de todas as regiões. Seu
carisma é tão grande que, até hoje,
muitos dos negócios só são fechados se o atendimento for feito por
ele. “É uma pessoa muito motivadora, verifica o faturamento diário,
cobra resultados, fica instigando
o pessoal a cumprir as metas, dar
o melhor de si”, diz o diretor de
marketing da empresa, Roberto
Sander, 55. “É um exemplo de vitalidade para todos nós”, completa.

Seu Walter viveu e acompanhou muitas mudanças durante
todos esses anos. Recebeu salário em nove moedas diferentes,
viu a empresa se modernizar e
mudar de nome e de diretoria.
Ele revela que, em 2006, quando
novos investidores, liderados por
Armando Hess de Souza, assumiram o controle da companhia, ficou um pouco preocupado, visto
que já tinha 68 anos de carreira
e a nova direção possivelmente
não “iria querer uma pessoa velha na equipe”.
Mas foi com surpresa e alegria que ouviu do novo presidente a intenção de renovar seu
contrato por mais 15 anos, “com
cláusula de prorrogação”. “Em
2021, venceram-se os 15 anos e
Walter se manteve firme e forte
como um profissional de destaque”, declara Souza. “Trabalhar
com Seu Walter é uma dádiva, é
uma pessoa que tem a imensa
capacidade de manter-se atualizada nesse mundo de constantes
transformações.”
“Hoje, me sinto mais vivo e
feliz do que nunca. Os 100 anos
vieram tão rápido que nem senti. Me sinto muito bem de saúde.
Meio tortinho, mas isso é normal
para quem chega nessa idade”,
ressalta Walter ao Correio, pontuando que o que mais chamou
sua atenção em toda sua trajetória na empresa foi a adaptação às
novas tecnologias. “Comecei como simples operário, mas sempre aprendendo cada vez mais,
sempre olhando para frente. Para
mim, a tecnologia foi a grande
novidade. Me adaptei com tudo.
Fui aprendendo as coisas aqui
mesmo na empresa”, diz, se gabando de estar craque em todos
os comandos do tablet, que só
usa durante o expediente. “É só
para o trabalho, nada mais. Nem
levo para casa”, afirma.
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Seu Walter comemora os 100 anos de vida cercado pela família e, em outro momento, discursa durante uma das várias cerimônia em sua homenagem

Correio destacou vinda de Seu Walter a Brasília
» *JÁDER REZENDE
Ao completar 96 anos, Walter Orthmann foi capa do caderno Trabalho&Formação Profissional do Correio Braziliense,
em sua edição de 19 de agosto de 2018,
quando esteve em Brasília para receber a
mais alta honraria da Justiça do Trabalho.
Na ocasião, o gerente comercial figurava pela primeira vez no Guinness World
Records como a pessoa que atuou por
mais tempo na mesma instituição. Em
Brasília, o catarinense de Brusque recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (OMJT), do Tribunal
Superior do Trabalho (TST). A honraria é
entregue a personalidades que se destacaram no mundo das profissões.

Firme e forte
Além de profissional dedicado,
Seu Walter é também esposo, pai de
oito filhos, avô de oito netos e, de quebra, paparica, nas horas vagas, os quatro bisnetos. Sobretudo, é um homem
que se cuida. Nos dias úteis, ele segue
com seu velho Honda HLD para o trabalho, onde chega, pontualmente, às
8 horas. Depois, sai para almoçar às
11h30 e volta para casa às 17 horas.
Ele se gaba de estar com a saúde
nos trinques, fazer check-up de quatro em quatro meses “para ver o movimento do corpo”, e só usa óculos para
ler de perto. Além disso, lê jornais do
dia e se diverte ouvindo e dançando
xote, valsa e marchinha. “Essas músicas de hoje não são muito boas. Gosto
mesmo é das canções de Agnaldo Timóteo e Moacir Franco”, diz. Desportista, conta ainda que sempre foi craque em futebol, handebol e boliche,
uma das grandes paixões de sua vida.

Seu Walter se emocionou ao ser
aplaudido. Ele recebeu a medalha das
mãos do então ministro Aloysio Corrêa
da Veiga. “Foi uma homenagem lindíssima. Emocionou não só a mim, mas a
todos. Valeu a pena vir para Brasília por
isso. Não imaginava que seria tão bonito.
Eu nunca vou esquecer”, declarou.
Sempre simpático e bem-humorado,
Seu Walter garantiu que continuaria a bater o próprio recorde. “Enquanto eu tiver
saúde, continuarei trabalhando”, disse.
A então ministra do TST Kátia Magalhães Arruda destacou que a história de
Seu Walter deixa uma boa mensagem.
“No mundo do trabalho, tão precarizado, é incomum que um trabalhador passe
tanto tempo ligado à mesma empresa. Foi

emocionante ele, com 96 anos vir, para cá
com tanto vigor”, afirmou. “Esta é a maior
homenagem que a Justiça do Trabalho
pode dar a uma pessoa. Foi muito bonito
ele receber a medalha e acho até que ele
foi o mais aplaudido”, completou.
À época, Seu Walter veio a Brasília
acompanhado da esposa, Lúcia Helena.
“Me sinto felicíssima. Nunca poderia imaginar que ele um dia seria homenageado
desta maneira. O Walter merece tudo isso porque sempre foi muito trabalhador,
não tem preguiça. Todo dia, ele levanta,
faz exercícios de alongamento, se arruma,
toma café e vai trabalhar, a rotina é essa.
Eu nem sei dizer como ele está se sentindo, mas parece que ele rejuvenesceu ao
receber essa comenda”, comemorou.

Para manter a saúde “sempre em
cima”, ensina, dorme bem, evita estresse, sal, açúcar, frituras e refrigerantes. Mas não abre mão de uma
taça de vinho seco no almoço. “Nunca tomei um porre na vida, assim
como jamais coloquei um cigarro
na boca. Ganho muitas garrafas de
bebidas, como uísque, licor, champanhe, mas fica tudo guardado, envelhecendo, na despensa.”
O bisavô de Seu Walter, Friedrich Orthmann, nasceu na Prússia
Renana e veio para o Brasil em 1860,
se fixando em Guabiruba, vizinha a
Brusque. Em junho de 1946, Seu Walter casou com Alice Koschnik, com
quem teve 5 filhos, Sueli, Rosemari,
Marli, Valmir e Valter Roberto. Em
1977, ficou viúvo e, em 1980, casouse novamente, desta vez com Lucia
Helena Valle, 32 anos mais jovem.
Nessa longa estrada da vida,
recebeu diversas honrarias de diferentes entidades. Quando a

empresa completou 70 anos, foi
homenageado pela Associação
Empresarial de Brusque. Em 2013,
recebeu a Ordem do Mérito Industrial e Sindical da Federação
das Indústrias do Estado de Santa
Catarina (Fiesc) pelos seus 75 anos
de trabalho na RenauxView e uma
homenagem da Câmara Municipal
de Brusque. Em 2018, foi condecorado pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Brusque e também pelo
Tribunal Superior do Trabalho com
a comenda da ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, em Brasília.
Perguntado se pretende voltar
a visitar a capital federal, respondeu, sem titubear: “Já fui muito,
até gosto, mas hoje prefiro ficar
em casa. Adorei conhecer o Palácio do Planalto, mas achei o aeroporto muito confuso. A cidade é
muito organizada, mas tinha que
ser bonita mesmo, bem feita, tudo
joia. Afinal, é aí que vivem os que

decidem os rumos do país”, diz.
Seu Walter confessa que prefere não votar nas eleições “para não
ter a consciência pesada se errar de
candidato”. “Acompanho a política
e sei que é importante para todos,
mas o Brasil precisa de gente boa,
que queira trabalhar, não fique gastando à toa. Não só o presidente,
mas governadores, prefeitos, tudo
deve ser melhorado. Precisamos de
gente de confiança”, diz.
O conselho para quem pretende
chegar aos 100 lúcido e feliz, além da
alimentação correta e nada de vícios,
é “jamais abrir mão da honestidade
e trabalhar onde se gosta e se sente
bem”. “É tão gostoso começar pequenininho e ir subindo aos poucos”, diz.
“Se você não tem um motivo para se
levantar da cama, vai ficar dormindo.
Infelizmente, todos os meus amigos
que se aposentaram e pararam de
trabalhar, já morreram. É o trabalho
que nos mantêm vivos”, afirma.
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ão queremos mais esperar”, responde Tom Mendes (foto)
quando questionado sobre a presença de negros e negras em
cargos de liderança. O diretor financeiro-administrativo do
Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) avalia que há uma
maior abertura, por parte das organizações, para diversificar os quadros —
muito pressionadas por questões internacionais, como os desdobramentos
nos mercados do movimento Vidas Negras Importam. Porém, enfatiza que
ainda são grandes as resistências para diversificar esses espaços de poder.
Entre as saídas indicadas para “quebrar os paradigmas” estão sensibilizar os
funcionários para questões ligadas à temática racial e fazer com que essa pauta
tenha lugar garantido na mesa de “todo o CEO”. Essas são algumas das atividades
desenvolvidas, há seis anos, pelo ID-Br com empresas parceiras de setores diversos.
Tom contou à coluna o que fizeram e o que aprenderam nessa caminhada.

Quais são critérios considerados pelo
instituto para dizer que uma empresa
é antirracista?
Falamos em empresas que estão
em uma jornada antirracista. Essas
empresas têm metas, métricas, investimento e prazos voltados para a pauta racial. Ou seja, elas têm que saber
o seu cenário atual, entender aonde
querem chegar, avaliar o tempo inteiro como têm atuado nesse propósito,
se estão dentro do previsto e investirem na mudança. Não existe diversidade e inclusão, não existe uma jornada antirracista, se você não investe
dinheiro nisso. Quando as empresas
falam em compliance, em processos,
elas investem. Mas quando se fala em
diversidade racial, é sempre um grande empecilho, é sempre com pouco
investimento, com improviso. Esse panorama está mudando um pouco, mas
tem muito a melhorar. Pensando em
questões mais práticas, é preciso, por
exemplo, ter lideranças engajadas na
pauta racial. Quando falo de lideranças, falo em alta cúpula. Hoje, há uma
conversa, ainda bem inicial, sobre a
participação de negros em cargos de
conselho, o que é quase nulo aqui no
Brasil. Além disso, é preciso treinar os

69%

funcionários, de ponta a ponta, para
as questões ligadas à diversidade. Todos precisam estar sensibilizados.

O negro que chega aos cargos de poder,
de poder de caneta, não pode ser mais
exceção. Hoje, a pauta racial tem que estar
na mesa de todo o CEO do Brasil

Premiação
No próximo dia 28, o instituto divulgará os vencedores da quinta edição
do prêmio Sim à Igualdade Racial. A iniciativa reconhece pessoas,
empresas, iniciativas e organizações com atuações de destaque
considerando três pilares: cultura, educação e empregabilidade. A
cerimônia será transmitida no canal do ID_BR no YouTube, às 18h.

Os programas afirmativos de
trainee podem, de fato, ajudar
nessa construção de uma cultura
empresarial menos racista?
Essa é uma questão delicada.
Quando falamos de políticas ou programas destinados a pessoas pobres,
muito vulneráveis, tem um apelo muito grande por parte dos empresários.
Geralmente, essas ações têm a intenção de tirar uma pessoa de uma situação ruim para uma menos pior. Atuar
nesse lugar da pobreza é bacana, claro, mas tem um limite. Essa pessoa
que foi ajudada, provavelmente, não
entrará na empresa de quem a ajudou. Quando se fala em programa de
trainee, é diferente. A Magazine Luiza,
por exemplo, selecionou 19 pessoas
que podem transformar a própria vida ficando ou não na empresa. Há um
negro em um posto de liderança que
vai ter acesso a lazer, terapia, cultura, vai melhorar a moradia, a vida dos
pais, dos filhos, dos netos. Ou seja,
há uma quebra de paradigmas. Esses
trainees começam também a disputar
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» CULTURA

espaços de poder, a se destacar em um
Brasil racista. Para alguns, quando essas iniciativas crescem, elas passam a
ser um problema. Os programas são
maravilhosos, mas acho que, em algum momento, eles podem encontrar
resistência inclusive por parte de pessoas, de empresários, que os apoiaram
inicialmente.

SEMPRE ELZA

Como se preparar para isso?
É um desafio, vamos precisar de
muitas forças. A gente precisa da força
do entretenimento, da comunicação e
da educação para reverberar os casos
de pessoas negras em postos de lideranças, no sentido de normalizar essa
condição. O negro que chega aos cargos de poder, de poder de caneta, não
pode ser mais exceção. Hoje, a pauta
racial tem que estar na mesa de todo o
CEO do Brasil.
Na mesa de quem pode recrutar,
também..
Sim. Para cargos de liderança,
geralmente, não há processo seletivo, são indicações. Uma pergunta
que sempre faço para as pessoas é:
“Se você fosse uma pessoa não negra ocupando um cargo de liderança
e tivesse que escolher alguém para te
substituir ou ser um par, quem você
escolheria?” A nossa tendência é indicar alguém de confiança, do ciclo de
amizades. Aí, eu pergunto também:
“Mas qual é a cor dos seus amigos?
Quem você convida para ir à festa
de aniversário dos seus filhos?” Essas nuances são as piores de serem
enfrentadas. Tem uma projeção feita
pelo Instituto Ethos indicando que
vai demorar 150 anos para igualarmos o número de executivos negros e
brancos no Brasil. Temos que encurtar esse período, e o papel do ID_BR
é isso. A cada ano, andar 10, 15 anos.
Não queremos mais esperar.
E no caso de cargos menos gerenciais?
Nas seleções, sabemos quem foi
privilegiado, quem teve que trabalhar e
estudar ao mesmo tempo, quem fez intercâmbio com 12 anos de idade. Ainda têm a questão de vincular negros e
negras a determinadas profissões e o
entendimento generalizado que somos
inferiores intelectulamente. Esses vieses fazem parte da seleção de emprego,
que, na maioria dos casos, é feita por
pessoas brancas. Não importa o quanto
você é qualificado, sempre encontram
um problema que não está no seu currículo. O grande objetivo do instituto é
romper isso. Queremos gerar investimentos e oportunidades.

» SIM ÀS COTAS

UNE FINALIZA CLIPE
A União Nacional dos Estudantes (Une) segue firme na campanha em prol da manutenção das cotas nas universidades federais,
lançada em março. Mês que vem será divulgado o clipe Cotas abrem
portas, gravado na Universidade de São Paulo (USP) com estudantes,
integrantes do movimento negro, indígenas e populares. “Queremos
impactar a sociedade para lutar e comemorar as cotas, essa política
pública que tem garantido a popularização da universidade. Quem
ganha com as cotas é o Brasil”, diz Bruna Brelaz, presidente da UNE,
que participou das gravações (foto). Também estão previstos debates
em universidades e o mapeamento da postura de parlamentares no
Congresso Nacional quanto à revisão da lei, com validade até agosto.

