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O Distrito Federal registrou em 2021 o segundo maior número de mortes 
em acidentes laborais em 20 anos, foram 44 óbitos. Especialistas pedem 

mais investimentos e fiscalização. Total de gastos previdenciários gerados 
pelas pensões, auxílios e aposentadorias chega a R$ 200 milhões. “Muitas 

empresas sequer executam programas (de prevenção)”, destaca a 
procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT) Carolina Mercante.  
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O premiado ator Miqueias 

Paz celebra 40 anos de 
carreira com um espetáculo 
comovente no teatro do Sesc 
Paulo Autran, em Taguatinga. 

Entrada gratuita. 

Putin corta fornecimento de gás 
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 Carlos Vieira/CB/ D.A Press

Ana Dubeux/CB/ D.A Press

AgroBrasília atrai 
120 mil pessoas

A produtora rural Jaqueline Sato levou o cachorro Ozzy para 
curtir os girassóis, um dos destaques do evento que reuniu 500 
expositores e mostrou o vigor do agronegócio no Distrito Federal. 
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JUDICIÁRIO / 

Linha de 
frente se 
prepara 
para as 
eleições

Nomes escolhidos para comandar os principais tribunais superiores traçam estratégias para lidar com 

O 
Judiciário está no centro das 
atenções das eleições de 2022. 
Escolhido como principal alvo 
do presidente Jair Bolsonaro 

(PL) para desferir sucessivos ataques 
e críticas, os personagens que estarão 
à frente da Justiça durante o pleito tra-
çam estratégias para proteger a lisura 
do processo eleitoral. Até lá, os princi-
pais tribunais superiores terão novos 
comandos para lidar com a pressão.

No Supremo Tribunal Federal 
(STF), a ministra Rosa Weber assume 
a gestão a partir de setembro. Vista 
pelos seus pares como extremamen-
te discreta e técnica, ela tem assumi-
do uma postura mais contundente 
nos autos dos últimos processos que 
relatou e se tornou um dos nomes 
mais temidos pelos bolsonaristas. O 
principal desafio de Weber é manter 
uma relação institucionalmente equi-
librada entre o Judiciário e o Palácio 
do Planalto, sem ceder aos rompan-
tes de Bolsonaro.

Já o ministro Alexandre de Moraes 
vai comandar o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) — um dos principais alvos 
de Bolsonaro. O magistrado é visto co-
mo inimigo pelos aliados do presiden-
te e declarou que não baixará a guarda 
durante o pleito. “O que a Justiça Eleito-
ral vai garantir é que o voto colocado na 
urna eletrônica seja o voto computado e 
que esse voto colocado não sofra coação 
das milícias digitais. É isso que nós va-
mos garantir”, disse o ministro, em um 
evento organizado pela Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), na sexta-feira.

Moraes também é relator do inqué-
rito das fake news no Supremo. Em ou-
tubro do ano passado, ele chegou a afir-
mar que, “se houver repetição do que 
houve em 2018, terá cassação e pri-
são”. O TSE tem firmado grandes par-
cerias com as principais redes sociais 
para combater a desinformação e evi-
tar a propagação de notícias falsas du-
rante o período eleitoral, assim como 
aconteceu na última eleição que deu 
vitória a Jair Bolsonaro.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
também tem um nome que ficará à fren-
te da Corte durante as eleições. Maria 
Thereza de Assis Moura foi escolhida para 
o cargo para o biênio 2022/2024. A posse 
da magistrada está prevista para o mês de 
agosto. Ela é a segunda mulher a ocupar 
a presidência do STJ. 

Responsável por uniformizar o 
entendimento sobre a legislação fe-
deral brasileira, o STJ é composto 
por 33 ministros. É também a ins-
tância que analisa recursos de pro-
cessos de tribunais de Justiça e tri-
bunais regionais federais. Na mes-
ma sessão que definiu o nome da 
nova presidente, o ministro Luis 
Felipe Salomão foi designado para 
atuar como corregedor Nacional de 
Justiça (no lugar de Maria Thereza 
de Assis), e o ministro Og Fernan-
des como vice-presidente.

 » LUANA PATRIOLINO

Relator do inquérito das fake news no STF, Moraes vai comandar o TSE nas eleições: alvo de ataque de bolsonaristas

STF/Divulgação

ataques de Jair Bolsonaro durante a disputa eleitoral de outubro. Combate às fake news é uma das apostas

 Edílson Rodrigues/CB

Maria Thereza será a próxima presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

 Weber assume em setembro o Supremo Tribunal Federal: postura cada vez mais contundente

Gustavo Lima/STJ

Desafios e embates

Temendo repetir a onda de fake 
news do último pleito presiden-
cial, o Judiciário tem se blindado 
com posturas firmes e criação de 
programas para educar a popula-
ção a respeito do perigo das no-
tícias falsas. Os magistrados fir-
maram parcerias com as princi-
pais mídias digitais e passaram a 
defender com mais frequência a 
integridade do processo eleitoral 
publicamente.

Desde que foi eleito, Jair Bolso-
naro e seus apoiadores afirmam 
que as eleições de 2018 foram frau-
dadas e que a chapa teria ganhado 
em primeiro turno contra Fernando 
Haddad (PT). O presidente chegou 
a sugerir que as Forças Armadas fi-
zessem uma apuração paralela nas 
eleições deste ano e causou, mais 
uma vez, atrito entre os Poderes.

O advogado constitucionalis-
ta Guilherme Amorim Campos 
da Silva, doutor em direito do 
Estado pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo (PUC 
de SP), ressalta que, na trajetó-
ria da Justiça Eleitoral, nunca 
houve uma sequência tão gran-
de de ataques. “Talvez o maior 
desafio da sua história, que é 
a realização dos pleitos demo-
cráticos a salvo de turbulências, 
disseminação de fake news, ou 
de tumultos na realização de seu 
pleito”, aponta.

Bolsonaro também desfere ata-
ques ao Supremo. Ele já pediu o im-
peachment do ministro Alexandre 
de Moraes, proferiu falas antidemo-
cráticas defendendo o fechamento 
do STF e, sempre que tem oportu-
nidade, critica a atuação da Corte. O 
auge da tensão entre os Poderes foi a 
manifestação de 7 de Setembro, em 
que o presidente disse aos apoiado-
res que não obedeceria mais às or-
dens do tribunal.

Na avaliação do cientista político 
Leonardo Queiroz Leite, doutor em 
administração pública e governo pela 
Fundação Getulio Vargas de São Pau-
lo (FGV-SP), a briga entre Bolsonaro 
e o STF ainda deve render outros ca-
pítulos. “O Supremo, hoje, é o prin-
cipal freio às pretensões autoritárias 
do bolsonarismo, então, na narrativa 
do Bolsonaro, o Supremo é o inimigo. 
Eles precisam alimentar diuturna-
mente essa visão”, concluiu.

Para o cientista político André 
César, da Hold Assessoria Legis-
lativa, a tendência é que a tensão 
entre os Poderes aumente ainda 
mais até o resultado das eleições 
deste ano. “De fato, o Judiciário 
ganhou essa posição de protago-
nismo. Essas figuras de comando 
vão ser mais e mais alvo da pres-
são do governo. A partir disso, a 
capacidade de reação do Judiciá-
rio vai ser testada”, afirma.

De fato, o Judiciário ganhou essa posição de 
protagonismo. Essas figuras de comando vão 
ser mais e mais alvo da pressão do governo"

André César, cientista político
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Sem prazo para Lira

Em julgamento no plenário virtual, ministros do Supremo decidem que 

O
s ministros do Supremo 
Tribunal Federal deci-
diram manter decisões 
que negaram impor pra-

zo e determinar que o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, analise pedidos de 
impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro, alvo de 140 solicita-
ções de impedimento.

Os ministros seguiram o enten-
dimento da relatora, a ministra Cár-
men Lúcia, que destacou que o “juí-
zo de conveniência e de oportuni-
dade do início do processo de im-
peachment é reserva da autorida-
de legislativa, após a demonstração 
da presença de requisitos formais”.

“Nem pode o presidente da Câ-
mara dos Deputados iniciar pro-
cesso de impeachment sem o aten-
dimento dos requisitos formais de 
petição apresentada (descrição de 
fato certo com provas indiciárias 
de crime de responsabilidade, con-
dição de cidadãos dos requerentes, 
dentre outros legalmente listados), 
nem pode ser obrigado a dar se-
quência a pleito apresentado por 
decisão judicial, pela qual a auto-
ridade judiciária se substitua àque-
la autoridade legislativa”, escreveu 
a ministra em seu voto.

O colegiado analisa, em jul-
gamento no plenário virtual 
— ferramenta que permite aos 

ministros depositarem seus vo-
tos a distância —, três recursos 
apresentados contra decisões da-
das por Cármen Lúcia.

Dois dos recursos foram impe-
trados por advogados e o terceiro 
pelo deputado Rui Goethe junto 
do ex-prefeito Fernando Haddad. 
Estes dois últimos argumentaram 
ao Supremo que, após mais de um 
ano de protocolo de um dos pedi-
dos de impeachment de Bolsona-
ro, apoiado por mais de 400 entida-
des da sociedade civil, “não houve 
exame sequer de requisitos mera-
mente formais, tampouco qual-
quer encaminhamento interno da 
petição de impeachment”.

Lira tem mais de 140 pedidos de 
impeachment para analisar

Billy Boss/Câmara dos Deputados

luizazedo.df@dabr.com.br

Bolsonaro quer 
privatizar Petrobras e 
explorar a Amazônia

Em busca da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro 
acena para o mercado financeiro e aos investidores es-
trangeiros com uma radical agenda liberal, na qual a pri-
vatização da Eletrobras seria apenas um passo inicial. As 
joias da coroa são a venda da Petrobras, a empresa sím-
bolo do nacionalismo brasileiro, e a entrega da explora-
ção das reservas minerais e da biodiversidade da flores-
ta ao bilionário Elon Musk — dono das empresas Spa-
ceX, Tesla e Starlink.

Na sexta-feira, em São Paulo, na companhia de Bolso-
naro e do ministro da Comunicação, Fábio Faria, o arti-
culador de sua visita, Musk anunciou o lançamento de 
um programa de internet via satélite que pretende co-
nectar 19 mil escolas em áreas rurais e promover o mo-
nitoramento ambiental "mais tecnológico" na Amazônia. 
O empresário sul-africano é aliado do ex-presidente dos 
Estados Unidos Donald Trump e tem a intenção de com-
prar o Twitter, por US$ 44 bilhões (R$ 225 bilhões), seu 
mais importante negócio em andamento, "para garantir 
a liberdade de expressão nas redes sociais".

Não se deve subestimar o apelo eleitoral dessa agen-
da para Bolsonaro. Divulgada na sexta-feira, pesquisa 
Ipespe contratada pela XP Investimentos revelou que 
49% dos entrevistados são contra a privatização da Pe-
trobras, 38% são favoráveis e 13% não souberam ou não 
responderam, porém, 67% apoiariam a privatização se 
resultasse na redução do preço dos combustíveis. Além 
disso, a cartada em relação à Amazônia pode matar dois 
coelhos: neutralizar as pressões internacionais contra o 
desmatamento da Amazônia e tornar irreversível a ex-
ploração econômica da floresta por grandes empresas 
de tecnologia e biotecnologia.

"Nós vamos mostrar que a Amazônia é preservada. Ló-
gico que existem os nichos de exploração, de queimada 
e desmatamento irregular, mas a chegada dos satélites 
vai nos ajudar a preservar. Agora, precisamos, também, 
desenvolver aquela região, que é riquíssima em biodiver-
sidade e em riquezas minerais", disse Bolsonaro. Espe-
cialistas receberam com ressalvas a informação, porque 
o problema da Ama-
zônia não é o monito-
ramento, é a falta de 
fiscalização e repres-
são ao garimpo ilegal, 
à grilagem de terra e à 
derrubada da floresta, 
estimulados pelo libe-
rou geral do governo 
federal.

Lítio e nióbio

Fabricante de carros 
elétricos, a instalação 
de uma unidade da Tes-
la na Amazônia é um 
velho projeto de Musk, 
que já estava sendo ne-
gociado com o gover-
no estadual. O Brasil 
tem potencial para se 
tornar um dos maiores 
produtores do lítio, es-
sencial para as atuais 
baterias que movem 
carros elétricos e fa-
zem os aparelhos por-
táteis funcionarem. A 
Tesla, de Musk, é a em-
presa que mais inves-
te e fatura em carros 
elétricos. O Brasil tem 
a sétima maior reserva 
de lítio conhecida no 
mundo: 95 mil tonela-
das poderiam ser exploradas imediatamente. Com as re-
servas não disponíveis, sobretudo na Amazônia, somam 
470 mil toneladas.

Somos o quinto maior produtor mundial de lítio, 1.900 
toneladas/ano, Musk está interessado na exploração do 
minério por causa da valorização no mercado: alta de 
1.753% no preço da tonelada, entre 2012 (US$ 4,45 mil) 
e os atuais US$ 78,03 mil, o equivalente a R$ 365,5 mil. 
Embora não tenha revelado interesse direto no nióbio, 
apesar das ofertas públicas do presidente Bolsonaro, esse 
mineral também é estratégico para as empresas de Musk.

As maiores reservas de nióbio estão localizadas na re-
gião denominada Cabeça de Cachorro, em São Gabriel da 
Cachoeira (AM), na fronteira com a Venezuela e a Colôm-
bia. Apesar da alta viabilidade comercial, não podem ser 
exploradas porque estão em território indígena e dentro 
das áreas de proteção ambiental do Parque Nacional do 
Pico da Neblina e da Reserva Biológica Estadual do Mor-
ro dos Seis Lagos. O total estimado na reserva é de cerca 
de 2,9 bilhões de toneladas.

O nióbio é utilizado na industrialização de produtos 
que suportem altas e baixas temperaturas, como aviões 
e foguetes aeroespaciais. Também é indispensável nas 
indústrias espacial e nuclear. Várias ligas de nióbio são 
desenvolvidas por sua leveza e supercondutividade. Seus 
derivados entram na composição de aços de alta resis-
tência, nas tubulações para transmissão de gás sob alta 
pressão, petróleo e água. Também é agente anticorrosi-
vo, resistente aos ácidos mais agressivos.

Cerca de 40% do território da Amazônia está na área 
do pré-cambriano, com depósitos minerais de ferro, 
manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, cromo, titâ-
nio, fosfato, ouro, prata, platina, paládio. A floresta em 
pé, porém, é estratégica para combater o aquecimento 
global, produzir alimentos e fármacos e sustentar mi-
lhares de famílias ribeirinhas e indígenas, com ativida-
des produtivas locais. Além disso, pode atrair muitos in-
vestimentos destinados à sustentabilidade ambiental e 
à economia verde.

NÃO SE DEVE 
SUBESTIMAR O 
APELO ELEITORAL 
DESSA AGENDA: 
49% SÃO CONTRA 
A PRIVATIZAÇÃO 
DA PETROBRAS, 
38% SÃO 
FAVORÁVEIS , 
PORÉM, 67% 
APOIARIAM A 
PRIVATIZAÇÃO 
SE RESULTASSE 
NA REDUÇÃO 
DO PREÇO DOS 
COMBUSTÍVEIS, 
SEGUNDO 
PESQUISA IPESPE

NAS ENTRELINHAS
Por Luiz Carlos Azedo presidente da Câmara não tem data para responder a pedidos de impeachment

INTELIGENTE
DE MORAR

DELICIOSO
DE VIVER

2 e 3
Qtos

ÁGUAS CLARAS
RUA COPAÍBA

O edifício 2 quartos 3 quartos

4 torres
18 pavimentos
16 lojas

62 m²
2 vagas de
garagem

84 m²
2 vagas de
garagem

Qualidades Vantagens
Excelente localização
com acesso às principais
vias: EPTG e Pistão.
Lazer completo

11.900m2 de Jardins e Lazer
Espaço gourmet
Espaço pet
Bicicletário

Perspectiva da suíte – apto 3 quartos Perspectiva da sala ampliada – apto 84 m² Perspectiva da piscina adulto

Perspectiva do complexo

L A N Ç A M E N T O

R
I
3
º
O
F
ÍC
IO
-
N
º
9
3
74
5
3

CORRETORES
DE PLANTÃO
NO LOCAL

VISITE NOSSAS
CENTRAIS DE
VENDAS

208/209 Norte
(Eixinho, ao lado do McDonald’s)

Noroeste
(CLNW 2/3)

Guará II
(QI 33 Lote 2)

C
J
17
0
0

3326.2222
www.pau looctav io .com .br

ACESSE PARA
MAIS INFORMAÇÕES



4  •  Política  •  Brasília, domingo, 22 de maio de 2022  •  Correio Braziliense
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DENISE ROTHENBURG
deniserothenburg.df@dabr.com.br

Vai sobrar para as emendas
O bloqueio de R$ 8,2 bilhões no Orçamento 

deste ano anunciado pelo governo — e sem ter 
separado os valores necessários ao reajuste de 
5% para o todo o funcionalismo — vai termi-
nar por abocanhar parte dos recursos que de-
veriam ser destinados às emendas parlamen-
tares. Deputados que já estavam insatisfeitos 
com o ritmo das liberações, agora estão indó-
ceis. Há quem diga inclusive que, se as emen-
das forem cortadas, as excelências vão cuidar 

da própria campanha e Bolsonaro que toque 
a própria reeleição.

Os parlamentares nordestinos ligados ao 
presidente da República — e ao presidente 
da Câmara, Arthur Lira — são os mais preo-
cupados. Eles acreditam que só terão condi-
ções de vencer o favoritismo de Lula e alia-
dos na região se conseguirem patrocinar 
obras e serviços nos municípios. E sem as 
emendas será difícil.

CURTIDAS
Se vira aí, Geraldo

A reunião desta segunda-feira para organizar 
o conselho político da (pré) campanha de Lula 
servirá ainda para o PT começar a sondar Geral-
do Alckmin sobre a obtenção de votos junto ao 
eleitorado mais conservador. Os petistas estão de 
olho, especialmente, no interior de São Paulo, on-
de o ex-governador sempre teve um bom desem-
penho eleitoral.

Missão impossível

Dentro do PT, há quem avalie que o ex-governa-
dor ainda não repassou ao partido e a Lula a “sim-
patia” que poderia entregar e nem conseguiu con-
vencer o pré-candidato do PSB, Márcio França, a 
desistir da empreitada em São Paulo. E, a contar 
pelas declarações de França, não terá recuo de sua 
candidatura ao governo estadual.

Enquanto isso, entre os 

acadêmicos...

 O seminário internacional promovido pela As-
sociação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais 
(Abrapel) mostrou a crise que vivem os partidos po-
líticos no Brasil. João Francisco Meira, da Vox Popu-
li, apresentou os últimos dados, que apontam 70% 
dos eleitores brasileiros sem a menor simpatia por 
qualquer partido. O PT desperta empatia de 18%, 
bem menos que os 32% verificados em 2011, quan-
do Dilma Rousseff estava no primeiro ano de man-
dato. O MDB alcança 1%, empatado com o PSDB.

Por falar em PSDB...

A autofagia tucana foi apresentada no seminário 
como o exemplo mais bem acabado dessa crise dos 
partidos, fruto de algo bem maior que o mundo es-
tá vivendo. “Estudiosos dizem que passamos, não só 
aqui, mas em diversos países do mundo, por uma fase 
de recessão democrática”, disse a ministra do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Buchanie-
ri. “Quando a sociedade perde o elo de identificação 
com os partidos políticos, isso repercute por igual no 
modelo de representação, no próprio processo eleito-
ral e na democracia como um todo”, avaliou.

Deu ruim I/ Pré-candidato a 
governador de Minas Gerais, o 
ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre 
Kalil (foto) criou um mal-estar no 
próprio partido ao dizer que o presidente 
Jair Bolsonaro não tem sequer um 
ministro mineiro. Esqueceu-se 
justamente do ministro da Agricultura, 
Marcos Montes, que é da sua legenda.

Deu ruim II/ Kalil hoje tem carta 
branca para fechar a aliança com o PT, 
mas a bancada federal está mais afeita à 
reeleição de Jair Bolsonaro e, ao não citar 
Montes, ficará pior.

Por falar em divisão.../ Por todo 
o país, as alianças eleitorais estão a 
sabor do freguês. Não por acaso, o PSD 
caminha para liberar a legenda e deixar 
que cada um siga com o candidato a 
presidente que desejar.

E o Toffoli, hein?/ Muita gente 
ficou intrigada ao ver o ministro do 
Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli 
na “comitiva” de Jair Bolsonaro que 
recebeu bilionário Elon Musk. Toffoli 
está embuído da missão de tentar fazer 
a ponte da pacificação entre o STF e 
o Planalto. Pelo andar da carruagem, 
missão impossível. Melhor chamar o 
Tom Cruise para mais um episódio do 
personagem Ethan Hunt. Bom Domingo!

Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

PODER /

A pressão dos influencers

Com o apoio de aliados do presidente Jair Bolsonaro, influenciadores digitais estão em peregrinação na 

U
m grupo de 11 influencia-
dores, a maioria deles you-
tubers, percorre o circuito 
Esplanada-Congresso-Pla-

nalto, em busca de apoio para a re-
gulamentação da categoria. Eles 
fazem parte de um sindicato, em 
processo de oficialização, desde 
julho do ano passado junto ao Mi-
nistério do Trabalho, o Sindigital.

A peregrinação pelos gabinetes 
do poder teve início há duas se-
manas. Na manhã de 4 de maio, 
participaram de uma reunião 
agendada com o ministro do tra-
balho, José Carlos Oliveira. O pre-
sidente do Sindigital, Luiz Carlos 
Laplagne, e o grupo apresentaram 
a proposta de profissionalização 
do ofício ao ministro. Fizeram as 
considerações sobre a lei de regu-
lamentação, com ênfase à preocu-
pação sobre a liberdade de expres-
são dos influencers. Foram ouvi-
dos de forma receptiva e convida-
dos a comparecerem a uma ceri-
mônia no Palácio do Planalto, no 
fim da tarde, na qual o ministro 
encontraria Jair Bolsonaro (PL).

Entre fotos e sorrisos, segui-
ram para um tour no Congresso 
Nacional, onde esperavam a res-
posta para os ofícios de pedido de 

reunião com os presidentes das 
Casas, Arthur Lira (PP-AL) e Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG). A ex-
pectativa foi atendida — ao me-
nos na Câmara. O encontro com 
Lira ocorreu, com o deputado fe-
deral Cláudio Cajado (PP-BA), no 
gabinete do presidente. Aliás, o 
grupo foi recebido também por 
Carlos Bolsonaro (PP-RJ), que ho-
je comanda o marketing da cam-
panha de reeleição de Bolsonaro. 
O filho 03 conseguiu um encaixe 
na agenda para ouvi-los.

A conversa foi em clima tão 
amistoso que rendeu mídias para 
alguns influenciadores. Gabriela 
Nery, 24 anos, que despontou no 
Tik Tok, em 2019, com um vídeo 
que viralizou, publicou, em 12 de 
maio, um bate-papo descontraí-
do com Carlos Bolsonaro, gravado 
no dia da visita. A minientrevista 
aconteceu em frente a um quadro 
com a imagem do presidente da 
república. Na legenda, foi sinali-
zado que “esse vídeo não diz na-
da sobre o meu posicionamen-
to político, saibam diferenciar as 
coisas!”. O vídeo rendeu mais de 
4 mil curtidas em uma das redes.

Em seguida, o grupo seguiu 
para o Palácio do Planalto, on-
de conseguiu um encontro com 
Jair Bolsonaro para expor os 

argumentos sobre a importân-
cia da regulamentação para o 
próprio presidente. Mais uma 
vez, pediram apoio e expuseram 
os motivos. “Falamos a respei-
to do sindicato, que somos em-
presários e temos interesse em 
participar da criação do proje-
to de lei, de falar sobre as pau-
tas e levar a proposta adiante. 
Ele disse que tinha que tramitar 

primeiro, passar pela Casa, mas 
não se comprometeu”, explicou 
Laplagne. No dia seguinte, 5 de 
maio, o líder do governo no Sena-
do Federal, Eduardo Gomes (PL-
TO), protocolou o projeto de lei 
sobre o assunto.

Proposta

Em 2018, o deputado federal 

Eduardo da Fonte (PP-PE) ini-
ciou a tramitação de um PL para 
regulamentar o ofício de influen-
ciador digital. Na época, o docu-
mento foi arquivado por falta de 
conteúdo. O novo PL é o resga-
te desse texto, com algumas res-
salvas, principalmente a de dife-
renciar a profissão de influencia-
dor digital da de jornalistas. Im-
puseram deveres de respeito aos 

influenciadores, como: o direito 
autoral e intelectual, de imagem, 
o direito à honra e à imagem e o 
direito de respeitar grupos étni-
cos, raciais e sociais. 

“Como a própria designação 
indica, essa atividade vem acom-
panhada da capacidade de in-
fluenciar as opiniões e compor-
tamentos das pessoas que as-
sistem ou acompanham esses 
influenciadores. Isso gera uma 
grande responsabilidade. Por es-
se motivo, consideramos oportu-
na a regulamentação dessa pro-
fissão, de forma a estabelecer 
um marco legal adequado ao seu 
exercício”, justificou um trecho 
do documento. 

Na quarta passada, uma nova 
reunião foi agendada entre o se-
nador e o presidente do sindica-
to. De acordo com Laplagne, foi 
proposta por Gomes uma au-
diência pública sobre o projeto. 
“Foi muito receptivo para falar 
sobre o projeto, mostrou bastan-
te conhecimento. Nos mostrou a 
importância de estarmos próxi-
mos, conversar com o relator e 
apresentar algumas pautas para 
dentro do projeto, por exemplo 
a liberdade de expressão. Deixou 
claro que antes de qualquer coisa 
vai ouvir a categoria”, concluiu.

Registro da reunião de influenciadores com o ministro do Trabalho, José Carlos de Oliveira 

Marcella Lasneaux

 » TAINÁ ANDRADE

Esplanada para defender a regulamentação da categoria. Sindicato está em fase de oficialização

O Sindigital é comandado 
pelo empresário carioca Luiz 
Carlos Laplagne, que tem o no-
me vinculado a seis empresas. 
A atuação, entre Rio de Janei-
ro, São Paulo e Brasília, segue 
nos ramos de tecnologia, inter-
net, serviços e insumos médi-
cos, inclusive com vacinas. De 
acordo com Laplagne, a entra-
da no segmento de influencia-
dores e a decisão de abrir um 
sindicato aconteceu quando se 

deparou com o projeto de lei e 
percebeu que a categoria não 
tinha representantes.

O sindicato tem o slogan de 
ser “oposto a qualquer especu-
lação, apartidários e indepen-
dentes”. Até o momento, tem 11 
participantes, entre eles oito são 
influenciadores, com idade en-
tre 30 a 50 anos, ativos no You-
Tube. A iniciativa de convidar 
cada um foi do próprio sindica-
to. Os critérios para a escolha, 

de acordo com Laplagne, foram 
a proximidade. “Os maiores (in-
fluenciadores) têm uma agenda 
mais atribulada de trabalho. Já 
estamos fazendo o convite, hoje 
estamos tentando fazer isso atra-
vés do nosso Instagram e dos in-
fluenciadores. Aqueles que qui-
serem abraçar a causa, vir a Bra-
sília representar serão bem-vin-
dos”, convidou.

O registro oficial de sindi-
calização ainda não saiu. Um 

dos impasses para regularizar a 
questão é a regulamentação da 
profissão. Segundo Cesar Ma-
rinho, advogado trabalhista e 
professor de direito do traba-
lho, as atividades relacionadas 
às novas tecnologias não têm 
uma categoria específica na le-
gislação trabalhista, por isso, 
não há como definir uma ca-
tegoria, princípio fundamental 
para a abertura de um sindicato.

“Novas profissões, que 

estão surgindo pelo merca-
do de tecnologia, são compli-
cadas de classificar dentro de 
sindicatos. Por que quem paga 
os profissionais? Se é contra-
tado como empregado, tudo 
bem, mas se não é, como vou 
classificar? Não é patronal, la-
boral e nem categoria diferen-
ciada. Eles são uma categoria 
especial, porque não tem em-
pregadores”, explicou.

A intenção em sindicalizar os 

influenciadores é aumentar a re-
presentação junto ao Congresso, 
alega o empresário. “O governo 
olha o segmento que é rentável, 
grande, tem uma voz no mun-
do inteiro e pensa em regular. 
Eles apresentaram muito antes 
da gente se posicionar, o que a 
gente quer é participar da cons-
trução dessa lei, eles entende-
rem bem o que é o universo di-
gital, não só com a política”, es-
clareceu. (TA)

Presidente do Sindigital participa de seis empresas
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"Só Deus me tira do cargo"

Em Curitiba, Bolsonaro enumera bandeiras políticas, exalta evangélicos e nega que vá editar MP para 
taxar a compra de produtos em sites internacionais, como Shopee, AliExpress e Shein, entre outros

O 
presidente Jair Bolso-
naro (PL) voltou a dizer 
que “só Deus o tiraria 
do cargo” durante um 

discurso repleto de citações re-
ligiosas, ontem, na Marcha pa-
ra Jesus. O evento de evangéli-
cos que voltou a ser realizado 
após dois anos suspenso devido 
à pandemia, em Curitiba.

Em cima de um carro de som, 
Bolsonaro falou ao público da 
27ª edição da 
Marcha para Je-
sus. Durante o 
discurso, enu-
merou algumas 
das principais 
bandeiras polí-
ticas, exaltando 
o evento e dis-
parou em refe-
rência às elei-
ções presiden-
ciais de 2022. 
“O Brasil é uma 
referência pa-
ra o globo todo. 
É um país que 
tem vocação 
para o futuro 
sem se descui-
dar do presen-
te. Nós, juntos, 
com fé, atingiremos os nossos 
objetivos. É uma missão que eu 
tenho e só Deus me tira daquela 
cadeira (da Presidência da Repú-
blica)”, disse.

Além de discursar, o presi-
dente cumprimentou apoiado-
res presentes ao ato. “A nossa fé 
é inabalável”, afirmou o presi-
dente. Ele também defendeu a li-
berdade de religião. “Sabemos o 
quão importante é a liberdade de 
religião e a de expressão no Bra-
sil. Tenho certeza, assim como 
entrei como praça (no Exército) 
há mais de 40 anos, quando jurei 

dar minha vida pela pátria, que 
hoje daremos nossa vida pela li-
berdade. Esse é o bem maior de 
um país que se diz democrático. 
Essa é a razão maior de lutarmos 
pelo nosso objetivo, a liberdade 
é mais importante que a própria 
vida, a história nos mostra isso”, 
disse o presidente.

No evento, esteve acompa-
nhado do deputado federal Ri-
cardo Barros (Progressistas) e de 

lideranças reli-
giosas, como o 
pastor Silas Ma-
lafaia. O presi-
dente também 
é esperado em 
encontros se-
melhantes em 
Manaus, no dia 
28, e em Cuiabá, 
em 18 de junho.

A Marcha 
para Jesus é 
o r g a n i z a d a 
pelo Conse-
lho de Minis-
tros Evangé-
licos do Para-
ná (Comep) e 
tem apoio da 
prefeitura. O 
evento não 

foi realizado presencialmente 
nos últimos dois anos, devido 
à pandemia da covid-19.

Bastante popular no Para-
ná, Bolsonaro chegou a Curiti-
ba ainda na sexta-feira, direto 
de São Paulo, onde encontrou 
como bilionário Elon Musk, 
para anunciar projetos con-
juntos de internet e conecti-
vidade para a Amazônia.

Na capital paranaense, jan-
tou com o governador Ratinho 
Jr. (PSD) e fez uma transmissão 
ao vivo em suas redes sociais na 
qual aparece em uma pizzaria da 

Bolsonaro discursa durante a Marcha para Jesus, em Curitiba: evento não era realizado desde 2019 por causa da pandemia de covid-19    

José Dias/PR

A vereadora negra e trans de Ni-
terói Benny Briolly (PSol) registrou 
boletim de ocorrência na Delega-
cia de Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância (Decradi) por trans-
fobia e racismo contra o deputado 
estadual Rodrigo Amorim (PTB). 
O parlamentar insultou Benny na 
tribuna da Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) e se referiu a ela co-
mo "vereador homem de Niterói".

A delegada titular da Decradi, 
Débora Rodrigues, diz que enca-
minhará com celeridade o caso à 
Procuradoria Geral de Justiça do 
Estado. O órgão tem atribuição 
exclusiva para investigar deputa-
dos estaduais.

Briolly é a primeira parlamen-
tar trans eleita em Niterói. Ela diz 
que vai processar o parlamentar 
estadual pelos ataques. Eleito em 
2018 e apoiador do presidente Jair 

Bolsonaro (PL), Amorim ficou co-
nhecido por quebrar uma placa 
com o nome da vereadora Mariel-
le Franco. Estava ao lado do depu-
tado bolsonarista Daniel Silveira 
(PTB) e do então candidato a go-
vernador Wilson Witzel (PSC). Ma-
rielle tinha sido assassinada em 14 
de março de 2018, com o motoris-
ta Anderson Gomes.

"Um vereador homem, pois 
nasceu com pênis e testículos, 
portanto, é homem", atacou Amo-
rim, entre xingamentos contra 
Benny. "Agora, temos uma aber-
ração do alfabeto inteiro desig-
nando o que eles chamam de gê-
nero, gêneros aleatórios."

Em suas redes sociais, a verea-
dora afirmou que "a fala de Ro-
drigo Amorim espanta por conse-
guir ser inédito no grau de ódio nas 
ofensas proferidas. Tendo, inclusive, 

acontecido de forma aberta em 
uma sessão ordinária dentro da ter-
ceira maior casa legislativa do país".

"Benny Briolly acumula mais 
de 20 ameaças de morte, já foi ví-
tima de ataques racistas e trans-
fóbicos por vereador bolsonarista 
na Câmara Municipal de Niterói e 
por apoiadores e por diversas ve-
zes já teve sua fala interrompida 
por pessoas que apontavam con-
tra ela crucifixo, imagens de Nossa 
Senhora, Jesus Cristo e a bandeira 
do Brasil, além de gestos violentos 
como armas, vaias e xingamen-
tos", escreveu, referindo-se a si 
mesma na terceira pessoa.

Nas redes sociais, Amorim vol-
tou a atacar a vereadora Benny 
Briolly, referindo-se a ela no mas-
culino e chamando-a de "ma-
chão". Procurado, ele ainda não 
se manifestou sobre o caso.

Vereadora acusa deputado 
de racismo e transfobia

RIO DE JANEIRO

Benny Brioly registrou ocorrência contra o deputado Rodrigo Amorim em delegacia da capital fluminense

Arquivo pessoal

cidade. Bolsonaro estava escolta-
do por segurança, mas se deixou 
ser fotografado por várias pes-
soas presentes no local.

Exterior

Ontem, o presidente negou 
que assinará medida provisória 
para taxar compras por aplica-
tivos, via redes sociais. Para ele, 
possíveis irregularidades nes-
se tipo de transação devem ser 
combatidas com fiscalização, e 

não com aumento de impostos.
A declaração ocorre após a 

informação sobre a taxação de 
compras em sites internacio-
nais. De acordo com as notícias 
veiculadas, o governo federal es-
taria preparando uma MP para 
fechar o cerco contra a atuação 
de plataformas digitais como 
Shopee e AliExpress, por pres-
são de empresários que se sen-
tem prejudicados com a concor-
rência do que chamam de “ca-
melódromos digitais”.

“Não assinei nenhuma MP 
para taxar compras por aplica-
tivos como Shopee, AliExpress, 
Shein etc., como grande parte 
da mídia vem divulgando. Para 
possíveis irregularidades nesse 
serviço, ou outros, a saída deve 
ser a fiscalização, não o aumento 
de impostos. Boa tarde a todos!”, 
destacou o presidente.

Em março deste ano, empre-
sários brasileiros entregaram à 
cúpula do governo o documen-
to “Contrabando Digital”, com 

denúncias contra empresas de 
fora do país que vendem pro-
dutos a pessoas físicas no Bra-
sil. O documento reunia denún-
cias de “cross border” — prática 
que consiste na compra on-li-
ne de produtos de outros países, 
principalmente China e Estados 
Unidos. Os empresários acusam 
ainda as empresas internacio-
nais de subfaturamento de no-
tas fiscais e de reetiquetagem na 
Suécia, como tentativa de burlar 
a fiscalização.

O Brasil é uma 
referência para 
o globo todo. É 
um país que tem 
vocação para o 
futuro sem se 
descuidar do 
presente”

Jair Bolsonaro, presidente
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ED I Ç ÃO Nº 847 | ANO 47

SELECIONADOS OS 12 PROFISSIONAIS DA SEGUNDA TURMA

TRAINEES

A PaulOOctavio contratou 12 jovens profissionais, selecionados por meio
do Programa de Trainees , iniciado em 2021. As vagas foram abertas em janeiro
e, após seis etapas, a formalização da contratação ocorreu esta semana. No total,
foram 1.328 inscritos, aumento de 30% em relação à primeira turma. Nenhum dos
escolhidos tem experiência anterior e todos terão contrato de trabalho de 12 meses,
com a oportunidade de terem vivência profissional em áreas da empresa de acordo
com o cargo escolhido.

Em relação ao programa de 2021, as vagas contemplaram novas áreas , como
Tecnologia da Informação e Gastronomia. As demais posições são nas Diretorias
de Arquitetura, de Engenharia e Administrativa e Financeira. Na primeira turma, a
PaulOOctavio registrou 100% de aproveitamento dos trainees, que hoje fazem parte
de quadro de colaboradores.

2 2 D E M A I O D E 2 0 2 2 | B R A S Í L I A / D F



6 • Correio Braziliense • Brasília, domingo, 22 de maio de 2022
Brasil

Editor: Carlos Alexandre de Souza  
carlosalexandre.df@dabr.com.br

3214-1292 / 1104 (Brasil/Política)

DIREITOS /

Os desafios de 
ser quem se é

Mudança do nome nas documentações oficiais para pessoas transexuais requer menos burocracia, mas 
continua cara. Apesar dos avanços, Brasil ainda lidera no ranking da violência contra essa população

O 
nome é como uma porta 
de entrada, com o qual 
o indivíduo se reconhe-
ce e se apresenta dian-

te da sociedade. O estudante de 
educação física Ícaro Santana 
Brandão, de 26 anos, precisou 
de muita coragem para mudar 
seu nome de batismo, em 2020. 
O maior impeditivo sempre foi o 
medo. “Eu sempre pensava nis-
so, mas tinha muito medo, não 
sabia como minha família iria 
reagir e eu queria esperar o mo-
mento ideal. Mas depois eu pen-
sei: não tem momento certo pra 
isso. Eu tive que fazer, e a coisa 
foi caminhando. O medo é um 
processo que você vai vencen-
do todo dia”, conta. 

Há pouco mais de dois anos, 
para que uma pessoa trans pudes-
se ter o nome que ela escolheu nos 
documentos de identificação, era 
necessário entrar com uma ação 
judicial. Além de dispender tempo 

e recursos, não era incomum que 
o pedido acabasse frustrado, sem 
que se conseguisse alterar o cam-
po “gênero” nos documentos. 

Além disso, para viabilizar a 
troca de nome, era preciso anos 
de acompanhamento psicológi-
co e hormonioterapia e, muitas 
vezes, cirurgias de redesigna-
ção sexual. A história mudou em 
março de 2018, quando o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) reco-
nheceu a importância de retirar 
a obrigatoriedade da cirurgia e 
a solicitação judicial para a re-
tificação do nome. 