AUXÍLIO PERMANÊNCIA NA UFF
A Universidade Federal Fluminense (UFF) vai conceder uma ajuda
financeira a aprovados, no primeiro semestre deste ano, pelo sistema
de cotas que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ao todo, 1.100 graduandos deverão ser beneficiados, ainda neste
mês, com um auxílio único de R$ 500. “O nosso objetivo, mais do que
nunca, é possibilitar a permanência do estudante no ensino superior
e contribuir para a redução das taxas de evasão e retenção na universidade”, enfatizou, em comunicado, Leonardo Vargas, pró-reitor
de Assuntos Estudantis da instituição de ensino.

Que Elza Soares é
eterna, não há dúvidas. E
não faltam motivos para
reforçar a potência dessa
brasileira. No último dia
26, o documentário Elza
infinita foi premiado no
tradicional New York Festivals TV & Film Awards.
Dirigido por Erika Candido
Daryan Dornelles/Divulgação
e Natara Ney, da Kilomba
Produções, o filme recebeu o troféu de prata na categoria documentário/biografia. Quatro dias antes, chegava às plataformas digitais um single póstumo da cantora — uma versão inédita de Meu
guri gravada no Theatro Municipal de São Paulo, dois dias antes
de sua morte. A música de Chico Buarque faz parte do disco e DVD
Elza ao vivo no Municipal, que foi lançado na última sexta-feira.

» PARTICIPE

Bruno Batista

TOP CUFA DF
Estão abertas até o
próximo dia 26 as inscrições para o concurso de
moda da Central Única
das Favelas (Cufa) do Distrito Federal. A sexta edição é aberta a jovens com 15 a 29 anos, residentes em favelas e/ou
comunidades do DF e do Entorno. Os interessados devem acessar
o site https://topcufadf.com.br e escolher entre as categorias
fashion, direcionada para passarelas, ou street style, voltada para
outras áreas como a publicidade. A final do evento Top Cufa DF
está prevista para o fim de junho, com atrações musicais, feira de
produtos e serviços de beleza, estética, moda e turismo.

» EDUCAÇÃO

DESAPRENDENDO O RACISMO
A roda de conversa começa de forma provocativa: “Por que temos cores de
pele diferentes?”. Ao longo de uma hora, usando vídeos, desenhos infantis, campanhas de conscientização e as próprias vivências, o professor André Lúcio Bento
ajuda jovens a compreenderem que o racismo é uma ideologia e uma prática que
se aprende culturalmente. “A ideia é fazer com que os alunos percebam que certos
comportamentos, palavras e brincadeiras têm fundo discriminatório do ponto de
vista racial; e que tudo isso é fruto de aprendizagens”, diz. Um dos encontros ocorreu, no último dia 2, no Centro de Ensino Fundamental 4 de Brasília, na Asa Sul
(foto). A próxima edição das “Aulas para entender e desaprender o racismo” ocorrerá na próxima quarta-feira, no Centro de Ensino Fundamental 3 de Brazlândia.
Amanhã, às 8h30 e às 13h30, André Lúcio comanda, no Centro Interescolar de
Línguas do Gama, uma conversa com professores e professoras da cidade sobre
os baobás, a tradicional árvore africana que tem exemplares espalhados pelo
DF, também em uma perspectiva antirracista. Que venham novos bate-papos!

Quer contribuir? A fim de sugerir histórias, casos ou temas a serem retratados na coluna Pretos no Topo, escreva para trabalho.df@dabr.com.br
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» Pós-doutorado

Quer estudar em Israel?
a iniciativa Ciência Pioneira, apoiada pela família moll, o Instituto d’Or de Pesquisa e ensino (IdOr) e o Instituto Weizmann de
Ciências de Israel (WIs), anunciam a abertura das inscrições para 15
bolsas de estudos de pós-doutorado para pesquisadores brasileiros.
O edital faz parte do programa “Weizmann / IdOr Pioneer science
Fellows” que tem como proposta promover o treinamento avançado
de jovens cientistas brasileiros no exterior, e trazê-los de volta ao
Brasil para acelerar o desenvolvimento de Ciência inovadora e da
mais alta qualidade no país. as inscrições podem ser feitas por meio
desse site bit.ly/3yuG3t3.

» samsung

CIdadanIa COrPOratIva
a samsung abre inscrições para a 9ª edição brasileira do solve
For tomorrow. O programa estimula alunos e professores da rede
pública de ensino a desenvolverem soluções para demandas locais
usando a abordagem stem (sigla em inglês para Ciências, tecnologia, engenharia e matemática). Para o solve For tomorrow, podem
ser inscritos grupos de três a cinco estudantes com um professor
orientador que esteja lecionando para alunos da equipe em disciplinas relacionadas a Ciências da natureza ou da matemática e
suas tecnologias. as inscrições devem ser realizadas pelo professor
orientador por meio do site respostasparaoamanha.com.br ou pelo
aplicativo do programa até o dia 30 de junho.

» senac

CursOs PrOFIssIOnalIzantes
O senac-dF lança novo edital do Programa senac de Gratuidade
(PsG), com mais de três mil vagas para 72 cursos profissionalizantes
gratuitos. entre as áreas ofertadas estão moda, beleza, gastronomia,
administração, tecnologia da informação. O prazo para inscrição vai até
26 de maio, ou se as vagas forem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o site www.df.senac.br/inscricao-psg, ter renda familiar
per capita de até dois salários mínimos, escolaridade exigida e não ter
evadido ou desistido de outro curso PsG. as aulas ocorrerão no modelo
híbrido, sendo obrigatório comparecer presencialmente na primeira
aula. O resultado da classificação será divulgado até às 23h, de 15 de
junho, no site do senac-dF.

» escola salesiana Brasília

FOrmaçãO COm
FOCO em PrOjetOs
nos dias 27 e 28 de maio, a escola salesiana Brasília (esB) e GPjr
realizarão a primeira edição do evento Projetizando: Formação de Professores. docentes da educação básica e ensino superior, gestores e
interessados em educação por projeto terão a oportunidade de participar da formação, que ocorrerá na própria esB, em parceria com o
sindicato dos estabelecimentos Particulares de ensino do dF - sinepe/
dF (sHIGs 702, Bloco a, asa sul). O Projetizando será presencial, na
temática Gerenciamento de Projetos, com divisão em três etapas: palestras, roda de conversa e oficinas, com intuito de incentivar professores
com pensamentos, ferramentas e técnicas em projetos, afim de estimular a aplicação no gerenciamento, desde o planejamento à execução,
de aulas e iniciativas. na sexta (27), serão ministradas palestras interativas; já no sábado seguinte (28), serão ofertadas oficinas em sala de
aula, para melhor entendimento na prática. Os participantes receberão
certificado após participar da formação. Para conferir a programação e
fazer a inscrição, acesse este link:bit.ly/gpjr-projetizando.

Lista de concursos
nesta semana, o caderno trabalho & Formação Profissional preparou lista com 126 concursos e 13.811 vagas, além de
cadastro reserva. no distrito Federal, há sete concursos abertos com 538 vagas. Para o Centro-Oeste, há dez seleções abertas
com 2.998 oportunidades. nos conselhos regionais, há oito concursos com 97 postos vagos. entre os nacionais, há quatro
certames abertos para 1.987 oportunidades. Há ainda 45 seleções para outras regiões com 8.077 vagas. nas universidades
federais, são nove processos seletivos e 41 oportunidades. Há seis concursos nos institutos federais, com 73 vagas.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL
instituto Federal de educaÇÃo,
ciÊncia e tecnologia de Brasília (iFB)
Inscrições até 22 de maio pelo e-mail: ctag.
protocolo@ifb.edu.br. Concurso com uma vaga
para professor substituto de eletrônica. salários:
entre r$ 3.588,85 a r$ 6.289,21. taxa: gratuito.
secretaria de saÚde do distrito
Federal (ses-dF)
Inscrições até 23 de maio pelo site: www.ibfc.
org.br. Concurso com 381 vagas para cirurgião
dentista (50), enfermeiro (101), médico (230).
salários: entre r$ 3.055 e r$ 12.654. taxa: entre
r$ 90 e r$ 130.
Procuradoria geral do distrito
Federal (PgdF)
Inscrições até 19 de maio pelo site www.cebraspe.
org.br/concursos/pg_df_22_procurador. Concurso com 65 vagas para procurador. salários: r$
22.589,59. taxa: r$ 240.
agÊncia reguladora de Águas,
energia e saneamento do distrito
Federal (adasa-dF)
Inscrições de 31 de maio a 17 de julho pelo site www.
iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=c5b3a087. Concurso com 25 vagas para regulador de
serviços públicos - gestão e regulação (6); regulador
de serviços públicos - engenharia civil (2); regulador
de serviços públicos - engenharia ambiental e sanitária (2); regulador de serviços públicos - geologia
(2); regulador de serviços públicos - economia (2);
regulador de serviços públicos - contabilidade (1);
regulador de serviços público - engenharia elétrica
(2); regulador de serviços públicos - tecnologia da
informação e comunicação (1); técnico de regulação
de serviços públicos (7). salário: entre r$ r$ 4.300 e
r$ 10.000. taxa: r$ 65.
uniVersidade de Brasília (unB)
Inscrições até 24 de maio pelo site sig.unb.br/
sigrh/public/home.jsf. Concurso com uma vaga
para professor substituto na área de química.
salário: r$ r$ 5.831,21. taxa: r$ não há.
uniVersidade de Brasília (unB)
Inscrições até 31 de agosto pelo site inscricaoprofvisitante.unb.br/index.php?inscricao=login.
Concurso com 40 vagas para professor visitante.
salário: r$ 16.591,91. taxa: r$ não há.
Polícia ciVil do distrito Federal
(Pc-dF)
Inscrições de 18 de agosto até 8 de setembro
no site: www.cebraspe.org.br/concursos/
pc_df_20_agente. Concurso com 600 vagas para
o cargo de agente de polícia. salário: r$ 8.698,78.
taxa: não informada ainda.

NACIONAIS
eXÉrcito Brasileiro - escola
PreParatória de cadetes do eXÉrcito
(esPcex)

nos locais estabelecidos no edital para cada
região. Concurso com 359 vagas para brigadista (280); chefe de esquadrão (47); chefe
de brigada (19); supervisor de brigadas (13).
salário: entre r$ 1.212 e r$ 4.848. taxa: não
informada. edital nº 7/2022: bit.ly/3LoOHNn.
edital 8º/2022: bit.ly/37RgrM4.
instituto Brasileiro do meio amBiente
e dos recursos naturais renoVÁVeis
(iBama)
Inscrições até 1 de julho pelo site: bit.ly/3jQEOvK. Concurso com 1.143 vagas para brigadista
- prevenção e combate de incêndios florestais
(898), chefe de esquadrão (152), chefe de brigada (68); supervisor de brigadas - estadual (19),
federal (6). salários: entre r$ 1.212 e r$ 6.060.
taxa: não informada.
marinHa do Brasil
Inscrições de 4 de julho até 17 de julho pelo site
www.marinha.mil.br/sspm. Concurso com 45
vagas para biblioteconomia (1); comunicação
social (1); direito (2); educação física (1); estatística
(1); informática/ especialidade banco de dados
(1); informática/ especialidade desenvolvimento
de sistemas (1); informática/ especialidade
infraestrutura detI(1); informática/ especialidade
segurança da informação (1); meteorologia (1);
pedagogia (1); psicologia (2) e segurança do
tráfego aquaviário (2); engenharia aeronáutica
(1); engenharia civil (1); engenharia de produção
(1); engenharia de sistemas de computação (1);
engenharia de telecomunicações (2); engenharia
elétrica (5); engenharia eletrônica (4); engenharia
mecânica (6); engenharia mecânica de aeronáutica (1); engenharia naval (4); engenharia
nuclear (1) e engenharia química (1) e sacerdote
da igreja católica apostólica romana (1). salários:
r$ 9.070,60. taxa: r$ 140.

LOCAIS - CENTRO-OESTE
PreFeitura de aParecida do rio doce
(go)
Inscrições até 17 de maio via entrega de currículo
no setor de Protocolo da Prefeitura de aparecida
de Goiás, entre 8h e 16h. Concurso com oito
vagas para assistente social (1); monitor social
(3); psicólogo (1); monitor escolar (3). salários:
entre 1.400 a r$ 2.350. taxa: gratuito.
ministÉrio PÚBlico de goiÁs (mP-go)
Inscrições até 28 de maio pelo site mpgo.mp.br/
portal. Concurso com quatro vagas para secretário auxiliar (1); secretário auxiliar (1); oficial de
promotoria (1); oficial de promotoria (1).
salários: r$ r$ 3.549,56. taxa: r$ 62.
Polícia militar de goiÁs (Pm-go)
Inscrições até 30 de maio pelo site www.
institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=396. Concurso com 1.670 vagas para soldado combatente
(1.500); músico (20); cadete (100) e 2º tenente –
médicos, odontólogos e psicólogos (50). salários:
r$ 6.353,13. taxa: r$ 110.
Polícia militar de goiÁs (Pm-go)

Inscrições até 23 de maio no site: www.espcex.
eb.mil.br/index.php/concurso. Concurso com
440 vagas para escola Preparatória de Cadetes
do exército, divididas entre sexo masculino
(400) e feminino (40). salário: não informado.
taxa: r$ 100.

Inscrições até 6 de junho pelo site www.
institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=396.
Concurso com 150 vagas para cadete (100) e
2º tenente - médico (33), odontólogo (13) e
psicólogo (4). salários: entre r$ 8.433,73 e r$
13.901,60. taxa: r$ 130.

instituto Brasileiro do meio amBiente
e dos recursos naturais renoVÁVeis
(iBama)

cÂmara do rio Pires (go)

Inscrições até 10 de junho de forma presencial,

Inscrições até 20 de junho pelo site bit.ly/3FjKCkQ. Concurso com nove vagas para auxiliar
legislativo (2); motorista (1); técnico legislativo
(3); analista legislativo (1); consultor legislativo
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- contábil (1); consultor legislativo - jurídico (1).
salários: entre r$ 1.300 e r$ 2.500. taxa: entre
r$ 70 e r$ 110.
ministÉrio PÚBlico de goiÁs
(mP-go)
Inscrições até 28 de maio pelo site mpgo.
mp.br/portal. Concurso com quatro vagas para
secretário auxiliar (2) e oficial de promotoria (2).
salários: r$ 3.549,56. taxa: r$ 62.
PreFeitura de BraZaBrantes (go)
Inscrições de 30 de maio até 4 de julho pelo site
bit.ly/3wbHem5. Concurso com 63 vagas para
auxiliar de serviços gerais (6); servente - serviços
braçais (8); vigia (7); motorista profissional (7);
operador de máquinas i (1); agente comunitário
de saúde - ubs ubertino de deus passos (1);
agente comunitário de saúde - ubs deuslandia
(1); agente educativo (5); auxiliar administrativo
(10); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem
(2); fiscal de posturas e vigilância sanitária (2);
professor de libras (1); professor de língua inglesa
(1); professor p-i (7); educador físico (1); enfermeiro (2). salários: entre r$ 1.212 e r$ 3.319,18. taxa:
entre r$70 e r$110.
PreFeitura de córrego do ouro (go)
Inscrições até 9 de junho pelo site bit.ly/3wrcFrP. Concurso com 74 vagas para auxiliar de
serviços gerais (17); merendeira/cozinheira (1);
pedreiro (3) e porteiro/servente (1); motorista
(6); operador de máquinas (2); mecânico de
veículos leves, pesados e máquinas (2) e
operador de máquinas de pneus (1); analista de
licitações e contratos (1); auxiliar administrativo
(9) e vigia (2); técnico de enfermagem (3); analista previdenciário (1); biomédico (1); educador
físico (2); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal
de meio ambiente (2); fiscal de postura (1); fiscal
de tributos (1); fisioterapeuta (1); médico clínico
geral (1); médico PsF/ clínico geral; nutricionista
(2); pedagogo (1); professores (Pna); psicólogo
(2); técnico administrativo (6); técnico de laboratório de análises clínica (1) e técnico de raio x
(1). salários: entre r$ 1.335,05 a r$ 11.016. taxa:
entre r$ 80 e r$ 170.
PreFeitura de santa rita do Parto (mt)
Inscrições até 2 de junho pelo site concurso.
fapec.org. Concurso com 75 vagas para assistente social (1); bioquímico (1); educador
físico (2); enfermeiro (5); farmacêutico (1);
médico plantonista (7); nutricionista (1);
odontólogo (1); psicólogo (2); professor
de educação infantil - zona urbana (2);
professor anos iniciais do ensino fundamental - zona urbana (1); professor anos
iniciais do ensino fundamental - zona rural
(2); professor de educação infantil - zona
rural (2); professor de artes (1); professor
de ciências (1); professor de educação física
- zona urbana (2); professor de educação
física - zona rural (1); técnico em enfermagem (12); técnico em radiologia (2); agente
de endemias (3); inspetor de alunos (3);
motorista de ambulância (3); motorista de
ônibus escolar (2); recreador de creche (6);
auxiliar de apoio educacional - zona urbana
(1); auxiliar de apoio educacional - zona
rural (3); auxiliar de merenda (4); auxiliar
de serviços gerais (2) e vigia (1). salários:
entre r$ 1.212 e r$ 11.453,72. r$ taxa: entre
r$ 100 e r$ 150.

confira a lista completa no site
www.correiobraziliense.com.br/euestudante
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» Guia de estáGios e jovem aprendiz 578 vagas
» renapsi

65as

vag

jovem aprendiz

Para inscrição, acesse https://candidato.edujob.com.br/renapsi/login
+55 (61) 3038-4500 | (61) 99339-0211
SCS QUADRA 6 BL A EDIFÍCIO BANDEIRANTES

concluído o ensino médio sem ter vínculo com
ensino superior. Salário: R$ 854 + AT. Horário:
12h às 18h. Local: Asa Norte. Enviar currículo
para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br.
Assunto: JA 366
Cód.: JA 365. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ou ter
concluído o ensino médio sem ter vínculo
com ensino superior. Salário: R$ 569,36 +

Cód.: JA 367. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com
ensino superior. Salário: R$ 569 + AT. Horário:
10h às 14h. Local: Asa Sul. Enviar currículo
para: curriculos@institutofecomerciodf.com.
br. Assunto: JA 367
Cód.: JA 366. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ou ter
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» FecomÉrcio
jovem aprendiz
Cód.: JA 367. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com
ensino superior. Salário: R$ 569 + AT. Horário:
10h às 14h. Local: Asa Sul. Enviar currículo
para: curriculos@institutofecomerciodf.com.
br. Assunto: JA 367

» espro

vagas
Cód.: JA 366. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ou ter
concluído o ensino médio sem ter vínculo
com ensino superior. Salário: R$ 854 + AT.
Horário: 12h às 18h. Local: Asa Norte. Enviar
currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 366
Cód.: JA 365. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino

23g9as
va

jovem aprendiz
Empresa: privada / Ens. fundamental, médio,
técnico ou superior cursando / Vaga: 2 / Bolsa: R$

nÍveL mÉdio
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 / Local:
Samambaia / Bolsa: R$ 500 + AT / Período: 8h
às 12h / Conhec. Exigidos: curricular. Enviar
currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.
br assunto: 110640.
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 / Local:
Samambaia / Bolsa: R$ 500 + AT / Período: 8h

12g8as

Cód.: 03557561 / Vaga: 1 / Local: Asa Sul
/ Semestre: 1º ao 6º / Período: variável /
Bolsa: R$ 1.125,69 + benefícios / Requisitos:
Windows, Word, Excel e internet.
Cód.: 03572486 / Vaga: 1 / Local: Asa Sul
/ Semestre: 1º ao 10º / Período: 8h às 12h
/ Bolsa: R$ 800 + benefícios / Requisitos:
Windows, Word, Excel e internet.

Ainda há 10 vagas no nível médio. No nível
técnico há vagas em técnico em estética
(1); técnico em eletrônica (3); técnico em
eletrotécnica (1); técnico em informática
(1); técnico em logística (1); técnico em
secretariado (2). No nível superior há vagas

em administração (14); análise e desenvolvimento de sistemas (1); ciências contábeis
(8); design gráfico (1); educação física (1);
gestão pública (2); gestão comercial (5);
jornalismo (10); pedagogia (8); publicidade
e propaganda (2); recursos humanos (1);
secretariado (2). Há ainda uma vaga para
pcd em administração.

Endereço: SCS Qd. 6, Bl A, Lt. 206 Ed. Newton Rossi, 2º andar | CEP: 70.306-911
Brasília – DF | institutofecomerciodf.com.br | (61) 3962-2017
superior. Salário: R$ 569,36 + AT + AR. Horário: 8h
às 12h. Local: Guará. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 365
Cód.: JA 363. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ou ter
concluído o ensino médio sem ter vínculo
com ensino superior. Salário: R$ 569,36
+ AT. Horário: 8h às 12h / Local: Asa Sul.
Enviar currículo para: curriculos@instituto-

fecomerciodf.com.br. Assunto: JA 363
Ainda há 10 vagas no nível médio. No nível
técnico há vagas em técnico em estética
(1); técnico em eletrônica (3); técnico em
eletrotécnica (1); técnico em informática
(1); técnico em logística (1); técnico em
secretariado (2). No nível superior há vagas

em administração (14); análise e desenvolvimento de sistemas (1); ciências contábeis
(8); design gráfico (1); educação física (1);
gestão pública (2); gestão comercial (5);
jornalismo (10); pedagogia (8); publicidade
e propaganda (2); recursos humanos (1);
secretariado (2). Há ainda uma vaga para
pcd em administração.

va

22 anos
Empresa: privada / Ens. fundamental, médio,
técnico ou superior / Vaga: 3 / Bolsa: R$ 827,70
+ VT / Horário: 12h às 18h / 14 a 22 anos

Empresa: privada / Ens. médio, técnico ou
superior/ Vaga: 4 / Bolsa: R$ 827,70 + VT /
Horário: 12h às 18h / 18 a 22 anos
Empresa: privada / Ens. fundamental, médio,

técnico ou superior/ Vaga: 2 / Bolsa: R$ 569,26
+ VT / Horário: 8h às 12h / 14 a 22 anos
Ainda há 224 vagas para jovem aprendiz.

Endereço: SIA, Trecho 3, Lote 225, Edifício Fibra ou UnB, MASC Norte, Sala AT 2/20
Telefones: SIA (3362-6024) ou UnB (99128-2294)/ Site: www.ieldf.org.br
Horário de atendimento: das 9h às 17h (SIA) ou das 9h às 16h (UnB).

às 12h / Conhec. Exigidos: curricular. Enviar
currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.
br assunto: 110651.
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 /
Local: Asa Norte / Bolsa: R$ 550 + AT / Período:
10h às 16h / Conhec. Exigidos: curricular. Enviar
currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.
br assunto: 110668.

» ciee - centro de integração empresa-escola
ADMINISTRAÇÃO – 5 vagas

fecomerciodf.com.br. Assunto: JA 363

As inscrições devem ser feitas no endereço SGAS Quadra 915, Lote 72-A, Asa Sul, das 8h30 às 16h30.
Informações no site www.espro.org.br ou pelo telefone (61) 3226-1512

854 + VT + VR / Horário: 10h às 14h / 14 a 22 anos
Empresa: privada / Ens. fundamental, médio,
técnico ou superior cursando / Vaga: 4 / Bolsa:
R$ 827,70 + VT / Horário: 12h às 18h / 14 a

» ieL Instituto Euvaldo Lodi

AT + AR. Horário: 8h às 12h. Local: Guará.
Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 365
Cód.: JA 363. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º ou ter
concluído o ensino médio sem ter vínculo
com ensino superior. Salário: R$ 569,36
+ AT. Horário: 8h às 12h / Local: Asa Sul.
Enviar currículo para: curriculos@instituto-

Cód.: 03583168 / Vaga: 1 / Local: Setor de
Indústria e Abastecimento (SIA) / Semestre:
2º ao 7º / Período: variável / Bolsa: R$
1.125,69 + benefícios / Requisitos: Windows,
Word, Excel e internet.
Cód.: 03594145 / Vaga: 1 / Local: Asa Sul /
Semestre: 4º ao 10º / Período: 8h às 14h /
Bolsa: R$ 1.125,69 + benefícios / Requisitos:
Windows, Word, Excel e internet.
Cód.: 03625254 / Vaga: 1 / Local: Local:

Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 / Local:
Brasília / Bolsa: R$ 550 + AT / Período: 8h às 12h
/ Conhec. Exigidos: Excel, Windows, Word. Enviar
currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.
br assunto: 110682.
Empresa: Privada. Sem: 2º ao 3º / Vagas: 2 / Local:
Taguatinga / Bolsa: R$ 600 + AT / Período: 9h às 16h
/ Conhec. Exigidos, Word. Enviar currículos para:

67as

vag

curriculos.iel@sistemafibra.org.br assunto: 110709.
Ainda há 11 vagas no nível médio. No nível
técnico há vagas em técnico em eletricista predial
(1); técnico em eletromecânica (2); técnico em
eletrônica (2); técnico em eletrotécnica (3); técnico
em química (1). No nível superior há vagas em
administração (69); análise e desenvolvimento

de sistemas (10); arquitetura e urbanismo (6);
arquivologia (2); ciências contábeis (12); ciência
da computação (4); direito (2); educação física (1);
engenharia de produção elétrica (1); engenharia
civil (1); fonoaudiologia (1); jornalismo (4); marketing (5); pedagogia (5); psicologia (1); publicidade e
propaganda (22); recursos humanos (5); relações
internacionais (1); secretariado executivo (4).

Os interessados deverão comparecer ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h noCIEE Brasília na EQSW 304/504, Lote 2, Edifício Atrium — Sudoeste, próximo ao Hospital das
Forças Armadas (HFA). Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e
comprovante de residência com CEP. Informações: www.ciee.org.br ou (61) 3701-4811

Sudoeste / Semestre: 1º ao 3º / Período:
7h às 12h / Bolsa: R$ 1.000 + benefícios /
Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.
Há ainda vagas para administração de
empresas (1); ead administração (1);
ciências contábeis (7); ciências da computação: (2); geologia (1); ciências políticas
(1); comunicação social - propaganda e
marketing (1); direito (3); engenharia elé-

trica (2); fisioterapia (3); design gráfico (1);
radiologia (1); tecnologia em gastronomia
(2); pós-graduação engenharia elétrica (1);
pós-graduação gestão pública (1); análise
de sistemas (1); publicidade e propaganda
(1); ciências aeronáuticas (2); tecnologia
em gestão hospitalar (1); design - hab. em
design gráfico (1); tecnologia da informação
(1); economia (1); técnico em administração
(1); técnico em contabilidade (1); técnico em

enfermagem (1); jornalismo (1); pedagogia
(1); pós-graduação direito processual (1).
E ainda tem 20 vagas disponíveis para o
ensino médio.

Confira a lista completa no site
www.correiobraziliense.com.br/euestudante
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precisa-se

OFErTAS DA AgênciA DO TrABAlhADOr

vagas

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço
precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.
Cargo
Açougueiro
Agente de Vendas
Ajudante de Açougueiro
Ajudante de Obras (PCD)
Alinhador de Rodas
Atendente Balconista
Atendente Central de Telemarketing
Atendente de Cafeteria
Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Marceneiro
Auxiliar de Pedreiro
Carpinteiro de Obras
Confeiteiro
Conferente de Carga e Descarga
Coordenador de Eventos
Costureira Geral
Cuidador de Idosos

Vagas

Salário

25
3
9
2
2
3
4
4
1
1
7
1
1
1
1
7
5

entre R$ 1.700 e R$ 1.760 + benefícios
R$ 1.355 + benefícios
R$ 1.355 + benefícios
R$ 1.221 + benefícios
R$ 2.500 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
R$ 1.349 + benefícios
R$ 1.355 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
R$ 1.293 + benefícios
entre R$ 1.270 e R$ 1.300 + benefícios
R$ 1.561 + benefícios
R$ 1.600 + benefícios
R$ 1.355 + benefícios
R$ 1.500 + benefícios
entre R$ 1.290 e R$ 1.500 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios

Cargo

Vagas

Salário

10
10
15
4
1
20
15
2
3
2
1
2
2
2
1
15
2

R$ 1.308 + benefícios
R$ 1.900 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
entre R$ 1.212 e R$ 1.500 + benefícios
R$ 2.300 + benefícios
R$ 1.565 + benefícios
R$ 1.306 + benefícios
R$ 4.500 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
R$ 2.500 + benefícios
R$ 2.300 + benefícios
R$ 2.800 + benefícios
R$ 2.800 + benefícios
R$ 2.800 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
entre R$ 1.000 e R$ 1.275 + benefícios
R$ 1.870 + benefícios

Cumim
Eletricista
Empacotador à Mão
Empregado Doméstico
Engenheiro Civil
Fiscal de Prevenção e Perdas
Garçom
Gerente Operacional
Jardineiro
Mecânico de Automóveis em Geral
Mecânico de Automóveis e Caminhões
Mecânico de Motor a Diesel
Mecânico de Suspensão
Mecânico Eletricista de Automóveis
Montador de Móveis
Motofrentista
Motorista de Caminhão

Cargo

Motorista Entregador
Operador de Máquina Empilhadeira
Operador de Telemarketing
Pedreiro
Pintor de Móveis a Pistola
Pizzaiolo
Repositor de Supermercado
Repositor de Mercadorias
Soldador
Supervisor de Telemarketing
Sushiman
Técnico de Edificações
Técnico de Manutenção Eletrônica
Técnico de Manutenção de Equipamento de Informática
Vendedor de Consórcio
Vendedor Interno
Vendedor Pracista

» Agências do Trabalhador

» Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Do total, 14 Agências do Trabalhador estão com atendimentos
presenciais ao público. Já o posto do guará tornou-se Agência
itinerante e a unidade da câmara legislativa permanece
fechada até o retorno dos trabalhos presenciais na clDF.
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
(sem interrupção). no entanto, a Setrab orienta a todos os
cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, para que
evitem o atendimento presencial, realizando as solicitações de
prestação de todos os serviços via atendimento remoto, pela
central Alô Trabalho (Telefone 158) e por meio da web, inclusive
seguro desemprego doméstico, que poderá ser solicitado pelo
aplicativo da cTPS Digital e pelo APP do Sine Fácil, ou pela web
através do Portal https://empregabrasil.mte.gov.br.