Agora, basta ir até o cartório, se 
autoidentificar uma pessoa trans 
e alterar o nome e o gênero. Foi o 
que Ícaro fez. Mas mesmo com 
a diminuição das barreiras, não 
foi um processo simples. Além 
dos próprios percalços internos, 
Ícaro precisou enfrentar a buro-
cracia ainda existente. O jovem 
iniciou essa caminhada rumo à 
nova identidade pouco mais de 
dois anos em Brasília, onde resi-
de atualmente. Ele, que é natural 

de Bonfinópolis, Minas Gerais, foi 
a um mutirão gratuito da Defen-
soria Pública do Distrito Federal, 
mas, por não ter nascido da capi-
tal, alguns entraves apareceram. 

“No mutirão, a gente man-
dava os documentos e eles mu-
davam tudo. Mas eu tive que 
ir à minha cidade, Bonfinópo-
lis. Só tem jurisdição aqui e eles 
não poderiam mudar minha 
certidão, já que eu não era da-
qui. Eles disseram que eu podia 
mandar meus documentos pa-
ra um cartório e eles despacha-
riam para Minas Gerais, mas es-
se processo ficaria muito mais 
burocrático”, conta Ícaro, que 
aproveitou o momento de visita 
à família no estado mineiro para 
fazer a retificação do nome. “Ti-
ve que pagar uma taxa de quase 
R$ 400”, relatou. 

A certidão de nascimento é o 
primeiro documento que atesta 
a nova identidade de uma pes-
soa transexual. Mas, para adqui-
rir o registro no novo nome, Íca-
ro precisou pagar por uma série 

 » ISABEL DOURADO*
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Ícaro precisou vencer barreiras para ter sua nova identidade registrada

Arquivo pessoal

Poder Judiciário terá que conti-
nuar atuante na tentativa de ree-
quilibrar a democracia”, frisou.

Violência 

São inegáveis os avanços rumo 
aos direitos das populações mino-
rizadas. Mas, em contrapartida, 
o Brasil ainda é o país que lidera 
o ranking de violência transfóbi-
ca, com o maior número absolu-
to de mortes no cenário mundial. 
Pelo menos 140 pessoas trans fo-
ram assassinadas no Brasil só em 
2021, sendo 135 travestis e mu-
lheres transsexuais e cinco ho-
mens trans e pessoas transmascu-
linas. Em seguida, o levantamen-
to aponta o México (65) e Estados 
Unidos (53) como os países mais 
violentos contra essa população. 
Os dados constam no dossiê “As-
sassinatos e violências contra tra-
vestis e transexuais brasileiras em 
2021”, da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (Antra). 

Um estudo feito pela Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp) 
em 2020 aponta que 1,9% da po-
pulação brasileira é composta 
por pessoas trans ou não biná-
rias, totalizando cerca de 4 mi-
lhões, conforme a estimativa feita 

pelo Banco Mundial. A pesquisa 
considerou entrevistados em 129 
municípios de todas as regiões do 
país. Mas, para essas 4 milhões de 
pessoas, o preconceito e a violên-
cia atuam diminuindo a expec-
tativa de vida desse grupo, que é 
de apenas 30 anos — muito abai-
xo daquela apontada pelo IBGE 
para o brasileiro médio, de qua-
se 75 anos. 

A violência começa cedo. Para 
Daniele Macedo, 21, que se iden-
tifica como travesti, as memó-
rias das agressões vividas quan-
do criança ocupam um espaço em 
sua trajetória. Por conta do pre-
conceito, Daniele demorou anos 
para saber que, na verdade, pode-
ria não necessariamente se iden-
tificar como um garoto.

“A gente fala muito que a trans-
fobia não é nossa, a transfobia 
vem dos outros. A sociedade pre-
cisa aprender a nos respeitar, en-
quanto pessoas. A gente tem que 
entender que as pessoas trans es-
tão em outros lugares e são ne-
cessárias, e a sociedade tem que 
começar a aceitar isso como algo 
justo para nós”, defendeu.

*Estagiárias sob a supervisão de 
Carlos Alexandre de Souza

Mulher acusada de envenenar enteado Garimpeiros detidos na Amazônia

Grupo para estudar “varíola dos macacos” Onça encontrada em vestiário 

A defesa de Cíntia Mariano Dias Cabral, acusada de envenenar 
a comida do enteado, afirma que considera a prisão da mulher 
“extremamente precipitada”. Presa desde sexta-feira (20), Cíntia 
deve passar pela audiência de custódia já neste domingo. “Estamos 
aguardando a audiência de custódia para tomar as medidas legais 
cabíveis a respeito de sua liberdade”, afirmam os advogados Carlos 
Augusto e Raphael Souza. Um dos filhos de Cíntia contou à 33ª DP 
(Realengo) que a mãe admitiu ter colocado “chumbinho no feijão do 
prato” do jovem de 16 anos. A conversa teria ocorrido em casa, após ter 
buscado a mãe no hospital, já que ela teria passado mal.

Liderança na Terra Indígena Baú, no Pará, Mydjere Mekrãgnotire, 
afirma, em vídeo gravado ontem, por celular, que nove garimpeiros 
estão detidos em aldeia, após tentativa de reativação de garimpo ilegal. 
“Nesse momento, o cacique e o guerreiro estão lá, eles prenderam nove 
garimpeiros e a qualquer momento pode acontecer derramamento de 
sangue por causa do garimpo ilegal”, denunciou. Mekrãgnotire diz, ainda, 
que órgãos competentes foram acionados há quatro dias, mas ainda não 
deram respostas. “Cadê o Ministério Público? A Funai? A Polícia Federal?”. 
As lideranças querem a presença da Polícia Federal para retirar os 
invasores detidos.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) constituiu uma 
Câmara Técnica Temporária de pesquisa denominada Câmara Pox MCTI, 
para acompanhar os desdobramentos científicos sobre o vírus monkeypox, 
conhecido como “varíola dos macacos”. Com registro de casos no Reino 
Unido, Portugal, Espanha e Estados Unidos este mês, o governo optou por 
criar o grupo, embora ainda não haja registros de casos no Brasil. Integram 
o grupo sete especialistas brasileiros da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e da Universidade Feevale. Os pesquisadores produziram 
dois informes técnicos sobre a doença, com as principais formas de 
contágio e as informações disponíveis sobre os casos em outros países.

Uma turma que disputava uma partida de futsal na Escola CAIC, em 
Nova Lima (MG), foi surpreendida pela presença de uma onça-parda, 
na manhã de ontem. O animal foi encontrado escondido dentro de um 
vestiário da Escola Martha Drumond. A onça foi descoberta por um 
aluno que foi até o vestiário e percebeu que havia um animal no local, de 
tamanho diferente de outros vistos por ali, como cachorros. Acionados 
por volta das 10h55, o Corpo de Bombeiros conseguiu manter a onça no 
vestiário em segurança. A Polícia Militar e agentes do núcleo ambiental da 
corporação também estavam no local e ajudaram a ONG Asas e Amigos a 
fazer a retirada segura do animal, que foi sedado. Ninguém ficou ferido.
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de documentos que precisavam 
ser arquivados. 

“Você tem que pagar para tirar 
uma certidão de nascimento atua-
lizada. Teve uma série de arquiva-
mentos de documentos. Quando 
eu cheguei, as próprias pessoas 
que me atenderam não sabiam 
como era o processo, então elas 
tiveram que pesquisar lá na ho-
ra. Eu mudei meu nome no ano 
passado no final de dezembro. E a 
única coisa que eu tenho até agora 
com a retificação do meu nome é 
o CPF, o RG e a certidão de nasci-
mento. Não sei como vão ficar os 
outros documentos.”

Garantias de direitos

A defesa e a garantia dos direi-
tos constitucionais e dos direitos 
fundamentais de grupos minori-
tários — essenciais para o com-
bate de injustiças e preconceitos 
— é função do STF. É o que res-
saltou a  advogada e professora 
na pós-graduação em direito ci-
vil da Universidade Mackenzie 
Diana Karam Geara. 

“A Constituição Federal de 
1988 segue diretriz neoconsti-
tucionalista, ou seja, em que há 
uma releitura da ideia clássica e 
rígida da separação dos três po-
deres (Executivo, Legislativo e 
Judiciário), permitindo o cha-
mado ativismo judicial em de-
fesa dos valores constitucionais. 
E é por esta matriz neoconsticio-
nal que a Constituição abre por-
tas entre direito e moral e ins-
trumentalizam uma leitura con-
temporânea de novas demandas 
existentes na sociedade”.

Todas as vezes que houver lei, 
ou ausência de lei, que coloque 
em risco os direitos de grupos mi-
noritários, o Poder Judiciário de-
verá agir na intenção de reequili-
brar a representatividade majo-
ritária e fazer valer os valores da 
Constituição. Geara afirma que a 
inércia da sociedade e do Poder 
Judiciário implica em conivência 
com as violências que a comuni-
dade LGBTI+ vem sofrendo.

“É impossível ignorar a violên-
cia física e simbólica a que diaria-
mente a população trans do país 
está submetida, e, diante do con-
servadorismo vigente nos Pode-
res Legislativo e Executivo, ou a 
sociedade repensa seus represen-
tantes nas próximas eleições ou o 

Mega-Sena 
acumula e 
vai a R$ 65 
milhões

A Caixa Econômica 
Federal sorteou, na noite 
de ontem, as seis dezenas 
do concurso 2483 da 
Mega-Sena. 
Os números foram: 
20-34-38-40-49-54. Não 
houve acertadores. O 
próximo concurso tem 
prêmio previsto de 
R$ 65 milhões. O concurso 
5859 da Quina teve as 
seguintes dezenas: 
31-36-46-53-66. Os 
demais resultados podem 
ser consultados no site do 
Correio Braziliense.
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Euro

R$ 5,145

Comercial, venda 
na sexta-feira

CDB

12,80%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Dezembro/2021             0,73
Janeiro/2022                  0,54
Fevereiro/2022               1,01
Março/2022                    1,62
Abril/2022                       1,06

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

R$ 4,874
(-0,87%)

16/maio 5,052

17/maio 4,943

18/maio 4,983

219/maio 4,917

Na sexta-feira

Capital de giro

6,76%
0,03%

Nova York

Bolsas
Na sexta-feira

1,39%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

           17/5           18/5           19/5 20/5

108.488108.789

TRANSPORTE /

A mudança silenciosa 
nos aeroportos do país

Iniciada em 2011, a transferência de terminais  públicos para o setor privado vem transformando a aviação no 
Brasil. Recentemente, ocorre em ritmo mais acelerado, mas o usuário quase nem tem percebido

N
a última década, o brasilei-
ro vivenciou mudança bru-
tal nos principais aeroportos 
nacionais privatizados. Vá-

rios foram modernizados e, atual-
mente, são de padrão comparável 
ao internacional, como é o caso do 
Aeroporto Juscelino Kubitschek, em 
Brasília — que chegou a ter puxadi-
nhos para o embarque remoto dos 
passageiros e era caótico sob a ad-
ministração pública. O empreendi-
mento foi concedido à iniciativa pri-
vada em 2012 e quem assumiu foi a 
argentina Inframérica. 

De lá para cá, dezenas de termi-
nais trocaram de mãos e a expecta-
tiva é de que o serviço prestado ao 
consumidor seja mais eficiente. O 
programa de privatização dos aero-
portos começou no primeiro man-
dato da ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT), que sempre preferiu utili-
zar o termo “concessão” em vez de 
“privatização”.

Naquela época, a modernização 
dos aeroportos tornou-se necessá-
ria para o país não fazer feio na Copa 
do Mundo de 2014. O primeiro ae-
roporto concedido à iniciativa pri-
vada foi São Gonçalo do Amarante, 
em Natal, em 2011.

Desde então, foram realizadas 
seis rodadas de concessões à ini-
ciativa privada. E, com isso, dos 
65 aeroportos administrados pela 
Empresa Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária (Infraero), hoje, 
restaram 20 sob a gestão da estatal, 
conforme dados do Ministério da 
Infraestrutura (MInfra). Contudo, 
três concessões foram devolvidas 
em meio à frustração da demanda: 
Galeão (RJ), Viracopos, em Campi-
nas (SP), e São Gonçalo do Amaran-
te (RN). Os terminais estão na pro-
gramação das novas rodadas para 
serem relicitados no Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI).

De acordo com a assessoria da 
Inframérica, que detinha a conces-
são, “após novos estudos e análises 
feitas para melhorar os contratos 
dos próximos aeroportos que foram 
leiloados, a única possibilidade de 
mudança contratual seria uma nova 
licitação do ativo”. Além disso, a que-
da no tráfego de passageiros duran-
te a crise econômica, ocorrida justa-
mente no período inicial da conces-
são, impactou diretamente o turis-
mo. Os estudos iniciais previam um 
movimento de 4,3 milhões de pas-
sageiros em 2019. Contudo, o fluxo 
registrado foi de 2,3 milhões, cerca 
da metade do previsto. O pedido de 
devolução, inclusive, aconteceu an-
tes mesmo do início da pandemia. 
“Com a covid-19, o impacto foi ain-
da maior”, afirma.

A partir de 2019, durante o go-
verno do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), 34 aeroportos do país foram 
concedidos à iniciativa privada, so-
mando R$ 9,62 bilhões em investi-
mentos previstos, com R$ 5,67 bi-
lhões em outorgas, de acordo com o 
MInfra. A pasta informa que há duas 
rodadas programadas para este ano 
e para o próximo. Os processos pa-
ra o leilão da 7ª rodada de concessão 
de aeroportos, a relicitação de Vira-
copos e de São Gonçalo do Amaran-
te estão sendo analisados pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU) e 
a expectativa é de que o edital seja 
lançado no segundo semestre.  

O MInfra programou a realiza-
ção da 7ª rodada para o terceiro tri-
mestre e tirou o Santos Dumont 
(RJ) da listagem. Estão previstas as 
concessões de 15 aeroportos, além 

da relicitação dos terminais de São 
Gonçalo do Amarante e de Viraco-
pos. Ao todo, o investimento previs-
to é de R$ 7,3 bilhões. Inicialmente, 
serão ofertados três blocos de aero-
portos: o primeiro, de aviação ge-
ral, é integrado pelos aeroportos de 
Campo de Marte e de Jacarepaguá 
(RJ). O segundo bloco, o Norte II, 
tem os terminais de Belém e Ma-
capá. E o terceiro, o mais cobiçado, é 
composto pelos aeroportos de Con-
gonhas (SP), Campo Grande (MS) e 
aeroportos regionais do Mato Gros-
so do Sul, do Pará e de Minas Gerais. 
Já a 8ª rodada contará com o leilão 
dos aeroportos do Galeão e Santos 
Dumont (RJ), segundo a pasta.

Avanços

Fabio Rogério Carvalho, princi-
pal executivo (CEO) da Associação 
Nacional das Empresas Administra-
doras de Aeroportos (Aneaa), ava-
lia que o setor aeroportuário bra-
sileiro passou pela “maior transfor-
mação nos últimos 10 anos”, a par-
tir do início do processo de conces-
são dos terminais aéreos. “A gestão 
privada mostrou-se absolutamen-
te eficaz em responder às deman-
das que lhe foram apresentadas às 
épocas dos grandes eventos, e trou-
xe os aeroportos brasileiros para um 
nível de qualidade elevado, inclusive 
nos padrões internacionais”, afirma. 
Porém, ele reconhece que a pande-
mia trouxe lições à regulação, espe-
cialmente no que tange o compar-
tilhamento de riscos de demanda.

“O Brasil teve um avanço impor-
tante nas concessões de aeroportos, 
apesar de a última década ter sido 
perdida do ponto de vista econômi-
co. Alguns aeroportos tiveram pro-
blemas na modelagem e os passi-
vos acumulados não foram bem re-
solvidos”, destaca o especialista em 
infraestrutura Claudio Porto, presi-
dente da consultoria Macroplan. Ele 
cita como exemplo o caso de Viraco-
pos e lembra que outro problema 
a ser resolvido é acertar a modela-
gem para a concessão do Aeropor-
to do Galeão, privatizado em 2014. 
A Changi, de Cingapura, assumiu o 
controle em 2017, quando a Ode-
brecht deixou o empreendimento. 
“Um aeroporto tão grande continua 
com potencial subaproveitado”, diz. 
Ele destaca que um dos principais 
problemas é a falta de uma ligação 
metroviária com o Santos Dumont.

Não à toa, o lote que inclui Ga-
leão e Santos Dumont ficou para 
2023, mas tudo indica que eles po-
derão ser leiloados depois. “A con-
cessão desses dois terminais deve 
ficar para 2024. O principal terminal 
da sétima rodada será o de Congo-
nhas, que tem atratividade mesmo 
com o mercado em uma situação 
ruim. Existe tráfego e perspectiva de 
futuro. E o investidor só deve entrar 
nesses leilões se achar que o negó-
cio é rentável”, explica Marcus Quin-
tella, diretor do FGV Transportes, 
centro de estudos e pesquisas em 
transportes, logística e mobilidade 
urbana da Fundação Getulio Var-
gas (FGV). Para ele, é provável que 
os valores pagos sejam menores do 
que os de leilões anteriores. “O ris-
co e a incerteza atuais pesam mui-
to na modelagem financeira, mas 
acho que haverá atratividade, mas 
com um apetite menor.” 

Douglas Bassi, diretor da Virtus 
BR Partners, lembra que, com a in-
flação atual em dois dígitos, o custo 
do crédito para financiar empreen-
dimentos do porte de um aeropor-
to vem aumentando, enquanto os 
títulos do governo pagam inflação 
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mais 6%, no pós-fixado, ou de 12% 
a 13% ao ano, no pré-fixado. “Mui-
tos investidores vão olhar para a ta-
xa de retorno para um empreendi-
mento de longo prazo, com hori-
zonte de mais de 20 ou 25 anos. O 
investimento em infraestrutura tem 
uma maturidade grande e é uma 
boa oportunidade de investimento, 
desde que não se pretenda sair den-
tro de quatro ou cinco anos”, alerta. 

De acordo com o presidente da 
Infraero, o tenente-brigadeiro do ar 
Hélio Paes de Barros Júnior, com a 
maturidade dos processos, as coi-
sas melhoraram para as empresas. 
Segundo ele, no passado, o TCU ti-
nha ressalvas ao processo, mas isso 
mudou no decorrer dos anos. “O go-
verno identificou que a estatal não 
tem dinheiro para fazer investimen-
to em aeroportos e para melhorar a 
qualidade. Nas próximas rodadas, 
estarão inclusos Santos Dumont e 
Congonhas, “as joias da coroa”, co-
mo o mercado trata”, avalia. 

Segundo ele, os contratos atuais 
são baseados em performance con-
forme as melhorias dos aeroportos, 
“deixando o processo mais palatá-
vel, mais técnico, aumentando o va-
lor do bid (da aposta que o investi-
dor fará na licitação)”. Barros Júnior 

ainda lembra que poucos aeropor-
tos são rentáveis para a estatal. “A 
maioria desses terminais são defi-
citários e, por intermédio de uma 
política pública, a gente consegue 
administrar para que sejam certi-
ficados para melhorar o serviço à 
população e voar com suas pernas”, 
afirma. 

Na avaliação de Quintella, da 
FGV, um dos principais problemas 
da devolução dos três aeroportos 
foi que eles foram concedidos em 
conjunturas política e econômica 
diferentes do momento atual, e as 
situações favoráveis não se con-
cretizaram. “E, para piorar, veio a 
pandemia, que atingiu o setor aé-
reo em cheio”, explica, acrescen-
tando os problemas do baixo cres-
cimento do país, que não foram 
sanados. “O aeroporto é o termô-
metro da economia. Ele, por si só, 
não gera viagem, não gera passa-
geiro e não gera demanda. A con-
juntura econômica é que atrai via-
gens de negócios e de turismo. 
Não adianta ter os melhores aero-
portos do mundo se não há uma 
situação política e econômica fa-
vorável”, explica.

LeiA mAis nA páginA 8
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Leilão bate recordes de privatizações

A última rodada de concessões dos terminais, a 6ª, ocorreu em março deste ano. Na época, 22 aeroportos 

O 
mais recente leilão de 
concessão de aeroportos 
ocorreu em março deste 
ano, quando foram conce-

didos 22 deles de uma só vez, na 6ª 
rodada, um recorde em privatiza-
ções. O Ministério da Infraestrutu-
ra programou o leilão da 7ª rodada 
para o terceiro trimestre, quando 
estão previstas as concessões de 
mais 15 aeroportos.

A holding brasileira CCR, 
com forte atuação em rodovias, 
e a francesa Vinci Airports foram 
vencedoras. Os valores projeta-
dos para os contratos contem-
plam uma receita estimada de 
R$ 14,5 bilhões, durante os 30 
anos da concessão, sendo R$ 
7,4 bilhões para o Bloco Sul, R$ 
3,5 bilhões para o Bloco Cen-
tral e R$ 3,6 bilhões para o Blo-
co Norte. Carlos Henrique Jund, 
titular do escritório Jund Advo-
gados Associados, lembra que “o 
ágio médio das propostas dessa 
rodada foi de 3.822,61%”. 

A CCR absorveu 15 terminais 
e a Vinci Airports, outros sete na 
região Norte. A operação engloba 
também 11 terminais de cargas 
(cinco no Bloco Sul, dois no Blo-
co Norte e quatro no Bloco Cen-
tral). Pelo menos 35 mil bens pa-
trimoniais foram inventariados e 
transferidos aos concessionários 
privados na operação. 

Cristiane Gomes, CEO da CCR 
Aeroportos, destaca que o gru-
po atua em diferentes modais de 
transportes, e que tem experti-
se no setor aeroportuário, com 
atuação nacional e internacio-
nal desde 2012. “A conquista da 
6ª Rodada do leilão de aeroportos 
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foram absorvidos pela iniciativa privada, em uma receita estimada em R$ 14,5 bilhões ao longo dos 30 anos da vigência do contrato

FÁBIO ROGÉRIO CARVALHO, 
CEO DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DAS EMPRESAS 
ADMINISTRADORAS DE 
AEROPORTOS (ANEAA)

É inegável a melhora dos 
serviços com as privatizações 
dos aeroportos. Qual a sua 
avaliação sobre as novas 
concessões programadas?

O setor aeroportuário brasi-
leiro é, seguramente, o que pas-
sou pela maior transformação 
nos últimos 10 anos, a partir do 
processo das concessões à ini-
ciativa privada. A gestão privada 
mostrou-se absolutamente efi-
caz em responder às demandas 
que lhe foram apresentadas às 
épocas dos grandes eventos, e 
trouxe os aeroportos brasileiros 
para um nível de qualidade ele-
vado, inclusive nos padrões in-
ternacionais. A pandemia trouxe 
lições à regulação e, atualmente, 
os novos contratos de concessão 
de rodovias já possuem mecanis-
mos para o compartilhamento 
de riscos de demanda. É juridi-
camente possível que os futuros 
contratos ou atuais, a partir de 
um processo dialogado e con-
junto, possam convergir para um 
modelo que mitigue esse risco.

Mas é possível quantificar os 
investimentos realizados e 
programados pelas empresas 
privadas? Quanto?

Os investimentos nos aero-
portos são definidos pelo con-
trato de concessão e fiscaliza-
dos pela Anac (Agência Nacio-
nal de Aviação Civil). Nos últi-
mos 10 anos, as concessionárias 
investiram mais de R$ 12 bilhões 
para ampliar a qualidade dos ae-
roportos e, consequentemente, 
promover melhorias no atendi-
mento aos usuários do transpor-
te aéreo no Brasil. Os novos lei-
lões estimam ainda a contrata-
ção de mais de R$ 11 bilhões pa-
ra os próximos anos, garantin-
do que o Brasil tenha segurança 
e disponibilidade de aeroportos 
capazes de atender a evolução 
esperada para o setor.

Como houve três devoluções de 
aeroportos, o senhor avalia que 
isso pode ser uma tendência ou 
foram pontos fora da curva? 
Quais os problemas, na sua 
avaliação?

A devolução é um mecanis-
mo previsto em lei para permitir 
uma saída amigável de encerra-
mento do contrato. O seu fun-
cionamento depende de boa-fé 
e interesse mútuo na resolução 
de problemas que tornaram o 
contrato insustentável. Essa di-
nâmica precisa ser compreendi-
da por todos os responsáveis pe-
lo processo, desde a formulação 
do pleito e, de modo especial, na 
avaliação isenta dos investimen-
tos não amortizados. Em suma, é 
um processo de resolução de um 
problema e assim deve ser enten-
dido e priorizado. 

O setor aéreo foi um dos mais 
afetados com a pandemia. 
É possível vislumbrar uma 
retomada?

O setor aéreo foi e é o mais im-
pactado pelos efeitos da pande-
mia. A manutenção dos contra-
tos de sua sustentabilidade fi-
nanceira não é uma questão me-
ramente econômico-financeira, 
é mais do que isso: uma questão 
de permanência e aproveitamen-
to dos investimentos realizados, 
que possam garantir a capaci-
dade de manter a oferta dos ser-
viços no nível de excelência que 
hoje experimentamos. É de se 
reconhecer a importância e ve-
locidade de reação do governo 
e da Anac na atuação preliminar 
para mitigação dos efeitos eco-
nômicos, no entanto, é preciso 
evoluir com coragem e em ou-
tras matérias que impactam o 
caixa das companhias e precisam 
e merecem ser enfrentados co-
mo o reequilíbrio de longo pra-
zo, a reprogramação de obriga-
ções, entre outros que precisam 
ser tratados e resolvidos com o 
poder público.

Investimentos em infraestrutura deixam a desejar
Apesar de a maioria dos 

montantes dedicados ao setor 
da infraestrutura ser realizado 
pela iniciativa privada, o vo-
lume ainda está muito aquém 
do necessário para preservar 
os ativos existentes, de acor-
do com dados da Inter.B. O le-
vantamento da consultoria es-
pecializada no setor de infraes-
tutura estima que a moder-
nização nacional demandará, 
pelo menos, um gasto anual 
de 3,64% do Produto Interno 
Bruto (PIB) durante duas déca-
das. Mas, neste ano, os inves-
timentos não devem passar de 
1,71% do PIB, menos do que os 
1,73% realizados no ano pas-
sado e menos da metade dos 
3,64% necessários para manter 
a estrutura atual. Desse total, 
1,14% do PIB serão provenien-
tes do setor privado e 0,57%, do 
setor público. 

No caso dos investimentos 
em aeroportos, a queda deve-
rá ser maior ainda. Dos R$ 151 
bilhões de investimentos pre-
vistos em infraestrutura neste 
ano pela Inter.B, somente 1%, o 
equivalente a R$ 1 bilhão, deve 
ser investido em aeroportos. Es-
se montante equivale a menos 
da metade dos R$ 2,7 bilhões 
aplicados em 2019 pelos seto-
res público e privado.

De acordo com Claudio 
Frischtak, sócio fundador da 
Inter.B, o principal problema 
dos primeiros leiões de privati-
zação durante o governo Dilma 
foi a modelagem, que acabou 
provocando as devoluções de 
três aeroportos — Galeão (RJ), 
Viracopos (SP) e São Gonça-
lo do Amarante (RN). “A expe-
riência foi muito ruim, porque 
fizeram um modelo colocando 
a Infraero como sócia minori-
tária de todos os consórcios, o 
que afastava empresas de ca-
pital aberto”, explica. Contu-
do, ele destaca que a nova mo-
delagem acabou atraindo mais 
investidores e, no geral, o pro-
cesso de privatização tem um 
saldo positivo. 

Os dados da Inter.B indicam 
que os 3,64% seriam o míni-
mo necessário para ensejar um 
processo de modernização ao 
longo das próximas duas déca-
das, supondo um potencial de 
crescimento real na média de 
1% para os próximos 20 anos. 

QUATRO PERGUNTAS /

do governo federal é parte inte-
grante do planejamento estraté-
gico do grupo e trouxe uma opor-
tunidade única de transforma-
ção, que nos posiciona como a 
maior operadora em número de 
aeroportos do Brasil”, conta. 

Segundo ela, foi a primeira 
vez no mundo que tantos ae-
roportos foram assumidos de 
maneira simultânea por um no-
vo operador. “Tivemos sucesso 
neste desafio, principalmente 
pelas ações voltadas para o pla-
nejamento e a gestão precisa de 
cada etapa. Isso foi fundamental 
para garantir operações seguras 
e com qualidade.”

Mudanças ainda lentas

Usuários e trabalhadores 
do sistema aéreo reconhecem 
a melhora de alguns aeropor-
tos, mas destacam que o pro-
cesso de mudanças é gradual 
naqueles que foram concedi-
dos há menos tempo. “Todas 
as concessões, tanto no Sudes-
te quanto no Nordeste, que es-
tão em processo transferência, 
passam por mudanças, mas de 
forma lenta. Um exemplo é Re-
cife, que ainda tem uma estru-
tura fraca para a enorme de-
manda de voo”, destaca o co-
missário de voo da companhia 

aérea Azul Lucas Messa. “Para 
o consumidor houve, sim, me-
lhorias, tanto de infraestrutu-
ra, de forma geral, quanto de 
fluxo de informação. Porém o 
custo ficou mais alto, pois as 
concessionárias estão tentando 
recuperar seus investimentos. 
Os aluguéis ficam mais altos, o 
valor da alimentação encarece, 
então você vê um café e um pão 
de queijo a R$ 15”, acrescenta.

Paulo Britto, diretor de TV da 
capital paulista, conta que é um 
passageiro recorrente do trans-
porte aéreo, mas dificilmente 
consegue identificar a diferen-
ça entre os terminais público e 

privado. “O serviço de Congo-
nhas é ruim, porque o eixo Rio
-SP-BH tem muita demanda. Se 
você não fizer o check-in on-line, 
você demora para embarcar e é 
um caos. Na área dos embarques 
remotos, por exemplo, os fun-
cionários gritam para os voos, 
os painéis são confusos. Mas é o 
retrato de todo aeroporto públi-
co?”, questiona. “Estive em Reci-
fe recentemente, e me incomo-
dou a distância que eu tive que 
andar, desde a saída do finger 
até chegar ao desembarque. Nos 
EUA, quando você pega a mala, 
você já está na saída do aeropor-
to”, complementa.

Se essa taxa fosse maior — de, 
ao menos, 2% — as necessi-
dades de investimento chega-
riam a 4,2% do PIB. Segundo 
Frischtak, diante de tantas in-
certezas na economia, é prová-
vel que o total de investimen-
tos neste ano, de 1,71%, fique 
abaixo das estimativas previs-
tas pela consultoria. “Estamos 
vivendo um grau de incerteza 
macroeconômica, e a questão 
fiscal, hoje, representa uma das 
grandes fragilidades do país. 

Entramos na pandemia muito 
frágeis e vamos sair ainda mais 
debilitados. Essa incerteza fis-
cal e a falta de um plano crí-
vel que garanta a solvência do 
país, assim como a inseguran-
ça em relação às eleições, afas-
ta o investidor”, afirma. 

Pelas estimativas do espe-
cialista, cerca de R$ 200 bilhões 
de investimentos privados po-
deriam ser realizados em in-
fraestrutura no país se houvesse 
maior confiança do investidor, 

mas ela diminuiu devido aos 
retrocessos, principalmente, 
na área ambiental. “Existe uma 
brecha enorme e esse é o vo-
lume que deveríamos investir, 
mas não estamos investindo, 
para começo de conversa. E, 
para mudar esse quadro, o go-
verno precisará parar de dar ti-
ro no pé”, alerta Frischtak, ci-
tando os desmatamentos recor-
des da Amazônia e as recentes 
polêmicas em relação às ques-
tões indígenas. “Parece que as 

autoridades não estão enten-
dendo o que está acontecendo 
no mundo”, destaca.

Conforme o levantamento 
da Inter.B, na última década, 
a participação do setor públi-
co no estoque de investimen-
tos em infraestrutura passaram 
de 57,3%, em 2010, para o piso 
histórico de 30,9%, em 2020. No 
ano passado, houve crescimen-
to desse percentual, para 34,1%, 
mas o dado deve recuar para 
33,6%, neste ano. (RH)

 Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, um dos 15 terminais absorvidos pela CCR. A administração foi assumida integralmente pela holding no fim de março

 Divulgação/Portal da Copa
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O mundo não mudou muito nes-
tes últimos dias e continua com seus 
problemas concentrados em três po-
los e focos do desalinhamento geral. 
A Ásia, com a desaceleração da China 
em função das medidas de combate 
à covid, provocando realinhamento 
estratégico das cadeias produtivas; 
a Europa, com a guerra particular de 
Putin, desorganizando as relações po-
líticas internacionais; e os EUA, com o 
FED, seu Banco Central, reagindo ao 
processo inflacionário no país com 
repercussões mundiais inesperadas.

A China mantém sua política sa-
nitária de covid zero. O governo de-
cidiu manter sua ação de combate 
por bloqueio de cidades, agora com 
o claro objetivo de não sobrecarre-
gar o sistema de saúde em um país 
de mais de 1 bilhão de habitantes. O 
problema é que a variante ômicron é 
mais insidiosa e conseguiu “burlar” 
o programa impondo mais tempo de 
confinamento. O resultado tem sido 
um impacto maior na economia, com 

fortes reflexos nos níveis de atividade 
que incorporam mais mão-de-obra, 
como construção civil, contribuindo 
para o desemprego, que ameaça a es-
tabilidade social interna. 

Vale lembrar que os efeitos do pro-
grama de tolerância zero apenas an-
teciparam vários problemas que o gi-
gante asiático vem enfrentando em 
virtude dos processos de maior con-
trole da economia e das grandes em-
presas. Ao atingir setores fabris mais 
tradicionais e substituir por alta tec-
nologia, o governo limita o maior fa-
tor gerador de crescimento da eco-
nomia das últimas décadas, quando 
o país se constituiu numa espécie de 
entreposto do comércio global.

A China, cujo poder econômico 
não corresponde ao poder diplomá-
tico, parece ter perdido o controle da 
parceria tradicional sino-americana 
“você me dá seu produto que eu te 
dou meu capital”, que a fez, inteli-
gentemente, a segunda economia do 
mundo e redireciona seu processo 

de desenvolvimento em um péssimo 
momento da crise sanitária que con-
tinua a castigar o país.

A invasão da Ucrânia pela Rússia 
produziu uma reação imediata de 
guerra econômica ocidental contra a 
hostilidade fantasiosa de Putin, sau-
doso do império soviético que já se 
foi. As sanções do Ocidente impu-
seram um custo elevado à econo-
mia russa, mas o país vem se adap-
tando a elas, ainda que a um nível 
mais baixo e paralisante. As opções, 
agora, ao reforçar essas sanções, são 
gerar o contra-ataque russo, partin-
do para quebrar contratos de petró-
leo e gás, o que pode prejudicar os 
países da Europa mais dependen-
tes desses produtos. Por outro lado, 
o aumento de auxílio à Ucrânia em 
armamentos busca aumentar o iso-
lamento do governo Putin.

Para os países em desenvolvimen-
to já são observados problemas gra-
ves em alimentos e fertilizantes, ge-
rando consequências sociais terríveis, 

em especial no mundo subdesenvol-
vido, que sente a fome ameaçar a vi-
da dos mais pobres.

Nos EUA, embora não se possa fa-
lar de recessão, há cada vez mais cla-
reza sobre o componente da infla-
ção por conta dos estímulos fiscais 
e monetários. O FED continua “tími-
do” e ainda não fez o ajuste neces-
sário, mas analistas e mercados pa-
recem pouco preocupados com as 
consequências. No cada um por si 
que começa a predominar, os juros 
de mercado sinalizam que os agen-
tes econômicos estão se antecipan-
do com um ajuste mais significativo, 
colocando de sobreaviso a sociedade 
para o aperto geral que se anuncia.

Em tal confusão de parâmetros e 
desarmonia, duas forças antagôni-
cas se manifestam no mercado das 
commodities, tão importantes para 
países como o Brasil. Se por um lado 
a invasão russa joga o preço para ci-
ma, por outro a desaceleração global 
puxa o preço para baixo. O processo 
de substituição dos níveis e da qua-
lidade do consumo por parte da po-
pulação já é um fenômeno mundial 
e pode produzir uma desaceleração 

atingindo a economia como um todo.
A inflação alta no Brasil arma a 

bomba fiscal quando gera um superá-
vit “ilusório”, aumenta a arrecadação 
artificialmente, suficiente para liberar 
o governo para gastar mais com elei-
tores, deixando para o ano que vem 
o panorama fiscal cobrar seu preço. 

Todavia, há uma contradição 
que pode nos favorecer e suspen-
der a perda do interesse estratégi-
co pela América Latina por parte 
do grande capital. Em virtude do 
rearranjo das cadeias globais do 
comércio mundial, temos tudo pa-
ra ser receptor de FDI, Investimen-
to Direto Estrangeiro, monopoliza-
do nas últimas décadas pela Ásia, 
especialmente China, conforme li-
vro de Henrique Delgado, O Papel 
do FDI, Mudança Econômica por 
meio da Integração Econômica In-
ternacional: o caso Brasil e China.

2023 vem aí como um enigma. Se 
teremos um ano de provimento e 
prosperidade ou se o mundo conti-
nuará sua luta exagerada e sem juízo 
por distinção e prerrogativa. 

PAULO DELGADO, sociólogo

Mira para o Ocidente
U

m dia depois de assumir o 
controle da estratégica ci-
dade de Mariupol, no su-
deste ucraniano, Moscou 

intensificou as investidas contra 
países do Ocidente. Em menos de 
24 horas, cortou o fornecimento de 
gás natural para a Finlândia, divul-
gou uma lista com o nome de 963 
personalidades americanas proi-
bidas de entrarem em solo russo e 
anunciou a destruição de um gran-
de carregamento de armas ociden-
tais no noroeste da Ucrânia.

Em nota sobre a lista dos im-
pedidos de desembarcar na Rús-
sia, o Ministério das Relações 
Exteriores argumentou que “as 
contrassanções são necessárias 
e têm por objeto obrigar o po-
der americano, que tenta impor 
uma ordem mundial neocolonial 
para o resto do planeta, a mudar 
sua posição e a reconhecer novas 
realidades geopolíticas”. 

 Moscou já havia anunciado 
a retaliação contra muitos dos 
incluídos na lista, como o pre-
sidente Joe Biden, seu secretá-
rio de Estado, Antony Blinken, 
e o chefe do Pentágono, Lloyd 
Austin. A maioria dos nomes é 
de funcionários do governo e 
congressistas, mas há escolhas 
curiosas, como a do ator Mor-
gan Freeman. Ele é acusado 
pela diplomacia russa de ter 
gravado, em 2017, um vídeo 
no qual afirmava que o país 
estava realizando um “com-
plô” contra os EUA.

Também ontem, a Casa Bran-
ca anunciou que foi sancionada 
uma lei que destina US$ 40 bi-
lhões para garantir o fornecimen-
to de armas e apoio humanitário 
e financeiro à Ucrânia. A ajuda, 
que será canalizada nos próximos 
cinco meses, inclui, por exemplo, 
um orçamento de US$ 6 bilhões 
para Kiev se equipar com veícu-
los blindados e defesa antiaérea. 
Biden assinou o texto, aprovado 
pelo Congresso, durante sua visi-
ta à Coreia do Sul, onde também 
se dedicou a questões militares.