» agência brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
ScDn Bl. k, lj. 1/5
» agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQnm 18/20, Bloco B,
Praça do Povo, ceilândia
» agência PCd (112 sul)
Estação do metrô,
112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Atendimento PcD

agência estrutural
Tel:. 3255-3808 /
3255-3809
AE n° 5, Setor central,
Administração
» agência gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor central
» agência sobradinho
Tel:. 3255-3824 /
3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho i

Vagas

agência do trabalhador
autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
ScS Qd. 6, Bl. A,
Ed. guanabara,
lt. 10/11
» agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
ScS Qd. 6, Bl. A, Ed.
guanabara, lt. 10/11
» agência recanto das emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da
Biblioteca Pública
» agência riacho Fundo ii
Tel:.3255-3827 /
3255-3828
Qc 1, cj. 5, lt. 2, AE s/n
» agência samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
Qn 303, cj. 1, lt. 3
Agência Santa maria
Tel:.3255-3836 /
3255-3837
Av. Alagados, Qc 1, cj. h,

7
1
7
17
1
1
2
68
5
3
2
1
2
1
10
3
19

Salário
entre R$ 1.212 e R$ 1.281 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
entre R$ 1.599 e R$ 1.800 + benefícios
R$ 1.800 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
R$ 1.281,10 + benefícios
R$ 1.212 + benefícios
R$ 1.860 + benefícios
R$ 2.453 + benefícios
R$ 1.900 + benefícios
R$ 2.320 + benefícios
R$ 2.500 + benefícios
R$ 1.300 + benefícios
entre R$ 1.212 + benefícios
entre R$ 1.212 + benefícios
entre R$ 1.212 e R$ 1.300 + benefícios

galpão cultural
agência taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 /
3255-3754
c4 lt. 3, Ed. TVA imperial,
Av. das Palmeiras
» agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av.
uberdan cardoso
» agência são sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, cj. 5, lt. 9,
Setor residencial Oeste

OpOrtunidades
» Caesb

VAgAS DE ESTágiO
A companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(caesb) abre processo seletivo para os ensinos superior, médio
e técnico. Para se inscrever, os interessados precisam acessar
o site bit.ly/3MCSRRZ até 27 de maio. com bolsa-auxílio de r$
440 para os estudantes de ensino médio, r$ 500 para ensino
técnico, r$ 600 para ensino superior (4 horas diárias) e r$
900 para ensino superior (6 horas diárias). Além do auxílio
transporte no valor de r$ 220.

» Uber

PrOcurA-SE EngEnhEirOS
A uber anunciou que planeja dobrar sua equipe de
engenharia no Brasil. Até o fim de 2022, o objetivo da
empresa é que seu centro de Tecnologia no país passe
de 100 para 250 profissionais. As 100 novas vagas estão
abertas e são destinadas principalmente para a equipe de
tecnologia focada em desenvolvimento de soluções para
pedidos por meio da plataforma, em especial, o serviço
integrado ao aplicativo uber. As inscrições podem ser feitas
pelo site www.uber.com/br/pt-br/careers.

» UnibanCo itaú

chAncE Em TEcnOlOgiA
Zup, empresa desenvolvedora de tecnologia que faz parte do itaú unibanco, está
com posições abertas para profissionais de tecnologia e todas são para atuar de
forma totalmente remota. As vagas são voltadas para as áreas de desenvolvimento,
engenharia, marketing e segurança da informação, em diferentes níveis. candidatos
podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo site: boards.
greenhouse.io/zupinnovation. Para detalhes sobre a cultura organizacional da Zup,
acesse: www.zup.com.br/carreiras. A empresa adotou, em 2020, o “Programa liberdade”, que dá a possibilidade de os funcionários trabalharem em qualquer lugar do
mundo, além de ganhar mais flexibilidade em suas rotinas.

» Programa de trainee

gruPO rEckiTT
O grupo reckitt, multinacional de bens de consumo em higiene, saúde e nutrição, está
em busca de seus futuros líderes. A companhia, que mantém grandes marcas em seu
portfólio como luftal, Olla, Veja e Vanish, está com incrições abertas, pelo segundo ano
consecutivo, para o Programa de Trainee, em parceria com a 99jobs e com o tema “Vem do
seu jeito, vem com tudo”. Serão selecionados 13 candidatos para atuar no Brasil a partir de
agosto deste ano e com total do programa de 18 meses. O prazo termina em 31 de maio e
as inscrições podem ser feitas no site da empresa (traineereckitt.com).

» teCnologia

VAgAS PArA
hOmE OFFicE
A Flexpag, empresa de tecnologia especializada em soluções
completas de meios de pagamentos digitais para empresas de
água, luz, gás (as chamadas ‘utilities’) e telecom, anuncia a abertura de novas oportunidades de
emprego presenciais para recife,
São Paulo, e home office (remotas). As oportunidades são para
diversas áreas, incluindo tecnologia, marketing, produtos e
projetos. Os interessados devem
se inscrever no site flexpag.solides.jobs. Todas as vagas oferecem
salário e pacote de benefícios
atrativos, incluindo vale-refeição/alimentação, plano de saúde, plano odontológico, auxílio
Educação e creche, certificações,
gympass e Plr.
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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

FORNO E SABOR
CONTRATA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO com experiência
no ramo alimentício, para trabalhar de seg. a
sexta; em horário comercial. Interessados enviar
currículo para o e-mail:
fernanda@fornoesabor.
com.br

FORNO E SABOR
CONTRATA

6.1

NIVEL BÁSICO

AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654
AUXILIAR DE SERVIÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com

SUPERMERCADOS
CAÍQUE
CONTRATA

AUXILIAR AÇOUGUE
NÃO é necessário possuir experiência. Enviar
CV c/assunto (Açougue)
p/ envieecurriculo@
gmail.com até 20/05/22
AUXILIAR DE COZINHA e Garçom. Enviar
CV para: rhvaga2022
@gmail.com
BALCONISTA PARA
TRABALHARemTaguatinga. Enviar CV para:
soaresabcd76@gmail.
com
BARBEIRO e Cabeleireira exp 98109-0495 zap

PRECISA-SE DE

BALCONISTA DE LANHONETE Com experiência em produção de
preparo de lanches como: tapiocas, sanduíches, misto quente e
etc. Para trabalhar de
seg. a sexta em horário
comercial. Interessados
enviar currículo para o email: fernanda@
fornoesabor.com.br

CABELEIREIROS (AS)
c/exper. p/Águas Claras
3356-2943/ 98415-6181
CASEIRO/ JARDINEIRO p/ residencia Lago
Norte limpeza e manutenção 61-99316400
CASEIROCOMEXPERIÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054

DOMÉSTICA Babá Asa
Sul seg/sáb $1.800, 00
exp/ctps. 99458-0880

CASEIRO COM REFERÊNCIA e experiência
em jardinagem. para trabalhar no Lago Norte
(residência), que possa
dormir no emprego. Tr:
horário comercial 984393924 Zap ou CV:
adrianamendes@mota.
adv.br

DOMÉSTICABabáJ.Botanico seg/sáb $1.800,
exp/ctps. 99458-0880
DOMÉSTICA Cozinheira Lago Sul $1.700 seg/
sáb ex/ctps 99406-8934
DOMÉSTICA Babá dormir R$2.500 seg/sex
exp/ctps. 99458-0880
MASSAGISTA PRECISA-SE c/ ou s/ exper.
Ambiente de luxo, Asa
Norte 61 98212-6373
MASSAGISTA PRECISA-SE com ou sem exper. Ótimos ganhos.
99634-8847 só zap

MASSAGISTA PRECISO

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

CASEIRO PARA CUIDAR e morar em chácara com referência. Tr:
99846-4187
CASEIRO PARA SERVIÇOS gerais, para morar. Tr.: 99976-4334
COSTUREIRA CONTRATA c/experiência Favor ligar somente interessadas. F: (61) 996137633 ou 99948-8778
COZINHEIRA forno e fogão dormir Lago Sul
seg/sex R$2.500 exp/
ctps. 99394-2627

6.1

NIVEL BÁSICO

COZINHEIRO(A) CONTRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com

CONTRATA-SE

GARÇOM, AUXILIAR
de Cozinha e barman.
Entrevista: 16/05 as
15:30h. CNA 04 lote 01
loja 03 - antigo El Toro.
JARDINEIRO COM EXPERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054

CONTRATA-SE

MASSAGISTA COM
OU SEM xperiência. Tr:
99697-6493 Asa Norte
MASSAGISTAOPORTUNIDADE para são Paulo com ou sem experiência. 61-994089903
PEDREIRO COM exper
p/ morar Tr: 98405-3767
PESSOA COM DEFICIÊNCIA aux de almoxarife. Cv p/: rh@contarpp.
com.br

SALGADEIRA PRECISA-SE c/ experiência e
referência 98588-5000

RESTAURANTE
CONTRATA

SUSHIMAN, COZINHEIRO (A) e Ajudante de
Cozinha com experiência comprovada. Enviar
currículo com pretensão
salarial
para:
sechst20@gmail.com
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com
TRABALHADOR(A)RURAL que saiba tirar leite
capinar lote tratar dos animais 61-996614068
TRABALHADOR RURAL 99614-3003
VENDEDOR(A)COMEXPERIÊNCIA em uniformes executivos e profissionais Tr: 3304-1320
VENDEDOR(A) VAGA
Currículo para: selecaor
wpromotora@gmail.com
AUXILIARSerralheiroSamambaia 99614-3003
NÍVEL MÉDIO

LOJA DE CORTINAS

A T E N D E N T E /
VENDENDOR (A) com
C NH . S a l á r i o R $
1400,00 +comissão
+VT. Enviar curriculo para: rh@sublimes.com.br

6.1

NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE COSTURA

CIA DO UNIFORME
Contrata com experiência em botoneira e caseadeira. Tratar: CLN 316
bloco D loja 17.

SOLUÇÃO PARABRISAS
CONTRATA

AUXILIAR PARA: INSTALAÇÃO de Vidros Automotivos. Ver Vagas:
www.solucaoparabrisas.
com.br/vagas

CONTRATA-SE

COZINHEIRO (A) E AUXILIAR de cozinha
com experiência. CV
p: selecao639@gmail.
com

CONTRATA-SE

MANICURES E RECEPCIONISTA comexperiência para trabalhar na
Asa Norte. 98173-1168
MARCENEIRO/ MEIO
OFICIAL conhecimento
e Leitura de projetos de
móveisplanejadosestands (trabalhar na
Ceilândia). Enviar CV c/
pretensão salarial p/:
recrutando2022@gmail.
com
OPERADOR DE RAUTER Para trabalhar na
Ceilândia. Enviar CV
com prertensão salarial
para: recrutamento2022
@ gmail.com. Com o assunto Operador

CONTRATA-SE

TÉCNICO DE RECURSOS Humanos.com exper.em admissão, demissão e apontamento de
cartão de ponto; e dominio no word e excel. Para trabalhar na Ceilandia. Enviar Cv p/ e-mail:
rh.prembr@gmail.com

USINA DE CONCRETO
CONTRATA PARA
LUZIÂNIA

VENDEDOR EXTERNO
com experiência comprovada em ctps. CV para:
alfaconcreto.br@gmail.
com

ARTE SOL CONTRATA

AUXILIARADMINISTRATIVO Ens. Médio completo. Marcar entrevista:
3327-1000/ 99973-5005

6.1

NÍVEL MÉDIO

AJUDANTE

DE PRODUÇÃO
c/exper. em esquadrias para trabalhar no
SCIA. Enviar CV para:
kandera.industria
@gmail.com

CONTRATA-SE

ASSISTENTE DE MARKETING.Enviarcurrículo p/: marketingtbone
@gmail.com
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO e ou Financ
c/ exper. e CNH B. CV:
rhtrabalha@gmail.com

ASSISTENTE DE
LICITAÇÃO

EXPERIÊNCIA LICITAÇÕES , participar pregão eletrônico e presencial em compras governamentais , captar, acompanhar e outros. Enviar
CV: deptcontrata@
gmail.com

OPORTUNIDADE
REQUINTE AMPLIANDO
DEPTO LOCAÇÃO

6.1

NÍVEL MÉDIO

SUPERMERCADOS
CAÍQUE
CONTRATA

AUXILIAR FINANCEIRO experiência com
área financeira, controle
de contas a pagar/ receber , emissão de notas
fiscais e boletos, conciliação bancária e relatórios operacionais. Enviar
currículo atualizado com
assunto: (Financeiro) para: envieecurriculo@
gmail.com até 20/05/22

CADISTA

AUTO CAD , 2D e
3D. Trabalhar de 2ª à
6ª feira. regime CLT.
Enviar CV para:
k a n d e r a .
industria@gmail.com

CONTRATA

CASEIRO CHÁCARA
em Sobradinho. Salário
+ benef. Tr: 99973-5005

NOVO RESTAURANTE
ITALIANO
ALTO PADRÃO!

CONTRATA ATENDENTE somente ampla experiencia em imobiliária,
Atend/Cliente, avaliação
de imóvel, fotografia, lei
inquilinato. CV: requinte
@requinteimobiliaria.
com.br.

C ON T RATA P ARA
INAUGURAÇÃO: Chef,
Maitre, Somelier, Garçom, Hosteers e Manobrista. Enviar currículo.
(61)98619-5728- Só
whats -Não Ligar!!

RESTAURANTE
MARIETTA CONTRATA

PARK EDUCATION
GAMA-DF
CONTRATA:

AUXILIAR DE COZINHA e Chapeiro. Interessados enviar CV. para:
mariettarh@gmail.com
AUX. DE EXPEDIÇÃO,
SERRALHEIRO, Instalador de letreiros / ACM,
adesivadores e Pintor Automotivo para Empresa
de Comunicação Visual.
CV p/ : selecaobsb10@
gmail.com
AUXILIARADMINISTRATIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com
AUXILIAR DE COZINHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com
AUXILIARLOJAdeRoupas Femininas Espaço
Gold contrata disponibilidade integral 61 981526196 whatsapp

CONSULTOR(A) COMERCIAL Salário a combinar + Comissão. 7 horas de trabalho + VT. Experiência com escolas
de cursos livres ou de idiomas será um diferencial; Ensino médio completo; Experiência com vendas ativas e receptivas,
captação;Facilidade c/ redes sociais; Noções de informática. Interessados
enviar CV : parkidiomas
gama@gmail.com
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO c/ experiência em crédito consignado. Enviar currículo p/:
adm@frevalle.com.br
ENCARREGADO E AUXILIAR de Departamento Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br

6.1

NÍVEL MÉDIO

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

HOTEL BRISA
TOWER EM CEILÂNDIA
CONTRATA

COZINHEIRO OU ( A)
CV para: financeiro@
brisatowerhotel.com.br

PRECISA - SE

CUIDADOR (A) COM
CURSO / Experiência,
p a r t ic u l a r , p l a n t ã o
24/48. Vicente Pires. R$
1.800 + VT. Enviar currículo para: selecaoyp@
gmail.com
DIGITADOR(A)P/ATIVIDADE de transformar áudio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com

EMPRESA LÍDER
DE MERCADO
CONTRATA

ESTOQUISTA COM EXPERIÊNCIA em compras e logística em loja de material de construção. Enviar CV para
recolcontrata@gmail.
com
GERENTE COM EXPERIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
GERENTE COMERCIALParaClínicaOdontológica 61-982064142

INSTRUTOR INGLÊS
2ª a sáb. Currículo para:
w iz a rd me g atale n tos
@gmail.comVagas:Guará N.Band Riacho I
RECEPCIONISTA VAGA para clínica de estética. CV: recrutamento
clinica2020@gmail.com

6.1

NÍVEL MÉDIO

MECÂNICO E INSTALADOR 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

MONTADOR DE
ESQUADRIAS

PARA TRABALHAR
em obras na montagem
de peças. Enviar CV p/:
kandera.industria
@gmail.com
OFFICE BOY c/ CNH
A, noções de elétr. CV:
rhtrabalha@gmail.com

CONTRATA-SE

PROFISSIONALparagerenciar pequena fazenda de preferência técnico agrícola com conhecimento e vivência no setir. Disponobilidade de
morar na propriedade.
Tr: 61-99208-9908

CONTRATA-SE

RECEPCIONISTA COM
EXPERIÊNCIA em Clínica com convênios, sistema Konsist. Seg a
sáb. Salário da categoria. Interessados enviar currículo para o email: curriculofisio
quer@gmail.com

HOTEL BRISA
TOWER EM CEILÂNDIA
CONTRATA

RECEPCIONISTA SOMENTEc/exp.emHotelaria. CV: financeiro@
brisatowerhotel.com.br

EMPRESA LÍDER
DE MERCADO
CONTRATA

ESTOQUISTA COM EXPERIÊNCIA em compras e logística em loja de material de construção. Enviar CV para
recolcontrata@gmail.
com
OFFICE BOY c/ CNH
A, noções de elétr. CV:
rhtrabalha@gmail.com

12
6.1

6.1

NÍVEL MÉDIO

OFERTA DE
EMPREGO
NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE

SALADEIRA,COZINHEIRA, Aux. de Serviços
Gerais, Balconista,
Açougueiro, Confeiteiro, Fiscal de loja, Repositor de Laticínios, Forneiro, Pizzaiolo e Op.
De Caixa. Enviar currículo para: fatura
rh@gmail.com ou 61
3246-8131 WhatsApp
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)COMUNICAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br
VENDEDOR (A) CONTRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com

6.1

NÍVEL MÉDIO

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

PRECISA-SE

VENDEDOR (A) PARA
LOJA de festas. CV p/:
c urriculoparabens@
gmail.com

VENDEDOR
SALÁRIO R$ 1.300,00

+ COMISSÃO. Benefícios: Vale Alimentação
(VA), Vale Transporte
(VT) quando presencial.
Local de trabalho: Híbrido (Home office/
Escritório) Lago Sul/
Brasília. Currículo para:
oportunidade.
primeselecao@gmail.
com
EXECUTIVO DE VENDAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
RESTAURANTE CONTRATA para todas as
áreas subgerente início
imediato. CV para: rh.
denverbsb@gmail.com
SECRETARIA COMERCIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, domingo, 15 de maio de 2022
6.1

NIVEL SUPERIOR

NÍVEL SUPERIOR

OPORTUNIDADE

DENTISTAS PRECISASE Para trabalhar na
emergência,comexperiência clínica. Local de
trabalho: Taguatinga DF. Períodos de terça
a sexta de 18 as 22 horas, sábado de 14h as
20h e domingo de 09
as 18h. Entrar em contato com Juliano. (61)
99968-3095

CONTRATA-SE

ESTAGIÁRIO PARA recepção e vendas em clínica de estética no Gama, com experiência
em vendase atendimento ao cliente. Remuneração de 1 a 4 mil. bolsa
+ comissão + VT. CV p/
rh@5kg7dias.com.br

CONTRATA-SE

MASSOTERAPEUTA,BIOMÉDICA , Enfermeira,
Farmacêutica e Fisioterapeuta. Para atuação em
estética. Cv para: rh.
5kg7dias@hotmail.com
AGRÔNOMO,CONSULTORIA para rancho na
região de Brasília-DF.Enviar currículo através do
Wpp : 61 9 9854-5054
PERIODONTISTAESPECIALISTA c/ experiênciaparaatendimentoclinica Asa Sul, 1 a 2 períodos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com

6.1

NIVEL SUPERIOR

ANALISTA DE
INFRAESTRUTURA
BRASÍLIA/DF

SUPERIOR COMPLETO em Ciência da Computação, e ou, Processamento de Dados, Sistemas da Informação,
Tecnologia da Informação, Redes ou áreas
afins. Desejável Pós
Graduação na área de
TI. Sólida experiência
com atividades de Infraestrutura e segurança
da informação. Experiênciaemsistemascomputacionais,rede,segurança, backup, banco
de dados e/ou armazenamento. Conhecimento em Frameworks e outras boas práticas de
TI. Pacote Office
Avanþado. Salário R$
8.121,83 + Benefícios
atrativos. Cadastro de
currículo: https://www.
mutua.com.br/trabalheconosco/ Período de
Inscrição: 15 de maio
a 23 de maio de 2022.

EMPRESA DE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES
CONTRATA:

ENFERMEIRO(A)ouFarmacêutico(a) para atuação em gestão de qualidade. Enviar currículo
c/ pretensão salarial p/
o e-mail: contratacao
agil@gmail.com

FARMACÊUTICO
MANIPULAÇÃO

COM OU SEM EXPERIÊNCIA Salário da categoria. Currículo p/ o email.
: viamagistral-curriculum
@uol.com.br

6.1

NIVEL SUPERIOR

ANALISTA
DESENVOLVEDOR
BRASÍLIA/DF

SUPERIOR COMPLETO em Ciência da Computação ou Processamento de Dados ou Sistemas da Informação
ou Análise de Sistemas ou Engenharia da
Computação ou áreas
afins ou Formação Superior em outra áárea
com Pós-graduação
na área de TI. Experiência comprovada em desenvolvimento em linguagem PHP e Angular. Desenvolvimento
em Linguagens React
Native e Ionic e Typescript. Desenvolvimento em Linguagens Java e PL/SQL. Experiência com Ferramentas
emetodologiasparaRequisitos de Sistemas.
Experiência com Frameworks e outras boas práticas de TI. Inglêstécnicointermediário. Salário R$
11.729,28
+
BenefÝcios atrativos.
Cadastro de currículo:
https://www.mutua.
com.br/trabalheconosco/ PerÝodo de
InscriþÒo: 15 a 30 de
maio de 2022.
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
CON SULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arvense Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com

6.1

NIVEL SUPERIOR

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
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
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.

FARMACÊUTICO
MANIPULAÇÃO

COM OU SEM EXPERIÊNCIA Salário da categoria. Currículo p/ o email.
: viamagistral-curriculum
@uol.com.br
FISIOTERAPEUTAPRECISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207
PERIODONTISTAESPECIALISTA c/ experiênciaparaatendimentoclinica Asa Sul, 1 a 2 períodos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com

O HOSPITAL DA CRIANÇA DE
BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
Torna público processo seletivo para formação de cadastro reserva:
Cód. 219 - MÉDICO(A) PEDIATRA INTENSIVISTA
(Processo Seletivo Emergencial)
Os pré-requisitos das vagas e as orientações para envio de currículo
estão disponíveis no site www.hcb.org.br.
Os currículos deverão ser cadastrados até 17/05/2022..
Todas as vagas do HCB também são destinadas à Pessoa com Deﬁciência, sendo
obrigatório informar o CID (Classiﬁcação Internacional de Doenças).
Todas as vagas do HCB também são destinadas à Pessoa com Deﬁciência, sendo
obrigatório informar o CID (Classiﬁcação Internacional de Doenças).

6.1

NIVEL SUPERIOR

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
PROFESSOR(A)/ESTAGIÁRIO (A) Musculação
/ coletivas. Enviar CV p/
e-mail: curriculos@
academiamalhart.com.
br
PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO Infantil e Fundamental I CV para:
rh@colegiotriangulo.
com.br 98623-7511 zap

TÉCNICO EM
TECNOLOGIA E
SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃODF-BRASÍLIA/DF TÚcnico em
Tecnologia e Seguranþa da InformaþÒo
DF - BrasÝlia/DF. EnsinoMédioCompleto.Desejávelsuperiorcompleto ou cursando em Ciência da Computação,
e ou, Processamento
de Dados, Sistemas
daInformação,Tecnologia da Informação, Redes ou áreas afins. Sólida experiência com atividades de Infraestrutura e segurança da informação. Possuir curso
técnico relacionado a
área de TI. Experiência
emsistemascomputacionais, rede, seguraça,
backup, banco de dadose/ouarmazenamento. Experiência com
operação em sistema
de video conferência.
Pacote Office Avançaado. Salário R$
5.292,11 + Benefícios
atrativos. Cadastro de
currículo: https://www.
mutua.com.br/trabalheconosco/ Período de
Inscrição: 15 de maio
a 24 de maio de 2022.
VISITADOR(A) MAGISTRAL CV: atendimento
benditaformula@gmail.
com

EMPRESA DE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES
CONTRATA:

ENFERMEIRO(A)ouFarmacêutico(a) para atuação em gestão de qualidade. Enviar currículo
c/ pretensão salarial p/
o e-mail: contratacao
agil@gmail.com

CONTRATA-SE

ESTAGIÁRIO PARA recepção e vendas em clínica de estética no Gama, com experiência
em vendase atendimento ao cliente. Remuneração de 1 a 4 mil. bolsa
+ comissão + VT. CV p/
rh@5kg7dias.com.br
PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO Infantil e Fundamental I CV para:
rh@colegiotriangulo.
com.br 98623-7511 zap

6.1

NIVEL SUPERIOR

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

CASEIRO E MOTORISTA Ofereço meu serviços, tenho refer e exper
3625-3212/ 99679-4545
COZINHEIRA / DOMÉSTICA ofereço meus serviço fixo/ free 98416-9142
DIARISTA / PASSADEIRA Presto meus serviços c/refer 98672-9856
MOTORISTA E SERVIÇOS gerais p/ empresa
ou particular. Ofereçome com exper/refer. Tratar: 98426-2242
AGÊNCIA CONFIANÇA há mais de 30 anos
tem também: Arrumadeira, Diarista, Cozinheira
de forno e fogão, Babá
Motorista, Caseiro e cuidadora de idosos. 33563351/ 98609-0574
OFEREÇO MEUS SERVIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora exper/refer 998185408
AGÊNCIA CONFIANÇA há mais de 30 anos
tem também: Arrumadeira, Diarista, Cozinheira
de forno e fogão, Babá
Motorista, Caseiro e cuidadora de idosos. 33563351/ 98609-0574
MOTORISTA E SERVIÇOS gerais p/ empresa
ou particular. Ofereçome com exper/refer. Tratar: 98426-2242
NÍVEL MÉDIO
A C O M P A N H A NT E
HOSP/CUIDADORA
Ofer dia/noite/ fim semana, exp/ref 98432-0682
DIARISTA EM GERAL
ofereço meus serv, casa/apto 99845-2544 zap
NÍVEL SUPERIOR
ACOMPANHANTE DE
PACIEN TE
Tr:
98552-0890/ 3374-8245
6.3

ENSINO E
TREINAMENTO
SERVIÇOS
CURSOS

CEITEE ELETRÔNICA
CURSO Prático. 993665053 Zap ou 3039-5750
CURSO DE ESPECIALISTA em Departamento Pessoal e eSocial
100h 61-984459373
BOLSAS DE ESTUDOS de 90% para o Ensino Fundamental ou MédioO 64-993238388
ENSINO MÉDIO , TÉNICO, SUPERIOR 2022
35-991484079

1.2

1

ÁGUAS CLARAS

1.1

APARTHOTEL
E V

N D A

BRASIL 21 - desocupado, canto, nascente, vista livre - esplanada, dividido, 60,12 mts, 2 varandas, sem mobília 98238-0962/CJ-1700
LIFE RESORT. Vendo
Apto 1 quarto. Todo Mobiliado e reformado. Completa estrutura de lazer.
Sala com copa e varanda. Vista livre. R$
480.000,00. Saback Imóveis 3445.1105 CJ3506

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

ÁGUAS CLARAS

PRECISAMOS URGENTE para venda do seu
imóvel. Desde já agradecemos a parceria, que
muito nos honra. Ligue:
3351-9547 / 999745385 cj7097 www.
geraldovieira.com.br

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

2 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA

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

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

N D A

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

912 SGAN Vendo kit
Master Place, mobiliada e já alugada. F:
99551-6997 c8998
116 DESOCUPADO Urgente! com Varanda! Tr:
99999-3532 c8165

OPORTUNIDADE ÚNICA!!

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
E V

1 QTO alugado ou desocup. SR Imóveis 991096160 Zap c9417

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

205 4 qtos, 2 suites, andar alto, 2vg. Oportunidade! 98427-0771 c6252
E V

N D A

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

JRC VENDE!!!

AV FLAMBOYANT 4
qtos, 3 stes, nascente. vazado, 3vgs gar, 189m2 privativo. R$ 1.120.000,00.
98413-8080 c8081

COMPRO, PAGO À VISTA

102 A 316 SQN 3q pagto imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417
307 - BL.J Vdo Apto.
R$ 1.200.000. Andar alto, vista livre. Salão, 3/4
c/arms., 2 wc (suíte),
coz. c/arm., á.serv.,
DCE e gar. Ótimo estado F/99808-0110 c2029
307 - BL.J Vdo Apto.
R$ 1.200.000. Andar alto, vista livre. Salão, 3/4
c/arms., 2 wc (suíte),
coz. c/arm., á.serv.,
DCE e gar. Ótimo estado. Saback Imóveis
34451105 CJ3506.
N D A

310 SQN - DESOCUPADA, Cobertura, nascente, reformada, 2 suítes,
completa de armários,
248 mts privativos, 02 vagas de garagens 99619-2488/CJ-1700
E V

N D A

N D A

212 SQN - MAURO BENEVIDES,Cobertura,nascente,reformada,completa de armários, 158,12
mts privativos, 02 vagas
de garagens - 982380962/CJ-1700
710/711 Ótimo 2qtos c/
elevador 2 salas 2banhs
+DCE Particular. Tr:
98201-7766 creci 27236

312 SQN - sala ampla
para2ambientes,nascente, andar alto, vista livre,
canto, 119 mts privativos - 98238-0962/CJ1700
E V

N D A

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

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

E V

N D A

N D A

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

1.2

ASA SUL

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

OPORTUNIDADE

713/913 GOLDEN PLACE R$ 290mil 5ºandar
nascente vazia garagem
98111-1595 c4789
1 QUARTO
503 VENDO desocup
quarto sala reformado
F: 98175-8826/ 999866612 c3952
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
3 QUARTOS

2 QUARTOS

4 OU MAIS QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA

ASA NORTE

E V

N D A

ÁGUAS CLARAS
1 QUARTO

1.2

3 QUARTOS

IMÓVEIS
COMPRA E
VENDA
1.1 Apart Hotel
1.2 Apartamentos
1.3 Casas
1.4 Lojas e Salas
1.5 Lotes, Áreas
e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras
e Fazendas
1.7 Serviços e
Crédito
Imobiliário

1.2

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

COMPRO, PAGO À VISTA

102 A 416 SUL 3qts pagto imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417

103 SQS Andar alto, Poente, Vista Livre, 3
qtos, Sala, Cozinha, Banheiro social, área de
serviço, DCE, Ar Condicionado em todos os
qtos e sala, armários.
Todo no porcelanato.
95m2 privativos. TR:
99952-8393 c5580
106 SQS Paulo Alencar
Vde apto 3 qts vazio
130m2 útil 3361-6464/
99618-1744 cj6131

1.2

ASA SUL

MAPI VENDE!