A ajuda dos Estados Unidos se 
soma à da União Europeia e à do 
G7, o grupo dos países mais in-
dustrializados do planeta, que, 

 A estatal finlandesa Gasum confirmou a retaliação: país passará a receber gás natural de um gasoduto vindo da Estônia

 AFP

contato@paulodelgado.com.br COM HENRIQUE DELGADOPaulo Delgado

NEGATIVO E POSITIVO EM 2023

Após conquistar estratégica cidade ucraniana, Rússia anuncia mais ofensivas fora dos fronts de batalha. Entre as medidas, 
está o corte no fornecimento de gás à Finlândia, que, dois dias antes, havia anunciado a intenção de se integrar à Otan

Mais exercícios  
na península 

EUA e Coreia do Sul 
pretendem intensificar 
os exercícios militares 
na península coreana e 
“arredores”. A medida 
foi anunciada após uma 
reunião, em Seul, entre 
os líderes das duas 
nações. Joe Biden e Yoon 
Suk-yeol afirmaram que, 
“em vista da evolução 
da ameaça que a Coreia 
do Norte representa”, 
concordaram em 
“estabelecer discussões 
visando a ampliar o 
alcance e a escala dos 
exercícios e treinamentos 
militares”. Eles 
também expressaram 
“preocupação” com 
o surto de covid-19 
enfrentado pelos norte-
coreanos e se disseram 
“dispostos a fornecer 
assistência” a Pyongyang. 
Biden disse que ofereceu 
vacinas ao país, mas não 
obteve resposta. 

Jornalistas desafiam talibãs 

Descumprindo a ordem dos talibãs, as apresentadoras das prin-
cipais redes de televisão afegãs trabalharam, ontem, sem cobrir o 
rosto. No início do mês, foi emitida uma ordem segundo a qual as 
mulheres devem se cobrir completamente em público, usando, de 
preferência, a burca tradicional. As apresentadoras tinham que 
cumprir a regra até ontem, mas as jornalistas de canais como TO-
LOnews, Shamshad TV (foto) e 1TV foram ao ar sem se esconder. 
Um porta-voz do talibã disse que os “responsáveis” pelas mulhe-
res serão comunicados.

 Reprodução/Shamshad TVna última sexta-feira, prometeu 
US$ 19,8 bilhões para manter de 
pé as finanças ucranianas. Há, 
no entanto, o desafio de levar es-
se reforço para a linha de frente 
do combate, considerando que 
áreas estratégicas do país têm si-
do tomadas pelas forças russas. 

Ontem, o Ministério russo da 
Defesa anunciou ter destruído um 
grande carregamento de armas 
ocidentais no noroeste da Ucrâ-
nia usando mísseis de longo al-
cance. Os artefatos estavam “perto 
da estação ferroviária de Malin, na 
região de Zhytomyr (...) e seriam 
destinados às forças ucranianas 
estacionadas no Donbass”, infor-
ma a nota. A região é parcialmen-
te controlada por separatistas pró
-russos desde 2014 e, agora, palco 
de intensos combates.

Segundo especialistas, a con-
quista de Mariupol na sexta-feira 
foi crucial para a criação de um 
corredor terrestre entre Donbass 

e a península da Crimeia, anexa-
da pela Rússia em 2014. Em entre-
vista a um canal de televisão ucra-
niano, o presidente do país, Volo-
dymyr Zelensky, assegurou que 
a guerra “será sangrenta, haverá 
combates, mas terminará, com 
certeza, por meio da diplomacia”.

Suprimentos

Mantendo a escalada de ten-
são com a Europa, Moscou inter-
rompeu ontem o fornecimento 
de gás para a Finlândia — o envio 
de suprimentos já havia sido sus-
penso para Polônia e Bulgária. O 
corte foi confirmado pela estatal 
do país nórdico Gasum, que in-
formou, em nota, que o abasteci-
mento passará a ser feito pelo ga-
soduto Balticconnector, que co-
necta Estônia e Finlândia.

O Kremlin tem advertido que 
tomará a medida caso os países 
não paguem pelo gás em rublos, 

o que, segundo a presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von 
der Leyen, viola regras da União 
Europeia. A terceira sanção foi 
anunciada dois dias depois de 
Finlândia e Suécia, dois países 
com histórico de não alinhamen-
to militar, solicitarem a adesão 
à Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan).

O ingresso, porém, depende 
da aceitação unânime dos mem-
bros da aliança atlântica, e a Tur-
quia se opõe ao pedido, justi-
ficando que os dois países são 
santuários do PKK, organização 
considerada terrorista por Anca-
ra, pelos EUA e pela União Euro-
peia. Ontem, o presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, conver-
sou, pela primeira vez, sobre as 
candidaturas com a chefe de go-
verno sueca, Magdalena Ander-
son, o presidente finlandês, Sau-
li Niinistö, e o secretário-geral da 
Otan, Jens Stoltenberg.
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C
hega ao fim hoje, no país, a 
Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (Es-
pin), um conjunto de regras 
excepcionais que permitiram 

ao governo fazer, de forma mais rápida, 
a compra de produtos essenciais para 
o combate à covid-19. A interrupção 
dessa possibilidade, que propicia mais 
agilidade nas ações de enfrentamento à 
pandemia, ocorre num momento deli-
cado. Os dois mais recentes boletins da 
Fundação Oswaldo Cruz — o Infogri-
pe e o Observatório Covid-19 — mos-
tram por que decisões apressadas po-
dem atrapalhar e até retardar a luta pa-
ra frear a disseminação do coronavírus.

No Infogripe, divulgado na sexta-fei-
ra, cientistas da Fiocruz alertam que as 
infecções por coronavírus voltaram a ser 
a principal causa de internações por sín-
drome respiratória aguda grave (Srag). 
De acordo com o levantamento, que 
abrange o período de 8 a 14 deste mês, os 
casos de covid-19 correspondem a 41,8% 
das ocorrências de Srag observadas nas 
últimas quatro semanas epidemiológi-
cas analisadas pela Fiocruz.

Ainda no Infogripe, os pesquisado-
res observam que os casos de Srag au-
mentaram em todas as faixas etárias da 
população adulta. Mas destacam que 
35,5% dos diagnósticos positivos estão 
relacionados ao vírus sincicial respira-
tório (VSR), que atinge principalmente 
crianças pequenas. E apontam, ainda, 
um crescimento nos registros de me-
tapneumovírus, ligados sobretudo ao 
público infantil com até 4 anos. Em re-
lação à influenza A, o percentual de ca-
sos foi 3,2%; e de 0,4% para a influenza B.

Quanto aos óbitos, a predominância 

disparada é do coronavírus: 79,5% das 
mortes registradas no período estudado 
estão ligadas ao Sars-Cov-2. Em seguida, 
vêm o vírus sincicial, responsável por ti-
rar a vida de 6,6% dos diagnosticados 
com síndrome respiratória aguda gra-
ve; a influenza A, com 4,6%; e a influen-
za B, com 0,7%.

Já no boletim do Observatório Co-
vid-19, divulgado na quinta-feira, cien-
tistas da Fiocruz reforçam, como vêm fa-
zendo de forma sistemática nos últimos 
boletins, a preocupação com a cober-
tura vacinal. E, desta vez, eles vão além: 
ressaltam que a vacinação da população 
adulta está estagnada e apontam desa-
celeração na aplicação da terceira dose 
nos grupos abaixo de 25 anos.

“É importante reconhecer que a am-
pliação da vacinação, priorizando espe-
cialmente regiões com baixa cobertura e 
doses de reforço em grupos populacio-
nais mais vulneráveis, pode reduzir ain-
da mais os impactos da pandemia sobre 
a mortalidade e as internações”, enfati-
zam os pesquisadores no levantamento.

Até a sexta-feira, a média móvel diá-
ria de mortes no país oscilava pouco aci-
ma de 100 havia uma semana e encerrou 
o dia em 102, enquanto a de casos ficou 
em 13.953, conforme dados do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Co-
nass). São números que, aparentemen-
te, seguem o mesmo padrão registrado 
desde meados de abril. Mas a leve ten-
dência de alta captada pelos estudos da 
Fiocruz são um alerta que não pode ser 
ignorado. Tanto que alguns municípios, 
poucos, é verdade, já começam a rever as 
restrições sobre o uso de máscaras. Afi-
nal, como diz o ditado popular, seguro 
morreu de velho.

Covid: o fim da 
emergência e o
alerta da Fiocruz

Vou ali em Finisterra e Muxia

ANA DUBEUX 

anadubeux.df@dabr.com.br

Se o caminho se faz ao caminhar, ele 
pode mudar a qualquer momento. Ou 
ainda se prolongar. Aprendo isso a ca-
da quilômetro percorrido no Caminho 
de Santiago. Ainda que a gente planeje 
cada ponto da peregrinação, é possível 
acordar novas vontades a cada passo. 
E ainda levar companhia boa nas an-
danças não planejadas.

Depois de parar, tomar um café com 
leite, um encontro diário e sublime 
com uma refeição que aquece, eu e 
minhas companheiras de caminha-
da, Marta e Carlinda, pensamos em ir 
além. Colocamos em votação a ideia de 
estender a viagem até Finisterra e Mu-
xia. O que são mais 100km para quem 
já andou tanto? Lá você encontra o mar 
e seria lindo terminar essa viagem de 
tantas paisagens olhando para uma 
imensidão azul.

Ir até Finisterra e Muxia, a 100km 
a oeste de Santiago de Compostela, é 
percorrer um trajeto considerado por 
muitos peregrinos o verdadeiro fim do 
Caminho de Santiago. Por isso, depois 
de visitar a Catedral, muitos seguem 
viagem até lá, pela chamada Costa da 
Morte, até o Santuário da Nossa Senho-
ra da Virgem da Barca de Muxia.

Um percurso cheio de monumen-
tos, lendas, histórias e mistérios que 
desembocam no mar. Enquanto ainda 
temos algum chão pela frente, vamos 
amadurecendo a ideia. E talvez eu nem 

tivesse pensado nisso se estivesse sozi-
nha por essas bandas. Ainda que mui-
tos façam o caminho de forma absolu-
tamente solitária, estou feliz por estar 
com minhas amigas.

Penso nisso ao tentar responder a 
uma pergunta que outra amiga me fez 
pelo Instagram em meio aos meus regis-
tros de viagem: “Quem você escolheria 
para fazer de novo o Caminho de Santia-
go?” Ela está planejando vir a Compos-
tela em setembro ou outubro, dois ou-
tros meses muito concorridos por aqui.

Nada a meu ver se iguala à primave-
ra. De tudo, além das setas amarelas e 
dos sinos das igrejas — leia matéria na 
Revista do Correio de hoje — foi o que 
transformou nossa passagem por esses 
povoados em uma travessia mais linda 
e colorida. Mas talvez, penso eu, a pri-
mavera tenha ganhado ares também de 
um verão, pois fui aquecida pelas ami-
zades que trouxe comigo.

Marta e Carlinda também fazem 
parte da minha peregrinação. Marta 
cuidou do planejamento das hospe-
dagens como ninguém. Coube a Car-
linda dar o tom da alegria da viagem, 
o humor que me abastece em tantos 
momentos. Então, eu diria a esta ami-
ga: se tiver que trazer alguém, além de 
você com toda a sua intenção e integri-
dade, traga uma pessoa (ou mais) capaz 
de aquecer o seu coração pelo caminho. 
Isso pode fazer toda a diferença.

» 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

Fogo amigo
A leitura da coluna “Visto, lido e ouvido”, de quarta-feira (18/05), 

foi de lascar. Primeiro, no tópico central, uma crítica inoportuna e 
cruel ao ministro do TSE, que, com toda a propriedade, competên-
cia e sabedoria, sentenciou que a condução do processo eleitoral 
em pauta caberia, exclusivamente, às nossas “forças desarmadas”. 
Em seguida, logo abaixo, loas e ênfase à negacionista, que em face 
dos controles sanitários impostos na tentativa de combate à pan-
demia, reclamou do cerceamento da sua “liberdade” e da “aceita-
ção pacífica dessa dominação”. Um estranho no ninho?

 » Lauro A. C. Pinheiro,
Asa Sul

Pai nosso
Messias nosso que estás no estande de tiros, enaltecida seja a vos-

sa pontaria, venha a nós um farto carregamento de armas, seja feita 
a vossa vontade golpista, ditatorial e militarista, na terra, no mar e 
no céu. O ódio nosso de cada dia nos dai hoje, inspira-nos fake ne-
ws e ofensas assim como nós inspiramos a quem se une ao nosso 
raivoso mugido, e não nos deixeis cair na tentação do amor cristão, 
mas livrai-nos de amar tal como Cristo amou. Amém.

 » Túllio Marco Soares Carvalho,
Belo Horizonte (MG)

Passarinho
“Passarinho cantou de dentro de uma gaiola/Cantaria melhor se 

fosse do lado de fora”, já entoava Ivan Lins, em elogio à liberdade 
e à democracia, no fabuloso álbum Somos todos iguais nesta noite 
(1977). Onde reinam os poderes do domínio, não há lugar para os 
saberes da compreensão. Logo, o poderio armado e ditatorial do 
mundo bélico não pode intimidar o convívio internacional entre os 
povos. Os mimos da hipocrisia, sabemos, não confortam ninguém. 
Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), ao tratar da sociedade, estabeleceu os 
fundamentos da filosofia da práxis (ou seja, da vida ativa) em três 
ideias: a ética, a política e a economia. Elas são, em sua evidência, 
os fundamentos do estado democrático. Mas, sem qualquer dúvi-
da, a ética terá que ser o esteio em que as duas devam amparar-se. 
A ética é o exercício radical de solidariedade. Onde a ética não exis-
te, a política não é: trata-se apenas de um simulacro, uma aparên-
cia. Ainda que a aparência intua a realidade, ela não é a realidade, 
embora possa expô-la. Como disse o escritor austríaco Hugo von 
Hofmannsthal (1874-1929), o profundo se esconde na superfície. A 
realização democrática é utópica. Como tudo na vida, a democra-
cia é uma construção, um processo, com momentos mais felizes e 
momentos menos felizes.

 » Marcos Fabrício Lopes da Silva, 
Asa Norte

Tucanos
A cúpula do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira se 

reuniu para discutir a candidatura de João Doria à presidência da 
República. É cada vez maior o isolamento de Doria e sua candida-
tura tem se mostrado inviável. Teremos o resultado da pesquisa en-
comendada pela terceira via e saberemos um possível nome para 
concorrer na corrida ao Palácio do Planalto. Uma eventual coliga-
ção poderá ser decidida na convenção partidária do PSDB, com o 
objetivo de unir esforços com outro partido, para enfrentar Bolso-
naro e Lula nas próximas eleições. Atualmente não se pode contar 
com Sergio Moro, que, em breve, deverá anunciar que está fora do 
páreo. A configuração final vai sendo mostrada aos poucos, mas 
70% da fatia do bolo está com Lula e Bolsonaro.

 » José Carlos Saraiva da Costa,
Belo Horizonte (MG)

Os supermercados 
praticamente viraram 
igrejas. O que mais se 

ouve entre as gôndolas 
é, pai nosso, meu Deus 
do céu, ave maria, que 

Deus nos proteja... 
Ana Cristina Maia 

São Sebastião

Paulo Guedes diz que 
o inferno da inflação 

ficou para trás. Não há 
dúvidas de que esse 

senhor vive no mundo 
da lua. Nada como uma 

ida ao supermercado 
para cair na real.

Carlo Víctor Martins 

 Asa Sul

O eleitor do atual 
presidente precisa saber 

que o STF só trabalha 
quando é acionado, já 

Bolsonaro, nem assim...
Vital Ramos de V. Júnior  

Jardim Botânico 

A intenção dos tucanos 
de dar uma volta 

no Doria tem como 
motivação o instinto de 
sobrevivência eleitoral.

José Matias-Pereira 

Lago Sul 

Princípio da 
reciprocidade: ministro 
da Defesa pede ao TSE 
para indicar ministro 
que integrará grupo 
que pinta meio-fio.

Maestro Jorge Antunes 

Lago Norte
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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O
s artigos 1º e 2º da 
Constituição Fede-
ral são concisos, mas 
guardam entre si con-

ceitos oriundos de um longo 
processo de evolução históri-
ca. Ambos resgatam doutrinas 
que se opõem ao autoritarismo, 
e, atualmente, que representam 
características de nações civili-
zadas. O artigo 1º define que a 
República Federativa do Brasil 
é um Estado Democrático de 
Direito. Já o artigo 2º determi-
na que os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário deve-
rão ser harmônicos e indepen-
dentes. Desses conceitos, que-
ro me ater à interligação entre 
democracia e harmonia entre 
os poderes com o objetivo de 
reafirmar esses valores cons-
titucionais como imperativos 
da proteção dos direitos e das 
liberdades da população.

Na Grécia Antiga, o incômo-
do com o governo tirânico deu 
origem a um novo regime, que 
foi chamado de democracia. De 
início, cumpre falar da etimolo-
gia da palavra democracia, que 
significa, em grego, poder po-
lítico (kratos) do povo (demo). O conceito do 
que é um governo democrático não é único 
e passou por um amplo desenvolvimento ao 
longo da história para chegar ao conceito que 
hoje entendo mais adequado, o de democracia 
constitucional. Em poucas palavras, podemos 
dizer que, na democracia, o titular do poder 
soberano é o povo, que o exerce diretamente 
(democracia direta) ou por meio de seus repre-
sentantes eleitos (democracia representativa). 
A democracia constitucional adiciona ao con-
ceito de soberania popular a necessidade de 
que sejam respeitados os direitos fundamen-
tais, sobretudo os direitos das minorias, e de 
que o poder seja limitado pela Constituição.

A limitação do poder, no nosso sistema 
constitucional, dá-se pela separação dos po-
deres, que devem atuar com independência e 
harmonia. Assim como nasceu a democracia, 
a teoria da separação dos Poderes também foi 
desenvolvida em oposição ao autoritarismo. 
Locke e Montesquieu são os idealizadores mo-
dernos dessa teoria cujo objetivo era impedir o 

poder sem limites. Tal sistema determina que 
os depositários do poder do Estado tenham al-
gum nível de harmonia e cooperação, além de 
estabelecer mecanismos recíprocos de contro-
le (sistema de checks and balances).

Atualmente, estamos vivendo uma espécie 
de crise de confiança nas estruturas de poder. 
Trata-se de um fenômeno mundial, é verdade, 
mas que deve preocupar a todos os cidadãos 
brasileiros. Nesse contexto da vida nacional, é 
papel de todos e, principalmente, dos agentes 
políticos, robustecer a nossa democracia cons-
titucional. Isso porque o sistema democrático 
é o único regime político que propõe soluções 
legítimas e institucionalizadas para os confli-
tos políticos e sociais. Na sociedade democrá-
tica, a solução dos dissensos possuem regras e 
limites claros, estabelecidos na Constituição. 

As instituições devem funcionar como 
verdadeiros fatores de estabilização das 
tensões políticas para garantir valores ca-
ros às democracias modernas, como o pro-
cesso eleitoral, atual foco de questionamen-
to. Não há motivo razoável ou justa causa 

para se contestar a lisura do 
processo eleitoral. A moder-
nização tecnológica veio pa-
ra sanar as fraudes nas elei-
ções baseadas no voto de pa-
pel, superando práticas como 
o voto de cabresto e o abuso 
do poder econômico. As mu-
danças promovidas pela Jus-
tiça Eleitoral a partir da rede-
mocratização, sobretudo com 
o advento das urnas eletrô-
nicas, conferiu ao processo 
eleitoral mais confiabilidade 
e transparência, o que é moti-
vo de orgulho para nosso país. 

Todos nós, cidadãos brasi-
leiros, temos a missão de evi-
tar o que se tem chamado de 
erosão democrática e, dessa 
forma, garantir que não ha-
verá retrocesso civilizatório 
em nossa nação. O caminho 
oposto leva ao autoritarismo, 
à restrição de liberdades e à 
aniquilação de direitos. Não 
queremos isso. Lutamos con-
tra isso para chegarmos ao 
que somos hoje. Uma demo-
cracia jovem, é verdade, mas 
que já mostra sua resiliência 
e força. O caminho para pre-

servar os direitos fundamentais, impedir o 
poder ilimitado e assegurar a estabilidade 
nós já sabemos. 

Vamos confiar na legitimidade dos nossos 
Poderes, que atuam dentro de suas funções 
independentes e previstas na Constituição. 
Vamos conservar as relações harmônicas en-
tre eles, priorizando o diálogo. Respeitemos 
os mecanismos de contenção que são usados 
dentro das balizas constitucionais. Devemos, 
por fim, assegurar a higidez do processo elei-
toral, com eleições periódicas, cujo resultado 
legítimo e confiável deve ser apurado pela Jus-
tiça Eleitoral por meio das urnas eletrônicas.

Reafirmo que a democracia não está em 
risco, pois nós temos instituições sólidas que 
estão em busca do equilíbrio institucional por 
meio de um pacto republicano. A harmonia 
entre os Poderes é essencial para que possa-
mos preservar a democracia e o Estado de Di-
reito, garantir as eleições gerais em outubro 
de 2022 e avançar em busca do país cada vez 
mais civilizado que queremos e merecemos. 

 » RODRIGO PACHECO
Presidente do Senado Federal

Um manifesto pela 
defesa da democracia 
e da harmonia entre 

os Poderes 

L
uísa Martins relata mais uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) em ma-
téria sensível. Por unanimidade, a Cor-
te proibiu a concessão automática de li-

cença ambientais — isto é, sem prévia análise 
técnica — a empresas que exerçam atividades 
consideradas de médio risco ao meio ambiente.

O plenário julgou uma ação impetrada pe-
lo PSB contra alterações feitas pelo presidente 
Jair Bolsonaro na Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios (Redesim), por meio de uma 
medida provisória.

Convertida em lei pelo Congresso Nacional, 
a medida, além de prever a concessão auto-
mática de alvará de funcionamento e licenças, 
dispensava que os órgãos licenciadores reque-
ressem informações adicionais às que o soli-
citante já havia incluído no sistema.

Isso se aplicaria, por exemplo, a casos de 
transferência de carga de petróleo e deriva-
dos em alto-mar; de lavra garimpeira de pe-
queno porte em área sensível; de exploração 
econômica de madeira, lenha e subprodutos 
florestais, todas de sua predileção.

Os ministros entenderam que a simplifica-
ção não pode ser aplicada a licenças ambien-
tais. Para eles, atividades potencialmente no-
civas ao meio ambiente devem ser submetidas 
antecipadamente à análise das autoridades.

Segundo a relatora, ministra Cármen Lú-
cia, as mudanças feitas pelo presidente na le-
gislação “ofendem as normas constitucionais 
de proteção ao meio ambiente, em especial o 
princípio da precaução ambiental”.

Ao segui-la, o ministro Gilmar Mendes, de-
cano da Corte, lembrou que o STF tem derru-
bado todas as normas estaduais que, a pre-
texto de promover uma desburocratização, 

“afastam ou enfraquecem o controle prévio 
de empreendimentos que impactam o meio 
ambiente”.

Também foram nessa linha os ministros 
Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre 
de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barro-
so, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o pre-
sidente da Corte, Luiz Fux. Ausente da sessão, 
o ministro Dias Toffoli não participou do jul-
gamento na ocasião.

Na tribuna, o advogado-geral da União, 
Bruno Bianco, que representa o governo na 
Justiça, afirmou que a concessão mais célere 
da licença ambiental não retirava a obrigação 
do empresário de comprovar o cumprimento 
da legislação, fosse ela sanitária, ambiental ou 
de prevenção a incêndio.

Nesta assentada, o STF também determi-
nou a suspensão do decreto de Bolsonaro 
que havia esvaziado a participação popular 
no conselho do Fundo Nacional do Meio Am-
biente (FNMA). Com isso, representantes da 
sociedade civil serão reintegrados ao colegia-
do. O plenário já havia formado maioria, mas 
o resultado foi concluído ontem, com o voto 
de Fux. O placar ficou 10 a 1. Nunes Marques 
foi o único a divergir.

Para Fux, o decreto violava o princípio da 
participação pública, na medida em que a 
Constituição prevê expressamente que a pre-
servação do meio ambiente cabe tanto ao po-
der público quanto à coletividade...

Como sempre, Bolsonaro não tem razão e 
entremostra seu horror ao controle popular 
como todo dirigente de índole fascista, o que 
se diz não por birra, mas pela análise sistemá-
tica dos atos presidenciais.

É por essas e outras que os fascistoi-
des detestam o STF, barreira às investidas 

antidemocráticas do presidente. Não é segre-
do para ninguém que Bolsonaro está preparan-
do, em minúcias, um golpe de Estado, sob dois 
argumentos: do sr. ex-presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva não poder tomar pos-
se como presidente se ganhar o pleito. Como 
se vê, é um sujeito desequilibrado, com mania 
de grandeza, como é comum nessa espécie.

Ademais, como a Constituição reza que o 
presidente da República é o comandante em 
chefe das Forças Armadas, acha que pode fa-
zer com elas qualquer coisa. Contudo, não po-
de, pois as funções das Forças Armadas estão 
previstas na Constituição, sendo a maior dela 
a própria preservação política e social, da tri-
partição dos Poderes, base fundamentadora, 
junto com as eleições, dos Estados democrá-
ticos de direito.

As Forças Armadas estão vigilantes, assim 
como as instituições democráticas do país em 
que pese o subdesenvolvimento do povo, pe-
sado e secular. Nas três Américas, incluindo o 
Caribe, vigoram democracias e poucas exce-
ções: Cuba, Nicarágua e Venezuela. Nos países 
importantes, entre eles o Brasil, vigem as ins-
tituições da democracia, e assim será sempre 
nos termos da Constituição da República, sen-
do inclusive “cláusula pétrea” e, pois, insus-
ceptível sequer de mero projeto de alteração.

Dispõe o art. 60 § 4º e seus incisos “in verbis”: 
A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta...  § 4º Não será objeto de deliberação 
a proposta de emenda tendente a abolir: I - a 
forma federativa de Estado; II - o voto direto, se-
creto, universal e periódico; III - a separação dos 
Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.

Melhor, acima de todos está a Constituição 
(Deus é da ordem das categorias metafísicas, 
igual para todos).

 » SACHA CALMON
Advogado

STF anula concessão “amiga” 
de licença ambiental

Visto, lido e ouvido

Por anos a fio, este espaço vem fazendo críticas vigo-
rosas, além de sérios alertas, sobre a delicada situação 
em que se transformou a ocupação de terras em todo o 
Distrito Federal. Ninguém precisa ser um especialista e 
técnico em assunto fundiário para perceber que, desde o 
estabelecimento da nefasta maioridade política da capi-
tal, uma excrescência vinda à luz a fórceps, apenas para 
favorecer propósitos inconfessáveis de grupos muito es-
pecíficos locais, tal medida provocaria, em curto espaço 
de tempo, a desfiguração de todo o quadrilátero da gran-
de Brasília, transformando-a em mais uma unidade da 
Federação em que os problemas sobejam e as soluções, 
quando existem, minguam.

É o que vamos assistindo a cada ano. A transforma-
ção das terras públicas em moeda de troca, dentro do 
conceito finório, um voto um lote, que antes tinha como 
lastro promessas eleitorais da classe política local, hoje 
ganhou status de uma bem articulada estratégia em que 
verdadeiros espertalhões, dentro e fora da máquina pú-
blica da capital, agem para garantir vantagens e ganhos 
de todo o tipo, tornando, esse negócio rendoso, uma fa-
bulosa commodity, em que quem perde é apenas o cida-
dão de bem, pagador de impostos.

O pior é que os recursos volumosos, desperdiçados pa-
ra manter uma máquina pública, burocrática e inchada, 
criada para alojar esses novos personagens trazidos pe-
la emancipação política, fazem muita falta aos cidadãos. 
Não bastassem os envolvimentos de grupos formados 
por políticos, empreiteiros e outros empreendedores da 
capital nesse esquema, agora o negócio escuso vai se es-
praiando para outros nichos, conforme publicações, com 
envolvimento de policiais, servidores da própria secreta-
ria que deveriam cuidar desses assuntos, além de margi-
nais, que agem diretamente em muitos assentamentos, 
expulsando e ameaçando moradores, tomando imóveis 
pela força das armas, criando o que já se pode classifi-
car como um pandemônio a ameaçar o futuro da capital.

Nessa sanha por lucros, nem mesmo áreas de grande 
segurança para os brasilienses, representada pelo Parque 
Nacional de Brasília, por seus recursos hídricos e naturais, 
são poupadas. Áreas de amortecimento em torno desse Par-
que e mesmo internamente estão, aos pouco, sendo cerca-
das e pressionadas por loteamentos, ameaçando seu deli-
cado equilíbrio.

Os livros de história estão repletos de exemplos que mos-
tram o apogeu e a decadência de civilizações inteiras, em 
que a causa de seu desaparecimento é creditada, sobretudo, 
à escassez de recursos hídricos. Não há, pelo menos que se 
saiba, qualquer projeto consistente, por parte do Governo 
do Distrito Federal, que estude, analise e projete cenários 
possíveis para o que pode vir a ser a capital do país na vira-
da do próximo século. Trata-se aqui de um estudo necessá-
rio e urgente e que pode traçar algumas perspectivas para 
o futuro. Para isso, é preciso, antes de tudo, frear as ocupa-
ções aceleradas de terras públicas dentro de todo o quadri-
látero, sob pena de vir a instituir-se a decadência precoce 
e mesmo a extinção de todo o projeto que começou ainda 
com a transferência da capital para o pPanalto Central do 
país, no final dos anos 1950.

Especialistas nesses assuntos são unânimes em con-
cordar que a distribuição de terras públicas, nos moldes 
em que são feitas hoje, por cada governo que chega, se-
guido de um conjunto de parlamentares locais e federais, 
é um processo sem fim, semelhante a enxugar gelo. Polí-
ticos com visão de futuro, como o próprio idealizador da 
nova capital, Juscelino Kubitschek, fazem falta.

O que temos hoje são políticos cujo o horizonte se 
estende apenas até as próximas eleições, e isso é, para 
todos nós, um grande e sério problema. Não é preciso 
dizer aqui, que homens públicos, com visão limitada e 
que parecem olhar apenas para o próprio umbigo, por 
suas ações irrefletidas, encolhem o horizonte de vida 
de milhões de outros seres, ameaçando-os de existi-
rem. Não é pouca coisa.

Linha do horizonte

Desde 1960
Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

 » A frase que foi pronunciada
“Pela primeira vez na história 
do Brasil os eleitores não vão 
consultar a plataforma dos 
partidos para votar, muitas são 
notoriamente falsas. A vida 
pregressa dos candidatos é o que 
interessa.”
João Damasceno

Homem bom

Lenda ou não, há uma história curiosa sobre o cea-
rense Edson Queiroz. Surpreendido com um ladrão 
dentro de casa, resolveu a situação da seguinte forma. 
Reconheceu que a vida estava difícil para muita gen-
te, então, ofereceu os eletrodomésticos da casa para 
serem levados. Pediu que o rapaz voltasse porque se-
ria contratado como segurança da mansão. Ganharia 
um bom salário e não precisaria mais arriscar a liber-
dade. Assim, mudou mais uma vida.

Homenagem

Por iniciativa do deputado federal Idilvan Alencar, 
a Câmara dos Deputados, no dia 24, às 10h, homena-
geará os 50 anos da Fundação Edson Queiroz. Depois 
da sessão solene a comitiva do grupo será recebida 
para um almoço na Casa do Ceará.

» História de Brasília
Com esta ultima medida, evitar-se-ia o deslocamento 
diário de dezenas de alunos para o Plano Pilôto, e 
possibilitaria, ainda, a muitos outros que não podem se 
deslocar, cursarem o ginasial. 
(Publicada em 01.03.1962)
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Novas apostas nos 
ANTIOXIDANTES

Cientistas buscam alternativas mais naturais para potencializar os efeitos das substâncias tidas como fonte de bem-estar e juventude

O
s antioxidantes são valio-
sos para a saúde porque 
conseguem evitar os da-
nos relacionados ao en-

velhecimento e combater os ra-
dicais livres, elementos quími-
cos produzidos pelo corpo que, 
em excesso, podem ser tóxicos. 
Pesquisadores têm se dedicado a 
estudar o comportamento dessas 
moléculas na tentativa de desen-
volver estratégias que potenciali-
zem os benefícios já constatados. 
Um dos principais campos de in-
vestigação são frutas e legumes 
naturalmente ricos nessas subs-
tâncias poderosas. 

Uma equipe da Universidade 
Estadual da Pensilvânia, nos Es-
tados Unidos, investiga os efei-
tos das ameixas secas, dando fo-
co a mulheres mais velhas que 
consomem o alimento frequen-
temente. “As intervenções nutri-
cionais não farmacêuticas estão 
se tornando cada vez mais popu-
lares, e esse fruto tem sido exten-
sivamente estudado como uma 
intervenção potencial em algu-
mas populações que sofrem com 
problemas ósseos, como a osteo-
porose”, relata, em comunicado, 
Connie J. Rogers. A pesquisadora 
e colegas divulgaram os resulta-
dos do estudo em um artigo pu-
blicado recentemente na revista 
Advances in Nutrition.

No trabalho, os pesquisado-
res revisaram mais de 18 estu-
dos científicos e concluíram que 
as voluntárias na pós-menopau-
sa que consumiam de 50g e 100g 
por dia de ameixa seca apresen-
tavam menos risco de sofrer com 
perda óssea. Com base em diver-
sos ensaios clínicos (humanos) 
e pré-clínicos (animais), os pes-
quisadores sugerem que os com-
postos fenólicos (grupo de an-
tioxidantes) e o teor de fibra ali-
mentar presente na fruta podem 
alterar o microbioma intestinal, 
diminuindo a circulação de mar-
cadores inflamatórios e melho-
rando a renovação óssea. 

“Há evidências crescentes, in-
cluindo agora o nosso trabalho, 
de que esses efeitos protetores 

 » VILHENA SOARES

O pepino em conserva, com alta propriedade antioxidante, fica melhor quando combinado com creme de leite, segundo estudo da Polônia

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Os antioxidantes são usados 
comumente pela indústria ali-
mentícia e de cosméticos. Po-
rém, as moléculas utilizadas nes-
ses processos têm origem sintética 
e podem gerar prejuízos ao orga-
nismo. Preocupados com a ação 
dessas substâncias, alguns países 
já proibiram o uso desses elemen-
tos, e especialistas buscam op-
ções naturais para substituí-los. 

“Há várias pesquisas que 
comprovam a presença de com-
postos antioxidantes em diver-
sas fontes. Mas como fazer pa-
ra que essas substâncias de in-
teresse e com grande potencial 
nutritivo possam ser produzi-
das em escala industrial de for-
ma técnica e economicamente 
factível?”, questiona, em entre-
vista à Agência Fapesp de notí-
cias, Thais Maria Ferreira de Sou-
za Vieira, professora do Departa-
mento de Agroindústria, Nutri-
ção e Alimentos da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz (Esalq-USP).

Vieira e seus colegas de pes-
quisa resolveram estudar os 
compostos fenólicos da acero-
la em busca de antioxidantes 

que fossem tão eficazes quan-
to os artificiais. Os especialistas 
pegaram cerca de 10kg da fruta 
e usaram água ou etanol como 
solvente. As amostras foram, en-
tão, liofilizadas — processo que 

extrai a água do alimento — e 
submetidas a centrifugação e 
filtragem. Depois, o extrato foi 
transformado em pó.

Bianca Ferraz Teixeira, tam-
bém autora do estudo, expli-
ca que o método foi escolhido 
por ser largamente utilizado na 
indústria. “Essa tecnologia nos 
permite transformar o extrato 
da acerola em um antioxidante 

em pó, que pode ser armaze-
nado, comercializado e utiliza-
do de forma simples. Eventual-
mente, pode vir a substituir a 
TBHQ (antioxidante artificial), 
que também é usada no mes-
mo formato”, explica.

Em uma última etapa, os cien-
tistas testaram o material na pro-
dução de uma emulsão à base 
de óleo, emulsificante e água, 

que é parecida com alimentos 
industriais como a maionese e 
molhos de salada. “Adiciona-
mos a concentração permitida 
pelas normas vigentes do antio-
xidante sintético e diversas con-
centrações do pó de acerola mi-
croencapsulada. Vimos que nos-
so produto foi tão efetivo quan-
to a TBHQ na mesma concentra-
ção”, relata Teixeira.

Ácidos concentrados

Os pesquisadores explicam 
que a acerola tem grande con-
centração de ácido ascórbico (vi-
tamina C) — que apresenta uma 
atividade antioxidante conside-
rada alta. “A fruta também con-
tém ácidos ferúlico, clorogênico 
e cumárico. Mas os testes reali-
zados indicam que, no caso da 
acerola verde, o que está mais 
presente é o ácido ascórbico”, 
explica a cientista.

Segundo ela, os resultados vis-
tos no estudo foram muito positi-
vos, o que abre as portas para um 
possível uso comercial do pó de 
antioxidantes da acerola em subs-
tituição aos produtos indutriali-
zados. “Foi o primeiro produto, de 
todos os que já testamos em labo-
ratório, que teve o mesmo desem-
penho. Usamos a TBHQ como ba-
liza por ser uma substância muito 
eficiente. Mas na França, no Japão 
e nos Estados Unidos, esse antio-
xidante sintético já praticamen-
te não é usado. Assim, encontrar 
uma alternativa natural tão eficaz 
e tão fácil de aplicar é um feito e 
tanto”, comemora. Detalhes do 
trabalho foram apresentados na 
revista Future Foods.

Pó de acerola em 
escala industrial 

Equipe da USP que criou uma 
versão da fruta que pode 
substituir aditivos sintéticos

 Bianca Teixeira/Divulgação

Risco de câncer

O consumo exagerado de 
antioxidantes artificiais 
pode gerar uma série de 
danos à saúde, incluindo 
o desenvolvimento 
de câncer. Um estudo 
britânico publicado na 
revista European Journal 
of Cancer Prevention, 
em 2001, revelou que o 
butil hidroxianisol (BHA) 
desencadeia mutações de 
DNA em células humanas 
O efeito, constatado em 
experimento de laboratório, 
indica um alto risco de 
incidência de tumores, 
segundo os autores, que, à 
época, não especificaram 
uma quantidade segura 
de ingestão dessas 
substâncias.

ósseos das ameixas secas podem 
estar ligados a sua atividade an-
tioxidante e anti-inflamatória”, 
enfatiza Rogers. Na avaliação de 
Iara Calazans, nutricionista da 
Clínica Corporeum, em Brasí-
lia, os dados obtidos pela equi-
pe americana contribuem para 
o desenvolvimento de estraté-
gias que podem ajudar a favo-
recer um envelhecimento mais 
saudável. “Em uma época em 
que a população cresce muito e, 
principalmente, em longevida-
de, uma pesquisa assim é muito 
válida. Ela aposta em uma fruta 
desidratada, fala da ação antio-
xidante e anti-inflamatória exer-
cida pelos compostos fenólicos 
e pela quantidade de fibras pre-
sentes na ameixa”, diz.

Cristiano Sampaio, nutricio-
nista ortomolecular do Hospi-
tal Santa Marta, em Brasília, tem 
opinião semelhante. “O trabalho 

tem uma boa abordagem, tendo 
em vista o crescimento da ne-
cessidade do conhecimento or-
tomolecular sobre a prevenção e 
o tratamento de doenças e a ma-
nutenção da saúde e da longevi-
dade”, afirma. “Acredito que no-
vos estudos devem ser feitos para 
uma melhor análise e um amplo 
conhecimento sobre o assunto.”