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

111 210M2 Oportunidade nasc R$ 1.950.000
98505-0707 c2021

NASCENTE, VISTA LIVRE

215 SUL 3qts 1 suite
dce vazado 113m2 garagem, andar alto só R$
1.100.000,00 3042-9200
99109-6160 ZAP cj9417

BARATO!!!

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

1.2

ASA SUL

414 3QTOS 1 ste reformado 98401-3270 c472
4 OU MAIS QUARTOS
307 R$1.480.000 vazado, 155m2, com armários. 99999-3532 c8165
CEILÂNDIA

PRÉDIO DE ESQUINA

EQNN 04/06 Melhor lugar da quadra, ótima renda. 3355-5223 cj21492

ÓTIMA RENDA !!!

QNO 01 Prédio Via Oeste com 10 Apartamentos + loja escriturado
98585-2830 cj21492

N D A

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

03 QTOS ELEVADOR

402 SQS 3 qtos, 1 suite, DCE, 104m2 úteis. Vazio. Oportunidade!! Tr:
98522-4444 ou 983801568 c513
410 SQS 3qtos, DCE 2º
andar canto 86m2, quitado. 99127-4863 c1613
412 SQS Paulo Alencar
Vde apto 3 qts vazio
2ºandar l 3361-6464/
99618-1744 cj6131

03 QTOS ELEVADOR

402 SQS 3 qtos, 1 suite, DCE, 104m2 úteis. Vazio. Oportunidade!! Tr:
98522-4444 ou 983801568 c513

GUARÁ

3 QUARTOS
QI 22 Bloco P, 3qts
73m2 98417-8804
E V

N D A

2 QUARTOS

CRUZEIRO
E V

1.2

QE 40 Vendo barato sala 2qtos térreo Tr:
98471-4749 c1944

QI04-Loteemótimalocalização, terreno de 200
mts, com uma casa antiga nele edificada 98570-3210/CJ-1700
E V

N D A

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

N D A

IORIGINAL!!

SHCES 305 3qtos sala,
coz. banh, e ár. de serviço. 98471-4749 c1944
GUARÁ
1 QUARTO

QI04-Loteemótimalocalização, terreno de 200
mts, com uma casa antiga nele edificada 98570-3210/CJ-1700
LAGO NORTE

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

QUITINETES

2 QUARTOS

CA 02 Reformadíssima!
Desocupada! Mobiliada!
Área de lazer e garagem! 99999-3532 c8165

E V

N D A

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

KIT COM PISCINA

CA 11 Confort Lake R$
310mil dividida c/31m2 vazia garagem lazer compl
98111-1595 c4789
CA 02 Reformadíssima!
Desocupada! Mobiliada!
Área de lazer e garagem! 99999-3532 c8165

2
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CLASSIFICADOS

CORREIO BRAZILIENSE

CORREIO BRAZILIENSE
1.2

NOROESTE

1.2

APARTAMENTOS
NOROESTE
1 QUARTO

SQNW 307 35m2 1q, sala, coz, banh, divisoria
arm. mobiliado, gar. Particular. Tr: 98139-1510
4 OU MAIS QUARTOS
E V

N D A

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

CLASSIFICADOS
1.2

SUDOESTE

QRSW 07 PAULO
ALENCAR Vde apto
2qtos c/ arms 2ºand
coz. americ 3361-6464/
99618-1744 cj6131
3 QUARTOS
303 SQSW PAULO
ALENCAR ótimo apto
3qtos vazado 149,33m2
útil Tr: 3361-6464/
99618-1744 cj6131

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

4 OU MAIS QUARTOS
SQNW 310 VIA SHORO - armários, 33 mts,
cobertura coletiva, 1 vaga - 98238-0962/
CJ1700

1.2

102 4 QTOS varandas,
DCE, 2 vagas livres, vazado. Tr. 99975-5999
E V

N D A

1.3

OUTROS ESTADOS

OPORTUNIDADE ÚNICA

OUTROS ESTADOS
2 QUARTOS

QNP 09 Ótima casa
3qts sl coz wc garagem
99624-8852 c13499

NITERÓI-RJ Apto Cond
próx Icaraí 99277-8487

CRUZEIRO
3 QUARTOS

CASAS

1.3

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

ASA NORTE
3 QUARTOS
VILA PLANALTO Desocupada! R$ 630 mil!! Tratar: 99999-3532 c8165
ASA SUL
3 QUARTOS
707 SHIGS Ótima Casa
HP3 original c/ elevador
3qts ampla sala wc social coz e área serv. DCE
garagem 99963-3077
c7206
SHIGS 704 - Bl.Q. Vdo
casa. R$ 1.550.000. ótimo estado. C/2 pavim.
Térreo c/ salão 2 amb., 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.

OCTOGONAL
4 OU MAIS QUARTOS
AOS 05 PAULO ALENCAR Vde excelente apto 4qtos nascente andar
alto Tr: 3361-6464/
99618-1744 cj6131
RIACHO FUNDO
3 QUARTOS

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

CEILÂNDIA

4 OU MAIS QUARTOS
QD 02 PAULO ALENCAR Vde casa 4qts suite nascente R$ 800.000
Tr: 3361-6464 996181744 cj6131
GAMA
3 QUARTOS
PONTE ALTA Vdo no
Condom.FloresdoCerrado, 160m2 de const., faltando acabamanto. F:
99309-7434 c3952
GUARÁ
2 QUARTOS
E V

N D A

CEILÂNDIA
2 QUARTOS

LEONARDO VIEIRA

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

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

3 QUARTOS

AC 02 03 qtos 1ste gar.
98638-6377 c10122
QNO 05 casa 3qtos
1ste sala banheiro social garag 3 carros nascente + barraco de fundos.
Quitada e Escriturada.
Aceito Financiamento /
carro Tratar: 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

3 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.

IMPERDÍVEL

QRSW 02 Particular!
2qtos 2º andar reformado Tr: 99989-4068
QRSW 05 R$ 590.000,
2q totalmente refor vazado 99981-9390 cj4371

JARDIM INGÁ Vendo casa próx. a Br, toda na laje estrutura para sobrado - 2 qtos/ suítes grandes, sala ampla, cozinha grande, DCE,
garag., 3 vgs, gradeada,
piso cerêmica, quintal.
Quitada e escriturada.
R$ 180.000,00. Aceita
proposta e troca. Tr:
99127-7238/ 998534952 Francisco Alencar
LAGO NORTE
4 OU MAIS QUARTOS

QI 09 4qts 3stes ótima
área lazer s/intermed
99986-9122 particular
E V

N D A

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

1.3

LAGO SUL

BELA CASA

QI 09 4 suítes Elevador
Linda vista. Aceito Apto
98199-6100 c12388
QI 16 lt 1.320m2 5stes
1.500m2 .constr. 984013270/ 3327-0621 c472

PONTA SECA

QI 21 casa 4suítes + lote 7.000m2 de Área verde 98199-6100 c12388

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

OPORTUNIDADE!!

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

LAGO SUL

E V

N D A

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

QD 601 Predinho com 4
kits 1qto ót preço Ac carro 99112-7270 c6627
RIACHO FUNDO

ESPETACULAR

QN 15C $170mil desoc
2q+barraco 99269-0200
99370-5571 cj20220

QL 06 R$ 6.000.000
2pvtos 6stes salões pisc
+ terraço c/ linda vista p/
lago 98111-1595 c4789
QL 26 4 suítes lt
1.320m2 linda vista p/ cidade 98401-3270 c472
E V

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

1 QUARTO

QN 15E R$360.000, na
Avenida escrit. desoc
99370-5571 cj20220
2 QUARTOS
QN 05C $180.000, 2q escrit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

N D A

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 14E R$280.000 desocup 333m2 lt c/ 3 casas
99370-5571 cj20220

N D A

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

1.3

RIACHO FUNDO

E V

N D A

QN07-REFORMADISSIMA, ótimo acabamento,
completadearmários,Vale a pena conferir 98570-3210/CJ-1700
QN 15B $250mil Sobr escrit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
4 OU MAIS QUARTOS

3 QUARTOS

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

3 QUARTOS

QE 44 Excelente imóvel
3 qtos 2 ste sala copa cozinha WC social laje.
Plantão! 3351-9547
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br
QI 09 Oport. Única! Lt
200m2 original esquina
3 qtos 3wc Próx. de tudo 99983-2213 c1741

E V

N D A

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

C-8 Lotes 13, 14, 29 e 30, Taguatinga/DF, área do terreno com 1.000m²
(somatório dos 4 terrenos) e área construída com 2.407,41 m². Valor mínimo
R$ 11.450.000,00 (onze milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).

QUITINETES

CCSW 03 02 qtos com
1 suíte, varanda, armários em todos os cômodos, vaga e lazer completo. Tratar: 3225-5320 M ó d u l o s C o ns u l t .
CJ5004

2 QUARTOS

LEILÃO IMÓVEL COMERCIAL

SUDOESTE

2 QUARTOS

JARDIM INGÁ

1.3

3

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

QN 05 Ótima casa com
6 qtos, 2 pavimentos.
98201-7766 creci 27236
QN 05 Ótima casa com
6 qtos, 2 pavimentos.
98201-7766 creci 27236
SAMAMBAIA
3 QUARTOS
E V

N D A

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

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

4 OU MAIS QUARTOS

SOBRADINHO

CLSW 101 R$ 255mil
kit 33m2 nascente varanda 98111-1595 c4789

JARDIM INGÁ

LAGO SUL

3 QUARTOS
2 QUARTOS

1.3

Brasília, domingo, 15 de maio de 2022

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

CNB 01 Ed Don Juan
90m2 3qts c/ arms garag. 99963-3077 c7206

CSB 07 3qts com gar
Maison 98417-8804

- Será garantido ao BRB o
direito de locação na
configuração original pelo
prazo de 3 (três) anos e
permanência em espaço
adaptado para 400m² por
7(sete) anos, contados a partir
da venda do bem.
Fernando Gonçalves Costa, Leiloeiro Público Oficial e Rural, devidamente autorizado pelo BRB –
BANCO DE BRASÍLIA S.A., promoverá a venda em Leilão Público, com base na Lei 13.303/16 e
pelo Decreto 21.981/32 , nas seguintes condições:
Abertura do leilão dia 11/05/2022. Encerramento dia 26 de maio de 2022 às 16:00 horas.
Local do Leilão: Página do leiloeiro: www.multleiloes.com Cadastro no escritório do leiloeiro,
localizado no SOF/Norte Quadra 01, Conjunto “A”, Lote 08, Brasília-DF e/ou página do leiloeiro
www.multleiloes.com Período de visitação dias 11 a 26 de maio de 2022 das 8 às 11 horas.
Condições de pagamento: A venda será efetuada à vista ou financiada mais a comissão do
Leiloeiro que será de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da arrematação. Maiores
informações no escritório do leiloeiro pelos telefones (61) 3465-2203/3465-2542, Celular:
(61)99983-4121.
Fernando Gonçalves Costa - Leiloeiro Público Oficial Rural

Edital completo, fotos
e leilão online:

www.multleiloes.com

Instagram:
@multleiloes

LEILÃO EXTRAJUDICIAL
APARTAMENTO N° 305, DO BLOCO “L”, DA SQN 412,
COM A ÁREA PRIVATIVA DE 75,12 m2, ÁREA COMUM DE
45,48 m2., ÁREA TOTAL DE 120,60 m2, EM BRASÍLIA – DF.
Fernando Gonçalves Costa, Leiloeiro Público Oficial e Rural, inscrito na JCDF sob o nº
10/99, comunica a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
devidamente autorizado pela credora fiduciária BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 02.010.478/0001-28, com sede em Brasília DF, doravante denominada simplesmente VENDEDORA, promoverá a venda em Leilão
Público do tipo "MAIOR LANCE OU OFERTA", com base no artigo 27 da Lei 9.514/97 e da
Lei 21.981/1932, nas seguintes condições:
1º Leilão: Abertura do leilão dia 06/05/2022; Encerramento do leilão dia 23/05/2022 às
15 hs; não havendo interessados será realizado o 2º leilão.
2º Leilão: Abertura do leilão dia 23/05/2022; Encerramento do leilão dia 25/05/2022 às
15 hs;
Local do 2º Leilão: Página do leiloeiro: www.multleiloes.com; Cadastro no escritório do
leiloeiro, localizado no SOF/Norte Quadra 01, Conjunto “A”, Lote 08, Brasília-DF e/ou
página do leiloeiro www.multleiloes.com.
Imóvel objeto do Leilão: APARTAMENTO N° 305, do Bloco “L”, da Superquadra Norte
412 (quatrocentos e doze), com a área privativa de 75,12 m2., área comum de 45,48 m2.,
área total de 120,60 m2., e respectiva fração ideal de 1/24 (um vinte e quatro avos) da
Projeção n° 24, que mede: 80,00m por 9,00m, perfazendo a área de 720,00 m2., limitandose com logradouros públicos por todos os lados. Com as demais características
constantes na matrícula nº 45.721. Observação: Existem débitos de condomínio.
1º Leilão valor mínimo: R$ 651.000,00 (seiscentos e cinquenta e um mil reais);
2º leilão valor mínimo: R$ 379.847,11 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e
quarenta e sete reais e onze centavos);
Fica a devedora fiduciante: DIVA DANTAS FARIA, CPF/MF n° 499.844.461-15, desde
logo intimada através deste edital, caso não seja localizada.
Condições de pagamento: A venda será efetuada à vista mais a comissão do Leiloeiro
que será de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da arrematação. Maiores
informações no escritório do leiloeiro pelos telefones (61) 3465-2203/3465-2542, Celular:
(61)99983-4121, e-mail: contato@multleiloes.com.
Fernando Gonçalves Costa - Leiloeiro Público Oficial Rural

Edital completo, fotos
e leilão online:

Instagram:
www.multleiloes.com @multleiloes
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1.3

1.3

TAGUATINGA

CASAS

1.3

TAGUATINGA

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

TAGUATINGA
3 QUARTOS

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

N D A

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

1.3

TAGUATINGA

LEONARDO VIEIRA

QNG 24 3qt laje + 3 casas fds escritur R$430
mil 98585-2830 cj21492
4 OU MAIS QUARTOS

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

CMYK

QNL 02 Conjunto 3qtos
sala cozinha 2banheiros
laje + forro cerâmica blindex, reformada, excelente imóvel, próx. Super
Adega. R$ 430.000,00
Ac. financiamento. Plantão. Faça esse grande investimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

LEONARDO VIEIRA

QNG 24 3qt laje + 3 casas fds escritur R$430
mil 98585-2830 cj21492

LEONARDO VIEIRA

QNL 12 3qts 1ste laje lote vazado de conj. financia 3355-5223 cj21492
QND 40 2pvt nasc Lt
408m2 Vd/Tr 991092879

1.3

TAGUATINGA

E V

N D A

1.4

1.4

ÁGUAS CLARAS

LOJAS E SALAS
LOJAS

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

ÁGUAS CLARAS
SHOPPING Águas Claras 900m2 / 1.800m2 c/
17 garagem reformada
Tr. 99824-6256 c11765
ASA NORTE

JRC IMÓVEIS

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

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

N D A

3 QUARTOS

LEONARDO VIEIRA

QNL 12 3qts 1ste laje lote vazado de conj. financia 3355-5223 cj21492

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, domingo, 15 de maio de 2022

QNA 40 Excelente sobrado colonial nascente
4qts 3stes Dce 2salas cozinha planej. armários
nos quartos, cerâmica, tábua de correr cerâmica,
coz. goumert churrasq,
garag6 vgs.quitadaescriturada, Ac financiamento Plantão. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

BRASIL 21 - desocupada, sem acabamento,
monte seu negócio em
área nobre de Brasília 98238-0962/CJ-1700
R 04 R$ 820.000 Excelente casa 3qts, sala ampla, Suíte, DCE, Copa,
Cozinhaplanejada,Lavanderia, lote 430m2, garagem 4 carros, Espaço
Goumert c/ bancada,
Churrasqueira.Aceitacarro / troca Apto Águas Claras. 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

COMPRO PAGO À VISTA

CLS 102 A 316 Lojas alugadas ou desocup 30429200/99109-6160 Zap
Sr. Imóveis CJ9417
CLS 303 Loja/sobreloja.
QD Nobre R$ 985.000
Tr:98124-7752 c5521

1.4

1.4

CRUZEIRO

CRUZEIRO

SAAN/SIA/SIG/SOF

E V

SHCES 903 Loja com
subsolo,montadacomcozinha Industrial. 999993532 creci 8165
GAMA

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

QUEM VER COMPRA!!!

CNG 02 Excelente sala
com wc frente nascente.
99585-8326 c4138

TAGUATINGA

ATENÇÃO INVESTIDOR!!!

CNG 01 2 lojas juntas
no mercado norte já alugadas, Excelente negócio escriturada. Fone:
98585-2830 cj21492

1.5

LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

GUARÁ

OPORTUNIDADE!

IMPERDÍVEL!!!!

SAAN/SIA/SIG/SOF

COL AGRICOLA IAPI
800m2+744m2 Ac casa
99982-2672 c7187
JARDIM INGÁ

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

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
E V

N D A

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

ÁGUAS CLARAS

ASA SUL

SCS QD 01 sala 27m2
98439-7890 c6404

LAGO SUL

E V

QD 07 Areal casa 3qts
esquina gar lote 488m2
99986-6612 c3952

SALAS

LAGO SUL

MAPI ALUGA OU VENDE

OPORTUNIDADE ÚNICA!

ST LESTE QD 42 prédio esq 3 frentes 4ljs 7
sls. 98471-4749 c1944

N D A

1.5

QUEM VER COMPRA!!!

PARQUE ESTRELA Dalva IX. Excelente lote p/
Comercio/Industria/Escola. 1.180m2 frente pista.
99585-8326 c4138

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

MELHOR LOCALIZAÇÃO

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

MELHOR LOCALIZAÇÃO

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

ﬁador

1.5

1.5

PARK WAY

LOTES, ÁREAS
E GALPÕES
PARK WAY

ARNIQUEIRAS SHA
CJ 05 lote 270m2, terreno mudado. Excelente
condomínio fechado. R$
280.000,00 Localização
privilegiada. Excelente
Oportunidade. Tratar:
98575-6009 c8086.
www.acbimoveis.com.br

CLASSIFICADOS
1.5

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
E V

N D A

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

SAAN/SIA/SIG/SOF
SAAN QD 01 PAULO
ALENCAR lote 1000m2
c/galpão 3361-6464
99618-1744 cj6131
TAGUATINGA

LEILÃO PRÉDIO
COMERCIAL

C 08 Lotes 13, 14, 29 e
30, Agência BRB, Taguatinga Centro/DF. Área
do terreno 1.000m2,
área
construída
2.407,41m2. Aluguel garantido. Leilão dia 26/05/
2022, às 16h. Inf. (61)
3465-2203/2542. Edital
completo, fotos e leilão
on-line www.multleiloes.
com

VALPARAÍSO

BR 040/GO 16 MIL M2

VALPARAÍSO-GO
300m frente p/ BR
040/GO km 8, á 2,5
km da Havan. BUILT
TO SUIT. Próprio para
CD, mercado, atacado
ou logística. Tr: 61
9.9868-1355 wpp
DF 140 vde-se 50ha.
próx. pista. F: 981758826/99986-6612 c3952
OUTROS ESTADOS

CABO FRIO RJ Vendo
3 lotes, Praia Peró R$
200mil. 61 99961- 6481

1.6

1.6

DISTRITO FEDERAL
E ENTORNO

2

E V

N D A

ÁGUAS CLARAS

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

2.2

ASA NORTE

GARDEN PARK

IMÓVEIS
ALUGUEL

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

2.2

Brasília, domingo, 15 de maio de 2022

RUA 31 NORTE 1 Q, sala, cozinha, quarto e banheiro, armários planejados, vaga de garagem e
lazer completo. 998120316

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

2.2

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
2 QUARTOS

JRC IMÓVEIS

RAJADINHA DF Vendo
Chácara beira do Rio
São Bartolomeu, várias
frutíferas, poço artesiano, galpão, fechada, casa com 3qtos, 1.800m
do asfalto. R$ 450 mil.
Tr: 98413-8080 c8081
SANTO ANTÔNIO do
Descoberto-GO - 50hc.
lindo sítio, curral, muita
água Ac. imóvel c/prop.
99981-9390 cj4371
1.7

SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
CONSÓRCIO

BANCORBRAS

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

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1

APARTHOTEL

3 QUARTOS
QD 102 Portal Lirios Bl.
A nasc 3qt ste 2vgs.
99986-6612 c3952

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

ASA NORTE

APARTAMENTOS
ÁGUAS CLARAS
1 QUARTO

ALUGO APARTAMENTO

R 24 lote 13 - Ed. Casablanca, Àguas Claras,
2º andar, corresponde
ao 4º andar, 1 quarto, suíte, sala, cozinha, àrea
de serviço, sacada, com
armários e ar condicionado, etc. lazer completo
e uma vaga na garagem. Ao lado da Estaçãoo do Metrô. Tratar:
99968-3801.

211 SQN - Ap 73m2 de
2Q sendo uma suíte
com armários planejados, área de lazer, 2 vagas de garagem cobertas. WhatsApp 3315
8587

QUITINETES

IMPERIAL APARTS Frigo Ar Tv Wifi coz ár ser
Zap 99981-9265 c4559
2.2

CLN 216 Bloco A Kit
com 20m2 em ótima localização no centro do Plano Piloto com 50% de
desconto nos 6 primeiros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 108 Bloco B Kit
com 25m2 em ótima localização no centro do Plano Piloto com 50% de
desconto nos 6 primeiros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 412 Bloco B Kit
com 20m2 em ótima localização no centro do Plano Piloto com 50% de
desconto nos 6 primeiros alugueis. 3315 8587

CLN 410 Bloco A Kit na
Asa Norte com 24m2
em ótima localização no
centro do Plano Piloto
com 50% de desconto
nos 6 primeiros alugueis. WhatsApp 3315
8587

CLN 411 Bloco A Kit
com 20m2 em ótima localização no centro do Plano Piloto com 50% de
desconto nos 6 primeiros alugueis. WhatsApp
3315 8587

ASA NORTE

314 SQN Bl.B apto 103
Alg 2qts gar nascente.
Chaves portaria 999866612 c3952
SCLRN 703 -Bl.F/201.
R$2.000. Duplex c/
varanda. Sala, 2/4 (1c/
arm.,), 2wc (suíte), coz.
á.serv.
Saback
F/3445.1105. C/3506.

VILA PLANALTO apt
2qts s/1ste terraço e
gar Tratar: 98156-7797

2.6 Quartos e Pensões

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

2.2

212 SQN - Ap com
78m2 Ampla sala, escritório, cozinha, área de serviþo, 2 quartos sendo 1
suíte, armários planejados e vaga de garagem.
WhatsApp 3315 8587

212 SQN - Cobertura
de 2 quartos 158m2 ampla sala, cozinha, área
de serviço, 2 quartos sendo 1 suíte, cobertura
com vista e churrasqueira, 3 vagas. WhatsApp
3315 8587

3 QUARTOS
216 SQN Bloco K, 3
qtos com suíte, vaga, armários em todos os cômodos. Tratar: 32255320 Módulos Consult.
CJ5004
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
STN SOF Norte Qd 02
Bl B lt 13 ap 101 alg ap
3q a.emb sl cz R$1.400.
99157-7766 c9495
410/ A/ 304 R$ 2.000.
Alugo mobiliado. C/ar
cond. Sala, 1/4 c/arm.,
wc e coz./arm., Saback
F/3445.1105 CJ 3506.
4 OU MAIS QUARTOS
202 -BL. F/201. R$
4.200,00. Reformado c/
salão, 4/4 c/arms. (2
suítes), wc, coz/arms.,
área e wc serv. Garagem c/arms. Saback F/
3445.1105 C/3506.

1º MÊS GRÁTIS
E 50% DE
DESCONTO NOS
3 MESES SEGUINTES
A SALA QUE VOCÊ PROCURA, COM A ECONOMIA QUE
VOCÊ PRECISA ESTÁ NO TAGUATINGA SHOPPING

3315-8587

LIGOU, ALUGOU!
www.paulooctavio.com.br

• Metragens de 28 a 60 m2 • Andar disponível (515 m2)
• Fácil acesso • Serviços e comodidades do Shopping
• Segurança 24h • Contrato digital com assinatura eletrônica

5

CMYK

Aluguel sem

CORREIO BRAZILIENSE

ALUGUEL
CJ 3680

DESDE 1975

6
2.2

ASA SUL

ASA SUL
1 QUARTO
103 SQS Bloco F 1 quarto, mobiliado, reformado. Tratar: 3225-5320
Módulos Consult.
CJ5004
405/U/320 R$ 1.200. Reformado. Sala, 1 qto. c/
arm., wc e coz./arm. Saback 3445.1105 cj3506
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.

414 SQS - Ap novo em
conceito aberto com 1
quarto ampla sala conjugada, armários planejados e vaga de garagem.
WhatsApp 3315 8587
3 QUARTOS
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.
207 AMPLO reformado
suite DCE Tr: 33285757 www.phimoveis.
com.br cj6210

2.2

ASA SUL

215-BL.A R$10.000,00.
Apto. de luxo, decorado.
Todomobiliado.Reformado 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
SQS 316, b. G, ap 403,
158m2, 3 dorm, sendo 2
suítes. R$ 5.500/mês
+cond. +energia +IPTU.
Fone: 99868-1355 wpp
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.
4 OU MAIS QUARTOS

EXCELENTE !!!

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

2.2

GUARÁ

2.2

GUARÁ

2.2

SHCES 1.603 Bl.D/305. Prédio c/
elevador. R$ 2.300. Ótimo estado. Sala, 2/4 c/
arms., wc, coz., á.serv.,
Saback
Imóveis
3445.1105 CJ 3506.

NOROESTE

GUARÁ
QUITINETES

MOBILIADA

VENICE PARK Sul andar alto nascente Condomínio com área de lazer
completa. Tr: 999840184

MOBILIADA

LIVING PARK SUL
99m2 Ap de 3 Quartos
com armários sendo 1 suíte, sala, cozinha com armários, varanda, 2 vagas, o melhor lazer da região! WhatsApp 3315
8587
3 QUARTOS

VENICE PARK Sul andar alto nascente Condomínio com área de lazer
completa. Tr: 999840184

QI 31 Excelente apto
3qts. sala coz banh
99624-8852 c13499

1 QUARTO

GUARÁ II

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

CLNW 10/11 Bloco G,
Ap duplex de 1 quarto
com 46m2 amplo espaço, cozinha, área de serviço, ampla suíte no pavimento superior. PRIMEIRA LOCAÇÃO, entreguecomarmáriosplanejados, 2 vagas. WhatsApp
3315 8587

GUARÁ II

QI 31 Excelente apto
3qts. sala coz banh
99624-8852 c13499
NOROESTE

2.3

JARDIM BOTÂNICO

2.3

SOBRADINHO

JARDIM BOTÂNICO

SOBRADINHO

1 QUARTO

3 QUARTOS

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.