Segundo Sampaio, como é um 
alimento rico em nutrientes e 
compostos fenólicos, a ameixa 
pode melhorar o perfil antioxi-
dante de quem a ingere diaria-
mente. “Um dos fatores que po-
de ser destacado nesse alimento 
é a grande quantidade de mag-
nésio e cálcio. Costumo chamar 
o magnésio de mineral rei, pois 
participa de 650 reações fisio-
lógicas conhecidas e estudadas 
em nosso corpo”, detalha. “Já o 
magnésio participa intensamen-
te no processo antioxidante do 

organismo humano. Através de-
le, uma substância chamada glu-
tationa é produzida, e ela é um 
dos principais antioxidantes que 
o corpo produz.”

Efeitos combinados

Na Polônia, cientistas da Uni-
versidade de Ciências da Vida de 
Pozna apostam em uma com-
binação de alimentos: o pepi-
no, que é rico em antioxidantes, 
e o creme de leite. Em um estu-
do publicado no Journal of Dairy 
Science, a equipe relata que adi-
cionou o vegetal fresco ou em 
conserva ao laticínio e obteve re-
sultados promissores.

Os cientistas colocaram, em 
recipientes distintos, creme aze-
do, creme azedo com pepino fres-
co ou creme azedo com pepino 
em conserva e mantiveram as 
misturas expostas à luz durante 

três semanas. No fim do período 
de descanso e fermentação, cons-
tatou-se que, na combinação de 
creme de leite com pepino em 
conserva, houve uma diminuição 
significativa no teor de coleste-
rol, além de um aumento signifi-
cativo na atividade antioxidante. 

Nas outras combinações, os 
fenômenos não foram observa-
dos. “Embora trabalhos futuros 
sejam necessários para entender 
melhor como as bactérias lác-
ticas se comportaram nesse ce-
nário, esse estudo mostra que a 
adição de pepinos em conserva 
ao creme de leite pode reduzir o 
colesterol e melhorar as proprie-
dades antioxidantes de laticínios, 
e essa é uma alternativa que po-
de facilmente ser adotada pela 
indústria”, enfatizam os autores.

Uma das integrantes da equi-
pe de cientistas, Dorota Cais-So-
koliska justifica a escolha pelo 

pepino. “É uma matéria-prima 
ideal para a produção de alimen-
tos fermentados. Já os pepinos 
em conserva, produzidos por fer-
mentação espontânea, apresen-
tam uma quantidade e varieda-
de de micro-organismos maior. 
Resolvemos avaliar se usar esse 
produto traria ainda mais bene-
fícios nutricionais ao ser adicio-
nado aos industrializados.”

Para o nutricionista Cristiano 
Sampaio, os cientistas acertaram 
ao traçar uma linha de conhe-
cimento em relação a produtos 
fermentados — que são repletos 
de probióticos, que influenciam 
na saúde do intestino e do cor-
po —, os testando como um for-
te antioxidante. “Podemos con-
cluir que novos estudos sobre o 
assunto serão bem-vindos, pois 
poderão nos revelar informações 
ainda mais valiosas relacionadas 
a esses alimentos”, afirma. 

 Universidade da Pensilvânia/divulgação

Há evidências 
crescentes, incluindo 
agora o nosso trabalho, 
de que esses efeitos 
protetores ósseos das 
ameixas secas podem 
estar ligados a sua 
atividade antioxidante 
e anti-inflamatória”
Connie J. Rogers, 
pesquisadora da Universidade 
Estadual da Pensilvânia
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SEGURANÇA E SAÚDE

O 
Distrito Federal registrou, 
em 2021, o segundo maior 
número de mortes por 
acidentes de trabalho em 

20 anos. No ano passado, foram 44 
óbitos, resultado inferior somente 
ao de 2008, período em que 47 tra-
balhadores perderam a vida em fun-
ção de incidentes laborais. Na com-
paração com 2020, quando 27 brasi-
lienses morreram em casos do tipo, 
houve crescimento de 63%. O total 
de ocorrências do gênero no DF em 
2021 foi de 6.375, o sétimo menor 
valor para a série histórica, iniciada 
em 2002, apesar do alto número de 
vítimas. Em 2020, foram 5.039 inci-
dentes (veja gráfico).

A fiscalização de todas as ativi-
dades relacionadas à segurança e 
à saúde laboral no território brasi-
leiro é de competência do Minis-
tério do Trabalho e Previdência, li-
gado ao governo federal. A super-
visão é feita por meio das superin-
tendências regionais do trabalho 
e dos auditores-fiscais do traba-
lho. No DF, os setores econômi-
cos com mais notificações de aci-
dentes são as atividades de atendi-
mento hospitalar (13%), serviços 
de correio (6%) e construção de 
edifícios (5%). Fratura (17%), corte 
(16%) e contusão (14%) são as le-
sões mais frequentes. As partes do 
corpo mais atingidas são os dedos 
(19%), os pés (9%), as mãos (6%), os 
joelhos (6%) e os tornozelos (6%).

Além das perdas irreparáveis, o 
descaso gera prejuízos financeiros. 
Apenas no ano passado, os custos 
previdenciários oriundos de aci-
dentes laborais, entre aposenta-
dorias, auxílios e pensões, chega-
ram a R$ 198,4 milhões na capital 
do país. Os gastos do mesmo tipo 
do Brasil alcançaram R$ 14,5 bi-
lhões em 2021. O país somou, em 
2021, 571.786 acidentes de trabalho, 
o oitavo menor valor desde 2002. 
Desses, 2.487 foram com morte — 
maior resultado desde 2015.

São Paulo liderou a quantidade 
de doenças laborais em 2021 e con-
centrou 35% das ocorrências. Em se-
guida, estão Minas Gerais (11%), Pa-
raná (8%), Rio Grande do Sul (8%) 
e Santa Catarina (7%). O DF ocupa 
a 15ª posição. A lista dos incidentes 
com mortes também é encabeçada 
por São Paulo (570), seguido de Mi-
nas Gerais (272), Paraná (224), Santa 
Catarina (166) e Rio Grande do Sul 
(160). O DF também está em 15º no 
ranking dos óbitos. Os números são 
do Observatório de Segurança e Saú-
de no Trabalho, plataforma do Minis-
tério Público do Trabalho (MPT), em 
parceria com a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT). 

 » ANA ISABEL MANSUR

Relatos

Especialista em processos do ti-
po, a advogada Paula Caroline Reis 
Mota dos Santos observou nitida-
mente o crescimento das deman-
das referentes a doenças ocupacio-
nais em 2021, no escritório em que 
comanda. “Em média, o aumento 
foi de 25%, comparado com 2020”, 
estima a advogada. Paula Caroline 
relata que a maioria dos casos são 
acidentes físicos, como dores nas 
costas decorrentes de traumas re-
petidos, postura inadequada man-
tida por horas, aplicação de força 
intensa ou posição inadequada.

“O dano físico sempre vem 
acompanhado de adoecimento 
mental, decorrente da dificuldade 
de se adaptar à nova realidade, no 
caso de perder partes do corpo, ou 
por não ter mais condições de gerir 
o próprio sustento”, pondera. “O que 
mais chama a atenção é uma mes-
ma empresa figurar em mais de dois 
ou três processos simultaneamente”, 
choca-se. “É uma realidade triste e 
lamentável”, condena a advogada.

Mauro (nome fictício), infeliz-
mente, é uma das vítimas subme-
tidas a dois acidentes de trabalho 
na mesma firma, pela falta de con-
dições adequadas para o exercí-
cio das operações. Em um interva-
lo de menos de um ano, entre 2019 
e 2020, Mauro machucou grave-
mente a perna direita após cair em 
uma vala, quase precisou amputar 

o membro e hoje anda mancando, 
além de ter desenvolvido hérnia 
por levantamento de peso excessi-
vo sem o uso de cinta. A reação da 
empresa, do ramo de impermeabi-
lização, não poderia ter sido mais 
absurda:o trabalhador, que tinha a 
carteira assinada pela companhia, 
foi demitido após o segundo aci-
dente, por não ter mais condições 
de desempenhar sua função.

Desde então, Mauro, pai de dois 
filhos, faz “bicos” leves para garan-
tir o sustento da família. Ele afir-
ma que nenhuma outra empre-
sa quer contratá-lo mais. “Esta-
va para servir à empresa, mas me 
jogaram de lado e não pagaram 
nada, me ignoraram. Fico muito 
chateado. Espero que outros tra-
balhadores não passem por isso, 
cheguei a passar fome”, desabafa 
a vítima. Antes dos acidentes la-
borais, Mauro pedalava, andava 
a cavalo, jogava futebol e corria. 
Hoje, não consegue sequer lim-
par a casa. O colaborador está 
com uma ação em curso contra a 
empresa na Justiça. A firma se re-
cusa a entrar em acordo com ele 
nem propõe indenizá-lo.

Causas

Carolina Mercante, procurado-
ra do MPT, relaciona os dados alar-
mantes à não priorização da saúde 
e segurança dos trabalhadores. “Há 
pouco investimento empresarial e 

pouca fiscalização de rotina. Estimu-
lamos esse tipo de comodismo, por-
que a empresa sabe que não será su-
pervisionada. O DF está muito abai-
xo do que deveria”, lamenta a procu-
radora, que confirma o crescimento 
dos casos em 2021. “De fato, recebe-
mos muitas denúncias no ano pas-
sado sobre acidentes fatais”, observa.

Ela explica que, de acordo com 
a legislação brasileira, os empre-
gadores têm de seguir programas 
médicos e de prevenção de aci-
dentes, de vigência anual, com 
cronograma de ações que preci-
sam ser tomadas para o ano em 
questão. Nos 12 meses seguintes, a 
companhia deve emitir relatórios 
sobre as medidas implementadas. 
E é aí que reside um dos maio-
res problemas, segundo Caroli-
na Mercante. “Muitas empresas 
sequer executam os programas”, 
expõe a procuradora, atribuindo 
a negligência à falta de supervisão.

O desleixo das companhias per-
passa o cenário anterior às ocorrên-
cias. “Quando os acidentes já acon-
teceram, a empresa tem de emitir o 
CAT (Comunicado de Acidente de 
Trabalho), o que, muitas vezes, não 
é feito. É a partir do CAT que con-
seguimos ter números, saber os se-
tores com mais casos, as partes do 
corpo mais atingidas e as causas, 
para elaborar políticas de preven-
ção”, elenca a especialista. A falta de 
registro do comunicado gera distor-
ção no número efetivo de acidentes. 

Ao menos 874 acidentes de traba-
lho ocorridos em 2021 no DF não 
foram contabilizados. No mesmo 
ano, a estimativa de subnotificação 
do Brasil foi de 114.525 incidentes.

Em abril de 2020, Sérgio (no-
me fictício) estava descarregando 
um caminhão Munck, veículo com 
guindaste, e, ao desamarrar uma fi-
ta que segurava os materiais, uma 
barra de aço caiu sobre o indicador 
da mão esquerda do trabalhador, 
quebrando-o em três pontos. Ele 
conta que, no momento do aciden-
te, a médica do trabalho afirmou 
que o corte tinha sido somente su-
perficial e apenas enfaixou o dedo 
de Sérgio, que seguiu desempe-
nhando sua atividade. Ao fim do 
dia, o colaborador foi ao hospital, 
onde foi constatado que havia so-
frido uma fratura exposta. Ele pas-
sou por cirurgia e precisou ficar 
afastado do serviço por oito meses.

O trabalhador perdeu 40% dos 
movimentos do dedo atingido. 
Tempos depois do acidente com a 
mão, ele ficou com a coluna com-
prometida por conta do excesso de 
peso carregado nos serviços. Para 
receber indenização da empresa, 
da área de construção civil, Sérgio 
entrou com ação trabalhista na Jus-
tiça, pelos dois episódios, e pediu 
R$ 59 mil. A firma entrou com re-
curso contra o valor, mas não suge-
riu outra quantia. Sérgio, hoje, vive 
de “bicos”. “Eles não nos dão equi-
pamentos de proteção e tentam 

É a empresa que deve regular 
o serviço, sofrer os riscos da ativi-
dade e preservar o meio ambien-
te físico e mental do trabalho, pre-
servando a saúde e a segurança 
dos colaboradores. Essa é a re-
gra. A prevenção é melhor que a 
precaução. O principal valor de 
uma companhia é defender a dig-
nidade da pessoa humana, prever 
eventuais acidentes e evitá-los.

Para algumas atividades, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
já entendeu que são tidas como 
de risco inerente, pelo simples 
exercício e exposição à função, 
como mototáxi, motoboys e tra-
balhadores do transporte público 
e do setor de eletricidade.

Nesses casos, presumimos que o 
empregador responderá por even-
tuais acidentes, independentemente 

de culpa ou dolo. A norma no orde-
namento jurídico para os demais 
trabalhos pede comprovação do 
dano, nexo de causalidade com a 
função e prova do dolo ou da cul-
pa do empregador.

Os direitos incluem benefí-
cios previdenciários. O empre-
gador está sujeito ao Poder Judi-
ciário, com eventual indenização 
por danos materiais e morais. O 

ressarcimento depende de aspec-
tos como a remuneração do tra-
balhador, o estado de saúde, a ex-
pectativa de sobrevida e a quan-
tidade de herdeiros.

Felipe Mattos, presidente da  
Comissão de Direito do  
Trabalho da Ordem dos  
Advogados do Brasil, seccional 
do Distrito Federal (OAB-DF)

Palavra do especialista

Cabe à empresa oferecer segurança

nos culpar pelos acidentes, dizen-
do que deveríamos ter comprado 
a cinta (para carregar peso) e não 
executar o trabalho com pressa”, 
conta Sérgio, que tem mais dois 
colegas, da mesma empresa, tam-
bém vítimas de acidentes laborais.

Fiscalização

Para Paulo Henrique Blair de 
Oliveira, professor de direito do tra-
balho e direito constitucional da 
Universidade de Brasília (UnB), a 
situação do DF reflete o momento 
nacional. “Estamos, desde 2018 pa-
ra cá, em um contexto de desmo-
bilização da fiscalização trabalhis-
ta. Durante certo período, o Minis-
tério do Trabalho, inclusive, deixou 
de existir, passando a ser apenas 
uma secretaria especial do Minis-
tério da Economia (em janeiro de 
2019. Recriado novamente em ju-
lho de 2021)”, analisa o professor.

O especialista aponta que, além 
do enfraquecimento da supervisão, 
o DF enfrenta falta de investimen-
tos em medidas e estrutura de fis-
calização. O Ministério do Trabalho 
e Previdência informou ao Correio 
que há 14 auditores atuando na se-
gurança e saúde no trabalho na ca-
pital do país. Quanto aos recursos, a 
pasta informou que não há recortes 
regionais. No Brasil, os valores pa-
ra inspeção do trabalho totalizaram 
R$ 23,3 milhões em 2021. A previ-
são para 2022 é de R$ 30,4 milhões.

Paulo Henrique ressalta a dificul-
dade que os fiscalizadores encon-
tram na hora de executar as normas. 
“Nesse contexto de mudança de le-
gislação, não há possibilidade — a 
não ser em casos extremos — de in-
terditar ou multar um local na pri-
meira visita. É preciso dar um pra-
zo e retornar ao fim desse período 
para checar se a recomendação foi 
implementada. É uma boa medida 
em infrações muito leves. Uma coi-
sa é dar prazo para adequação por 
falta de relógio de ponto, mas falta 
de segurança em andaimes é muito 
mais grave”, exemplifica o professor.

O pesquisador atribui, ainda, o 
crescimento dos óbitos por aciden-
tes de trabalho, em parte, à pan-
demia da covid-19. “Parte dos se-
tores de apoio administrativo das 
empresas migrou para o teletraba-
lho, justamente a parte responsável 
pela supervisão interna do cum-
primento dessas medidas de segu-
rança. Ao desmobilizar um escritó-
rio administrativo e dispersá-lo na 
casa de dezenas de pessoas, leva-se 
um tempo para que funcione tão 
bem quanto antes”, defende o es-
pecialista. Em 2019, antes da emer-
gência sanitária, foram 22 óbitos e 
7.512 acidentes de trabalho.

Definição

De acordo com o INSS, são episódios ocorridos pelo exercício do trabalho, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou temporária, 
que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o serviço. 
Equiparam-se ao acidente do trabalho: casos ligados ao trabalho que, embora 
não tenham sido a causa única, contribuíram diretamente para a ocorrência da 
lesão; acidentes sofridos no local e no horário de serviço; doença proveniente de 
contaminação acidental no exercício da atividade; e acidente sofrido a serviço da 
empresa ou no trajeto entre a residência e o local de trabalho.

O dano físico sempre vem acompanhado 
de adoecimento mental, decorrente da 
dificuldade de se adaptar à nova realidade”

Caroline Reis Mota dos Santos, advogada

Crescem as mortes por 
acidentes de trabalho

DF teve, em 2021, o segundo maior número de óbitos em decorrência de incidentes laborais. Especialistas pedem mais 
investimentos e aumento do número de fiscais. Apenas 14 profissionais são responsáveis por monitorar a capital do país
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SÓ PAPOS

“Família nojenta que comemora “Família nojenta que comemora “Família nojenta que comemora 
a desgraça dos outros... a desgraça dos outros... a desgraça dos outros... 

Também é o que resta né, é uma Também é o que resta né, é uma Também é o que resta né, é uma 
família que não tem vitórias família que não tem vitórias família que não tem vitórias 

para comemorar...”para comemorar...”para comemorar...”

“É expropriação que fala? “É expropriação que fala? “É expropriação que fala? 
Ou seria mais adequado Ou seria mais adequado Ou seria mais adequado 

100 anos de perdão?"100 anos de perdão?"100 anos de perdão?"

Eixo Capital ANA MARIA CAMPOS
camposanamaria5@gmail.com

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb no Twitter e @eixocapital no Instagram

Ibaneis doou 
R$ 690 mil 
em salários 
até agora

Em três anos e quatro meses à frente 
do Palácio do Buriti, o governador 
Ibaneis Rocha (MDB) abriu mão de 
R$ 690.372,50 em salários. O valor 
corresponde aos vencimentos de 2019 
a 2021. O dinheiro foi repassado para 
o Instituto do Carinho, Obra Social 
Nossa Senhora da Glória — Fazenda da 
Esperança, Associação Casa de Recuperação Vida Nova, Centro de Reintegração Deus Proverá, Comunidade de Renovação 
Esperança e Vida Nova (Crevin) — Lar do Idoso e Casa do Ceará. Por causa da legislação eleitoral, em 2022, ele não doou 
os salários ainda neste ano. O dinheiro está sendo aplicado numa conta bancária e será doado no fim do ano. Falta ainda 
definir quais entidades serão beneficiadas. Até o fim do mandato, a doação deverá chegar a R$ 930,3 mil.

MANDOU BEM 

MANDOU MAL

ENQUANTO ISSO...
NA SALA DE 

JUSTIÇA

A reforma do Teatro 
Nacional Cláudio Santoro 
foi liberada pelo Tribunal 

de Contas do DF. Os 
conselheiros decidiram, 

por unanimidade, 
autorizar a retomada do 
edital de licitação para a 
reforma da Sala Martins 
Pena, que receberá um 

aporte de R$ 55 milhões. 
A obra é uma das 

prioridades da Secretaria 
de Cultura e Economia 

Criativa do DF.

Dois auditores fiscais e 
uma outra pessoa foram 

presos na Operação 
Ludibrio, realizada pela 

Delegacia de Repressão à 
Corrupção, em parceria 

com o Ministério Público 
do DF. Eles são suspeitos 
de cobrar propina para 
fazer vista grossa para 

irregularidades envolvendo 
imóveis e para emitir 
alvarás de construção 

e habite-se.

O senador José 
Antônio Reguffe (UB-DF) 
apresentou uma emenda 
que estende aos policiais 

federais e civis os benefícios 
da PEC 63/2013, aquela 

que trata da recriação dos 
quinquênios para 

as carreiras de juízes 
e integrantes do 

Ministério Público.

“A preocupação deve ser com o estrito 
cumprimento da Constituição e a 

última palavra será sempre do Supremo 
Tribunal. É assim que deve ser”

Nesses dois anos à frente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, o que marcará a sua administração?

Temos alguns projetos estratégicos já consolidados, 
afinados com as diretrizes e estratégias que estarão no 
Plano de Gestão Bienal, a ser apresentado ao Tribunal 
Pleno ainda este mês. Destaco a consolidação da cultura 
da inovação, a fim de criar uma política de permanente 
evolução e acesso facilitado ao Poder Judiciário, na qual 
as novas tecnologias terão papel fundamental. Pretendo 
aperfeiçoar os serviços digitais no TJDFT, com ampliação 
da infraestrutura de tecnologia, para assegurar a satisfação 
dos usuários, sem prejuízo da atenção aos jurisdicionados 
que não dispõem dos meios de acesso digital, de modo a 
assegurar o direito a uma prestação jurisdicional 
com qualidade, celeridade e eficiência, seja de 
forma presencial ou virtual.

O senhor entrou na magistratura pelo quinto constitucional 
da OAB. Acredita que um presidente com esse perfil tem um 
diálogo maior com a sociedade e com os advogados?

Foi uma longa experiência na advocacia, o que me 
aproximou muito da sociedade, de suas carências e 
desigualdades. Isso pode ajudar na gestão. Já estou com 
mais de vinte anos na magistratura. São experiências 
diversas, mas complementares. Posso afirmar que teremos 
um permanente diálogo com os poderes constituídos, 
com a sociedade civil e as instituições que são essenciais 
à Justiça, como a OAB e o Ministério Público, com a 
segurança de contar sempre com os nossos valorosos 
magistrados e servidores, buscando as melhorias na 
prestação da justiça. O diálogo é essencial e sempre 
facilita a melhor solução para os conflitos.

O Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende com 
veemência a aprovação da PEC 63/2013, que estabelece 
quinquênios para juízes e integrantes do Ministério. Acha 
essa demanda justa? 

Existe uma enorme distorção no modelo de 
remuneração dos magistrados. Com o sistema de subsídio, 
um juiz que entra na carreira recebe o mesmo valor de 
quem se aposenta depois de décadas de serviço. Isso não 
é razoável em nenhuma atividade. Acho justo corrigir 
essa situação. Tem que existir o reconhecimento e a 
compensação remuneratória pela experiência acumulada 
e pelos anos de serviços prestados, mas também como 
um estímulo para atrair pessoas preparadas, com vocação 
e talento para a carreira. A valorização do tempo de 
magistratura vem exatamente neste sentido.

O conflito entre o STF e o Executivo federal 
preocupa a magistratura? 

O magistrado é talhado para entender e resolver os 
conflitos. É chamado, a todo tempo, para resolvê-los, e 
o seu papel é pacificar. Quando se fala de uma tensão 
entre poderes, a constituição sempre terá a solução: eles 
devem conviver de forma independente e harmônica. 
A preocupação deve ser com o estrito cumprimento da 
Constituição e a última palavra será sempre do Supremo 
Tribunal. É assim que deve ser.

O TJDFT precisou se fechar por conta da pandemia 
e muitas sessões passaram a ser por videoconferência. 
Acredita que esse modelo atrapalha a atuação 
de advogados ou, mesmo com a volta às 
atividades presenciais, é possível manter 
algumas audiências à distância? 

O nosso Tribunal jamais parou, mesmo durante a 
pandemia. Os juízes continuaram decidindo, de dia e 
de noite, milhares de casos, assegurando os direitos 
mais relevantes da população do DF. Em um período 
difícil e de afastamento, o modelo de audiência por 
videoconferência funcionou bem. Graças ao processo 
eletrônico e às novas tecnologias de acesso, a Justiça 
garantiu o seu funcionamento contínuo. No caso do 
TJDFT, o acesso foi ampliado, a produtividade aumentou 
e os custos diminuíram. Então, o modelo híbrido 
ou remoto foi aprovado. Já temos a possiblidade de 
processos que, desde a distribuição, terão seus atos 
realizados de forma 100% virtual, com a concordância 
das partes. Temos que considerar os ganhos tecnológicos 
que surgiram com a pandemia e tirar proveito deles. 
Não podemos ter medo das mudanças. Muitos juízes 
e advogados preferem o sistema de audiências por 
videoconferência, ainda que outros vejam desvantagens. 
O certo é que hoje não podemos fugir do processo 
eletrônico e os modelos devem conviver.

Qual será o principal desafio de sua gestão?
Manter o elevado padrão de prestação jurisdicional 

que levou o TJDFT a ser nacionalmente reconhecido; 
levar a termo o processo de retomada das atividades, 
considerando as conquistas e os novos modelos de 
trabalho que permitam conciliar produtividade, eficiência 
e boa gestão da atividade judicial, sem descuidar da 
saúde dos magistrados e servidores; a reforma do Palácio 
da Justiça, para permitir o retorno ao nosso tradicional 
plenário de julgamentos e aos eventos institucionais. São 
desafios que pretendemos vencer com muito trabalho e 
rigoroso planejamento, no curto período de dois anos.

ED ALVES/CB/D.A.Press

Ed Alves/CB/D.A Press
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À QUEIMA-ROUPA

DESEMBARGADOR 
CRUZ MACEDO, 

presidente do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal 

e Territórios (TJDFT)

Esperança para defesa de Arruda
A decisão do ministro André Mendonça, do STF, de enviar o 

processo do panetone para a Justiça Eleitoral deu esperanças 
para os advogados do ex-governador José Roberto Arruda 
(PL). É que, ao analisar detalhadamente o processo, os 
depoimentos e as provas, Mendonça considerou que os 
fatos têm relação com a campanha à reeleição. Arruda foi 
condenado, neste caso, por falsidade ideológica na confecção 
de recibos que justificaram o recebimento de dinheiro das 
mãos de Durval Barbosa. Para o ministro do STF, Arruda agiu 
assim, preparando uma suposta história-cobertura, em parte, 
por interesse em manter a elegibilidade. Logo, o crime, se 
houve, deve ser analisado pela Justiça Eleitoral. 

Caso a caso
Ao julgar o habeas corpus 

impetrado pelos advogados 
de Arruda, o ministro André 
Mendonça anulou a condenação 
de dois anos e 11 meses, mas 
não estendeu a decisão a todos 
os processos da Operação Caixa 
de Pandora. Agora, a defesa 
pensa em uma nova estratégia: 
destrinchar cada ação penal 
da Pandora para mostrar a 
Mendonça a relação de cada caso 
com questões eleitorais. Se ele 
considerar os argumentos, todos 
os processos serão enviados 
para a Justiça Eleitoral.

Recurso no STJ
A grande vitória ocorrerá 

se o STF considerar que 
o processo relacionado à 
compra de testemunha 
arrolada na Pandora, o 
jornalista Edson Sombra, 
também tem relação com 
questões eleitorais. Esse 
é o único processo até o 
momento, na esfera penal, 
que impõe a inelegibilidade 
de Arruda. O ex-governador 
foi condenado a cinco anos 
e 20 dias de reclusão 
e aguarda o julgamento de 
um recurso no STJ. 

Prescrição
Para recuperar 

a elegibilidade, 
Arruda precisa 
também derrubar 
as condenações 
da Operação 
Caixa de Pandora 
relacionadas a 
improbidade 
administrativa. 
Para isso, a 
defesa peticionou 
apontando 
prescrições, com 
base na nova Lei 
de Improbidade.

Festa para Damares 
com casal Bolsonaro

O lançamento oficial da pré-candidatura de 
Damares Alves ao Senado pelo Republicanos 
deve ocorrer em 7 de junho, com a presença 
do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-
dama, Michelle Bolsonaro, e do ex-ministro 
da Infraestrutura Tarcísio Freitas. Será 
uma grande festa. Só falta confirmar o 
local, segundo o presidente regional do 
Republicanos, Wanderley Tavares.

 

Em peregrinação
As primeiras-damas do Brasil, 

Michelle Bolsonaro, e do DF, Mayara 
Noronha Rocha, postaram belas fotos 
na peregrinação à Terra Santa, em 
Israel. As duas fizeram programas 
juntas e curtiram a viagem a Israel. 
ao lado de Damares Alves.

Desafio é ser conhecido
O grande desafio do deputado 

distrital Leandro Grass (PV), escolhido 
pré-candidato 
da federação 
PT-PV-PCdoB ao 
governo do DF, 
é se tornar mais 
conhecido. Ele 
foi professor de 
sociologia no 
Maristão e tem 
uma rede forte 
entre jovens e 
adolescentes, 
principalmente 
no Plano Piloto, 
mas precisa 
ampliar esse 

grupo nos próximos meses.
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Crônica da Cidade

Estação
gelada

Tentei escapar da sina de escre-
ver sobre o frio, mas não consegui, 
o tema me atropelou. Recentemente, 
comprei um filtro de ozônio para ga-
rantir uma água limpa, pois a ocupa-
ção desordenada na região em que 
moro trouxe problemas de sanea-
mento. Abri a torneira na tempera-
tura “natural”, mas, mesmo assim, a 
água saiu gelada.

Passei por um quiosque, rapaz 
que cuida do churrasco estava com 
blusa reforçada, cachecol e gorro, 
mas indagou: “O que a gente faz com 
esse frio?” Respondi a ele que só uma 
festa de São João poderia dar um jei-
to: “É mesmo, que venham as festas 
de São João”. Que venham as quadri-
lhas, não as das excelências enrola-
das com a Justiça, mas, sim, as cam-
peãs de dança.

Na quinta-feira, os termômetros su-
peraram a marca de 1,6°C e registraram 
1,4°C, a mais baixa temperatura da série 
histórica do DF. Em alguns pontos da 
cidade, a sensação térmica ficou abai-
xo de O°C. A grama amanheceu coberta 
por uma fina camada de gelo.

Blusas, cachecóis, luvas e gorros, 
acessórios raramente usados pelos bra-
silienses, saíram do baú. Um morador 
do Lago Oeste, ouvido pela reportagem 
do Correio, pensou que sofreria um in-
farto de tanto frio na madrugada. O sol 
estava aberto, mas não esquentava, só 
iluminava: “Parecia luz de geladeira”.

É possível imaginar a situação de 
quem vive na rua ou está desempre-
gado e não tem como se proteger. An-
tes mesmo da onda gelada, um senhor, 
com uma placa pedindo cesta básica, 
na saída de um supermercado, solici-
tou também agasalhos.

No caminho de volta para casa, pró-
ximo ao CCBB, avistei chamas muito 
altas no mato. A princípio, pensei que 

fosse um incêndio. No entanto, observei 
com mais cuidado e constatei que havia 
silhuetas de algumas pessoas ao redor. 
Eles tinham feito uma imensa fogueira 
para se aquecerem e se defenderem do 
frio. O que atenua as consequências da 
guinada abrupta para a estação gelada 
são as redes de solidariedade.

Que a onda de frio nos sirva de sinal 
de alerta, mesmo que não esteja dire-
tamente ligada às mudanças climáti-
cas pelas quais passa o planeta. Esta-
va assistindo a um documentário em 
que se dizia que, na França, não existe 
nenhum partido sem um programa de 
ação para evitar o desastre climático.

O candidato que não se interessar pe-
lo tema está descartado sumariamente. 

Nem mesmo os partidos de extrema-di-
reita escapam. A sustentabilidade en-
trou, definitivamente, na agenda polí-
tica. Se eles cumprirão a meta, é outra 
história e outra batalha.

Mas, aqui na taba, nós estamos com-
pletamente alienados. O compromisso 
dos partidos e dos políticos com a sus-
tentabilidade do meio ambiente é zero. 
Ainda patinam na vanguarda do atra-
so. Nós temos uma arma poderosa nas 
mãos: o nosso voto.

Não podemos mais conceder man-
datos a excelências e a partidos que ig-
noram as questões ambientais. É das 
nossas escolhas políticas que depen-
derá o mundo que legaremos a nossos 
filhos e a nossos netos.

EXPOSIÇÃO /

AgroBrasília é sucesso total

A tecnologia foi um dos destaques da mostra, que voltou ao formato presencial e reuniu cerca de 120 

D
urante cinco dias, a ca-
pital do país sediou a 
maior feira de tecnolo-
gia e inovação de agrone-

gócio do Centro-Oeste, a Agro-
Brasília. O evento, que termi-
nou ontem, movimentou núme-
ros grandiosos. De acordo com 
a organização da mostra, a ex-
pectativa de público girou em 
torno de 120 mil pessoas, sendo 
500 expositores. O presidente da 
feira, Ronaldo Triacca, acredita 
que o volume de negócios che-
gue aos R$ 3 bilhões, um recor-
de, cujo resultado será observa-
do ao longo de seis meses.

Iniciado em 17 de maio, o 
evento, localizado no Parque 
Tecnológico Ivaldo Cenci do Pro-
grama de Assentamento Dirigido 
do Distrito Federal (PAD-DF), a 
cerca de 70km do centro da ca-
pital do país, voltou ao mode-
lo presencial, após ocorrer vir-
tualmente por dois anos devido 
à pandemia da covid-19. As pes-
quisas de bioinsumos, de con-
trole biológico para os produto-
res e os seminários de viticultura 
(estudo do cultivo de uva) e de 
mulheres do agro, foram alguns 
dos destaques.

Acompanhada do filho Ma-
teus Sato e do cachorro Ozzy, a 
produtora rural Jaqueline Sato, 
40, afirma que costuma visitar 
o evento com frequência, e elo-
giou as melhorias na estrutura. 
“Todo ano a gente vem, porque 
criamos gado de leite e mexemos 
com soja, também. Então, a gen-
te adora”, conta. A visitante tam-
bém elogiou a parte das pitaias. 
“O parque está ficando bem ba-
cana”, opina a agricultora.

Presente desde a primei-
ra edição, há 14 anos, a mo-
radora do Paranoá e funcioná-
ria da Cooperativa Agropecuá-
ria da Região do Distrito Fede-
ral (Coopa-DF), Célida Xavier, 
32, é uma das organizadoras do 
evento. Ela estava acompanhada 
da filha Isadora Xavier, 6, e da ir-
mã Maria Isabel de Jesus, 33. “É 
um prazer a gente ter uma feira 
dessa estrutura na nossa região, 
porque é uma experiência nova, 
em que a gente conhece todas 
as marcas de colheitadeira, tra-
tor, cultivo de soja”, cita Célida.

Ontem, a pedagoga Maria Isa-
bel, que já morou na região, vi-
sitou o parque. “Já vim em vá-
rias outras edições, e, realmen-
te, o parque está muito bonito 
e bem maior, com experiências 
novas que a gente não tinha vis-
to em anos anteriores”, opina. Ela 
acredita que o público aguardava 
mais por esta feira do que pelas 
anteriores, devido aos dois anos 
de evento on-line, sem o mo-
delo presencial. “Neste ano, foi 
uma expectativa maior para to-
do mundo”, conclui.

O chacareiro da área rural 
do Rodeador, em Brazlândia, 
Italo Ludke, 40, honrou o cos-
tume dos pais, agricultores, e 
foi visitar a AgroBrasília ao la-
do dos filhos, que foram ao 
evento pela primeira vez. “Eles 
adoram ver vídeo de trator na 

 Público comemora o retorno do evento presencial e marca presença na edição 2022 da evento

Carlos Vieira/CB/D.A press

 » ARTHUR DE SOUZA
 »  PEDRO MARRA

mil pessoas durante cinco dias. Para receber a edição, programação contou com 500 expositores, além de palestrantes

 Expositores celebram os bons resultados da mostra

Ca
rl

os
 V

ie
ir

a/
CB

/D
.A

 p
re

ss

 Maria Isabel de Jesus com a sobrinha Isadora Xavier

Carlos Vieira/CB/D.A Press

 Trabalho de povos indígenas foi um dos destaques da Agro
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 Na sexta, o governador Ibaneis Rocha conferiu de perto a AgroBrasília 
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televisão, e a cada máquina 
que veem, saem correndo e gri-
tando”, relata o visitante.

Presente em outras edições, 
Ítalo Ludke, que é engenheiro 
agrônomo da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), comentou que aprovei-
ta a mostra para trocar informa-
ções com colegas da área. “Esta-
mos desenvolvendo cursos sobre 
alguns produtos, como o cultivo 

de alho livre de vírus, e nestes 
eventos você combina os encon-
tros para falar com um produtor 
e técnico”, explica.

Empresas premiadas

No último dia da edição, tam-
bém foram divulgados os vence-
dores do projeto Inova AgroBrasí-
lia, que teve como tema Ideias ino-
vadoras de controle biológico, para 
combate às pragas agrícolas e aos 
insetos transmissores de doenças. 
Antes da divulgação, em discurso, 
o coordenador do projeto, Ricardo 
Araújo, incentivou os participan-
tes que se inscreveram. “Agradeço 
a todas as empresas que participa-
ram da competição, pois considero 
todos vencedores”, disse.

Quem levou o prêmio foi a 
Sardrones, de Ribeirão Preto, re-
presentada por Gustavo Scarpa-
ri. A empresa trouxe uma propos-
ta de dispersão de agentes bio-
lógicos e sementes na agricul-
tura, por meio de drones e dis-
pensers. Com os olhos cheios de 
lágrimas, o empresário afirmou 

estar muito emocionado e sur-
preso com a conquista. “Muito 
feliz e orgulhoso por ter ganha-
do essa competição de altíssimo 
nível”, celebrou.

Na segunda colocação ficou 
a Moara, empresa do DF que 
apresentou o projeto do BioPro 
Solo. O representante da star-
tup no evento, Fernando Silvei-
ra, diz que o produto ajuda na 
solubilização de fósforo no so-
lo, promove o crescimento da 
planta — tanto na raiz como na 
parte aérea —, ajuda na resis-
tência à seca e favorece na ab-
sorção, tanto de água quanto de 
nutrientes, pela planta.

O terceiro lugar também foi 
para o DF. Desta vez, para a star-
tup Biotecland, que trabalha com 
uma tecnologia de microalgas. 
Dágon Ribeiro, CEO da empre-
sa, afirmou que a ideia do proje-
to é criar uma agricultura susten-
tável. “Ela otimiza o crescimento 
vegetativo, melhora a qualida-
de do solo, promove a resistên-
cia das plantas e aumenta a pro-
dutividade”, enumerou o gestor.

Já vim em várias outras 
edições, e, realmente, 
o parque está muito 
bonito e bem maior, 
com experiências 
novas que a gente não 
tinha visto em anos 
anteriores”

Maria Isabel, pedagoga
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“Você é livre para fazer suas escolhas,  
mas é prisioneiro das consequências.”

Pablo Neruda

>>PINCELADAS

>>PAINEL

» Querido e estimado 
por sua legião de amigos 
aqui em Brasília, o chef 
de cozinha que não se 
cansa de brilhar em Miami 
(FL), Gutembergue (foto), 
o nosso chef Gute, para 
alegria dos saudosos 
amigos, anunciou que está 
no Brasil desde a quinta-
feira e que amanhã estará em Brasília. Pode preparar, 
chef Gute. Os abraços vão rolar!

Um encontro importante para 
Brasília / O tão esperado Chá da 
Tarde em que a diretoria do Correio 
Braziliense vai receber embaixadores e 
embaixadoras e cônjuges, de 131 países 
aqui representados, para uma visita à 
exposição BSB Brasília 61+1 Anos de 
História, acontecerá amanhã, a partir 
das 15h30, no Centro Cultural do Banco 
do Brasil. Depois uma uma visita 
guiada, para que todos os diplomatas 
convidados conheçam, bem de perto, 
a história da criação, fundação, construção e inauguração 
de Brasília, desde 21 de abril de 1960, contada pelas páginas 
deste jornal, exposto em displays de dois metros de altura, com 
capas e riqueza de detalhes, todo o desenrolar dessa epopeia 
que tanto nos orgulha. Um encontro que ficará na história do 
Correio Braziliense e na memória de cada diplomata. Até lá!