QD04aluga-seexcenlente casa 4 quartos e demais dependências, c/
gar. cob. p/ 2 carros. R$
1.550, Tr: 3387-9803
/99185-2781

CLNW 10/11 Bloco G Noroeste Ap de 1 quarto
com 34m2, sala, cozinha, área de serviço, banheiro com box em blindex, quarto e cozinha
com armários planejados, vaga coberta. WhatsApp 3315 8587

COND. QUINTAS da Alvorada- Qd. 02 Conj.14,
Cs. 26. R$ 4.500. Casa
térrea. Sala, 2/4 (sendo
1 suíte c/closet) wc, cozinha equipada, á. de
serv. garagem e ampla
á. verde. Saback Imóveis 3445.1105 cj3506

1 QUARTO
QNB 03 alg cs de fndos
1qt sla coz banh para rapaz R$700, 99823-2752
QNB 03 alugo para rapaz 1qto com banheiro
R$500, 99823-2752

LAGO NORTE
2.4

LOJAS E SALAS

4 OU MAIS QUARTOS
LOJAS

1 QUARTO

2.4

ASA NORTE

SHNQD02BlAHotelManhattan Plaza Loja com
46m2 em excelente localização. 3315 8587

TAGUATINGA

2 QUARTOS

SUDOESTE

SHN QD 02 Bl E - Hotel
Kubitschek Plaza Loja
com 19m2 em excelente
localização. WhatsApp
3315 8587

SMHN QUADRA 2 Bloco B Centro Clínico
Cléo Octávio Salas a partir de 29m2 prontas com
banheiro e pia no consultório. WhatsApp 3315
8587

ÁGUAS CLARAS
1 QUARTO

CRUZEIRO
2 QUARTOS

CORREIO BRAZILIENSE

CLASSIFICADOS

Brasília, domingo, 15 de maio de 2022

LIVING PARK SUL
73m2 Ap de 2 Quartos
com armários sendo 1 suíte, sala, cozinha com armários, varanda, 2 vagas, o melhor lazer da região! 3315 8587

CLNW 10/11 Noroeste,
1 Q duplex, sala, cozinha com armários, área
de serviço , quarto com
armários, banheiro, garagem coberta e localização privilegiada! 3315
8587

QMSW 06 Ed. Studio In
Apartamento de 1 Q mobiliado com TV, cama, armário, mesa, frigobar e
micro-ondas, com vaga
de garagem coberta
3315 8587
3 QUARTOS
SQSW 301/E/401, excelente estado. Sala/var.,
3/4 c/arms., 2wc (suíte),
coz., á.serv. DCE e gar.
R$ 3.500. Saback Imóveis 34451105 cj3506
CASAS

2.3

QI 09 Lago Norte casa reformada com ampla sala, cozinha, 4 quartos, garagem, piscina e amplo
quintal com área verde.
WhatsApp 3315 8587
LAGO SUL

AV. DAS ARAUCÁRIAS Loja com 86m2 com
mezanino em ótimo ponto comercial próximo do
Pistão Sul. 99812 0316

3 QUARTOS

ASA NORTE

QI 28 3qt ste pisc chur
canil linda vista R$9mil
É só mudar 98363-8808

ASA SUL
EQS 302/3 FashionMall
p.vidro 32240611 cj120
SAAN/SIA/SIG/SOF

4 OU MAIS QUARTOS
QI 27 R$17.000 Casa térrea 400m2 e outra casa
menor. Tratar: 996679551/99999-3532 c8165

CLN 207 Bloco B Loja térrea com 23m2 em ótima
quadra localizada no centro do Plano Piloto. WhatsApp 3315 8587

MAPI ALUGA OU VENDE

3 QUARTOS

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

QE 15 Conj E casa 16,
sl próx metrô/feira e comércio Tr 99913-4011

QI 27 R$17.000 Casa térrea 400m2 e outra casa
menor. Tratar: 996679551/99999-3532 c8165

GUARÁ

SHN QD 02 Bl E - Hotel
Kubitschek Plaza Loja
com 19m2 em excelente
localização. WhatsApp
3315 8587

CLN 216 Bloco B Loja térrea na Asa Norte com
132m2 em ótima quadra
localizada no centro do
Plano Piloto. WhatsApp
3315 8587

SIG Quadra 01 loja com
105m2 em vão livre, ótima vitrine com banheiro
e vaga coberta. Whats
App 3315 8587
SUDOESTE
CLSW 103 RhodesII wc
carênc 35678055 c4749
QD 08 próx Eixo Monumental ótima loja 28m2
aprox. 98256-2753
QD 08 próx Eixo Monumental ótima loja 28m2
aprox. 98256-2753

O BANCO DE BRASÍLIA - BRB, por meio da Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas, Adm e
Retaguarda - DIPES, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado
o valor mínimo de venda, no estado físico e de ocupação em que se encontra o imóvel de sua
propriedade, discriminado abaixo:
- Descrição do imóvel: AG SRTV-SUL (Subsolo), Quadra 701, lote 1, lojas 86 e 48 - 1º Subsolo,
com metragem de 750,45m² + 8 (oito) vagas de garagem.
- Lance Mínimo: R$ 4.905.000,00 (quatro milhões, novecentos e cinco mil reais)
- Pagamento: caução de 5% mais a comissão de 5% da Leiloeira Oficial em até 24h úteis a
partir do encerramento do leilão e o restante em no máximo 30 dias corridos, com possibilidade
de financiamento.
- Condição especial: Garantido ao BRB o direito de locação pelo prazo de 3 (três) anos
- Data e Hora do leilão eletrônico: início a partir da data da publicação no DODF e encerramento às 16h do dia 26/05/2022.
- Leiloeira: Moacira Tegoni Goedert (JUCIS-DF 63/2013)

TAGUATINGA

CNB 03 loja ampla com
70m2 bem localizada
com 50% de desconto
nos 6 primeiros alugueis
99679-3164

O Edital de Leilão BRB estará à disposição dos interessados de 11/05/2022 ao dia 26/05/2022 na
web página do BRB no endereço www.novo.brb.com.br e na web página da Leiloeira.

Informações: (61) 3041-9533 | (61) 99232-8207
e-mail: contato@moacira.lel.br
Edital completo e leilão on-line através do
site www.moacira.lel.br

CSB 07 Ed.Minas Gerais - lojas de galeria a
partir de 499,99 +cond+
IPTU 99679 3164

CORREIO BRAZILIENSE
2.4

ASA NORTE

CLASSIFICADOS
2.4

ASA SUL

2.4

TAGUATINGA

SALAS

3.2

3.2

ASA NORTE
SDSConjuntoBaracatsala com 42m2 em localização central do Plano Piloto. 3315 8587
CLN 115 Bloco A Sala
com 29m2 em ótima localização no centro do Plano Piloto com 50% de
desconto nos 6 primeiros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 207 Bloco B Salas
a partir de 17m2 completamente REFORMADAS
em ótima localização no
centro do Plano Piloto
com 3 meses de carência no aluguel. WhatsApp 3315 8587

CLN 303 Bloco C Sala
com 29m2 em ótima localização no centro do Plano Piloto com 50% de
desconto nos 6 primeiros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 304 Bloco C Sala
com 23m2 em ótima localização no centro do Plano Piloto com 50% de
desconto nos 6 primeiros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 406 Bloco C Sala
com 20m2 em ótima localização no centro do Plano Piloto com 50% de
desconto nos 6 primeiros alugueis. WhatsApp
3315 8587
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

SGAS 910 / Via Brasil B l . "D " / 4 4 6 . R $
1.100,00. c/40 m2. Sala
c/recepção, 2 wc (ar
cond .) Saback Imóveis
- F/3445.1105 CJ 3506

SHS QD 6 Brasil 21 sala com 33m2 com banheiro e ar cond. Em excelente localização. WhatsApp 3315 8587

SHS QD 6 Brasil 21 sala com 69m2 com banheiros e ar cond. Em excelentelocalização.WhatsApp 3315 8587

QNM 34 Taguatinga JK
Shopping salas a partir
de 33m2, com ar condicionado e vaga de garagem. 99673 3164

SIG Quadra 01 Sala
com 684m2 com amplo
espaço em vão livre banheiros e vagas cobertas. WhatsApp 3315
8587

TAGUATINGA SHOPPING QS 01 Lote 40 Andar inteiro disponível para locação com condição especial de locação. 99812 0316

TAGUATINGA SHOPPING salas a partir de
28m2 com vaga de garagem em localização privilegiada no melhor shopping da região. 99812
0316

TAGUATINGA TRADE
CENTER Lotes 1/12 Salas a partir de 24m2 ótima localização ao lado
da EPTG e com 50%
de desconto nos 6 primeiros alugueis. 99812
0316

QNM 34 Taguatinga JK
Shopping salas a partir
de 33m2, com ar condicionado e vaga de garagem. 99673 3164

SIG Quadra 01 Sala
com 298m2 com amplo
espaço em vão livre banheiros e vagas cobertas. WhatsApp 3315
8587
TAGUATINGA

ASA SUL

C-12 C.N.T sala 45m2
R$ 700,00 50% de desconto por pontualidade
por 6 meses + encargos
99679 3164

MOTOS
ACESSÓRIOS

SLIDERS YAMAHA MT
03/2021 R$600,00
+suporte p/ baú
$200,00. 99966-6412
SLIDERS YAMAHA MT
03/2021 R$600,00
+suporte p/ baú
$200,00. 99966-6412

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

AUTOMÓVEIS

CHERY
QQ/15 1.0 preto gas
40.661km, 4 portas, vidros elétr. nas portas
dafrente, arcondicionado, sem alarme,
pneus bons estados,
capô e teto necessitandopintura,pequeamassado perto porta lateral esquerda. R$
25.000. Telefone
99909-7094
FORD
KA/09 Conservado pn.
novos Aceito troca.
99909-7931/99969-9595

4.3

MASSAGEM TERAPÊUTICA

PEÇAS E SEVIÇOS
ALUGUEL

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
OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

MIGUEL CAR

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

4
CASA
& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma
4.2 Moda, Vestuário
e Beleza
4.3 Saúde
4.2 Comemorações,
e Eventos
4.5 Serviços Profissionais
4.6 Som e Imagem
4.7 Diversos

4.1

CONSTRUÇÃO E
REFORMA

POÇOS ARTESIANOS

GEO NORDESTE

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

5.1

SAÚDE

4.3

BRUNO MASSOTERAPEUTA 11 anos de experiência 11-973868078
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

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
SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE ALESSANDRA

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

SOM E IMAGEM
TELEVISÃO

TV BOX Smart TV Lista
70000 Conteúdos Tv
Box Smart R$ 25,00 63 99981-4456
4.7

DIVERSOS
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIA ATLETAS Estamos recrutando jogadores 99862-4892 whats

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

5.1

AGRICULTURA
E PECUÁRIA
INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

OPERAÇÃO DE CAFETERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máquinas,equipamentosemercadorias. 98175-6897.

MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS

MÁQUINAS
E IMPLEMENTOS

MASSAGEM TERAPÊUTICA

OUTROS PROFISSIONAIS
3.6

3

3.1

SRTVN 701 Alugo sala
reformada, porcelanato
e banheiro com vista privilegiada para o Estádio
Mané Garrincha. 32255320 - Módulos Consult. CJ5004

SCS QD 02 Ed. São Paulo sala 309 F: 981496405/ 3254-3020

TROLLER 13/13 T4 diesel, branco, carro nunca
fez trilha, 2º dono.
R$120.000,00 Tratar:
99607-6367

LOCA VIP

FABRICANTES

SCNQD05BrasíliaShopping na Asa Norte sala
com 162m2 com banheiros, copa e recepção.
3315 8587

OUTRAS MARCAS

VEÍCULOS
SIG Quadra 01 Sala
com 184m2 com amplo
espaço em vão livre banheiros e vagas cobertas. WhatsApp 3315
8587

CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

3.4

SAAN/SIA/SIG/SOF

SIG Quadra 01 Sala
com 36m2 pronta com banheiro e vaga coberta.
WhatsApp 3315 8587

OUTRAS MARCAS

Brasília, domingo, 15 de maio de 2022

TRATOR
TOBATTA TC13

ACESSÓRIOS: CARRETA,Enxadarotativa,Pulverizador, Roçadeira,
Sulcador e 2(duas) Rodas de ferro R$
19.200, Tr 99108-9030
98123-1371/ 995516999

TRATOR
TOBATTA TC13

ACESSÓRIOS: CARRETA,Enxadarotativa,Pulverizador, Roçadeira,
Sulcador e 2(duas) Rodas de ferro R$
19.200, Tr 99108-9030
98123-1371/ 995516999
5.2

COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS
CONVOCAÇÕES

ABANDONO DE EMPREGO

SR. JOSIMAR MARREIRO Silva, portador da
CTPS nº 25272 Série
00015 - DF, esgotados
nossos recursos de localização e tendo em
vista encontrar-se em
local não sabido, convidamos Vossa Sr.ª a
comparecer em nosso
DepartamentodePessoal SOFN Quadra 04
Conjunto G Lote 07 sala 65/66 - Asa Norte Brasília - DF, CEP.
70.634-470, a fim de retornar ao emprego ou
justificar suas faltas
desde 15/03/2022, dentro do prazo de 48hs a
partir desta publicação, sob pena de ficar
rescindido automaticamente o contrato de trabalho, nos termos do
Art. 482 da CLT. MPE
Engenharia e Serviços
S/A - CNPJ 04.743.858/
0001-05.
MÍSTICOS

DONA PERCÍLIA

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

AMIGA DO SERVIÇO
burocrático. Tratar:
6199298-9729

5.4

DINHEIRO E
FINANÇAS

5.4 OPORTUNIDADES
CRÉDITO
DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA

DINHEIRONAHORApara funcionário público
em geral, com cheque,
desc. em folha, déb. em
conta sem consulta spc/
serasa. Tel.: 4101-6727
98449-3461
NEGÓCIOS
FRANQUIAS E
SOCIEDADES
CNPJ VENDO e compro Faço serviço de Contabilidade. 99637-2951

SOCIO INVESTIDOR

5.7

7

TEMPORADA

TEMPORADA

HOTEL HOT SPRINGS

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

HOTEL HOT SPRINGS

CALDAS NOVAS
(GO) Apto 7 piscina,
sauna, frigobar, ar, banheira 4 pessoas.
Whats 61 99987-9698
OUTROS
ACOMPANHANTE
BIA CHUPETA loira 30ª
compl acess mass bjo
grego. 61 99324-4400

GALINHA DA ANGOLA

LUCRO GARANTIDO
de 10% ao mês, forneço garantia real não é golpe 61 98668-2008

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

5.5 PONTOS COMERCIAIS

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

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

EMPRESA DE DEDETIZAÇÃO Vendo documentada. 99311-2245
SACOLÃO AÇOUGUE
e Mercearia - Taguatinga Norte. Vendo com todas as instalações. Há
40 anos, no mesmo local . Clientela formada.
Tr. 98402-2573

SALÃO DE BELEZA

PASSO PONTO em
Águas Claras, Há 07
anos Ótimo ponto, c/ instalações. Clientela formada. Motivo da venda:
(moro no exterior). Tr.
98314-3985 Whatsapp

SALÃO DE BELEZA

PASSO PONTO em
Águas Claras, Há 07
anos Ótimo ponto, c/ instalações. Clientela formada. Motivo da venda:
(moro no exterior). Tr.
98314-3985 Whatsapp
PLANO PILOTO
RESTAURANTES,CONVENIÊNCIA, Churrasquinho, etc. Encontre aqui
sua empresa: www.
vendoempresas.com.br
98285-49 50 c11167
SERVIÇOS
HOSPEDAGEM
POUSADA RIO Quente
Título de sócio proprietário 61-981781968

MASSAGISTA PRECISO
MORENA LINDISSIMA

CHUPO BABADO até o
fim em homens ativos.
A. Norte 61 98237-3542
BEAUTY CORPUS Voltou! Inauguração 311N
9h ás 21h 61994495435

LUANA LOIRA

ELEITA A COROA
mais gostosa academia
sudoeste, olhos verdes
moro só 61 99303-9085

ADORO FAZER ANAL

SHEILA NEGRA mulherão seios grande massagem c/boca oral diferente 991556469
"ESPAÇO PRIME" de
volta só gatas tops. L2N
412 bl c 61992558354
WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736

MASSAGISTA PRECISO

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

ADORO FAZER ANAL

SHEILA NEGRA mulherão seios grande massagem c/boca oral diferente 991556469
MASSAGEM RELAX

AS+TOPS DAS GALÁXIAS

BEMESTARMASSAGENS.COM .br as 20 todas
lindas
61
985621273/ 3340-8627
SÔNIA XEROSA mass
na maca + relax moro
só 61 98401-4816 Tng
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CLASSIFICADOS

CORREIO BRAZILIENSE