O tema foi: Responsabilidade social
Todos os anos, um encontro de empresários e 

autoridades ocorre, sempre com uma finalidade 
específica, a qual seja, podar arestas, traçar  
objetivos e buscar soluções para o  
ordenamento social e econômico.

O Grupo de Líderes Empresariais (Lide) — fundado 
em junho de 2003 — é uma organização de caráter 
privado, que reúne empresários em nove países e 
quatro continentes, atualmente com 1,3 mil empresas 
filiadas (com as unidades nacionais e internacionais), 
que representam 49% do PIB privado brasileiro.

O objetivo do grupo é difundir e fortalecer 
os princípios éticos de governança corporativa 
no Brasil e no exterior, promover e incentivar as 
relações empresariais e sensibilizar o apoio privado 
para educação, sustentabilidade e programas 
comunitários. Tudo isso acontece por meio de eventos 
realizados ao longo do ano, promovendo a integração 
entre empresas, organizações, entidades privadas 
e representantes do poder público, em debates, 
seminários e fóruns de negócios.

Presidente do grupo, Paulo Octávio abriu o 
encontro na quarta-feira (18/5), no Salão Athos 
Bulcão, do Brasília Palace, lembrando os danos sociais 
e econômicos sentidos pelo DF com a pandemia 
de covid-19. “Passamos anos de dificuldades e 
caminhamos para um novo ordenamento social 
e econômico, que vai requerer atenção”, frisou, 
garantindo que “os empresários precisam de uma 
parceria com o governo. Temos 300 mil pessoas 
desempregadas e um desafio na educação e 
infraestrutura. E o papel de cada um de nós, 
empresários, é fazer com que isso aconteça. A geração 
de empregos é um desafio nosso”, completou.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha, falou aos mais de 150 presentes sobre 
responsabilidade social, focando nas ações de 

cidadania e estruturais feitas pela sua gestão nos três 
primeiros anos de governo.

O presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, reeleito 
por mais quatro anos para comandar a Federação das 
Indústrias de Brasília, foi homenageado, junto a José 
Aparecido da Costa Freire, que presidirá a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF 
(Fecomércio-DF) até 2026.

Os dirigentes foram presenteados com uma 
camisa do Flamengo, oferecida pelo governador 
Ibaneis Rocha e pelo presidente do BRB, Paulo 
Henrique Costa, e um kit de vitaminas entregues 
pela direção da Bio Mundo.

Fabiano Cunha Campos,  
Paulo Octávio e José Celso Gontijo 
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Livia Faria e Laura Oliveira
 

Paulo Octávio e  
Osório Adriano (Brasal)

Ibaneis Rocha, Jamal Bittar, Paulo Octavio,  
José Aparecido C. Freire e Paulo Henrique Costa

Fotos: Fabiano Neves/Divulgação

Janete Vaz e Sandra Costa (Sabin)  
e Guilherme Machado (Correio Braziliense)

Pastor Ibi Batista, deputado Roberto Negreiros, 
André Kubitschek Pereira, Roberta Manzini e 
deputado Jorge Viana

Paulo Octavio Pereira e o 
secretário José Humberto  
Pires de Araújo

» Uma foto tão linda e 
que tem tudo a ver com 
as maravilhas que Brasília 
produz e exporta não 
poderia ficar escondida 
pelas redes sociais. Por isso, 
não resisti e quero mostrar, 
nesta coluna, a assessora 
do Consórcio Brasil Central, 
Mariana Alves Fernandes (foto), durante uma visita de trabalho 
ao Campo de Girassóis, que fica no Km 7 da BR-251, rodovia 
que liga Brasília a Minas Gerais. Para visitar, digite PAD -DF no 
Waze, Google Maps ou GPS. Então, se prepare para admirar os 
20 mil metros de extensão de pura beleza!

Obituário

 » Campo da Esperança

Damiao Liberalino de Sousa, 
85 anos
Edivaldo Soares Silva 91 anos
Euclides Candido 91 anos
Francisco Reis Oliveira 
83 anos
Geraldo Silva Barbosa 
68 anos
Luiz Tomaz Calisto 92 anos

Manoel Leite Brasil 89 anos
Maria Zenilda De Almeida 
Correia 86 anos

 » Taguatinga

Adelaide Ferreira Barbosa 
81 anos 
Elva Correa dos Santos 
92 anos
Manoel Dias dos Santos 
86 anos

Maria Moreira Duarte 
68 anos
Maria Zuleide Alves Barbosa 
92 anos
Tarcisio Barnabé Guedes 
50 anos 
Pericles Sousa Campos 
20 anos

 » Gama

Andre Souza Seixas 88 anos

Antonio Soares Sousa 
86 anos
Clesio Silva Carvalho 63 anos
Maria Geralda Teixeira de 
Sousa 79 anos

 » Planaltina

Enedino Souza Caldas 78 
anos
Irene Monteiro Guimarães 
72 anos

Thais Pereira dos Santos 
27 anos
Cemitério de Brazlândia
Damiana Nogueira dos 
Santos 55 anos
Severino Medeiros da Silva 
77 anos

 » Sobradinho

Manuela Rodrigues Mota 
2 anos

 » Jardim Metropolitano 

Antonio Correia Borges 
76 anos
Diva Sacramento Chrispim 
87 anos (cremação)
Francisco Epifanio 
de Souza 74 anos 
(cremação)
Paula Barbosa Oliveira 
27 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 21 de maio de 2022

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

INQUÉRITO /

Morador de  
rua e personal 
serão indiciados

Givaldo Alves e Eduardo Alves vão responder na Justiça pelos crimes de lesão corporal  
e de difamação, respectivamente, no caso de agressão, em 9 de março, ocorridos em Planaltina 

A 
Polícia Civil do Distri-
to Federal (PCDF) con-
cluiu, na última sexta-
feira, 25, o inquérito po-

licial do caso envolvendo o per-
sonal trainer Eduardo Alves e o 
morador de rua Givaldo Alves, 
que ocorreu em 9 de março em 
Planaltina. A 16ª Delegacia de 
Polícia Civil ficou responsável 
pela investigação.

Segundo a conclusão policial, 
o morador de rua responderá pe-
lo crime de difamação praticado 

contra Sandra Mara Fernandes, 
a mulher casada com o personal 
e envolvida no caso. “Não sen-
do indiciado por outro suposto 
crime averiguado em face de in-
vestigação”, ressalta o inquérito.

Já o personal trainer respon-
derá pelo crime de lesão corpo-
ral leve praticada contra o mo-
rador de rua.

Em nota enviada ao Correio, 
os advogados do casal, Eduardo 
Alves e Sandra Mara Fernandes, 
destacaram que acompanham o 

Investigação está em sigilo: estupro não confirmado

Redes sociais/Reprodução

Um motociclista morreu após 
ser atropelado e arrastado na DF-
489, no sentido Gama, próximo 

ao condomínio Fênix, na madru-
gada de ontem. Segundo o Cor-
po de Bombeiros, a cena indica 

TRÂNSITO

Motociclista é atropelado  
e arrastado no Gama

inquérito policial desde o início 
dos fatos e que farão um pro-
nunciamento oficial em breve. 
Além disso, pedem cooperação 
na divulgação de notícias.

A defesa de Givaldo destacou 
que as conclusões do delegado 

responsável pelo caso confir-
mam o sustentado pelos advo-
gados. “Nosso cliente não come-
teu qualquer crime. Não houve 
estupro de vulnerável! Em rea-
lidade, as investigações foram 
concluídas apontando o Givaldo 

tão somente como vítima”, mani-
festa a nota ao Correio.

Relembre o caso

Na noite de 9 de março, o per-
sonal trainer Eduardo Alves es-
pancou um homem em situação 
de rua em Planaltina. As agres-
sões aconteceram após o mari-
do flagrar a esposa, Sandra Mara 
Fernandes, e Givaldo Alves ten-
do relações sexuais no carro de-
la. Na ocasião, câmeras de segu-
rança registraram a briga e o ex-
sem-teto saindo nu do veículo. 
Givaldo chegou a ser internado 
por conta das agressões. O caso 
ganhou proporções nacionais.

Devido a isso, o marido da 
vítima defendeu a companhei-
ra do julgamento moral que ela 
sofria. Duas semanas após o ca-
so ter sido divulgado, o personal 
disse que a companheira teria 
sofrido violência sexual e estava 

internada em um hospital por 
problemas psicológicos.

Poucos dias após o ocorrido, 
Givaldo deu entrevista ao Cor-

reio e negou com veemência que 
tenha se aproveitado da mulher. 
Isso porque, quando o assunto 
veio a público, o personal infor-
mou que a mulher estava em sur-
to e passava por problemas psi-
cológicos. As investigações se-
guiram em sigilo pela 16ª DP.

Relato de Sandra

Após quase dois meses internada 
para tratamento psiquiátrico, San-
dra Mara Fernandes utilizou as re-
des sociais para desabafar sobre o 
caso. “Fui taxada como uma mu-
lher qualquer, uma mulher promís-
cua, uma mulher com fetiches, uma 
mulher traidora”, escreveu a com-
panheira do personal trainer em 
um perfil em 27 de abril. “Estou di-
lacerada pelo ocorrido”, completou.

que o motociclista foi arrastado 
com a moto. Quando os milita-
res chegaram ao local, o homem 
já estava sem vida e o motorista 
havia fugido. A cena do crime fi-
cou aos cuidados da Polícia Mili-
tar, e a Polícia Civil foi acionada 
para investigar o caso.

A Polícia Militar conseguiu 
abordar o motorista, que foi sub-
metido ao teste de alcoolemia (ba-
fômetro), que indicou 0,40 mg/l de 
álcool no sangue. De acordo com 
a legislação, teores acima de 0,34 
mg/L já são considerados como 
crime de trânsito. O condutor foi 

preso em flagrante por homicídio 
culposo e embriaguez ao volante.

O caso está sendo investigado 
pela 20ª Delegacia de Polícia (Ga-
ma). O homem foi levado ontem 
para a carceragem da PCDF. Ele 
deve passar por audiência de cus-
tódia hoje ou amanhã.

De janeiro a março, dados do 
Departamento de Trânsito (De-
tran) indicam que morreram, pe-
lo menos, 17 motociclistas nas vias 
do DF. Em março, um homem per-
deu a vida ao colidir com um ca-
minhão-caçamba na via que dá 
acesso ao Itapoã, no Paranoá.
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Desmistificando o 

exorcismo

A 
primeira coisa 
que vem à cabe-
ça de muita gen-
te quando se fa-

la em exorcismo são as 
cenas dos filmes de ter-
ror, com portas batendo, 
gritos, pessoas flutuando 
e subindo nas paredes. 
No entanto, a prática tem 
uma importância maior 
dentro da Igreja Católi-
ca e é tratada com cuida-
do pelos padres escolhi-
dos para exercer a função 
e que tenham passado 
por um processo de for-
mação. Hoje, com a des-
coberta de mais doenças 
psiquiátricas, sessões de 
exorcismo não são tão 
comuns e são feitas ape-
nas depois de uma ava-
liação criteriosa.

Para a Igreja Católica, 
o exorcismo é um ritual 
de expulsão do demônio 
que está de posse do cor-
po de uma pessoa. Es-
sa prática sempre exis-
tiu, mas o ritual ainda é 
um tabu para a socieda-
de. Porém, o padre Silvio 
Ambrogio Albertario tra-
ta com naturalidade. “Es-
tamos aqui para expulsar 
demônios em nome de 
Jesus. O demônio existe, 
o mal existe. E lutamos 
contra isso todos os dias”, 
disse o sacerdote recém-
nomeado exorcista pela 
Arquidiocese de Brasília.

Apesar de não tratar o 
assunto com preconcei-
to, o padre explica que o 
exorcista precisa ter pru-
dência. Apenas depois 
de analisada a situação 
o padre pode realizar 
o exorcismo. “Portan-
to, o exorcista não po-
de começar o exorcis-
mo sem certeza moral 
que o exorcizando este-
ja realmente atormen-
tado pelo demônio e, se 
possível, que ele consin-
ta”, lê no guia para ritual 
de exorcismos e outras 
súplicas, manual usado 
pelos padres para nas sessões de libertação.

O teólogo Gidalti Guedes da Silva explica 
que existem experiências e sintomas psico-
lógicos e emocionais que se assemelham ao 
que religiosamente se entende como pos-
sessão. De acordo com o especialista, pes-
quisadores já desenvolveram estudos ten-
tando demonstrar que transtornos de per-
sonalidade podem apresentar sintomas se-
melhantes ao que se classifica como posses-
sões por espíritos malignos. Esses teóricos 
classificam que pode ser a própria pessoa 
com outra personalidade.

“De fato, temos que usar todo o poten-
cial da razão humana, da ciência humana 
para conhecer, porque o próprio Deus nos 
deu essa capacidade, então é importante. 
Mas devemos ter cautela na hora de afirmar 
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 » RENATA NAGASHIMA

categoricamente que esse ou outros fenôme-
nos não existem. É como discutir a existên-
cia de Deus. Não tem como provar laborato-
rialmente que Deus não existe”, acrescenta o 
coordenador do curso de teologia da Univer-
sidade Católica de Brasília (UCB).

O especialista acrescenta que a igreja en-
tende que existe a possibilidade de alguém 
sofrer com transtornos e apresentar sinto-
mas semelhantes aos indícios de uma pos-
sessão. O padre Silvio concorda. Segundo 
ele, há muitos casos em que as pessoas o 
procuram acreditando estarem possuídas, 
mas estão com algum tipo de problema psi-
cológico, de personalidade, crises esquizo-
frênicas e até mesmo convulsões. Por isso, 
antes de um exorcismo, é feita uma rigoro-
sa avaliação para confirmar ser um caso a 

ser tratado pela igreja e não por médicos.
“Alguns sinais são falar palavras em lín-

gua desconhecida, a pessoa nasceu no Bra-
sil e começa a falar ou entender idiomas 
que ela não conhecia; a manifestação de 
coisas distantes ocultas, saber de coisas 
inexplicáveis; mostrar uma força superior 
à idade ou condições físicas; e forte aver-
são a Deus, ao nome de Jesus e objetos san-
tos”, descreve o padre. 

Para não confundir problemas espiri-
tuais com problemas psicológicos, o teó-
logo aconselha não substituir acompanha-
mento psicológico por aconselhamento re-
ligioso. “Os sacerdotes estudam psicolo-
gia para acompanhamentos, mas isso não 
substitui. E, geralmente, pessoas que se en-
contram em um estado de possessão são 

pessoas emocionalmen-
te fragilizadas. Por isso, a 
fé não deve anular a ciên-
cia e nem a ciência anu-
lar a fé”, completa Gidal-
ti Guedes.

De acordo com o teó-
logo, é preciso identificar 
com muita responsabili-
dade qual é o papel da 
igreja na participação da 
solução para esses males. 
“Quais são as enfermida-
des, feridas da alma que 
nós temos e que provo-
cam transtornos seme-
lhantes a esses tipos de si-
nais. A teologia hoje, mais 
sadia, não está interessa-
da em espiritualizar tudo 
e não comete os mesmo 
erros do período medie-
val, quando se atribuiu a 
casos psicológicos causas 
espirituais, como se tudo 
fosse causado por espíri-
tos malignos.”

Chamado

Há quem acredite que 
muitas das curas realiza-
das por Jesus Cristo foram 
feitas expulsando o de-
mônio de quem se con-
siderava doente. Para o 
padre Silvio, Jesus viveu 
o chamado de exorcis-
ta. “Podemos dizer que a 
missão de Jesus, sua vi-
da foi toda um exorcismo, 
foi uma luta contra o mal. 
Eu, sendo exorcista, deixo 
que Jesus continue essa 
missão, que desenvolveu 
nesse sentido, por meio 
de nós. Isso é próprio do 
nosso ministério. Vive-
mos isso todos os dias, 
essa luta contra o mal. Ser 
exorcista é uma missão 
para ajudar as pessoas”, 
disse o sacerdote.

Padre há 23 anos, Sil-
vio Ambrogio Albertario 
nasceu em Pavia, Itália, 
e está à frente da igreja 
São Pedro Apóstolo, em 
Ceilândia, desde 2017. Na 
igreja local, quando ain-
da era jovem, ele sentiu o 

chamado para ser sacerdote e, aos 30 anos, 
foi “buscado por Deus.” Acompanhado por 
líderes, não demorou para ter certeza de que 
seria um missionário. “Ofereci a vida a Deus. 
Eu tinha outros planos, casar, por exemplo. 
Mas nunca tive arrependimento. Lutas e cri-
ses existem, porém, Deus foi levando. Foi 
uma eleição de Deus. Digo que não foi uma 
escolha, foi um chamado”, conta.

A Arquidiocese de Brasília nomeou, na se-
mana passada, Ambrogio Albertario como 
novo exorcista para atuar no Distrito Federal. 
Em nota, a entidade disse que ele permanece 
nas funções que já exerce na paróquia, acu-
mulando este novo ofício e ministério, em fa-
vor da igreja em Brasília. O anúncio foi feito 
pelo arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar 
Costa, por meio da Arquidiocese. 

SINAIS DE UMA POSSESSÃO
SEGUNDO O CATOLICISMO: Falar idiomas desconhecidos   /   Adivinhações   /   Força física extrema   /   Aversão a símbolos religiosos

A PRÁTICA, QUE DURANTE MUITO TEMPO ERA UM TABU, HOJE É TRATADA COM NATURALIDADE.  
MAS É PRECISO FAZER UMA RIGOROSA AVALIAÇÃO PORQUE TRANSTORNOS FÍSICOS E  
PSICOLÓGICOS PODEM APRESENTAR SINAIS SEMELHANTES A POSSESSÕES MALIGNAS
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A Arquidiocese de Brasília nomeou o padre Ambrogio Albertario como novo exorcista para atuar no Distrito Federal
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CURSOS

Arte circense
O Circo Vitória realiza, a partir 
de maio, oficinas gratuitas de 
arte circense para estudantes 
da rede pública de ensino. No 
total, serão cinco oficinas ofer-
tadas ao longo de 12 meses. Os 
participantes poderão aprender 
técnicas de trapézio, tecido acro-
bático, acrobacias aéreas, bam-
bolê e malabares. As atividades 
começam no Recanto das Emas e 
depois seguem por Riacho Fundo 
2, Samambaia e Guará.

Excel
Aprender Excel é um conhe-
cimento que pode ser diferen-
cial na busca por uma vaga no 
mercado de trabalho. Com base 
nisso, a Fundação Bradesco ofe-
rece um curso gratuito de Excel 
(2016) básico. Nas aulas, os alu-
nos poderão aprender a editar e 
formatar as planilhas, além de 
trabalhar com fórmulas e gráfi-
cos. O curso tem carga horária de 
15 horas e pode ser concluído em 
até 60 dias. Informações: https://
www.ev.org.br/cursos/microsof-
t-excel-2016-basico.

Capacitação
A Caravana do Empreendedor 
segue a trajetória de capacita-
ção nas cidades satélites, dessa 
vez no Riacho Fundo 1. A região 
administrativa recebe o projeto 
entre 16 e 27 de maio, ao lado da 
Administração Regional. Serão 
cursos e palestras gratuitas 
com o objetivo de auxiliar quem 
está começando a empreender 
e incentivar o desenvolvimento 
econômico e a renda no DF. Ins-
crições: (61) 9 9317-6542 ou no 
local. Mais informações: @cara-
vanadoempreendedor.

Processo seletivo
Estão abertas as inscrições para 
o processo seletivo da Compa-
nhia de Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal (CAESB). As 
vagas são destinadas a estudan-
tes do ensino médio regular e 
EJA, além dos cursos superiores 
de administração, engenharia, 
jornalismo, pedagogia, publici-
dade e propaganda e técnico em 
enfermagem. As inscrições vão 
até sexta (27). Remuneração: R$ 
440 nível médio e R$ 600 supe-
rior, além de R$ 220 de vale 
transporte para estagiários. Ins-
crições: pp.ciee.org.br/vitrine.

Oficinas
A Secretaria de Cultura e o Insti-
tuto Cultural Meninos de Ceilân-

dia oferecem, entre 25 de abril e 
12 de agosto, oficinas gratuitas de 
capacitação em audiovisual para 
pessoas com idade entre 15 e 60 
anos. As aulas, que ocorrem pela 
Internet, são parte da segunda 
edição do Cultura em Movimento. 
Serão 15 módulos semanais, das 
14h às 16h. Para se inscrever, bas-
ta acessar o endereço www.cultu-
rainmovimento.com.br.

OUTROS

Espetáculo
O projeto de diplomação em inter-
pretação teatral da Universidade 
de Brasília apresenta o espetáculo 
“Alguém acaba de morrer lá fora”. 
A peça, escrita pelo dramaturgo e 
diretor Jô Bilac, conta a história de 
quatro personagens e suas rela-
ções com a morte. O espetáculo, 
que tem 70 minutos de duração, 
faz a última exibição hoje, no Teatro 
SESC Garagem. A entrada é gratui-
ta. Mais em: https://bit.ly/3MMiFva.

WebSérie musical
Com intuito de valorizar as perfor-
mances ao vivo e a produção musi-
cal, o projeto “10 Polegadas” lança 
hoje os episódios da WebSérie sobre 
gravação de músicas. O evento gra-
tuito acontece a partir das 20h, no 
Espaço La Hook e no estúdio Três 
Quatro Valendo. A ação fez regis-
tros em estúdio das bandas Black 
Rio, Muntchako, Saci Werè e Passo 
Largo e irá apresentar ao público 
as performances dos grupos no 
exato momento das gravações das 
faixas. O material também será 
exibido no YouTube (Tubo de Ensaio 
Canal) a partir das 20h do dia 23 e 
as músicas serão disponibilizadas 
em streaming, além de em vinil.

Arte cênica
O espetáculo “Mirage” — que faz 
uso das artes acrobáticas do circo 
para contar uma a formação e a 
transformação do mundo — será 
exibido em formato de filme no 
YouTube entre hoje e segunda 
(23). A obra, com direção geral 
de Gustavo LeTruta e circense 
de Lukas Martt, conta com uma 
narrativa que conecta o real e o 
imaginário e aborda a presença 

do poder feminino nas divinda-
des da mitologia. A transmissão 
gratuita será feita ao vivo no 
canal Cia Miragem no YouTube. 
Hoje a apresentação será às 17h e 
amanhã às 20h. Informações: 61 
9356-1540 (WhatsApp).

Brasília Sobre Rodas
O Festival Brasília Sobre Rodas 
chega neste sábado e domingo 
para mais uma edição. No even-
to que reúne os apaixonados por 
veículos sobre rodas, estarão pre-
sentes motos, carros clássicos, 
supercarros, trucks, jipes, cami-
nhões off-road e até karts, skates 
e bicicletas. O festival também 
contará com música, feira de arte-
sanato, alimentação, brinquedoteca 
e espaço para piquenique. Local: 
Estacionamento 1 do Parque da 
Cidade. Valor: R$60,00 para o pas-
saporte expositor automóvel e gra-
tuito para o público geral.

Comédia
O humorista Murilo Couto traz para 
Brasília seu novo show, chamado 
“Um Stand Up Comedy Qualquer”. 
Há mais de 10 anos como come-
diante, o paraense faz seu show 
experimental hoje, às 19h e às 21h, 
no Teatro UNIP (913 Sul). Valor:  
R$ 140 inteira e R$ 70 inteira na pla-
teia vip; R$ 120 inteira e R$ 60 meia 
para a plateia central; R$ 100 intei-
ra e R$ 50 meia na plateia lateral. 
Vendas: https://bit.ly/3NpjNFp ou 
na Viva Paleteria do Liberty Mall.

Espetáculo infantil
O espetáculo infantil “O Violinis-
ta 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 apre-
sentar um concerto de violino mas 
é atrapalhado por uma mosca. 
Ingressos: R$ 15,00 (preço único 
1º lote). Informações: (61) 98215-
0302 / 3263-2167.

Repente na Feira
Para levar a cultura popular para 
onde o povo está, o projeto Repen-
te na Feira apresenta repentistas e 
cordelistas para a população fora 
dos eixos do Plano Piloto. A cir-
culação começa hoje em Samam-
baia, na Feira Permanente da 202. 
O cronograma segue para a as 
feiras Permanente (28/5) e Livre 
(29/5) da Estrutural e nas do Setor 
O (16/6) e Guariroba (26/6) em 
Ceilândia. Os repentistas canta-
rão temas indicados pelo públi-
co e assuntos como saúde, meio 
ambiente e mercado de trabalho. 

Telefones úteis

Polícia Militar 190 
Polícia Civil 197 

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

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

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

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

SAMAMBAIA PLANALTINA

PARQUINHO DE TERROR QUADRAS ABANDONADAS

A situação do parquinho infantil da Quadra 112, em 
Samambaia, assusta a população local. A monitora de sistemas 
Ana Luíza de Souza Macedo, 33 anos, reclama ao Grita Geral 
sobre a estrutura local. “Aqui na quadra tínhamos dois 
parquinhos, que agora juntam entulho e escorpiões. Sempre 
morei em Samambaia e nunca tinha visto um escorpião, mas 
agora convivemos com esse medo”, relata. O estado deplorável 
é tão antigo, que a própria moradora não se recorda há quanto 
tempo persistem os problemas. “Não sei há quantos anos as 
pracinhas e parquinhos estão abandonados, mas a minha filha 
mais velha tem 13 anos e nunca brincou lá, porque os brinquedos 
já estavam destruídos”, afirma.

» A Administração Regional de Samambaia informou, em nota, 
que segue o cronograma de registro em ouvidoria. Uma vistoria 
aos órgão competentes (não citados pela regional) foi solicitada 
no local onde foi relatada a presença de animais peçonhentos.

Os espaços de lazer de Planaltina receberam uma reclamação 
na coluna Grita Geral. Como destaque, o professor Ednne 
Aluisio de Souza Pereira, 26 anos, destaca a quadra de areia 
da Quadra 2, na Vila Buritis e a quadra poliesportiva da Praça 
do Estudante, no centro da cidade. “Antes de inaugurar outros 
espaços, deveria haver a manutenção dos espaços já existentes. 
O campinho de areia está abandonado, sem limpeza ou troca de 
areia e na Praça do Estudante só usuários de drogas utilizam o 
espaço, até pela escuridão do local”, relata. 

» A Administração de Planaltina informou, em nota, que 
equipamentos públicos de esporte e lazer da cidade estão 
passando por reformas. A quadra de areia da Quadra 1/2 
da Vila Buritis, em breve, será reformada, de acordo com 
o órgão, mesmo sem data anunciada. O levantamento dos 
equipamentos públicos que precisam ser recuperados foi 
concluído, segundo a regional.

Desligamentos 
programados de 
energia

Não há desligamento 
programado para hoje 

Concha Acústica do Exército

Isto é Brasília 

Projetada por Oscar Niemeyer em 1973, a Concha Acústica do Exército está localizada em frente 

ao prédio principal do Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano. O monumento foi 

construído no formato de um “guarda mão” da espada militar de Caxias.

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

#istoebrasiliacb

» Destaques

Eleições 2022
» A Politize-se, projeto 

de alunos do Instituto 
Brasileiro de Ensino, 
Desenvolvimento e 
Pesquisa (IDP), promoverá 
um seminário sobre 
eleições, fake news, 
autoritarismo e democracia, 
em 9 de junho. O evento 
terá convidados do cenário 
político nacional, como a 
ministra Cármen Lúcia e 
o ministro Gilmar Mendes 
(a confirmar), do Supremo 
Tribunal Federal. O evento, 
gratuito e aberto ao 
público, será às 18h, no IDP 
da 607 Sul. Inscrições:  
bit.ly/3PsaPcc.

Arrecadação  
contra o frio
» Com a chegada do frio, 

todas as unidades Sabin do 
Distrito Federal se tornaram 
pontos de arrecadação 
de roupas, agasalhos e 
cobertores. A Campanha 
Solidária tem como objetivo 
ajudar pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 
O que for recebido das 
doações será encaminhado 
para instituições 
beneficentes que atuam na 
assistência e acolhimento 
de pessoas em situação 
de rua e de famílias em 
vulnerabilidade social. 
Os postos exclusivos para 
testes de covid-19 não 
recebem doações.  
A campanha vai  
até 30 de maio.

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

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Céu com muitas nuvens, 

mas sem possibilidade  

de chuvas.

Máxima 85% Mínima 30%
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Tel: 3214-1146 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

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

A temperatura

Ed Alves/CB/D.A Press
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H
á quem diga que clás-
sico não se joga, se 
vence. Esse é o tipo de 
pensamento que defi-

ne bem o clima do duelo entre 
Corinthians e São Paulo, hoje, 
às 16h, na Neo Química Arena. 
Majestoso, cercado de títulos, 
acompanhado por milhões e, 
ainda, repleto de tabus. Esse é 
o cenário para mais um encon-
tro entre alvinegros e tricolo-
res, onde ganhar não é opção 
e, sim, obrigação.

O foco é nos três pontos. Po-
rém, encerrar jejuns é motivo 
a mais para ambas as equipes. 
Além de jogar para se manter 
na briga pela ponta do Cam-
peonato Brasileiro, o Timão vai a 
campo para afastar o retrospec-
to ruins em clássicos. Até o mo-
mento, a equipe do Parque São 
Jorge disputou cinco jogos com 
paulistas e perdeu todos. 

Contra o São Paulo, será o ter-
ceiro encontro no ano. O mais 
recente não traz boas lembran-
ças. Entretanto, iniciou o pri-
meiro capítulo de um Corin-
thians diferente. Foi justamen-
te contra a equipe do Morumbi 
que o técnico Vítor Pereira fez a 
sua estreia, na derrota por 2 x 1, 
na semifinal do Paulistão.

“Clássico é sempre diferente. 
Não vejo como revanche (pe-
las derrotas no Morumbi neste 
ano). Se pegarmos a história, 
tem momentos em que ganha-
mos e em que perdemos. Não 
perdemos em Itaquera con-
tra eles. Vamos tentar fazer um 
grande jogo para que isso con-
tinue. Eles vêm com muita von-
tade de quebrar o tabu”, avaliou 
o goleiro Cássio.

Pelo lado são-paulino, vencer 
é mais que necessário. Brigando 
pelas primeiras posições no Bra-
sileirão, o São Paulo pode, contra 
o arquirrival, matar dois coelhos 
em uma cajadada só. Especula-
do como time apático fora de ca-
sa, o Tricolor se depara com uma 
grande assombração:  vencer na 

BRASILEIRÃO  Em jogo repleto de tabus, Corinthians busca a primeira vitória em clássicos no ano, enquanto São Paulo 
quer saborear o primeiro triunfo na arena do Timão. Quem vencer o confronto paulista pode terminar rodada em primeiro

Majestosa liderança
VICTOR PARRINI*

MajestosaMajestosa liderança liderança
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COPA DO BRASIL

Com a vaga às oitavas de fi nal da Copa do Brasil encaminhada, o 
atual campeão e um dos favoritos ao título, Atlético-MG, tenta cravar 
de vez a sua vaga na próxima fase frente ao Brasiliense, em jogo 
marcado para hoje, às 19h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica 
(ES). Além da classifi cação, quem passar deste duelo receberá uma 
premiação de R$ 3 milhões. No jogo de ida, o Galo venceu por 3 x 0. 
Com o desgaste físico por estar em três competições ao mesmo 
tempo, o time mineiro deverá colocar em campo uma equipe misto.

Atlético-GO Santos Fluminense Athletico-PR Cruzeiro Ceilândia

Jogando em casa, o 
Atlético-GO conquistou 
ontem sua primeira 
vitória no Brasileirão. Na 
estreia como mandante 
do treinador Jorginho, o 
Dragão bateu o Coritiba 
por 2 x 0, com gols de 
Jorginho e Airton, um em 
cada tempo. Apesar da 
vitória, a equipe goiana 
ainda permanece na zona 
de rebaixamento. 

Imbatível nos últimos seis 
jogos realizados na Vila 
Belmiro, o Santos resolveu 
mudar de casa para o 
confronto contra o Ceará, 
na arena Barueri. A decisão 
acabou custando caro ao 
time do técnico Fabián 
Bustos, que ficou no 0 x 0 
com o Ceará ontem, 
em Barueri. O confronto 
teve ainda o VAR 
como destaque.

Na lanterna do Brasileiro, o 
Fortaleza tenta uma reação 
contra um Fluminense 
determinado a se aproximar 
das primeiras posições. 
O duelo será realizado às 
16h, na Arena Castelão. 
Curiosamente, o time 
cearense está perto de 
uma vaga nas oitavas na 
Libertadores, enquanto o 
carioca está quase fora da 
Sul-Americana.

Não é fácil, mas o 
Athletico-PR precisa 
deixar um pouco de lado 
a Libertadores e buscar a 
reabilitação no Brasileiro 
hoje, quando recebe o 
Avaí, às 19h, na Arena 
da Baixada, em Curitiba. 
Sem conseguir emplacar 
uma sequência de bons 
resultados, o Furacão tem 
seis pontos e luta contra o 
rebaixamento.

O último jogo da oitava 
rodada da Série B 
será realizado às 11h. 
Defendendo a liderança, o 
Cruzeiro joga em casa, no 
Mineirão, contra o Sampaio 
Corrêa, que busca a segunda 
vitória seguida para se 
aproximar da zona de 
acesso. Há seis jogos invicto, 
a Raposa vem de quatro 
vitórias seguidas e iniciou a 
rodada na liderança.

O Iporá segue zerado na 
Série D, após o sexto jogo 
na competição. Na tarde de 
ontem, o time goiano encarou 
o Ceilândia no Abadião, mas 
a partida não saiu do zero. 
Na primeira parte do jogo, 
os goianos foram dominados 
pelos brasilienses. Na reta 
final, o Ceilândia pecou por 
excesso de faltas. Com três 
pontos, o auriazul segue 
em penúltimo.

16h

Estádio

Neo Química Arena

Brasileirão

7ª rodada

Transmissão  

Globo

Árbitro  

Wilton Pereira Sampaio (GO)
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O Flamengo deu um basta à 
inércia que marcava a sua cam-
panha no Campeonato Brasileiro. 
A vitória de 1 x 0 diante do Goiás, 
ontem, teve um duplo efeito. O 
primeiro, tirar o time das últimas 
colocações no torneio. O segundo, 
abafar a crise que tomou conta da 
Gávea na última semana. O placar 
magro, no entanto, não poupou o 
time das vaias ao final da partida.

O técnico Paulo Sousa, que 
tem o trabalho bastante criticado 
pela torcida, ganhou um voto de 
confiança com o resultado. Outro 
atleta marcado pelos torcedores, 
o goleiro Hugo se mostrou seguro 

em campo e foi outro que acabou 
sendo poupado das vaias.

O gol de Pedro, que decretou 
o 1 x 0 na partida, coloca o time 
carioca agora com nove pon-
tos e na parte intermediária da 
tabela. Com um ponto a menos, 
o Goiás vai ter de buscar a reabi-
litação na próxima rodada, em 
casa, contra o Red Bull Braganti-
no no próximo sábado.

O Flamengo volta a campo 
nesta semana para encerrar a sua 
participação na fase de grupos da 
Copa Libertadores. Classificado 
por antecipação e com o primeiro 
lugar da chave assegurado, o time 

Flamengo vence Goiás por 1 x 0, 
abafa a crise, mas sofre vaias

Pedro comemora o gol que leva o Flamengo a nove pontos na tabela 

Marcelo Cortes/Flamengo

carioca recebe o Sporting Cristal, 
que não venceu nenhum de seus 
compromissos no torneio. No Bra-

sileiro, a equipe carioca terá o Flu-
minense pela frente no domingo 
da próxima semana.

Palmeiras sobe no Brasileirão
O Palmeiras entrou de vez na 

briga pelas primeiras posições do 
Campeonato Brasileiro ao superar 
o Juventude fora de casa por 3 x 
0, ontem , em Caxias do Sul. Com 
um futebol eficiente, o time pau-
lista fez dois gols no primeiro tem-
po, o terceiro nos acréscimos da 
etapa final, e garantiu um impor-
tante resultado na competição.

Com a vitória, o Palmeiras che-
ga aos 12 pontos e fica com um a 
menos que o líder Corinthians, 
que disputa com o São Paulo o 
clássico neste domingo, na Neo 
Química Arena.

Com muitos desfalques, sen-
do as principais ausências o meia 
Raphael Veiga, com virose, e o 

zagueiro Gustavo Gómez, suspen-
so, o técnico Abel Ferreira optou 
por Kuscevic e Murilo como dupla 
de zaga e escalou Gustavo Scarpa 
como meia, dando chance para o 
atacante Rafael Navarro na frente.

Em desvantagem, o técnico 
Eduardo Baptista mexeu no time, 
mas o Palmeiras conseguiu se defen-
der bem e ainda levou perigo em 
algumas jogadas de contra-ataque.

O time da casa insistiu, chegou a 
assustar em pelo menos duas opor-
tunidades, mas Abel Ferreira man-
teve o ritmo de marcação, substi-
tuindo atletas, e ainda festejou o gol 
de Gabriel Menino nos acréscimos 
para voltar de Caxias do Sul com os 
três pontos na bagagem.

arena alvinegra. Essa será a 16ª 
visita ao território corintiano, 
palco onde jamais comemorou. 

Nos 15 jogos em que dispu-
tou na casa do Corinthians, o 
São Paulo amargou 10 derro-
tas e cinco empates. No retros-
pecto, pesam jogos de Liberta-
dores, goleadas sofridas, elimi-
nações e perdas de títulos. Nin-
guém entende melhor o jejum 
do que o técnico Rogério Ceni. 
Em Itaquera, o ex-goleiro já vi-
veu o melhor dos dois mundos, 
como goleiro e treinador.

“É uma história curta, mas 
ainda não conseguimos vencer o 
Corinthians na arena. É um time 
forte, que vem jogando melhor. 
É clássico, tem rivalidade, é um 
campeonato à parte. Não acon-
teceu a vitória lá até hoje, o que 
mostra como é difícil ganhar na 
casa deles. Tem que estar ligado 
e focado”, disse o comandante.

* Estagiário sob a supervisão 
de Danilo Queiroz

“Clássico é 
diferente. Não 
perdemos em 
Itaquera. Eles 

vêm com muita 
vontade de 

quebrar o tabu”

Cássio, goleiro

“É um time forte, 
que vem jogando 
melhor. É clássico, 

tem rivalidade, 
é um campeonato 

à parte”

Rogério Ceni, técnico
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SUPERESPORTES

Diário da vida corrida
ENTREVISTA / 
PEDRO CLEROT 

Talento brasiliense da Fórmula 4 conta ao Correio como concilia adolescência e rotina 
acelerada ao volante. Piloto triunfou em duas das três provas da 1ª etapa da categoria

11/05/2022

 Bragantino 1 x 1 Atlético-MG

21/05/2022

 Flamengo 1 x 0  Goiás

 Atlético-GO 2 x 0  Coritiba

 Santos 0 x 0  Ceará

 Juventude 0 x 3  Palmeiras

 América-MG  x  Botafogo*

 Cuiabá  x  Internacional*

*Não encerrados até o fechamento desta edição

22/05/2022

 16:00-Corinthians  x  São Paulo

 16:00-Fortaleza  x  Fluminense

 19:00-Athletico-PR  x  Avaí

17/05/2022
 Novorizontino 0 x 0 Sport

18/05/2022
 CRB 1 x 0 Londrina

19/05/2022
 Grêmio 0 x 0 Criciúma
 Vila Nova 0 x 0 Chapecoense
 Guarani 0 x 0 Vasco
 Náutico 1 x 1 CSA

20/05/2022
 Brusque 1 x 0 Tombense
 Bahia 2 x 1 Ponte Preta

21/05/2022
 Operário-PR 3 x 2 Ituano

22/05/2022
 11:00 Cruzeiro x Sampaio Corrêa
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 P J V E D GP GC SG  P J V E D GP GC SG
1º Corinthians 13 6 4 1 1 10 6 4
2º América-MG 12 7 4 0 3 8 7 1
3º Palmeiras 12 7 3 3 1 12 5 7
4º Atlético-MG 12 7 3 3 1 11 7 4
5º Santos 11 7 3 2 2 10 5 5
6º São Paulo 11 6 3 2 1 11 7 4
7º Botafogo 11 7 3 2 2 10 8 2
8º Coritiba 10 7 3 1 3 11 10 1
9º Avaí 10 6 3 1 2 7 8 -1
10º Internacional 10 7 2 4 1 6 6 0
11º Bragantino 9 7 2 3 2 9 7 2
12º Flamengo 9 7 2 3 2 7 6 1
13º Fluminense 8 6 2 2 2 6 6 0
14º Goiás 8 7 2 2 3 7 10 -3
15º Cuiabá 8 7 2 2 3 5 8 -3
16º Athletico-PR 6 6 2 0 4 3 8 -5
17º Atlético-GO 6 7 1 3 3 5 10 -5
18º Juventude 6 7 1 3 3 7 13 -6
19º Ceará 5 6 1 2 3 6 9 -3
20º Fortaleza 1 5 0 1 4 3 8 -5

1º Bahia 16 8 5 1 2 11 4 7
2º Cruzeiro 16 7 5 1 1 7 3 4
3º Sport 15 8 4 3 1 6 2 4
4º Vasco 14 8 3 5 0 6 3 3
5º Novorizontino 13 8 3 4 1 8 7 1
6º Grêmio 12 8 3 3 2 7 4 3
7º Operário-PR 12 8 3 3 2 9 7 2
8º Brusque 10 8 3 1 4 6 8 -2
9º Criciúma 10 8 2 4 2 7 6 1
10º Chapecoense 10 8 2 4 2 5 4 1
11º Ituano 9 8 2 3 3 9 9 0
12º Sampaio Corrêa 8 7 2 2 3 8 7 1
13º Ponte Preta 8 8 2 2 4 4 6 -2
14º Náutico 8 8 2 2 4 6 9 -3
15º Londrina 8 8 2 2 4 7 11 -4
16º Vila Nova 8 8 1 5 2 7 9 -2
17º CSA 8 8 1 5 2 4 6 -2
18º Guarani 8 8 1 5 2 4 6 -2
19º CRB 7 8 2 1 5 6 13 -7
20º Tombense 6 8 0 6 2 6 9 -3
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PLACAR

FÓRMULA 1
Líder do mundial de Fórmula 1, 
Charles Leclerc (Ferrari) conquistou, 
ontem, a pole position do Grande 
Prêmio da Espanha e larga hoje na 
primeira fila, ao lado do seu rival na 
classificação geral, o holandês Max 
Verstappen (Red Bull).

CANOAGEM
Por meio segundo, Isaquias 
Queiroz ficou, ontem, com a 
medalha de prata no C1 500m 
(caiaque individual na distância 
de 500 metros) na etapa de Racice 
da Copa do Mundo de canoagem 
velocidade, na República Tcheca.

ITALIANO
Separados por dois pontos, Milan, 
de Giroud, e Inter disputam, hoje, 
às 13h, o título nacional, em duelos 
indiretos. Com 83, o time rossonero 
visitará o Sassuolo. O arquirrival 
soma 81 e receberá a Sampdoria. 

GINÁSTICA ARTÍSTICA
Rebeca Andrade conquistou, 
ontem, a medalha de ouro nas 
barras assimétricas do Troféu 
Brasil de ginástica, que acontece 
em Porto Alegre (RS). A ginasta 
foi vice-campeã mundial desse 
aparelho em 2021.

INGLÊS
O desfecho da Premier League 
promete ser um dos mais 
emocionantes da história. Às 
12h, o líder Manchester City (90 
pontos), de Gabriel Jesus, receberá 
o Aston Villa. No mesmo horário, o 
Liverpool (89), encara o Wolves. 

 LLUIS GENE/AFP

Fernando Frazão/ Agência Brasil

 Reprodução/Twitter

Peter Powell/AFP

MIGUEL MEDINA

Giro Esportivo

P
ouca idade, mas muita velocida-
de. Este pode ser o lema de Pedro 
Clerot, jovem piloto brasiliense na 
Fórmula 4. Aos 15 anos, ele puxa a 

fila como um dos maiores destaques do 
automobilismo da capital federal e da 
nova safra do cenário nacional. Voan-
do baixo nas categorias de base, Clerot é 

protagonista de resultados expressivos e 
de uma mentalidade vencedora. A apos-
ta teen do Distrito Federal correspon-
de às expectativas como gente grande. 
No fim de semana passado, conheceu 
pessoalmente o ex-chefão da Fórmula 
1 Bernie Ecclestone e a vice-presidente 
da FIA para a América do Sul, Fabiana 
Ecclestone, no Autódromo Velocitta, em 
Mogi Guaçu (SP). Na estante, ele ostenta 

o bicampeonato do Open Brasileiro de 
Kart, o tricampeonato brasiliense da ca-
tegoria e a conquista da Fórmula Delta no 
ano passado. Além da rodagem nacional, 
a cria de Brasília acumula quilometragem 
em pistas internacionais. A pré-tempora-
da para a estreia da F-4 no Brasil foi reali-
zada na Itália, com trabalhos em circuitos 
tradicionais do automobilismo mundial, 
como Ímola e Monza. A F-4 brasileira 

dará oportunidade ao jovem de competir 
no Autódromo Internacional Nelson Pi-
quet quando o circuito estiver reforma-
do. Ele não esconde a animação. “É legal 
poder representar Brasília, inclusive, es-
tou muito ansioso para correr por aqui”. 
Ao Correio, Pedro Clerot abre as portas 
de sua casa, fala sobre o momento que 
vem vivendo e projeto para a sequência 
da temporada. 

Cartão de apresentação

Comecei no automobilismo em 2016, 
mas foi em 2017 que entrei em algumas 
competições. Em 2018, a coisa começou a 
andar de vez, com viagens para fora de Bra-
sília e corridas em São Paulo. Nessa época, 
fui quinto na minha primeira participação 
no Brasileiro de Kart. Em 2019, disputamos 
a Copa SP Light. Perdi o campeonato da-
quele ano na última prova, em uma roda-
da tripla, com inversão de grid. 

Imprevisto

Meu 2020 ficou marcado por um aciden-
te, em setembro, quando quebrei os dois 
pés e fiquei 45 dias sem andar. Fui vice-cam-
peão brasileiro daquele ano, mas perdi a Co-
pa SP Light por causa do meu acidente. No 
ano passado, comecei com alguns proble-
mas e decidi migrar do kart para a Fórmula. 
Fui campeão da Delta e cheguei à F-4. Não 
foram anos fáceis, mas adquiri muito apren-
dizado e me fortaleceu muito. 

Apoio da família 

Ninguém da minha família é ligado ao 
automobilismo. Acredito que meu bisavô 
ou tataravô materno tenha sido mecânico 
da Williams, mas, fora ele, não temos envol-
vidos. Meu pai gosta muito, realizava alguns 
tracks de moto no Autódromo de Brasília e 
eu o acompanhava. Ele demorou um pouco 
para me colocar no kart, mas acabou me co-
locando porque é uma coisa que nós gosta-
mos. Meus pais sempre me apoiaram muito. 

Acidente em 2020 

Aconteceu em um treino em que não era 
nem para eu ter ido. Era sexta-feira à tarde. 
Um amigo meu me chamou para fazer uma 
corridinha e fiquei empolgado. Acabou que 
quebrei os dois pés durante o acidente e fi-
quei sem correr por 45 dias. Meu pai, que es-
tava em outro lugar, teve de ir correndo para 
o hospital. Não foi nada legal. Tudo aconte-
ceu 60 dias antes de um compromisso pelo 
Campeonato Brasileiro e a duas semanas da 
etapa final da Copa São Paulo Light. Eu era 
líder. Porém, isso me ‘ajudou’ muito, pois foi 
um momento em que eu pude decidir con-
tinuar ou parar de vez. Dei a volta por cima 
e isso me deixou mentalmente mais forte. 

F-4 2022

Nos preparamos muito bem para esse 
começo de temporada. Fizemos um traba-
lho incrível junto à Full Time. Tivemos um 
bom acerto de carro, não foi o melhor, mas 
é o suficiente para casar o conjunto. Domi-
namos a primeira etapa em Velocitta, che-
gamos a ter a pole, ganhamos a corrida nú-
mero um com sobra. Na segunda, com a in-
versão de grid, largamos em oitavo e chega-
mos em quarto. E, na última corrida, larga-
mos em segundo e vencemos novamente. 

Somos líderes com quase o dobro de pontos 
em relação ao segundo colocado. É tentar 
manter esse ritmo até o fim da temporada. 

» Pré-temporada na Itália

Ajudou muito, mas a vitória não veio 
100% disso. Muita gente acha que eu saí 
em vantagem só por fazer a pré-tempora-
da na Itália, mas muitos pilotos da F-4 têm 
mais de 3 mil voltas nas pistas italianas. Fa-
zia um ano e meio que não andava por lá e 
casamos bem com a pista. Fomos rápidos. 
Tinha pilotos do meu nível e até melhores, 
mas conseguimos levar a melhor. Foi ques-
tão de cabeça, maturidade. Muita gente es-
tava com a cabeça de kart, mas consegui-
mos estar um passo à frente. 

Adolescência x Piloto 

Não tenho vida normal. Vivo praticamen-
te para o automobilismo. Raramente vou pa-
ra festas. Não tenho tempo. Nas duas últimas 
semanas, embarquei para a Itália, retornei 
ao Brasil, fui ao autódromo, fiz treinos e ain-
da competi no fim de semana. Eu não paro. 
Quando tenho período de descanso, eu foco 
em perder peso, por causa de todas as viagens. 

Rotina

Acordo, pratico no simulador e vou aos 
treinos de kart. Nas horas em que não estou 
fazendo essas coisas, eu vou à academia e 
estudo de quatro a cinco horas por dia. Ago-
ra, estou em uma escola on-line, diante da 
rotina, o fato de não conseguir acompanhar 
a turma. Tudo isso estava me prejudican-
do.  Então, fui para uma escola para atletas. 
Minha rotina é focada no automobilismo. 

Hobby 

Não tem muitas coisas. Quando não es-
tou andando na vida real, eu pratico e me 

divirto no simulador. Claro, gosto de acom-
panhar as corridas das diversas modalida-
des, pois quem não assiste, não aprende. E 
longe do asfalto, me divirto com o kitesurf, 
algo que gostamos de fazer em família.

Rivais na F-4?

Não tenho nenhum específico. Eu me 
surpreendi com o nível de todos por lá, an-
dando super bem e com ótima adaptação 
ao carro. Porém, entre todos ali, acredito 
que a briga pelo campeonato está concen-
trada em cinco pilotos. Não vai ser fácil.

Juventude

É tranquilo. O que pode influenciar mui-
to é o quão experiente o piloto é. Pode pa-
recer estranho, mas, às vezes, é mais difícil 
correr contra pilotos de 12 a 14 anos, com 
sete anos de automobilismo, do que com 
um 17 de idade e dois de pistas. Apesar da 
maturidade, eles podem não ter tanta ma-
landragem de corrida. 

Pressão

Não sinto. É supertranquilo. Gosto de 
competir levando a bandeira brasileira, 
mas não sinto nenhum tipo de pressão 
quanto a isso. 

Euforia

Sempre aprendo com as vitórias. Nunca 
celebro demais porque sei que não é toda 
hora que teremos um bom fim de semana. 
Quando ganhamos, sempre tento pegar o 
máximo de aprendizado com o que fize-
mos e deu certo. Guardo isso, deixo a eu-
foria de canto, pois isso vai nos ajudar no 
futuro. Tento sempre manter a calma. Não 

adianta nada ganhar uma corrida e fi-
car pensando que sou o melhor. Isso 

afeta mentalmente.

Inspirações na F-1

Me inspiro no Max Verstappen. Ele é o 
atual campeão e minha torcida foi para ele, 
até porque acho que o Hamilton já ganhou 
demais (risos). Me espelho e me vejo muito 
no Verstappen, principalmente na agressi-
vidade dele, que enxergo em mim também. 
Ele é um piloto muito bom, que chegou jo-
vem na F-1, mas já tem muita quilometra-
gem. Para mim, ele é o mais completo da 
categoria hoje. Ele pode não ter o melhor 
carro, mas se vira com o que tem. 

Categoria de base

A moeda é a maior dificuldade que te-
mos hoje no Brasil. Embora você ganhe 
bem por aqui, ainda sai atrás do que uma 
pessoa lá na Europa, por exemplo. No Bra-
sil, temos que trabalhar mais para tentar 
equiparar as coisas. Ir para a Europa não é 
um bom investimento sem ter patrocínio. O 
automobilismo é muito caro. Ir para a Itália 
sempre foi um sonho meu e planejo. Esta-
mos em busca de patrocínio, mas sem na-
da concretizado. 

Quadrado 

É legal poder representar Brasília, inclu-
sive, estou muito ansioso para correr por 
aqui. Ainda não competi no Autódromo, 
mas meu pai fala que a cidade tem a me-
lhor pista. Nosso cenário é ótimo, tivemos 
e temos vários bons pilotos. Nelson Piquet, 
Felipe Nasr e tantos outros.

Torcida

Recebi mensagens depois das vitórias 
na primeira etapa. Até me surpreendi, mas 
é muito legal. No geral, estamos em um mo-
mento legal do automobilismo brasileiro, 
com muita divulgação e retorno de várias 
provas e categorias. Vai ser bom competir 
aqui na capital, diante do público, com a 
cobertura da mídia. Tem sido bom. 

Calendário intervalado

Não é bom ficar muito tempo parado. 
Vou fazer o máximo para continuar trei-
nando e tendo contato com o carro, mas 
é bem difícil passar dois meses sem correr. 
Você acaba esquecendo um pouco como 
é. Quando volta, é preciso de uma adapta-
ção muito rápida e encaixar tudo. Não é le-
gal, mas é como o campeonato é realizado.

*  Estagiário sob a supervisão  
de Marcos Paulo Lima

Fotos: Luca Bassani/RF1

VICTOR PARRINI*
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Extra! Extra! 
Elon Musk chega e distribui espelhinhos para  

o primeiro escalão (a história se repete)
 

MiNERVINO                           

“Falando a gente se entende.”

Dito popular

Lourenço Cazarré/Divulgação

FrasEs da sEMana do MEu aMigo 
Mosquito, o John tExtor dE botEco

“Paulo guedes disse 
que estamos saindo do 
inferno, mas ninguém 

acredita” 
(nem as offshores)

“Essa semana só tomei 
banho no presencial uma 
vez, o resto foi on-line”

“a gasolina a r$ 8 e 
você com essa cara de 
cloroquina até hoje” 
(sabe nada, inocente)

Você sabia
no brasil, as 

baratas VoaM

 
cartaz na 

EsPlanada
“Meu ‘rusband’ é 
um preguiçoso”

 
 

PoEMinha
nada que eu possa
perceber neste 

universo
iguala o poder  

de tua
imensa fragilidade

 
e.e. cummings

 
Um abração!!! 

(com muito axé!)
 

 

RISCO  
DE OTITE

“Não existe passagem gratuíta”, disse 
a repórter da CNN. Doeu. Os ouvidos 
reclamaram. A razão: a pronúncia do 
ditongo ui. Gratuito rima com circuito. 
Nada de acento gráfico.

 

Por falar em acento...
Na nossa linguinha, as palavras 

com mais de uma sílaba têm acento 
tônico. Todas. É a sílaba que soa mais 
forte. Nas oxítonas, ele cai na última 
sílaba (tabu). Nas paroxítonas, na 
penúltima (casa). Nas proparoxítonas, 
na antepenúltima (lâmpada).

 

Casos
O acento tônico pode ter acento 

gráfico. (Aí entram aquelas regras que a 
gente aprende na escola). Em português 
há dois – o agudo (avó) e o circunflexo 
(avô). Eles são altamente seletivos. 
Recaem na sílaba tônica. O agudo 
informa que o som é aberto (sofá, café, 
fósforo). O circunflexo fecha o timbre 
(lâmpada, você, complô).

Til
O til não é acento. É sinal de nasalidade. 

O nariz entra na jogada. Ao pronunciar a 
sílaba, por ele sai parte do ar (compare: Irma, 
irmã). Se a palavra não tiver acento (agudo ou 
circunflexo), o til faz a festa. Cai na sílaba tônica. 
É o caso de coração e cidadã.

Com o acento, cessa tudo o que a musa 
antiga canta. O acento é que indica a sílaba 
tônica. Órgão e órfão servem de exemplo. A 
sílaba tônica é ór.

 Nada a ver
O acento grave não tem nada a ver com 

a sílaba tônica. Ele indica a fusão de dois aa 
(crase): Fui à cidade.

 

Ciladas
Pronúncias armam ciladas que 

maltratam os ouvidos. Olho vivo. 
Pronuncie bem todas as letras. Três 
armadilhas fazem três vítimas:

R final: cantar, comer, partir.
S final: blusas, bolsas, sapatos.
Ditongos: goleiro, sanfoneiro, primeiro, 

cabeleireiro.
 

Sem excesso
Não acrescente sons em fim de sílaba: 

advogado (não: adivogado), optar (não: 
opitar), fez (não: feiz), absoluto (não: 
abisoluto), aficionado (não: aficcionado), 
beneficência, beneficente (não: 
beneficiência e beneficiente), prazeroso 
(não: prazeiroso).

 

Nada de troca-troca
Não troque sons: problema (não: 

probrema), estupro (não: estrupo), 
mandigo (não: mendingo), identidade 
(não: indentidade), subsídio (não: 
subzídio).

 A fortona
São oxítonas: Nobel, ruim, 

recém (recém-casado), mister.
São paroxítonas: pudico, 

rubrica, ibero, avaro, recorde.
São proparoxítonas: hétero, 

protótipo, anátema.
 

Lembrete
O acento sempre indica a sílaba 

tônica: sábia, sabiá. 

Piada
É época de eleição. O candidato 

dava entrevista à tevê. Estava 
solto, à vontade, falava sem ser 
interrompido. Na fala, conjugou 
sem cerimônia o verbo prometer:

-- Prometo dar muitas casa, 
prometo engordar as cesta básica, 
prometo aumentar o valor do 
Auxílio Brasil.

O assessor, preocupado com a 
concordância, cochichou ao ouvido 
do chefão:

-- Não se esqueça de empregar 
o plural.

O homem não pensou duas 
vezes:

-- Vou dar emprego pro pai 
do plural, pro tio do plural e, 
claaaaaro, pro plural.

 

LEITOR 
PERGUNTA
Qual a origem da expressão pão-
duro no sentido de avarento?
Maria Cláudia, Ribeirão Preto

Dizem que um mendigo passava 
todos os dias pela padaria e sentia o 
cheiro bom do pão quente. Imaginava 
quão gostoso seria passar manteiga 
na iguaria. Salivava, mas não 
comprava. Pedia sempre um pão 
duro. Anos se passaram.

Um dia o homem não 
apareceu. Correu a notícia de 
que tinha morrido. Surpresa! Os 
vizinhos descobriram que ele 
guardava verdadeira fortuna em 
casa. A notícia se espalhou. Virou 
lenda. E pão-duro virou sinônimo 
de avarento.

* * *
É correto dizer “os pró e os 
contra”?
Carlos Gama, lugar incerto

O artigo substantiva qualquer 
classe de palavra, que se flexiona 
normalmente: o vestir (os vestires), 
o zê (os zês), o aqui (os aquis), o pró 
(os prós), o contra (os contras)
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Mímico brasiliense  
Miquéias Paz celebra 
40 anos de carreira 
com espetáculo que 
reúne cinco cenas 
criadas ao longo 
da carreira

A
o longo das quatro 
décadas de carreira, 
o mímico Miqueias 
Paz nunca recebeu 

uma verba do Fundo de 
Apoio à Cultura (FAC) para 
um projeto individual. São 
quatro décadas de carreira 
e centenas de espetáculos 
nos quais a mímica é a lin-
guagem central. Para o ar-
tista, há uma percepção de 
que os mímicos fazem su-
barte e, por isso, a técnica 
acaba um pouco alijada na 
cena dramatúrgica.

Ao mesmo tempo, há um 
processo de recuperação da 
mímica em alguns setores 
do teatro e é essa iniciativa 
que Miqueias gosta de cele-
brar. É com essa técnica que 
ele construiu toda uma car-
reira e é com ela que cele-
bra os 40 anos de trajetória 
com Mimicando, em cartaz 
no Teatro Paulo Autran, no 
Sesc Taguatinga.

O espetáculo é compos-
to de cinco cenas que re-
visitam vários momentos 
da trajetória do artista. “Às 
vezes, a gente se empolga 
e tem mais”, avisa. A mu-
lher trabalhadora e a dupla 
jornada tão comum entre 
mães de família é o tema 
de O balão, e o Brasil tra-

balhador está em Brasil 

brasileiro, que retrata um 
dia na vida de um traba-
lhador. “Utilizo uma per-
cussão vocal que acaba 
criando um texto imagi-
nário. O personagem não 
fala, mas emite uma so-
noridade”, avisa o artista.

Os sons emitidos pelo mí-
mico durante a encenação 
acabaram por render uma 
homenagem na Escola Na-
cional de Mímica de Cuba. 
“Eles consideraram que meu 
trabalho tem uma identida-
de”, diz Miqueias, que tam-
bém incluiu no espetáculo a 
cena O assalto, uma brinca-
deira que explora o universo 
clownesco para captar a aten-
ção do público. Para a cena fi-
nal, ele promete uma surpre-
sa. “É um fecho comemorati-
vo”, avisa.

 » NAHIMA MACIEL

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

Espetáculo 
Mimicando: o 

artista revisita a 
sua obra                      
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40 anos de carreira 
com espetáculo que 

criadas ao longo 
da carreira

Mímico brasiliense  
Miquéias Paz celebra 
40 anos de carreira 
com espetáculo que 
reúne cinco cenas sua obra                      

nos quais a mímica é a lin-
guagem central. Para o ar-
tista, há uma percepção de 
que os mímicos fazem su-
barte e, por isso, a técnica 
acaba um pouco alijada na 

Ao mesmo tempo, há um 
processo de recuperação da 
mímica em alguns setores 
do teatro e é essa iniciativa 
que Miqueias gosta de cele-
brar. É com essa técnica que 
que Miqueias gosta de cele-
brar. É com essa técnica que 
que Miqueias gosta de cele-

ele construiu toda uma car-
reira e é com ela que cele-
bra os 40 anos de trajetória 
com Mimicando, em cartaz 
no Teatro Paulo Autran, no 

O espetáculo é compos-
to de cinco cenas que re-
visitam vários momentos 
da trajetória do artista. “Às 
vezes, a gente se empolga 
e tem mais”, avisa. A mu-
lher trabalhadora e a dupla 
jornada tão comum entre 
mães de família é o tema 
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, que retrata um 
dia na vida de um traba-
lhador. “Utilizo uma per-
cussão vocal que acaba 
criando um texto imagi-
nário. O personagem não 
fala, mas emite uma so-
noridade”, avisa o artista.

Os sons emitidos pelo mí-
mico durante a encenação 
acabaram por render uma 
homenagem na Escola Na-
cional de Mímica de Cuba. 
“Eles consideraram que meu 
trabalho tem uma identida-
de”, diz Miqueias, que tam-
bém incluiu no espetáculo a 

, uma brinca-
deira que explora o universo 
clownesco para captar a aten-
ção do público. Para a cena fi-
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Miqueias já fez 38 apresen-
tações do espetáculo. Passou 
por várias escolas e por cida-
des como Gama e Planaltina. 
“A gente fez o máximo de luga-
res que, ao longo da vida, aju-
daram a formatar o trabalho. 
A ideia foi fazer uma revisita-
ção não só de lugares, mas de 
mim mesmo. Chega um mo-
mento que você quer rever o 
que fez”, conta. O momento foi 
também de se reconectar com 
o teatro e com o público.

O ator perdeu a mulher, 
um cunhado e uma cunha-
da durante a pandemia. Foi 
um período sofrido, de luto 
e afastamento da profissão. 
“Um processo muito com-
plicado para todo mundo, 
não foi exclusividade mi-
nha e, na arte, estamos em 
processo de recuperação”, 
explica. “A represa abriu e 
várias coisas estão aconte-
cendo ao mesmo tempo. Fi-
quei dois anos sem fazer 
uma apresentação. Os ar-
tistas foram os primeiros a 
entrarem na pandemia e os 
últimos a saírem, porque ar-
te é público, e público signi-
fica aglomeração.”

A mímica ajudou. Para 
Miqueias, é uma arte sem 
barreiras, sem lacunas de 
comunicação que impeçam 
a compreensão. No espe-
táculo, ele tenta fazer um 
retrato de até onde pode 
ir com a técnica. Emprega 
desde soluções muito clás-
sicas, baseadas no silêncio 
e no gesto ilustrativo, até 
a quebra de paradigmas. A 
imagem clássica do francês 
Marcel Marceau com a ca-
ra pintada de branco, a cal-
ça justa e uma movimenta-
ção no limite entre o balé e 
o teatro tornou-se uma re-
ferência. “Mas essa é ape-
nas uma das referências da 
mímica”, avisa Miqueias. “O 
que é ser mímico? Estabe-
lecer o gestual como uma 
grande referência de comu-
nicação cênica. O mímico é 
aquele que faz do corpo o 
grande instrumento de co-
municação com a plateia 
sob uma ótica dramatúrgi-
ca. Tento brincar com es-
sas duas coisas, tanto com 

a clássica, que tem uma at-
mosfera infantil no sentido 
da pureza, como também 
com cenas densas, pesadas, 
que emocionam. É um pas-
seio entre o tradicional e o 
contemporâneo.”

O ator acredita que a mí-
mica perdeu espaço cênico e 
deixou de ser vista como uma 
técnica dramatúrgica quando 
começou a ser exibicionista. 
“E quando o ator fica preo-
cupado com a técnica, deixa 
de fazer teatro”, acredita. E, para 
ele, o bacana da mímica é que 
ela pode ser universal, não 
tem uma linguagem única. 
Pode até trazer algumas par-
ticularidades do gesto casual 
mas, no geral, tem poder de 
comunicação independente 
do idioma.

 
MIMICANDO

Com Miquéias Paz e Carol Lira. Hoje, às 20h, no Sesc Paulo Autran (Taguatinga Norte). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre



MODA
O estilo que ultrapassou 
a fronteira coreana e 
ganhou o mundo

BELEZA
Com a flexibilização 
das máscaras, é hora 
de o batom brilhar

A diretora de Redação 
do Correio, Ana Dubeux, 
compartilha a experiência 
transformadora de fazer 
o Caminho de Santiago. 
Um trajeto recheado de 
desapego, transformações 
e (re)descobertas

   Caminho para se

autoconhecer

 Ana Dubeux/CB/D.A Press
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Do editor
Há tempos escuto da nossa diretora 

de Redação, Ana Dubeux, o desejo de 
trilhar o Caminho de Santiago. A pan-
demia adiou o sonho. Uma leve contu-
são no tornozelo poucos dias antes do 
embarque quase pôs tudo abaixo. Mas, 
com determinação e foco, ela se pre-
parou, superou todas as barreiras e, ao 
lado das amigas Marta Maria Costa e 
Carlinda Maria Oliveira, seguiu o rumo 
de Compostela. Na nossa reportagem 
de capa, ela conta como tem sido essa 
jornada de autoconhecimento, desape-
go e descobertas. Compartilha as histó-
rias fascinantes de peregrinos que tem 
encontrado pela estrada e deixa todos 
nós com aquele gostinho de seguir o 
mesmo trajeto. E mais: por que os 
móveis arredondados tornaram-se os 
queridinhos da decoração, a facilidade 
do uso de aplicativos para os tutores e 
o reality que mostra o dia a dia de pes-
soas com síndrome de Down.

Bom domingo e boa leitura!

Sibele Negromonte

No www.correiobraziliense.com.br

04 Moda
Como aderir ao k-style, que 
ultrapassou as fronteiras coreanas 
e conquistou o mundo.

08 Beleza
Com o fim da obrigatoriedade das 
máscaras, os lábios voltam a ser 
protagonistas das makes.

14 Fitness & Nutrição
Emagrecer a qualquer custo em busca 
de um objetivo com data marcada? 
Veja os riscos de tal prática.

18 Saúde
Com a explosão de casos de dengue, 
o uso de repelentes torna-se uma 
importante arma. Saiba como 
aplicá-lo corretamente.

20 Casa
Tendência na decoração, móveis 
arredondados levam modernidade 
e leveza ao lar.

22 Bichos
Como a tecnologia pode se tornar um 
importante aliado para os tutores e 
seus animais de estimação.

24 TV+
Confira as esperadas estreias e as 
novas temporadas, esta semana, 
nos canais de streaming.

28 Cidade nossa
Paulo Pestana reflete como o Brasil 
se tornou o país dos pitaqueiros.

30 Crônica
Maria Paula fala sobre a emoção 
que tem sido reviver os anos 1980 
com os shows no CCBB.
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sModa

Débora Cross 
com conjunto de 

alfaiataria reformado. 
Originalemente, era um 

blazer e uma calça

Arquivo pessoal



Dos clipes de k-pop às vitrines 
de lojas brasileiras, os looks 
inspirados na moda coreana 
caem no gosto da geração Z

N
a moda, na gastronomia, na músi-
ca, nas telas, nas leituras… A cul-
tura coreana está em todo lugar 
e tem conquistado, nos últimos 

anos, inúmeros adeptos pelo mundo. Muito 
dessa popularidade se deve à influência do 
k-pop e dos k-dramas, séries de TV produ-
zidas no país e veiculadas em serviços de 
streaming. As redes sociais, em especial o 
Tik Tok, não ficam para trás e trazem consi-
go tutoriais de coreografias, maquiagens e 
composição de looks.

A espetacularização do gênero musical 
é intrínseca ao olhar mais voltado para a 
moda coreana. Mas nem sempre foi assim. 
Nos anos 1990, a estética não chamou 
tanto a atenção, porém, ao perceberem 
que os artistas poderiam ter espaço como 
ídolos, as empresas começaram um inves-
timento significativo no segmento, segundo 
Caroline Lardoza, historiadora da moda, 
social media especialista em varejo e pro-
dutora de conteúdo no perfil @carollardoza.

“Há um interesse comercial capitalis-
ta dessas grandes empresas ocidentais em 
aderir à moda sul coreana, pois percebem o 
poder na venda das peças, a inspiração que 
são para outros criadores e a conexão com 
seu público, que gera muitas demandas com 
alta procura para o mercado da moda”, 
explica. Marcas de alta costura, inclusive, 
já perceberam a potência do estilo e fazem 
parcerias de modo a trazer essas referências 
para suas coleções e atrair um novo público.

Para a designer Débora Cross, por exem-
plo, essa conexão com a Coreia se intensi-
ficou em um intercâmbio, no qual passou 
um ano no país asiático. A adaptação foi 
rápida e o encantamento com as desco-
bertas, frequente, como com a equilibrada 
combinação do antigo e do moderno — 
na arquitetura, com edifícios e muralhas; 
na culinária, com pratos típicos e refeições 
importadas de outros países; e, claro, na 
moda, em que estilistas criam looks artísti-
cos usando versões modernizadas do han-
bok, tradicional roupa coreana.

POR LETÍCIA MOUHAMAD*

Para eles: alfaitaria e cascos oversized

R
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interest

Entre as particularidades do k-style, a 
jovem cita as composições mais básicas, 
com cortes de alfaiataria e sobreposições 
com blazers, jaquetas, coletes ou suéteres. 
Preto, cinza e marrom são cores presentes 
em todas as estações. E, por falar nessas 
temporadas, vale mencionar a primavera, 
na qual é comum a prevalência de roupas 
com tons pastéis, estampas floridas e peças 
com babados e laços.

“Pessoas mais jovens, entretanto, podem 
apresentar um estilo em que é possível obser-
var a maior influência da música e da dança, 
em especial do hip hop. A cor preta preva-
lece, as calças são mais largas e as corren-
tes, acessórios constantes”, detalha. Débora 
lembra, ainda, que as tendências costumam 
se espalhar com rapidez, mas traz a ressalva 
de que o estilo pode se mostrar de diferentes 
maneiras a depender do bairro. Por exemplo, 
Gangnam, localidade com muitos prédios 
empresariais, exibe looks mais discretos; na 
contramão de Hongdae, que abriga estudan-
tes e artistas, onde é possível ver peças mais 
ousadas, inspiradas em artistas de k-pop.

Conhecer mais a cultura coreana e con-
sumir desse gênero musical influenciou dire-
tamente o estilo pessoal da designer. Hoje, 
ela se sente mais confortável para arriscar 
em suas produções e aprendeu a aprovei-
tar melhor as peças básicas, estilizando-as. 
Calças de alfaiataria, blazer e coletes não 
faltam no seu closet, já que são coringas, 
tanto na hora de compor um look formal 
quanto um casual. O desejo é incorporar, 
gradualmente, saias e vestidos longos, além 
de itens inspirados nas vestimentas de palco 
de artistas de k-pop, relacionados à estética 
“teachwear” — calças cargo, colete utilitá-
rio, coturno, “harness” e correntes.

As inspirações ficam por conta dos looks 
de k-dramas e das roupas que artistas e 
celebridades coreanas utilizam no cotidiano, 
como das cantoras Hyuna, Hwasa e Joy. O 
Seoul Fashion Week e a marca Stylenanda 
também têm peso na hora das escolhas. 
“Quando encontro alguma peça que gosto 
em clipes, analiso quais elementos foram 
usados e estilizados e tento reproduzir com 
o que já tenho no meu guarda-roupa. 
Posso, por exemplo, transformar um blazer 
em cropped”, conta. Sua segunda opção 
está em brechós ou na costura das compo-
sições mais desejadas.

*Estagiária sob a supervisão  
de Sibele Negromonte 

Quer se inspirar no estilo e não sabe por onde 

começar? Confira as dicas de Caroline Lardoza:

•	Valorize a sobreposição das cores e os 

elementos gráficos, que dialogam com a estética 

mais divertida e fora de padrões de gênero;

•	Opte por peças do streetwear;

•	Considere usar saias plissadas, estampas 

xadrez, cores neon, coletes de tricô e 

camisetas com mensagens relacionadas  

à cultura coreana;

•	Vestidos com corte e mais fluidos abaixo da 

cintura podem ser uma escolha para quem 

deseja delicadeza, mas não quer perder  

a liberdade dos movimentos;

•	Dê preferências a acessórios criativos,  

como chapéus floridos, buckets hats,  

bolsas coloridas e meias longas;

•	Moletons, camisas oversized, minissaias,  

botas e tons pastéis estão em alta  

e podem ser uma alternativa.

NO SEU GUARDA-ROUPA
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A publicitária e criadora de conteúdo Luíza 
Akemi concorda com a estilista Débora Cross 
quando o assunto é diferentes formas de se inspi-
rar no k-style. Tal constatação se deu durante seu 
intercâmbio ao país, no qual passou a comparti-
lhar com seus seguidores todo tipo de assunto que 
envolvia a Coreia e a Ásia, em especial, sobre 
moda. Para ela, apesar da diversidade de subcul-
turas, os estilos elegante-minimalista e streetwear-
tendência são os mais adotados pelos jovens.

O primeiro, mais popular nas ruas das cida-
des, é caracterizado pelo uso de peças modestas, 
que não mostram tanto decote, cores neutras ou 
pastéis, roupas de alfaiataria e sem muitas estam-
pas além dos florais. As mulheres costumam usar 
vestidos e saias com tecidos leves, longos ou cur-
tos, mas normalmente com mangas e em cores 
suaves. O blazer — sempre ele — é utilizado em 
peso no dia a dia, misturado a uma camiseta 
mais casual e a um tênis branco. “A chave desse 
look é parecer clean e arrumado”, resume.

O segundo, comum em produções de 
k-pop, conta com cores neon, jaquetas over-
sized, coturno, camisetas com estampas grá-
ficas e acessórios “pesados”, como colares 
choker, cinta-liga de couro, cintos de tecido e 
bucket hats. Já as silhuetas tendem a ser mais 
retas, sem marcar o corpo. Muitos itens que 
são tendência mundial, inclusive, podem ser 
encontrados em lojas de Hongdae por preços 
acessíveis, segundo a jovem.

Por estar em um processo de mudança de 
estilo, atualizando-o para uma versão mais 
adulta, Luíza se identifica com o modelo ele-
gante-minimalista, com seus tecidos grossos 
e peças de alfaiataria. Gosta muito, também, 
de peças em preto e branco, que mantêm um 
contraste com sua pele. Sobre as inspirações, 
a criadora de conteúdo aprecia os looks coti-
dianos das celebridades, entre elas, as inte-
grantes do grupo Blackpink.

“Quanto mais eu amadureço meu estilo, 
menos me identifico com as roupas de palco. 
Uma ótima dica para quem gosta do k-style que 
diverge um pouco do street é seguir blogueiras 
coreanas, tanto no Instagram quanto no Tik Tok. 
Elas normalmente mostram o que está em alta 
na Coreia no estilo que você realmente gosta. 
O Pinterest também salva vidas”, sugere.

Qual o seu estilo?

Moda Em busca do look ideal

O processo de emagrecimento foi o pontapé 
para o estudante de letras João Eduardo Guimarães 
“reconstruir” seu guarda-roupa — como perdeu em 
torno de 30kg, poucas roupas serviam adequada-
mente. Esse período coincidiu com a decisão de se 
firmar em estilos específicos, já que sempre gostou 
muito de moda. Assim, passou a se permitir usar 
mais alfaiataria, por exemplo, além de peças ins-
piradas no light academia, que conta com roupas 
mais clássicas, semelhante ao k-style.

Manter o estilo, entretanto, esbarra em alguns 
empecilhos, como o clima quente, que dificulta a 
utilização de casacos pesados por muito tempo, 
e a busca por peças nesse modelo em lojas bra-
sileiras. Tal questão corrobora para a crítica do 
estudante sobre a falta de um mercado de moda 
masculina mais aberto a determinadas peças, com 
uma pegada retrô, por exemplo, bastante procu-
rada em brechós. “As marcas, principalmente as 
mais acessíveis, precisam expandir suas possibili-
dades. Percebo que certas lojas de departamento 
estão há tempos reproduzindo os mesmos mode-
los de looks, sem novidades que sejam atraentes 
ao público, além de as roupas serem muito pare-
cidas, como uniformes”, ressalta.

Peças diferentes, com estilos ecléticos, tendem a 
fazer parte de grifes, o que as tornam caras e ina-
cessíveis, conforme pontua o jovem. Como exceção, 
sugere a marca Dendezeiro que, mesmo tendo pre-
ços mais altos que as lojas de departamento, investe 
em roupas agênero e tem modelos mais interessan-
tes. Fora isso, restam os brechós e as fast fashions, 
a exemplo da Shein, onde consegue encontrar ves-
timentas que se identifica. No que tange a influên-
cia da moda asiática, há, para ele, clara referência 
a gigantes como a Nike, além de um apreço por 
looks básicos, mas nem por isso deselegantes.

“É um básico bem-feito, com alfaiatarias que 
modelam o corpo, marcam a cintura e trazem um 
ar de sofisticação, mais clean. Esses aspectos eu 
certamente incluiria no meu guarda-roupa”, des-
taca. Ao mesmo tempo, o estudante avalia que o 
costume exagerado de seguir tendências e vestir as 
“peças do momento”, no k-style, suprimem parte 
da individualidade, uniformizando seus usuários. 
“Vestir-se do que está na moda e sentir-se bem é 
incrível, agora, optar por determinadas roupas por 
pressão do consumismo é incentivar um mercado 
que, por vezes, é bastante desigual”, finaliza.

Vale lembrar que, ao importar peças de países 
asiáticos, é imprescindível estar atenta às medi-
das, já que o biotipo de lá é diferente do encon-
trado no Brasil. O segredo está, portanto, em 
fazer uma crítica pessoal sobre o próprio estilo, 
compreendendo o que pode ou não ser interes-
sante para sua composição. Experimente e descu-
bra o que melhor se adequa à sua personalidade

Luíza Akemi cria conteúdos nas redes sociais 
sobre a cultura, beleza e estilo de vida

Reprodução/Luíza Akemi/Instagram



Quando a consultora de 
imagem e estilo Keli Freire 
percebeu que faltava mais 
conteúdos sobre moda coreana, 
em especial a dos doramas (séries 
asiáticas) na internet, lá em 2018, 
decidiu criar o próprio perfil no 
Instagram para compartilhar essas 
dicas, o @modadosdoramas. 
“Eu me surpreendi com a 
aceitação. As ‘dorameiras’ me 
enviam mensagens diariamente, 
pedindo pra encontrar looks de 
personagens em sites de compras 
e amam os vídeos que faço 
falando sobre o estilo dos ídolos 
do k-pop”, conta.

Os garimpos, em busca de 
peças semelhantes, são rotina 
para ela, que considera a 
moda coreana inspiradora e 
diversificada. Seu estilo é uma 
mistura de modelagens mais 
amplas, vestimentas overzised; 
combinação de roupas românticas 
com aquelas mais street. Ademais, 
o fato de as meninas coreanas, em 
sua maioria, usarem peças que 
não mostram muito o corpo, mas, 
ainda assim, conseguirem passa 
certa sensualidade lhe encanta.  
“É uma aula de como ser sexy sem 
ser vulgar”, brinca. “Fico muito 
feliz em ver o quanto esse estilo 
está se propagando no Brasil.”

DOS DORAMAS PARA VOCÊ.

Reprodução/Moda dos Doramas/Instagram

João Eduardo sente falta de peças masculinas 
com diferentes referências de estilos no Brasil

Arquivo pessoal

CURSO DE FORMAÇÃO EM

CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE CLÍNICA,
GRUPO DE ESTUDOS E PSICOTERAPIA

Opte pela melhor forma:
Presencial ou On-line

ASA SUL E
TAGUATINGA

CURSO DE FOR ÃO EM
PSICANÁLISE
CLÍNICA

Presencial ou On line
61 3047-3677 / 996578-6062 www.institutokalile.com
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A flexibilização do uso de máscaras devolve o foco para 
a boca. A Revista mostra cores e texturas que estão em 
alta e como proteger os lábios dos dias secos e frios

O 
batom é um clássico da beleza. 
Existem cores, efeitos e fórmulas 
para todos os gostos e ocasiões. E se 
durante a pandemia ele ficou escon-

didinho, com função reduzida, agora, retorna 
para dar vida aos lábios, que ganham atenção 
novamente. Um convite a experimentar, nem que 
seja aquele tom “cor de boca”. O mood da tem-
porada é ousado, com carinha saudável e toque 
retrô. A gente te mostra!

“Junto à pele bem iluminada e aos delineados 
clássicos e gráficos, o toque glossy e as cores 
fortes estão com tudo”, indica Suzana Galante, 
maquiadora no salão ONE|SP. O gloss (re)vive 
seu auge e fica interessante se usado no centro 
da boca. Assim, traz um frescor a mais às produ-
ções de outono/inverno.

Além do brilho labial, o destaque vai mesmo 
para as cores em tons fechados, como marsala, 
fúcsia ou nude sóbrio. Muito dessa tendência 
encontra referência nos lábios bem marcados 
dos anos 1990. Nas últimas semanas de moda 
de Milão e Paris, eles deram as caras em visuais 
intensos e marcantes.

E se tem um coringa na nécessaire, esse é 
o lápis de boca. Com ele, é possível fazer o 
contorno da boca (use corretivo para deixá-lo 
limpo), criar uma base e fazer o look durar mais. 
Segundo Suzana, isso impede o batom de escor-
rer ou borrar. “Outra vantagem dessa técnica é 
que dá para criar a impressão de lábios maiores 
ou menores, por causa do próprio contorno cria-
do, como fazem várias artistas nos red carpets”, 
acrescenta. E dependendo da textura do lápis, 
ele substitui o próprio batom. Basta usá-lo para 
preencher completamente os lábios.

A esteticista Clarissa Dias ressalta a impor-
tância de escolher um batom de qualidade, cuja 
formulação não represente risco à saúde. Afinal, 
o produto está bem próximo da cavidade bucal. 
E um bom batom pode ser usado todos os dias. 
“Não faz mal! Sabemos que eles deixam a boca 
mais bonita, saudável e atraente!”

A chegada do frio, no entanto, torna 
os lábios mais propensos a ressecamento, 
rachaduras, fissuras e sensibilidade. É preciso 
um cuidado a mais. Nem só pela estética, 
mas também por proteção e saúde, como 
prevenção de câncer labial. Clarissa lembra 
que essa é uma necessidade para homens 
e mulheres, que devem usar hidratantes e 
balms e buscar esfoliar os lábios.

Ela observa que, nesta estação, cresce a busca 
pelo Hydra Gloss Lips. O procedimento é uma 
alternativa eficaz e prolongada de recuperação, 
regeneração e hidratação profunda dos lábios. 
“É um queridinho entre os clientes, pois, além de 
tratar na clínica, o paciente recebe um gloss de 
ácido hialurônico para manutenção em casa.”

POR GIOVANNA FISCHBORN

Lá
bio

s à
 m

ost
ra

Beleza

Balm labial 
preenchedor 

sem cor Make B. 
Hyaluronic, de o 

Boticário (R$ 65,90)

Menos máscaras e mais sorrisos. Nesta fase de adaptação, 
a vez é dos tons intensos, brilho e efeito glossy nos lábios

Lip tint 
 Boca Rosa 
(R$ 39,90)

Lápis labial na 
cor Burgundy, da 

Mac Cosmetics 
(R$ 99)

Batom líquido matte 
RK by KISS NY na 
cor Aged Rose (preço 
sugerido de R$ 16,80)

Máscara Magic 
Lip Mask, da 

KISS New York 
Professional 

(R$ 13,19)

Gloss Fran 
Glossip Girl, de 
Franciny Ehlke 
(R$ 31,90)



Gloss labial Fenty Gloss 
Bomb, da Fenty Beauty 
(à venda na Sephora, R$ 125)

• Não passe a língua nos lábios. “Sei que é 

instintivo, pois você sente um alívio momentâneo, 

mas a saliva tem o pH mais ácido e deixa os 

lábios como se estivessem assados.”

• Hidrate os lábios com hidratante labial ou 

balm. Existem opções cicatrizantes 

e com proteção UV.

• Faça esfoliação de uma a duas vezes por 

semana. Mas sempre com delicadeza para não 

causar fi ssuras.

• Nem todos os batons têm benefícios de hidratação 

e proteção. De preferência, hidrate bem os lábios 

com algum balm antes de aplicá-los.

• Use regeneradores, como Cicaplast lábios 

ou Bepantol, que podem ser encontrados 

em farmácias. São excelentes para usar 

ao longo do dia.

• Beba muita água! Para saber a quantidade 

mínima que deve ingerir, basta calcular o seu 

peso corporal por 35ml de água, exemplo: 70kg 

x 35ml = 2,450 litros.

Fonte: Clarissa Dias, esteticista

CUIDADOS COM A BOCA 

(PRINCIPALMENTE NO FRIO!)

Gloss labial 
hipoalergênico 
na cor Laço 
de Fita, da 
Estrela Beauty, 
marca do grupo 
Brinquedos 
Estrela (R$ 32)

Batom 
líquido 
matte na 
cor Mary Jo 
K, da Kylie 
Cosmetics, 
de Kylie 
Jenner (à 
venda na 
Sephora, 
R$ 159)

Além de uma grande e linda 
variedade de tons, Carolina 

Herrera vem apresentando os 
batons numa case personalizada 

que é também chaveiro ou 
pingente. Um luxo a mais!
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Os objetivos podem ser diferentes,  
mas o sentimento é o mesmo: uma  
graça compartilhada. No trajeto até 
Compostela, peregrinos vivem momentos 
de autoconhecimento, desapego, 
renascimento e reencontro consigo mesmos 

O 
Caminho de Santiago não é apenas 
um caminho. Há percursos diferen-
tes para se chegar a Santiago de 
Compostela. Há também intenções, 

objetivos, motivos diferentes para vencer quase 
uma meia maratona por dia sem ser atleta. Mas, 
ao final, a conquista é um sentimento comparti-
lhado: o de uma graça alcançada.

Santiago de Compostela é a capital da região 
da Galícia, no noroeste da Espanha, ponto final 
das rotas de peregrinos que saem de lugares 
diferentes para chegar ao local do suposto 
sepultamento do apóstolo São Tiago, cujos res-
tos mortais — dizem — estão na Catedral de 
Santiago de Compostela.

Embarquei rumo a Santiago de Compostela 
há muitos anos, quando, numa outra viagem, 
uma peregrinação na Itália, prometi a mim 
mesma que faria o caminho. Foi daquelas car-
tas de intenções que mantemos guardadas para 
quando o coração achar que é o momento de 
abrir. O plano seguiu comigo e o chamado foi 
ficando mais forte ano a ano. A pandemia foi 
traiçoeira e adiou meus planos. Não só os meus.

A empresária baiana e socióloga Maria Carmem 
Oliveira Gomes, de 62 anos, também deveria ter 
vindo em 2020 e não embarcou por conta do coro-
navírus. Agora, está por aqui: “A pandemia inter-
rompeu nossos sonhos. Mas era um encontro ina-
diável comigo e não poderia faltar”, diz.

Também não pude faltar. No dia 9 de maio, 
embarquei em Brasília com destino a Portugal, 
para fazer um dos trajetos mais conhecidos: 
o Caminho Português Central, que passa 
por Porto, Vilarinho, Barcelos, Ponte de Lima, 
Valença, Tui, Pontevedra y Padrón. São mais de 
240km de jornada até Santiago.

Utilizado desde a Idade Média, é o segun-
do caminho em número de peregrinos, apenas 
superado pelo Caminho Francês. Um peregrino 
goiano chamado Tom Jorge, que encontrei pelas 
estradas, chama este de caminho “Nutella”, por 

POR ANA DUBEUX

     O que se aprende no 
Caminho de Santiago

Especial

Fotos: Ana Dubeux/CB/D.A Press

ser, teoricamente, mais fácil que os demais.
Aos 51 anos, funcionário do Judiciário e pai 

de uma filha, ele faz o trajeto com os amigos 
Onofre, também de Goiânia, e Hugo, de São 
Paulo. Antes dessa rota, Tom já fez o caminho 
“raiz”, mais procurado e também difícil, em 
2018, quando seu casamento teve um ponto 
final. É o percurso de Saint Pied de Port, na 
França, até Compostela. 

Há ainda o Caminho da Costa, que também 

parte de Portugal, além de muitos outros trajetos 
do caminho, considerado Patrimônio Cultural 
da Humanidade. Peregrinos de todo o mundo 
fazem as rotas, seja a pé, de bicicleta ou a cava-
lo. Na verdade, a grande graça é cada um ven-
cer o percurso (com variações, a depender da 
escolha) da forma como quiser — no seu tempo.

Independentemente da rota e do meio, todas 
levam a Santiago e todas guardam consigo a 
experiência de vencer longas distâncias — as 
físicas e as imaginárias. Um desejo de autoco-
nhecimento e talvez de expurgo dos pesos acu-

Maria Carmen avisou 
ao marido e às filhas 

que faria o Caminho de 
Santiago e seguiu sozinha 

para a sonhada jornada



Ana Dubeux, Marta Costa e Carlinda Oliveira: encontros e descobertas pelo caminho

 Jessica com a mãe e avó: planos pós-pandemia

Até Santiago de Compostela são mais de 220km

Tom Jorge (à esquerda) faz o caminho pela 2ª vez      

Setas da vida

•	As	setas	amarelas	criadas	por	um	padre	
para	orientar	os	peregrinos	talvez	seja	o	
símbolo	mais	marcante	e	autêntico	do	
caminho.	Pintadas	em	muros,	postes,	
bancos,	árvores,	bancos	e	janelas,	elas	
servem	não	apenas	para	indicar	o	rumo	
certo.	Passam	uma	ideia	de	sequência	de	
vida,	de	novo	ciclo,	de	persistência	em	
momentos	de	cansaço.	Faz-me	lembrar	um	
daqueles	jogos	de	videogame	na	busca	
incessante	por	vidas.	Criada	pelo	padre		
d’O	Cebreiro,	as	setas	são	o	ícone	internacional	
e	estão	estampadas	em	camisetas,	cadernos,	
meias,	figurinhas	de	internet.

A Vieira (ou concha)

•	O	mais	antigo	e	importante	simbolo	
é	a	concha.	Existem	muitas	lendas	e	
explicações	que	dão	significado	a	ela.	
Muitos	peregrinos	já	começam	com	a	
concha	pendurada	na	mochila,	como	um	
trunfo,	uma	espécie	de	distintivo	que	o	
identificam	como	parte	de	uma	confraria.	
A	ela	é	atribuída	razões	de	ordem	prática,	
simbólica	e	metafórica.	Dizem	que,	na 
Idade	Média,	elas	eram	utilizadas	para	
tomar	água	nas	fontes	do	Caminho	e	
como	“prato”	no	momento	das	refeições.	
Além	disso,	naquela	época,	não	existia	
Compostela,	por	isso	os	peregrinos	
levavam	uma	concha	pra	casa	e,	assim,	
comprovavam	que	tinham	chegado	até	o	
túmulo	do	apóstolo.

Compostela

•	Diploma	máximo	para	aqueles	que	
percorrem	o	caminho	e	preenchem	o	
passaporte,	carimbados	a	posto	vencido:	
passagens	por	hotéis,	cafés	e	outros	
estabelecimentos.

OS SÍMBOLOS

mulados	ao	 longo	da	vida,	combinado	a	um	
certo	ímpeto	pela	aventura:	esse	é	o	convite.
É	preciso,	sim,	um	pouco	de	coragem	também	

para	vencer	tantos	quilômetros,	cansaço,	intem-
péries,	medos.	Quando	começo	a	escrever	essas	
linhas	para	compartilhar	um	pouco	da	minha	tra-
vessia,	acabo	de	passar	a	fronteira	entre	Portugal	
e	Espanha.	A	Galícia	nos	recebeu	com	uma	bela	
tarde	de	sol,	depois	de	dois	dias	intensos	de	chu-
vas,	inclusive	na	subida	da	montanha	Las	Brujas,	
área	temida	pelos	peregrinos	“Nutella”	feito	eu.
Las	Brujas	é	deslumbrante	e	de	difícil	aces-

so,	com	grau	de	dificuldade	1	pelo	site	Gronze,	
espécie	de	oráculo	virtual	para	os	que	desejam	
se	aventurar	na	travessia.	Se	você	a	vence	ileso,	
já	se	sente	um	pouco	mais	confiante	para	cum-
prir	o	resto	da	caminhada.

Linguagem universal
Ponchos	molhados,	chão	escorregadio	em	

diversos	trechos,	média	diária	de	21km.	A	cada	
passo,	uma	experiência	diferente,	que	pode	ser	
sentida	no	corpo	e	na	alma.	Aqui	e	ali,	peregri-
nos	trocam	histórias,	sensações,	impressões	e	há	
disposição	para	ajuda	mútua.	Numa	língua	uni-
versal,	todos	se	saúdam	com	a	expressão	“bom	
caminho”	ou	“bueno	caminho”.
A	 receptividade	 do	 povo	 dos	 albergues,	

hotéis,	restaurantes,	bares,	 trabalhadores	rurais	
se	estende	para	moradores	das	 regiões,	que	
falam	com	a	alegria	“bom	caminho”	para	os	
peregrinos.	A	jovem	Jessica,	de	21	anos,	a	avó	e	
a	mãe	decidiram	se	juntar	para	abrir	um	café	na	
aprazível	Vilarinho.	“A	gente	pensou	em	esperar	
um	pouco	para	abrir	o	negócio,	mas	não	podía-
mos	esperar	a	primavera.	Que	seja	próspero	
nosso	lugar	de	acolhimento.”
Por	sinal,	a	palavra	acolhimento	se	aplica	bem	

a	português	e	espanhol.	Todos	os	que	fazem	ou	
trabalham	no	caminho	se	sentem	de	fato	acolhi-
dos.	E	a	primavera	mostra	sua	graça	pelo	trajeto.	
Se	o	colorido	e	o	deslumbre	da	estação	abre	por-
tas	e	risos	na	Europa,	no	caminho,	ela	escancara.
A	variedade	de	flores,	a	diversidade	da	vege-

tação	transformam	este	período	no	momento	
ideal	da	escolha	de	10	em	cada	nove	peregri-
nos.	Pegamos,	eu	e	as	amigas	que	me	acom-
panham,	Marta	Maria	Costa	e	Carlinda	Maria	
Oliveira,	os	10%	de	chuva	que	cai	na	Galícia	
em	maio,	mas	 isso	é	acerto	do	destino	para	
quem	tem	pinimba	com	chuva	e	precisava	se	
libertar	disso.	Ou	seja:	a	 intensa	chuva	desta	
semana	foi	um	batismo	dos	céus	para	mim.
Se	não	há	tempo	ruim,	também	não	há	idade	

ruim	para	encarar	o	trajeto	até	Santiago,	como	
também	não	há	para	se	fazer	nenhuma	viagem	
interior.	Por	aqui,	se	vê	muitos	jovens	de	mais	25	
anos	e	a	maioria	acima	de	40	anos.	Muitos	ido-
sos	com	mais	de	70,	dotados	de	corpos	e	disposi-
ção	melhores	do	que	nós	e	do	que	muitos	jovens.
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Maria Carmem Oliveira Gomes, a baiana de 
Juazeiro que citei lá no início da reportagem, 
tem 62 anos. Diz que marcou um encontro con-
sigo mesma e precisava honrar seu compromis-
so. Tem marido e dois filhos. O marido disse: 
“Não seria melhor gastar esse dinheiro tomando 
vinho verde em Lisboa? Ela disse: ‘O caminho é 
meu. O erro será meu também’” (veja vídeo).

Veio sozinha. Ela fala todos os dias com as 
duas irmãs, que tiram onda com o fato de Maria 
Carmem está indo todo dia à missa: “Aqui tu 
nunca ía, que milagre é esse?” E ela responde: 
“No caminho, as coisas ganham uma simbolo-
gia maior. Os sinos das igrejas dobram como se 
anunciassem nossa chegada”, justifica.

Isolada na pandemia, assistindo a séries e 
mais séries, diz que “agora veio ouvir sua própria 
voz”. Já tinha experimentado Machu Pichu e tem, 
nos planos, o Deserto do Atacama como próxi-
ma escala com destino ao autoconhecimento.

Aos poucos, ela vai traçando um paralelo 
do caminho com a própria vida. “No começo, 
eu vinha caminhando e tinha muito sentimento. 
Depois, ficou registrada para mim a palavra ‘auto-
cuidado’, como precisamos ser cuidado conosco.”

Subindo a ladeira de Las Brujas, Maria Carmen 
pensava em autoperdão. “O caminho é todo 
metafórico. Tudo é transitório e atemporal. O 
caminho muda o tempo todo. E você precisa 
saber que é um ser humano em mudança. A pala-
vra flexibilidade vem e é necessária para quem 
deseja ser mais espiritualizado, se tornar um ser de 
luz, administrar as próprias sombras, mas ser luz. 
Isso é o que o caminho está me trazendo”, relata.

Há um outro exercício no caminho: o desa-
pego. Sobre ele, a baiana se lembra que perdeu 

Uma 
metáfora 
da vida

Fotos: Ana Dubeux/CB/ D.A Press

Especial

uma das sandálias japonesas (Havaianas) numa 
ponte em Vilarinho e largou a outra na estrada. 
Não foi uma decisão fácil: “Nunca fiquei sem 
sandálias na vida. Podia faltar tudo em viagens, 
menos meu par de japonesa”.

Com o passar dos dias, ela foi abandonando 
as calcinhas usadas. A mochila ficou do tamanho 
exato do que pretendia carregar. Ela tem um jeito 
próprio de vivenciar as experiências de Santiago: 
faz reflexões diárias e define dois temas para aná-
lises mais profundas, como autoperdão e autorre-
conhecimento: “A gente precisa reforçar nossa luz”.

Sozinhos ou em grupos

Os peregrinos que viajam sozinhos ou em 
grupo atestam que os percursos são seguros e 
muito sossegados. “Aqui, como no Caminho 
Francês, não há motivo para medo”, garante 
Hugo Prado. Andasse muitos quilômetros sem 
avistar ninguém. João Mário, 53 anos, viu tanto 
homens quanto mulheres sozinhos nas rotas, nos 
albergues e nos cafés. Depois da primeira semana 

no Caminho, a ciclista Tatiana Lira se sente segura 
para encarar a próxima viagem a pé e sem as sete 
amigas, que vieram do Porto a Compostela de 
bicicleta. “Vou convencer a minha mãe a vir sozi-
nha também”. Ela acha que aos 70 não tem mais 
fôlego. Eu garanto que ela vai conseguir.

O exercício do desapego

Em direção à luz, eu, Marta e Carlinda tam-
bém vamos ficando mais leves. Sabíamos o que 
levar depois de lermos até a exaustão sobre o 
Caminho, mas erramos, mesmo trazendo pouca 
roupa — quatro camisetas, três calças de cami-
nhada, uma bota e uma papete, além de capa/
poncho para chuva, meias e um casaco.

Mesmo com pouco, descobrimos aqui que a 
mochila estava cheia demais para carregar. No 
meio do caminho, fomos largando o que não era 
primordial e ficamos com o essencial. E, por fim, 
em função da chuva e de vontade, utilizamos, 
em alguns trechos, o transporte de mochila.

É libertador não levar pesos ou descobrir o 
que pesa literalmente nas suas coisas, o que 
deve ser deixado para trás. Não há melhor lugar 

Os amigos Cristina e Francisco, 
ela suíça e ele uruguaio,  
fazem o caminho juntos



 Casal enfrenta a trajetória com o bebê

Estábulo Valinhas: ritual antigo para celebrar a vida

De bike ou a pé: todos os caminhos levam a Santiago

Devemos selecionar o material 

essencial e com o mínimo peso 

possível e lembrar que, para todos 

os acessórios, encontraremos lojas 

e farmácias pelo caminho.

Essencial

•	Mochila:	entre	30	e	45	litros	de	

capacidade,	anatômica	e		

ajustável	em	altura.

•	Saco	de	dormir:	ultraleve	e	

compacto;	essencial	se	vamos	

dormir	em	albergues.

•	Cantina:	a	típica	garrafa	de	

montanha,	ou	uma	garrafa		

de	plástico	rígido	de	pelo		

menos	um	litro.

•	Bastões	ou	cajado:	para	marcar	o	

ritmo	e	ter	mais	um	ponto	de	apoio	

nos	altos	e	baixos.

•	Calçados:	calçado	de	caminhada	

de	cano	baixo	ou	médio,	o	mais	

leve,	confortável	e	adaptado.	Para	

tomar	banho	e	caminhar:	chinelos,	

crocs	ou	similares,	confortáveis	e	de	

secagem	rápida.

•	Roupas:	camisetas;	uma	ou	duas	

camisas	técnicas	para	caminhadas	

(no	verão,	uma	pode	ser	suficiente).	

Outra	camiseta,	camisa	ou	

similar	para	descanso.	Calça:	

uma	para	caminhar	e	outra	para	

descansar;	longo,	curto	ou	modular,	

dependendo	do	tempo.

•	Roupa	íntima:	duas	mudas;	

confortável	para	evitar	atrito;		

roupa	interior	de	corrida		

é	uma	boa	opção.

•	Meias	sem	algodão.	dois	pares,		

três	no	máximo;	sem	costuras.

•	Chapéu	ou	boné	com	viseira:		

para	o	frio	e	o	vento.

•	Poncho	ou	capa	leve:	seja	verão,	

seja	inverno,	que	cubra	a	mochila,		

e	um	casaco	leve.

•	Chapéu	e	cachecol	ou	luvas	finas	

semelhantes.

•	Roupa	impermeável.

•	Guarda-chuva	(opcional):		

pequeno	e	leve.

Veja as informações completas no 

site: Gronze.com

ENXOVAL
e	tempo	do	que	o	Caminho	de	Santiago	para	
descobrir	o	que	você	precisa	carregar	nessa	vida.
O	caminho	até	Santiago	é	uma	longa	travessia	a	

vencer.	Você	convive	com	muitas	dores	e	sensações	
físicas	de	exaustão,	frio,	calor,	cansaço.	Mas	as	sur-
presas	são	inevitáveis	chegam	com	a	sensação	de	
recompensa.	Sim,	há	muito	prazer	envolvido.
Os	amigos	Cristina	e	Francisco	fazem	o	caminho	

conversando	animadamente.	Ela,	uma	suíça	de	72	
anos	e	ele,	um	uruguaio	de	76.	Ficamos	no	mesmo	
albergue	e	cruzamos	pelo	caminho	algumas	vezes.	
Ninguém	parecia	se	entender	melhor	do	que	eles.
Coincidência	ou	não,	a	maioria	dos	peregri-

nos	que	encontramos	pelo	caminho	estava	com	
a	viagem	represada	desde	a	pandemia.	Nós,	
minhas	amigas	e	eu,	 já	 tínhamos	comprado	
passagem,	reservado	alguns	hotéis	e	comprado	
alguns	itens	do	enxoval	(veja quadro).
Nunca	 havia	 feito	 a	 viagem	 antes,	 ape-

nas	sabia	que,	em	2021,	seria	o	Ano	Jubilar	
Compostelano	—	 também	 conhecido	 como	
Jubileu	ou	Ano	Santo.	Denomina-se	Ano	Santo	
Jubilar	Compostelano	ou	Ano	Santo	Jacobeu	
aquele	no	qual	o	dia	25	de	 julho	—	quando	
se	celebra	o	martírio	de	Santiago	Apóstolo	—	
acontece	em	um	domingo.
Isso	ocorre	com	a	regularidade	de	6,	5,	6	e	

11	anos	(exceto	quando	o	último	ano	do	século	
não	é	bissexto	e	pode	haver	intervalos	de	7	ou	
12	anos).	Deste	modo,	a	cada	século,	se	cele-
bram	14	Anos	Santos	Jacobeus.
Nesses	anos,	a	Igreja	Católica	concede	aos	

peregrinos	que	chegam	à	Catedral	de	Santiago	
de	Compostela,	na	Espanha	—	por	qualquer	
meio	e	desde	qualquer	lugar	—	as	mesmas	gra-
ças	espirituais	asseguradas	no	Jubileu	do	Ano	
Santo,	 tradição	da	Igreja	Católica,	que	ocorre	
regularmente	a	cada	25	anos.
A	 graça	 espiritual	 assegurada	 aos	 pere-

grinos	 que	 chegam	 à	 Catedral	 de	 Santiago	
de	 Compostela	 nos	 Anos	 Santos	 Jubilares	
Compostelanos	é	a	Indulgência	Plenária	—	ou	total	
—	o	que	significa,	em	um	sentido	amplo,	a	remis-
são	de	qualquer	penitência	anteriormente	imposta.	
O	Ano	Jubileu	seria	comemorado	em	2021	e	foi	
estendido	para	2022	em	razão	da	covid-19.
A	data	concede	uma	certa	aura	especial	ao	

Caminho.	Mas	é	fato	que,	em	qualquer	ocasião,	
essa	travessia	faz	por	nós	o	que	a	rotina	atribula-
da	do	dia	a	dia	não	faz.	Acredito	que	a	graça	de	
estar	consigo	é	alcançada	a	qualquer	momen-
to,	desde	que	a	gente	se	permita	fazer	e	viver	o	
Caminho	com	a	intensidade	que	ele	merece.
Enquanto	você	lê	esta	matéria,	ainda	temos	

um	bocadinho	de	chão	pela	frente.	Mas	o	peso	
que	 já	 ficou	para	trás	valeu	cada	passo.	Dou	
notícias	de	Compostela.

Aponte a tela 
do seu celular e 
assista ao vídeo 
com trechos 
do Caminho de 
Compostela
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Conversamos com especialistas 
sobre radicalismos e as etapas 
para um processo realmente 
saudável de perda de peso

P
ara o MET Gala deste ano, even-
to que arrecada fundos para o 
Metropolitan Museum of Art de 
Nova York, a empresária e modelo 

Kim Kardashian emagreceu 7kg em três 
semanas. O objetivo? Usar, no tapete 
vermelho, um vestido histórico que per-
tenceu a Marilyn Monroe. Entre as estra-
tégias, cortou carboidratos e açúcar. 
A dinâmica do “perca muito peso em 
poucos dias” e o fato de Kim admitir o 
esforço para entrar na roupa levantam 
questões sobre saúde mental e emagre-
cimento saudável. Afinal, já não havía-
mos superado esse discurso?

Métodos radicais que prometem 
mudanças rápidas tiveram seu auge. 
Durante muito tempo, a cultura da 
magreza naturalizou tais fórmulas. Ainda 
assim, parece não termos entendido o 
recado. “No caso de Kim, é provável que 
tenha feito uma privação calórica, o que, 
em excesso, pode trazer transtornos psi-
cológicos e desordem hormonal”, anali-
sa Lucas Americano, da TAI Crossfit.

Muitas pessoas que iniciam os 
treinos em uma academia espe-
ram melhorar a forma e até mesmo 
secar. Provavelmente, a maioria prefere 
que os resultados venham logo. Isso é 
natural. Mas Lucas observa, também, 
outro perfil: “Quem aparece com uma 
meta urgente — um casamento, uma 
festa, uma prova ou um exame — quer 
resolver o que deveria ter feito em seis 
meses em 30 dias, 15 dias ou, pasme, 
uma semana. E isso não é saudável”.

Lucas afirma que a fórmula do ema-
grecimento não tem mistério: é deficit 
calórico controlado. Ou seja, você come 
uma quantidade abaixo do que precisa, 
mas de maneira a manter as funções de 
performance — esse é um ponto impor-
tante. Só assim é possível se exercitar 
com qualidade. A indicação costuma ser 

POR GIOVANNA FISCHBORN
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O treinador  
de Kim,  

Don-A-Matrix, 
considerado o 

personal das 
celebridades, 

saiu em defesa 
da modelo, 

assegurando que 
o processo de 

perda de peso foi, 
sim, saudável



Arquivo pessoal

um combo de treino de força com treino 
de condicionamento (caminhada, nata-
ção, dança, corrida) para complementar 
o gasto de calorias do dia.

Provando que um corpo instável 
gera uma mente instável, a nutricionis-
ta Elissa Cunha atende pacientes que, 
guiados pelo discurso do milagre do 
emagrecimento, desenvolveram ansie-
dade generalizada, compulsão alimen-
tar, veem-se deprimidos, frustrados e 
estão sempre insatisfeitos com o pró-
prio corpo. “Embora a mídia busque 
representar vários biotipos, esse apelo 
ainda é pequeno frente o sucesso ven-
dido por pessoas com corpos de bone-
ca. Isso também leva a um movimento 
da indústria de vender produtos diet, 
light, sem açúcar, sem lactose ou glú-
ten, sem falar de drogas sem prescri-
ção médica e por aí vai”, explica.

Acontece que o corpo tende a reto-
mar o peso por achar que estava debi-
litado. “Entende como nosso organismo 
é perfeito? Ele vai querer recuperar esse 
período que achou que estava passan-
do fome”, detalha Elissa. Com falta de 
líquido e minerais, desequilíbrio típico 
do emagrecimento não saudável, vem 
o conhecido efeito sanfona, também 
chamado de efeito rebote: a tendência 
é não só recuperar os quilos perdidos, 
mas aumentar o peso depois.

Também por esse motivo, para um 
processo saudável, é recomendado 
acompanhamento profissional, com con-
trole dos níveis de açúcar no sangue, 
ingestão correta e suficiente de vitaminas 
e minerais e observação de quaisquer 
sintomas que pareçam estranhos.

Você veste a roupa

A estudante Yasmin Santos, 23 anos, 
sabe bem que esse é o melhor cami-
nho. Sem neura. Mesmo assim, ela, que 
está prestes a se casar, passou por uma 
situação incômoda durante os prepa-
rativos para o grande dia. Em uma das 
provas do vestido, mesmo com o ajus-
te pago e acertado, sugeriram que ela 
perdesse alguns quilinhos para a roupa 
não apertar na cintura. “Sabemos que é 
um comportamento comum entre noi-
vas, que ficam ainda mais ansiosas e 
preocupadas antes da cerimônia. Mas, 
no meu caso, se eu voltar lá e o vestido 

continuar me apertando, eles que lutem 
para dar um jeitinho”, diz.

Quando tinha 14 anos, Yasmin che-
gou a se sentir insatisfeita com o próprio 
corpo. Na época, conseguiu mudar com 
saúde. Hoje, tem uma ótima relação 
com seu físico, continua sem fazer dieta, 
mas come bem e de tudo. “Gosto de 
comer e continuo firme e forte na ativida-
de física. Ando para cima e para baixo 
de bicicleta, faço funcional três vezes por 
semana e por aí vai. Essa minha liber-
dade de comer o que eu quero acabo 
balanceando com exercício”, conta.

Boa relação

Psiquiatra do Instituto Meraki de 
Saúde Mental, Leonardo Rodrigues da 
Cruz lembra que emagrecer pode tra-
zer mais que benefícios estéticos. Estar 
em forma e saudável ajuda no contro-
le de doenças clínicas e emocionais. 
Entretanto, antes de se propor a uma 
mudança do tipo, ele sugere, além da 
reeducação alimentar e rotina de ativi-
dade física, que se faça o manejo de 
compulsões e pensamentos alterados — 
como baixa autoestima e distorção de 
autoimagem. Nesse ponto, a psicologia 
e a psiquiatria contribuem muito com a 
área nutricional e física.

“Muitas das vezes, o comportamento 
alimentar precisa ser trabalhado, veri-
ficando a presença de erros alimenta-
res, de compensações em momentos 
de maior estresse e de tentativas com 
dietas muito restritivas seguidas da 
quebra, que vem na forma de desistên-
cia ou descontrole”, explica. É que a 
comida pode ser um distrator fácil para 
esses conflitos, porque proporciona alí-
vio momentâneo sem que seja preciso 
lidar com a angústia real. Histórico de 
traumas, rejeição, abuso ou desmereci-
mento podem facilitar essa compulsão.

Outro aspecto relacionado é o cuida-
do com o sono, que influencia no êxito 
(ou não) da perda de peso ou manu-
tenção dele. “Assim, a melhor forma de 
manter o peso depois de emagrecer é 
fortalecer a motivação intrínseca, tra-
balhando a sensação de autoeficácia 
(capacidade de sentir que consegue lidar 
com desafios), fazer monitoramento pes-
soal e multiprofissional para, assim, con-
ter a autossabotagem”, orienta o médico

E qual a diferença no caso de atletas 

que secam rápido, como fisiculturistas 

ou lutadores? Lucas Americano, da TAI 

Crossfit, explica que eles emagrecem de 

uma vez só no pré-combate, de maneira 

controlada, por meio de um processo de 

desidratação até 48 horas da competição. 

O objetivo é ficar com a pele mais fina 

e com os músculos mais aparentes, no 

caso dos fisiculturistas. Para quem luta, 

a ideia costuma ser bater o peso de uma 

determinada categoria. Mas, acredite, 

mesmo eles sabem dos malefícios da 

prática. Por isso, costumam contar com um 

time preparado.

NO ESPORTE

Prestes a se casar, Yasmin decidiu não entrar na onda 
de comparação e radicalismos, comum entre noivas
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S
er mãe é o sonho de muitas 

mulheres. Mas a tarefa pode 

ser desafiadora e o amor 

incondicional traz responsa-

bilidades antes mesmo da gestação. 

O bem-estar da mãe está diretamente 

relacionado com o da criança e o cui-

dado com a saúde geral da mulher 

é indispensável. Para quem planeja 

engravidar, é importante realizar um 

balanço do histórico de saúde, com 

atenção personalizada e acompanha-

mento frequente. Para isso, exames 

de rotina — clínicos, laboratoriais e 

de imagem — são essenciais para 

saber como está o organismo da 

mulher e garantir uma gravidez sau-

dável. Esses cuidados devem conti-

nuar durante a gestação e seguir após 

o nascimento da criança. 

De início, para avaliar a saúde geral 

da futura mamãe, é indispensável 

uma consulta com um especialista em 

ginecologia. Nessa visita, são realiza-

dos exames clínicos de rotina, incluin-

do análise  das mamas e do colo do 

útero. Além disso, neste momento 

é feita a coleta de uma amostra de 

células do colo uterino, que é encami-

nhada para o exame citológico, mais 

conhecido como Papanicolau.

 “Por meio desse exame é possí-

vel identificar infecções vaginais, 

infecções sexualmente transmissí-

veis (IST's), bem como alterações 

que podem indicar a presença de 

câncer”, esclarece a médica gine-

cologista, ultrassonografista e 

especialista em saúde da mulher, 

Dra. Ana Glauce Carvalho, do 

Exame Medicina Diagnóstica, per-

tencente à Dasa, maior rede de 

saúde integrada do Brasil. 

Para complementar as análises 

clínicas, a médica reforça que alguns 

exames laboratoriais, como hemo-

grama completo, TSH e T4, colesterol 

total, TGO E TGP, creatina, glicemia e 

triglicerídeos, ajudam a mostrar indí-

cios de alterações em alguns órgãos 

como tireoide, fígado, rins e pâncreas. 

Aliados a esses exames e também 

essenciais para o check-up completo 

da saúde da mulher, estão os exames 

de imagem. Entre os mais impor-

tantes, a Dra. Ana Glauce destaca o 

ultrassom da tireoide (glândula que 

produz hormônios responsáveis pelo 

controle do organismo) e o ultras-

som das mamas e/ou mamografia, 

recomendado para uma avaliação 

completa da região mamária e muito 

importante para garantir uma ama-

mentação saudável. A especialista 

reforça ainda a relevância do ultras-

som do abdome, para investigar 

alterações de forma precoce, como 

inflamação no pâncreas e fígado. 

Segundo a médica, a avaliação 

pélvica também é indispensável e 

pode ser feita por ultrassonogra-

fia via abdominal (na superfície do 

abdome superior) ou transvaginal 

(com inserção de um aparelho na 

vagina). “Esses exames de imagem 

pélvica ajudam na detecção de ová-

rios policísticos, gravidez ectópica, 

endometriose, entre outros distúr-

bios”, esclarece a especialista. 

Gestação

Quando a mulher recebe a notícia 

de que está grávida, chega também 

uma nova fase de cuidados. Além da 

atenção com a saúde da mãe, o bebê 

precisa ser avaliado.  O acompanha-

mento, por meio do pré-natal, deve 

ser feito desde o início da gestação e, 

durante as consultas com o/a obstetra, 

são observados aspectos como o peso 

da mulher, pressão sanguínea, sinais 

de inchaço nas pernas e pés, altura ute-

rina (medida da barriga verticalmente), 

além da avaliação nas mamas e, claro, 

dos batimentos cardíacos do feto. 

Durante o período do pré-natal 

são realizados vários exames, como a 

ultrassonografia, hemograma comple-

to, HIV, além de sorologias para rubéo-

la, toxoplasmose, hepatite B e C, entre 

outras. Vale lembrar que é importan-

te ainda acompanhar a carteira de 

vacinação da gestante. As imuniza-

ções, que serão recomendadas pelo 

médico, são essenciais nesse período 

para proteção tanto da mãe como do 

bebê. Entre as aconselhadas, estão as 

vacinas contra a coqueluche e tétano, 

hepatite B e influenza (gripe). 

As consultas permitem avaliar se a 

gestação é de baixo ou alto risco e, de 

acordo com o que for observado, o 

acompanhamento com um especialis-

ta em medicina materno-fetal é impor-

tante. Segundo o Dr. Matheus Beleza, 

ginecologista e coordenador de medi-

cina materno-fetal da Maternidade 

Brasília, a intenção deste acompanha-

mento é avaliar o bem-estar do bebê 

e fazer o rastreamento de doenças — 

raras ou não. 

“Buscamos alterações do bem

-estar, fatores de risco para a mãe, 

doenças prevalentes e de maior 

incidência, como a pré-eclâmpsia, 

a prematuridade, diabetes gestacio-

A saúde integral da mulher e o cuidado durante a gestação
Acompanhamento multidisciplinar e o 
suporte de uma rede de saúde integrada 
ajudam a prevenir e a controlar doenças 
antes e durante o período da gravidez

Créditos: Banco de imagens Dasa
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A saúde integral da mulher e o cuidado durante a gestação 

nal e as malformações cardíacas e 
genéticas. Observar a mãe de manei-
ra cautelosa e integral nos direciona 
para um cuidado mais específico, 
personalizado e com uma frequência 
de consultas diferentes daquelas que 
acontecem em pré-natal de baixo 
risco”, explica o especialista.

Doenças na gestação   

Falar sobre distúrbios e doenças 
mais comuns na gravidez é algo com-
plexo, uma vez que varia em função 
de muitos fatores físicos, genéticos e 
até mesmo do estilo de vida de cada 
paciente. No entanto, Dr. Marcus de 
Paula, ginecologista e obstetra do 
Hospital  Brasília, Maternidade Brasília 
e Hospital Brasília Unidade Águas 

Claras também pertencentes à Dasa, 
alerta sobre algumas patologias que 
podem acometer as gestantes.

Entre elas, uma das mais conhe-
cidas é a pré-eclâmpsia (pressão alta 
na gravidez).  Segundo Dr. Marcus 
de Paula, esse quadro representa um 
dos riscos mais graves para a saúde 
da mulher grávida, uma vez que, na 
falta de diagnóstico e tratamento 
rápidos e precisos, pode evoluir para 
a eclâmpsia, uma condição de alto 
risco capaz de causar convulsões e 
hemorragia cerebral, colocando em 
risco a vida da paciente. 

“A pré-eclâmpsia  ocorre diante 
da coexistência de sintomas como 
hipertensão, inchaço e proteinúria, 
isto é, quando há presença de proteí-
nas na urina. Também pode se agra-

var levando a causar dor abdominal, 
visão turva, tontura, dores de cabeça 
e até mesmo convulsões”, destaca o 
especialista. Segundo ele, é importan-
te o manejo adequado da gestação, 
que deve ser conduzida com consul-
tas regulares e bom controle da pres-
são, incluindo ou não medicações.

Outra doença que também pode 
acometer as gestantes é a diabetes ges-
tacional, desencadeada por níveis de 
açúcar elevados no sangue durante esse 
período. O tratamento inclui o controle 
glicêmico, por meio de uma alimenta-
ção saudável e exercícios físicos, poden-
do ainda haver necessidade de uso de 
medicação, até mesmo insulina nos 
casos mais graves.

“A diabetes gestacional promove um 
crescimento acelerado do feto, que pode 
ficar com o peso muito acima do per-
centual normal, o que dificulta o traba-
lho de parto.  A sua ocorrência também 
aumenta o risco de morte súbita do 
bebê dentro do útero, especialmente no 
fim da gravidez”, afirma o ginecologista 
e obstetra. Segundo o médico, por causa 
dessa premissa, é essencial a realização 
de exames periódicos de monitorização 
do bem-estar do bebê, especialmente no 
final da gestação.

A anemia também é um distúr-
bio preocupante durante a gravidez. 
Na gestação, a mulher precisa de mais 
ácido fólico e ferro do que o normal 
para aumentar a quantidade de sangue 
no corpo e para seu bebê, que está em 
desenvolvimento. 

A anemia na gravidez pode apre-
sentar alguns sinais inespecíficos 
inicialmente, como fadiga, fraqueza, 
tontura, falta de ar a esforços, dor de 
cabeça e palidez. Em casos mais gra-
ves, o pulso pode ser rápido e fraco, 
com chances de desmaios e pres-
são arterial muito baixa. “A anemia 
aumenta o risco de parto prematu-
ro e de hemorragia pós parto. Por 
isso, é importante que o quadro seja 
tratado, se possível antes do parto”, 
reforça o Dr. Marcus. 

As infecções também merecem 
atenção nesse período.  Diversos 

tipos podem acometer uma ges-
tante, causando desdobramentos 
potencialmente perigosos para a 
gravidez e para o embrião. 

Entre essas infecções estão a 
urinária, a toxoplasmose, infecção 
por citomegalovírus, rubéola, hepa-
tite, infecções do trato urinário e 
as ISTs, como clamídia, gonorreia, 
HIV, HTLV, sífilis e herpes genital. 
“Muitas dessas patologias podem 
ser evitadas ou tratadas com cuida-
dos adequados de acompanhamen-
to pré-gravidez, pré-natal e pós-par-
to”, alerta Dr. Marcus de Paula. 

O parto

É chegado o momento. Após todo 
o cuidado com a saúde da mulher e do 
bebê, os profissionais, junto com a ges-
tante, irão avaliar o melhor parto para 
os dois, que pode ser o parto cirúrgico 
(também chamado de cesárea ou cesa-
riana) ou o parto vaginal (natural). Para 
a escolha, é importante avaliar todo o 
histórico da gestação, que é acompa-
nhado por uma equipe multidisciplinar. 

“Independentemente do tipo de 
parto, acreditamos que o atendimen-
to humanizado, que envolve a família 
e acompanhantes, melhora a saúde 
e a qualidade de vida das pacientes”, 
enfatiza o coordenador de medicina 
materno-fetal da Maternidade Brasília, 
Dr. Matheus Beleza.  

Segundo ele, vale frisar que, 
durante todo o processo de cuidado, 
é importante a escolha por uma rede 
de saúde integrada, que possibilita 
e facilita a jornada da gestante e do 
bebê, com acompanhamento por 
diferentes especialistas, que promo-
verão mais segurança e qualidade 
assistencial desde o planejamento da 
gestação, até o nascimento da crian-
ça. “Na Maternidade Brasília, ofere-
cemos apoio integral à gestante e ao 
bebê. Acreditamos em uma assistên-
cia qualificada e humanizada e con-
tamos com uma estrutura completa-
mente equipada com UTI materna e 
neonatal”, conclui.

ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DE MARCAS
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Os repelentes podem ser eficientes 
quando o assunto é defesa contra 
doenças causadas por insetos. Mas você 
sabe como usá-los corretamente?

E
m filmes de época, 
mosquiteiros são 
presença garan-
tida ao redor de 

camas e berços, além 
de telas de proteção nas 
janelas. Os mosquitos 
e pernilongos sempre 
foram um incômodo 
para os humanos, além 
de responsáveis por uma 
série de doenças, entre 
elas a dengue.

O Distrito Federal vive 
um dos piores momen-
tos no que diz respei-
to ao número de casos 
prováveis de dengue. O 
Boletim Epidemiológico 
da Secretaria de Saúde 
do DF, divulgado no 
início de maio, mostrou 
que, de janeiro até 4 
de maio, a capital do 
país registrou 33,6 mil 
casos da doença.

A quantidade é 170% 
superior ao registrado 
no mesmo período de 
2019, antes do surgi-
mento do novo corona-
vírus (12,4 mil), e 531% 
maior que o verificado 
no primeiro quadrimes-
tre de 2021 (5,3 mil). 
A queda, no ano pas-
sado, teve o isolamen-
to social como um dos 
principais motivos.

Os dados preocupam 
a população, que preci-
sa estar atenta para evi-

tar os focos de mosqui-
tos, mas existem também 
algumas outras medidas 
que podem auxiliar na 
proteção e são uma 
espécie de evolução das 
antigas redes de prote-
ção: os repelentes. Eles 
podem ser físicos, quími-
cos ou biológicos, com 
mecanismos distintos de 
funcionamento. E, ao 
contrário do que muitos 
pensam, não têm a fun-
ção de matar os inse-
tos, mas sim de impedir 
sua aproximação.

Os repelentes, usando 
extratos vegetais e algu-
mas substâncias quími-
cas, criam uma espécie 
de camada protetora na 
região onde são aplica-
dos. Normalmente, eles 
liberam odores que o 
inseto pode reconhecer 
como tóxico ou prove-
niente de alguma espé-
cie predadora.Tanto o 
cheiro quanto o produto 
em si, não são tóxicos e 
nem causam desconfor-
to ao ser humano. Mas 
assim como ocorre com 
certos alimentos, bebi-
das, perfumes e outros 
produtos naturais algu-
mas pessoas podem ser 
alérgicas e é necessário 
tomar alguns cuidados.

*Estagiária sob  
a supervisão de  
Sibele Negromonte

POR LETÍCIA MOUHAMAD*

Saúde
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   Lar envolvido 

por curvas
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Os móveis arredondados 
estão tomando conta dos 
ambientes. Veja como 
combiná-los de maneira 
harmônica e elegante

O 
que você considera indis-
pensável no momento 
de organizar o mobiliá-
rio do lar? Se a resposta 

é aconchego, investir em móveis 
curvos e orgânicos pode ser uma 
ótima escolha. Isso porque seus 
elementos oferecem a sensação de 
conforto à casa, proporcionando 
fluidez e melhor circulação, quando 
bem posicionados. Mas, nem por 
isso, praticidade e beleza ficam de 
fora. O segredo está na harmonia.

Para a design de interiores e dire-
tora comercial do Galpão Casa em 
Movimento, Elma Sousa, mobiliários 
de formatos arredondados podem 
ser inseridos em qualquer lugar da 
casa, tanto em ambientes externos 
quanto internos. O mais importante 
é saber equilibrá-los em suas formas 
e proporções, usando combinações 
de linhas curvas com linhas retas, 
que têm como resultado ambientes 
elegantes e funcionais. Os artigos 
de decoração não ficam para trás, 
já que, quando têm formatos, tex-
turas e materiais que remetem à 
natureza, quebram o sentimento de 
rigidez e trazem leveza.

Entre os exemplos que apresen-
ta, a profissional sugere usar uma 
mesa de jantar com forma curva 
no lugar de uma tradicional com 
linhas retas, que otimiza os espa-
ços e melhora o conforto; inserir 
um sofá arredondado na sala, 
visando alterar a comunicação do 
local e criar um design mais infor-
mal, com destaque estratégico a 
esse elemento; posicionar, acima 
de um móvel reto, um espelho de 
geometria ondulada remetendo 

POR LETÍCIA MOUHAMAD*

Casa Neste projeto da 
Traama Arquitetura, 
banheira e espelho 
arredondados deixam 
local mais leve

O sofá e a mesa de 
centro curvilíneos 
dão o tom da 
decoração do espaço

Lez Arquitetura/Divulgação



às formas da natureza; e incluir 
estantes em formatos curvos, que 
podem servir também como divi-
sores de ambientes.

Já para a arquiteta Gabriella 
Chiarelli, da Lez Arquitetura, esse 
planejamento depende do contexto 
geral do lar. Se a casa já foi refor-
mada e há a busca por um toque 
diferente, é mais fácil complemen-
tar a decoração com elementos 

soltos, como espelhos, tapetes, 
almofadas e até quadros. No caso 
de um novo projeto, as possibilida-
des para apostar em móveis como 
aparadores, poltronas e até sofás 
é maior e têm mais chances de 
dar certo. “É necessário ter cautela 
com a tendência. Se o seu espaço 
já conta com muitos componen-
tes, sugiro colocarmos em detalhes 
sutis. Agora, se a base for neutra, 

pode se jogar e escolher até dese-
nhos feitos com pinturas de painéis 
nas paredes”, explica.

   Quanto à combinação de esti-
los, vale escolher um que seja pre-
dominante para o espaço e apostar 
em complementos de modelos dife-
rentes para compor a decoração. 
O minimalismo, por exemplo, tem 
se mostrado presente na linguagem 
dos produtos, com linhas contínuas 

e tecidos uniformes com textura. 
Para as paredes, é possível criar 
padrões de pinturas, como parte da 
composição, utilizando cores mais 
neutras ou vibrantes — esse pode, 
inclusive, ser um ótimo artifício para 
espaços alugados e que não permi-
tem mudanças estruturais.

*Estagiária sob a supervisão de 
Sibele Negromonte

A pintura curvilínea e o relógio redondo 
formam uma decoração moderna

O uso de mesas arredondadas  
dá um ar de leveza à sala de jantar

Reprodução/PinterestJúlia Tótoli/Divulgação

Neste projeto da Lez Arquitetura, curvas  
e retas ajudam a compor o ambiente

Lez Arquitetura/Divulgação

Entre as inspirações encontradas na 

produção dos móveis arredondados,  

a mais predominante é, primeiramente, 

a expressão da Art Nouveau e, depois, 

da Art Deco, dos anos 1920. Em seguida, 

como explica Elma Sousa, houve uma 

explosão nacional do design curvilineio, 

acompanhado de cores vibrantes e pés 

estilo palito, por volta de 1970.  

 “Hoje, essa tendência vem de forma 

bem mais humanizada, partindo da 

necessidade do indivíduo em se relacionar 

com o seu espaço. Esses elementos 

podem ser simples, mas também bastante 

elegantes”, esclarece.

UM POUCO SOBRE AS REFERÊNCIAS
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Aplicativos facilitam a vida dos 
tutores e os ajudam a cuidar 

melhor dos animais de estimação

        Tecnologia a favor de 

 você e do seu pet

 Júlia Vilela utiliza 
aplicativos para ter um 
melhor controle dos 11 

animais que cria 

Bichos



C
om cada vez menos tempo livre, a 
sociedade procura maneiras de se 
organizar para conseguir mais rapidez 
e eficiência no dia a dia. Nessa busca, 

a tecnologia e suas diversas plataformas têm 
sido importantes aliadas. E os animais domésti-
cos, que em alguns lares praticamente ocupam 
o espaço dos filhos, não ficam de fora dessa 
onda, mesmo que por intermédio dos tutores.

São inúmeros os aplicativos, desde os voltados para 
os animais aquáticos e a organização da agenda dos 
pets até aqueles que emitem sons para acalmar os pelu-
dos, a exemplo do RelaxMyDog. Para além dos utilitá-
rios com funções para facilitar a vida do tutor, existem 
apps que fazem conexões entre adotantes e animais 
aguardando para serem adotados e ampliam o espaço 
das Organizações Não Governamentais (ONGs).

Um dos principais motivos que levam alguém 
a baixar um desses aplicativos é a praticidade. 
É o caso de Júlia Vilela, veterinária e respon-
sável por 11 animais, entre cães, gatos e até 
uma calopsita. “Utilizo o aplicativo PetZillas, que 
permite que eu tenha um cadastro dos meus 
animais e consiga manter todas as informações 
organizadas, como controle vacinal, medica-
ções, banhos, exames, entre outros.”

Dessa forma, Júlia afirma que consegue ter um 
melhor controle dos animais de forma prática, pois 
tudo o que ela precisa sobre os animais está disponí-
vel na palma da mão. A tutora conta que tem muito 
amor pelos animais e nem sabe, precisamente, quan-
do começou a pegá-los. Alguns vêm de adoções e 
resgates, outros, mais antigos, foram presentes.

Com o aplicativo, a veterinária diz que encontra 
mais uma forma de cuidar dos bichos, pois reali-
zando o cuidado e o acompanhamento adequado, 
consegue trazer melhor qualidade de vida para eles.

Outro aplicativo voltado para a organização é o 
Flockr, que surgiu em 2015 como um projeto pes-
soal de Matheus Frozzi, desenvolvedor de software, 
e foi sendo ampliado com o passar do tempo. “O 
aplicativo surgiu, inicialmente, como uma forma 
de conectar tutores de pets, como uma espécie de 
rede social para os animais”, relembra Matheus. 
Contava com funções como postagem de fotos 
com legendas e informações sobre os animais, jus-
tamente como as principais redes sociais operam.

Com o tempo, foi sendo adaptado para 
conter também funcionalidades de gestão de 
saúde, com alertas de que a próxima dose da 
vacina está próxima, alarmes com os horários de 
medicações e outros comandos. Desse modo, 
Matheus quis desenvolver um super app, que 
combina as funções originais da rede de con-
tatos com tudo o que envolve a vida do bicho.

Hoje, o aplicativo conta com um plano de saúde 
pago e algumas funcionalidades monetizadas, 
como o controle de finanças com foco no bicho, 
que abrange o resumo de um animal ou mais, 

POR CAROLINA MARCUSSE*

 Páginas do aplicativo Flockr: várias funções

 Flockr/Divulgação
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dependendo do número de pets que o tutor tenha.
Matheus conta que, com o tempo, ainda mais 

funções serão adicionadas, de acordo com as 
necessidades que forem surgindo. Ele pretende, 
ainda, expandir o blog informativo dentro do app e, 
possivelmente, realizar mais campanhas de doações 
para ONGs e protetores de animais, como têm sido 
feitas durante a história do aplicativo. O desenvolve-
dor, que tem quatro peludos em casa, vê com bons 
olhos o aumento do interesse da população geral 
pela maior atenção e cuidado com os bichos.

Conexões

Somados aos aplicativos para facilitar a vida 
do tutor e melhorar a vida do animal, existem 
aplicativos para facilitar adoções, como é o caso 

do PetPonto, que visa buscar lares para bichos em 
situação de abandono. “O app funciona como 
uma plataforma de encontros. De um lado, as 
ONGs e os protetores independentes que cui-
dam temporariamente de gatos e cachorros e 
os cadastram na plataforma; do outro, a pes-
soa interessada em adotar”, informa Leandro 
Santana, responsável pelas parcerias da PetPonto.

No aplicativo, há uma aba de descrição do 
animal, com peso, tamanho, cor do pelo e carac-
terística gerais, para facilitar, principalmente, quem 
tem restrição de espaço, como é o caso de alguns 
moradores de apartamentos. “A partir do momen-
to em que há o interesse mútuo da adoção, ocor-
re essa conexão por meio da plataforma e, em 
seguida, um encontro da família com o animal, 
intermediado pela ONG”, completa Leandro.

Um caso de adoção de sucesso foi o reali-
zado por William Lima, 42, e sua família, com 
a cadela Amora, antiga Bebel. O funcionário 
público conta que a perda de duas cadelas, com 
idades avançadas, abalou muito a família, que 
não desejava reviver o sentimento de impotên-
cia novamente. No entanto, com o tempo, per-
ceberam que as boas lembranças e todos os 
momentos felizes valiam a pena, principalmente 
se tiravam um animal das ruas ou de abrigos.

Um dia, passando pelo aplicativo PetPonto, 
William viu Amora. “Foi amor à primeira vista”, 
relembra. Depois de uma conversa com o núcleo 
familiar, a decisão de adotá-la foi unânime. Ele 
também relata que o processo foi rápido, simples 
e satisfatório. “Fomos escolhidos como os novos 
tutores responsáveis por zelar, cuidar e dar muito 
amor e carinho à pequena que aguardava ser 
adotada, após ser devolvida por seus primeiros 
tutores. Sorte a nossa e da Amora”, exclama.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

William Lima 
adotou a vira-lara 
Amora por meio do 
app PetPonto
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Disney+, Netflix e HBO Max apresentam, no fim desta semana, 
algumas das estreias mais importantes do ano com  
Obi-Wan Kenobi, Stranger Things e Westworld, respectivamente

A
s plataformas de streaming não estão mais 
dispostas a brincar em 2022. Com a com-
petitividade aumentando, é hora de colo-
car as melhores cartas na mesa. Na sema-

na que está se iniciando, três das maiores empresas 
do mercado apresentam estreias muito aguardadas 
pelos fãs. Disney+ traz Obi-Wan Kenobi de volta às 
telas e Netflix e HBO Max encerram hiatos grandes 
dos seriados Stranger Things e Westworld.

Obi-Wan Kenobi

Um dos mais aguardados retornos da cultura 
pop mundial está marcado para a próxima sexta, 
quando Obi-Wan Kenobi, personagem imortaliza-
do por Alec Guiness, volta a ser interpretado por 

Ewan McGregor, responsável por vivê-lo na trilogia 
de prelúdios entre 1999 e 2005. O ator retoma a 
história 17 anos após o último longa em que viveu 
o personagem, Star Wars episódio III: a vingança 
dos Sith, e mostra a história de uma lacuna muito 
misteriosa no universo da franquia.

Em formato de seriado, com seis episódios regi-
dos por Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi narra a 
caça pelo mestre Jedi responsável por treinar Anakin 
Skywalker, agora sob o manto de Darth Vader. A 
produção se passa 10 anos depois do fim dos pre-
lúdios e muitos anos antes da história de trilogia 
original. A produção vem para responder uma das 
maiores perguntas dos fãs da saga: onde estava 
Obi-Wan no período de tempo entre o prelúdio e a 
trilogia original de Star Wars?

Além de McGregor, Hayden Christensen, res-
ponsável por Anakin e pelo icônico Vader, reto-

POR PEDRO IBARRA

             Briga de 
cachorro grande

TV+

Inquisidora Reva, personagem de Moses Ingram Ewan McGregor volta ao papel de Obi-Wan Kenobi

Série marca o retorno 
de Darth Vader, 

interpretado por 
Hayden Christensen

ma no papel de principal antagonista da série. “É 
único, eu nunca pensei que faria o personagem de 
novo, é muito legal estar de volta”, afirma o ator. 
Ele, que também estava distante do personagem 
desde o último prelúdio da saga, se diz emociona-
do com o retorno. “É Star Wars, fico emocionado 
de poder voltar para esse mundo. É um persona-
gem com o qual eu tenho história, passei muito 
tempo com ele na minha juventude. Vader é um 
papel que eu me importo profundamente e que 
definiu minha vida de diversas formas”, pontua.

“Quando li os scripts, fiquei muito animado 
como o fã de Star Wars que sou. Essa é mais uma 
excelente história de Star Wars. A série se mantém 
verdadeira para o que faz a franquia gigante”, 
conta Christensen, que acredita que a nova pro-
dução apenas adiciona ao vasto universo de Star 
Wars. “Estamos adicionando um tecido de conexão 



a mais nesse ponto da linha do tempo, e foi isso 
que mais me empolgou nessa série”, analisa o ator.

Apesar de retomar com dois grandes nomes 
da história da cultura pop, Obi-Wan Kenobi traz 
uma história nova para o público. Novos per-
sonagens são apresentados. Uma delas é a 
inquisidora Reva, vivida por Moses Ingram. A 
atriz sente a honra de fazer parte do universo 
do Guerra nas Estrelas, mas coloca o trabalho 
em primeiro lugar. “Eu não me senti intimidada, 
claro que entendia como era grande a fran-
quia e o quanto representava para muitas pes-
soas, mas percebi que, se eu me deixasse levar 
pelo nervosismo do que aquilo representava, 
não conseguiria fazer meu trabalho”, explica. 
Ingram já vê o lado incrível que é viver Star 
Wars. “Vestir uma capa era um sonho que eu 
não sabia que tinha”, brinca.

 Netflix/Divulgação
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Stranger Things

O mundo sombrio e invertido de 
Hawkins retoma as telinhas com a quar-
ta temporada de Stranger Things. A 
série é um dos carros-chefe da Netflix 
e estava sem atualizações da história 
desde 2019, restando aos fãs apenas 
conjecturar sobre os fatos ocorridos ao 
final do terceiro ano do seriado.

A produção volta também na próxima 
sexta com o grupo de Eleven (Millie Bobby 
Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten 
Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max 
(Sadie Sink) e Will (Noah Schnapp) separa-
dos após os eventos que encerraram a ter-

ceira temporada. Eleven não tem mais os 
poderes e uma ameaça ainda maior parece 
estar ganhando forças no mundo invertido.

Enquanto esse mal cresce nos Estados 
Unidos, Jim Hopper (David Harbour), 
dado como morto no final do último ano 
de série, está preso em o que parece ser 
um campo de trabalho forçado na Rússia. 
A situação pode ligar as sombras do 
Mundo Invertido, os poderes de Eleven e 
os experimentos ilegais dos governos russo 
e norte-americano em uma trama intensa.

Vale lembrar que essa é a penúltima 
temporada da série, que se prepara para 
um encerramento no quinto ano, segundo 
os irmãos Duffer, criadores e diretores.

Westworld
Outra série que o público espera há 

muito tempo por uma nova temporada, 
Westworld também estreia o quarto ano, na 
próxima quinta-feira. Sempre enigmática, 

a série de Jonathan Nolan e Lisa Joy traz o 
próximo capítulo das histórias de Dolores 
(Evan Rachel-Wood), Maeve (Thandie 
Newton), Bernard (Jeffrey Wright) e Caleb 
(Aaron Paul). Os robôs que saíram do par-
que temático de Delos, agora tentam, cada 
vez mais, se infiltrar no sistema.

O seriado, a priori, era apontado como 
herdeiro de Game of Thrones no que diz res-
peito a público e relevância, mas acabou se 
tornando uma opção de nicho devido à narra-
tiva complexa, que envolve linhas do tempo e 
conceitos de futurismo. Contudo, ainda é um 
dos principais produtos da HBO e tem força 
nas temporadas de premiação de séries.

Com muito mistério em torno do enredo 
desta temporada e a apresentação surpresa de 
que estreará nesta semana, Westworld continua 
importante no mercado e é uma das princi-
pais estreias de televisão de 2022, mesmo com 
toda imprevisibilidade.

 HBO/Divulgação
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Segunda temporada do projeto 
Expedição 21 reúne adultos com 
síndrome de Down numa espécie de 
reality show em busca de inclusão social

A 
influenciadora digital brasiliense Vitória 
Mesquita confessa: “Eu odeio lavar 
louça”. Corriqueira para muitos de nós, 
a atividade, para a jovem, que tem sín-

drome de Down, é um desafio. Apenas um que ela 
e mais 20 adultos com a síndrome vão enfrentar 
no projeto Expedição 21, que chega quarta-feira 
à segunda temporada. Os quatro dias de expe-
rimento poderão ser acompanhados pelas redes 
sociais e, depois, serão negociados com platafor-
mas de streaming. A primeira, realizada em 2018, 
está disponível no catálogo do Prime Video.

No Expedição 21, os participantes ficam, 
durante quatro dias, morando sozinhos em uma 
casa, tendo atividades diárias que fazem parte do 
dia a dia de um lar. “Eles serão divididos em três 
grupos, que viverão como sociedade e terão ati-
vidades que podem prepará-los para ter segu-
rança de morar sozinhos. Se eles 
querem comer, por exemplo, 
precisam planejar as com-
pras, lidar com o dinheiro, ir 
ao mercado, cozinhar, limpar 
a cozinha”, exemplifica o cria-
dor do projeto, Alex Duarte. A 
cada tarefa, os times ganham ou 
perdem pontos. No final da jorna-
da, a atriz Carla Diaz anunciará o 
vencedor e a premiação.

Apesar das dificuldades iminen-
tes, Vitória se mostra animada com o Expedição 
21. Ela conta que pretende morar sozinha com 
o namorado um dia e que a experiência pode 
ajudar. A influenciadora revela que terá outra 
dificuldade no projeto: liderar. “Eu gosto de ati-
vidades em grupo na minha escola e me dou 
bem. Mas não gosto de ser líder. Se precisar? 
Vou tentar. Quem sabe?”, afirma.

Vitória é influenciadora digital (@hey.viti) 
e fica bem à vontade com as telas de smar-
tphones. Tanto que encabeçou a campanha 
Atualiza Google, que levou o serviço de bus-
cas a mudar o conceito de síndrome de Down, 
antes descrita como uma doença e não “uma 
alteração genética”, como é atualmente.

POR VINICIUS NADER

A influenciadora digital 
Vitória Mesquita 

participa da segunda 
temporada do projeto 

Expedição 21

Divulgação

TV+

Capacidade

Com o Expedição 21, Alex Duarte chama a 
atenção para a importância da inclusão social de 
adultos com síndrome de Down. “Eles são capa-
zes de realizar todas as tarefas do dia a dia. Mas 

as pessoas, às vezes, não percebem que inclusão 
não é apenas dar acessibilidade. Ao dar uma 
instrução às equipes do projeto, por exemplo, é 
só usarmos a linguagem simples, sendo o mais 
direto possível, que dá tudo certo”, afirma.

Com a experiência de 15 anos trabalhan-
do com inclusão social, Alex tem uma certeza: 
“Aprendi que não podemos duvidar. Toda vez que 
duvidamos de uma pessoa, ela perde a chance 
de ter autonomia. As limitações estão na cultura 
de colocar a impossibilidade como orgânica.”

Realidade 

   e superação



Esta temporada do reality 
No limite veio para redimir a 

anterior. Desde o novo apresen-
tador, Fernando Fernandes, à dinâmica de 
duas eliminações por semana, passando 
pelas provas e pela seleção dos participan-

tes, que mesclam ação e relacionamen-
to na medida certa.

O novo Louro do Mais 
você é um erro desde o iní-

cio, quando foi apresentado por 
uma falsa trama de exame de paternidade. 
Ana Maria Braga funciona bem com um 
“ajudante”, mas custava ser um outro ani-
mal ou uma saída mais original? O novo 
mascote tenta ser o outro, mas não tem 
carisma nem a astúcia do primeiro. Para 
piorar, a semana passada contou com a 
participação de Louro José numa edição 

gravada do quadro Jogo de Panelas. 
Impossível não comparar!

Liga

Desliga

Próximo Capítulo  Vinicius Nader

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

A cambaleante série Elite chegou à quinta 
temporada ainda com a impressão de que 
poderia ter parado na terceira. Mas, desta 
vez, a produção tem um quê para nos dar um 
motivo a mais para encarar os oito episódios: 
o melhor personagem da temporada é o bra-
sileiro Ivan, interpretado sem muito brilho por 
André Lamoglia (na foto, de short vermelho).

Ivan chega ao colégio Las encinas com 
os hormônios em polvorosa, como parecem 
estar todos os personagens da série. Mas 
o personagem logo mostra que tem uma 
profundidade diferente. Não só pelo fato 
de ele se dividir entre os irmãos Ari (Carla 
Díaz) e Patrick (Manu Ríos). Isso é apenas 
mais um triângulo mantido pelos jovens sai-
dinhos de Elite com direito a várias cenas de 
nudez. Dessa vez, tem até um dendê a mais, 
quando Patrick chama a atenção de Cruz 
(Carloto Cotta), o pai de Ivan, num novo 

triângulo de fazer Nelson Rodrigues corar.
As questões trazidas por Ivan, mesmo que 

fora do tom de oba oba que reina na irregular 
temporada, são importantes de serem vistas. 
Vão além da dúvida entre se assumir homos-
sexual ou do triângulo amoroso. O estudante 
traz uma fragilidade latente, vinda da falta de 
vínculo paterno, apesar de a presença física 
de Cruz estar sempre ali. As várias mudanças 
por conta do trabalho paterno ainda reverbe-
ram numa identidade em eterna formação.

A discussão existencial acaba aparecendo 
também no arco de Patrick. O menino chega 
a questionar a razão da própria existência e a 
se queixar de ter que sempre fingir ser outra 
pessoa para ser amada.

É uma pena que toda essa discussão seja 
periférica em Elite, em detrimento de uma 
investigação policial mal desenvolvida e das 
relações frívolas entre os outros personagens.

Tempero nacional

FIQUE 

DE 

OLHO

• Amanhã, a novela Lua 
cheia de amor chega ao 
Globoplay

• Quarta-feira, a Netflix recebe a 
3ª temporada de Love, death & robots

• No dia seguinte, As pistas de Blue e você 
chega ao Paramount +

• Também na quinta, a HBO Max estreia a 
série documental PCC: Poder secreto

• Na sexta-feira, a Globo comemora os 50 
anos de Ivete Sangalo com um show ao vivo

Matías Uris/ Netflix

Cena da 5ª temporada 
de Elite, com o brasileiro 
André Lamoglia 
(de calção vermelho)



Cidade nossa Por Paulo Pestana (Especial para o Correio)

papestana@uol.com.br
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P
recisei comprar um computador novo 
e, quando fui usá-lo pela primeira vez, 
demorei uns bons minutos para encontrar 
o ponto de interrogação. Acho que faz 

sentido. Embora seja produto estrangeiro, é o 
retrato de uma época em que as pessoas têm 
tantas certezas que não se importam mais com 
perguntas. Ou com fatos.

Sou repórter. Fui educado para perguntar e 
raramente tenho resposta para alguma coisa; pelo 
menos que me satisfaçam. Mas ninguém mais 
se permite ser ignorante sobre nada, o que só 
aumenta a ignorância geral de quem enxerga o 
Google como oráculo, que tem resposta até para 
o sentido da vida. Mas saber — ou fingir saber 
— não basta mais: é preciso ter posição, opinião. 

Pitaco foi um dos sete sábios da Roma antiga, 
colega de Tales, Solón, Bias e outros autores 
de aforismos inscritos no templo de Apolo, em 
Delfos. Quis o espírito inzoneiro e sestroso do 
brasileiro, definições registradas na Aquarela do 
Brasil, de Ary Barroso, que nesta terra de palmei-
ras — pindorama — pitaco fosse transformado 
em substantivo, sinônimo de palpite.

E nunca se viu ou ouviu tanto pitaco. Todo 
mundo parece ter opinião formada sobre tudo, 
num festival de certezas que, ao contrário do que 
pretende, só mostra que a estupidez é ilimitada. 
O mundo se transformou num grande balcão de 

   O desprezo 
   é 
   uma 
arma 
    quente

bar que, como se sabe, é o bastião da verdadei-
ra liberdade de expressão. A diferença é que ali 
há espaço para o desprezo, que é a única coisa 
que segura o ser humano. Mais do que a vaia.

Nelson Rodrigues dizia que não há nada mais 
consagrador que a vaia. “A grande vaia é mil 
vezes mais forte, mais poderosa, mais nobre do 
que a grande apoteose. Os admiradores cor-
rompem”, disse. A vaia é estrepitosa, o desprezo 
é silencioso — e o silêncio machuca, não tem a 
dramaticidade consagradora.

 O desprezo é remoído, alimenta o que o ser 
humano tem de pior, picha as paredes brancas 
do caráter e, da mesma forma que os espíri-
tos-de-porco fazem nos muros urbanos, sujam. 
As redes sociais estão tomadas por pichadores; 
gente que não tem o que dizer e tenta borrar a 
produção alheia. Escondem-se no anonimato.

O pichador de boteco é de outra categoria, 

tem brio; defende o que diz com a bravura dos 
vikings, ainda que seja uma rematada estupi-
dez. E os companheiros defendem o direito de 
qualquer bárbaro dizer o que quiser — só não o 
livram do desprezo.

A noite estava alta e o nível da garrafa baixo 
quando ele levantou a voz para dar uma opinião 
sobre o aumento dos casos de covid. “Eu acho” 
— começou mal. “Que isso é conversa para ven-
der vacina, ainda mais essa vacina aí que não 
funciona”, concluiu. Noel Rosa já tinha escrito 
que quem acha vive se perdendo, mas hoje o 
povo só ouve Anitta (“Rebolei delícia, ui, tô acesa, 
eu sou sua rainha, mas gosto de safadeza”).

O achômetro era baseado nos “especialis-
tas”, essa ridícula figura dos nossos tempos e 
o bárbaro ficou esperando a vaia. Não veio. 
Todos se viraram para a TV para ver as emoções 
de Vila Nova e Tombense.



Equívocos estruturais
Data estelar: Lua Vazia até 12h50, quando ingressa em Peixes.

Dentre os inúmeros equívocos estruturais de nossa civilização, que serpenteiam à solta nos relacionamentos, adotando a 
aparência de normalidade, há dois que se destacam. O primeiro é considerar que o ser humano, quando nasce, é uma 
página em branco em que a cultura dominante escreverá suas linhas, por meio da “educação”. O segundo é se apaixonar 
mais pela luta contra o demônio do que por amar ao Divino. É evidente que a civilização imprime sua influência em todos 
nós ao longo da infância, mas não é menos evidente que somos alguém antes disso; alguém que tentará, pela existência 
afora e dentro, se sobrepor a todas as influências e exercer a própria. Lutar contra o demônio é mais charmoso e tentador, 
porque nos brinda com um ar trágico, porém, só quem ama o Divino conhece o que é vida abundante. 

Faça seus movimentos sob o manto da 
discrição, porque, assim, você evitará palpites 
impertinentes que só agregariam problema, 
quando, na verdade, tudo que sua alma 

precisa, neste momento, é de solução. Nada de problema!

As raras vezes em que as pessoas se entendem 
e unem esforços em torno do mesmo objetivo 
são as vezes em que, também, os resultados 
colhidos são extraordinários. Evite buscar o 

extraordinário onde não se encontra. Não é?

O difícil se torna impossível quando não se 
faz movimento algum para testar o alcance de 
sua força. As figuras de linguagem sustentam 
a dificuldade que, na prática, seriam 

desmanteladas, já que nada é tão difícil assim.

Elogie o que de positivo as pessoas fizerem, 
com a mesma intensidade do que quando 
você as critica. Isso criará um estado de 
equilíbrio, evitando que as pessoas se sintam 

injustiçadas, e complicar tudo.

O cenário é complexo, porque feito de 
ingredientes discordantes entre si — pessoas 
que não se bicam, desejos incompatíveis, e 
por aí vai a lista. Ainda assim, é nesse cenário 

que sua alma precisa aprender a surfar.

O que acontece a outrem não é problema 
alheio, é também uma oportunidade de 
você intervir nos acontecimentos com a alma 
motivada pela boa vontade de ajudar e 

facilitar. Assim é que bons relacionamentos se constroem.

Tudo que parecer difícil, quase impossível, 
é o que sua alma pretende, e não seria 
digno desistir apenas porque o cenário não 
pareceria ser receptivo aos seus avanços. 

Insista, persista, você está no caminho.

Sua alma precisa encontrar uma forma de 
expressar tudo que sente, e compartilhar 
suas inquietações sem, no entanto, se sentir 
vulnerável por fazer isso. É necessário se 

aproximar de pessoas confiáveis.

Está tudo certo, ou seja, está tudo parado 
demais. É preciso, para sua alma, encontrar 
um pouco mais de excitação ou, também, se 
adaptar temporariamente a esse ritmo estável, 

que brinda com enorme conforto.

Evite se aquietar, porque, ainda que essa seja 
uma perspectiva louvável de relaxamento e 
descanso, este é um momento dinâmico, que 
brinda com oportunidades na mesma medida 

em que você se movimente.

A segurança total e o conforto absoluto, essas 
são condições dinâmicas, que não podem se 
converter num objetivo supremo, porque você 
correria o risco de se envolver em atividades 

promovidas por uma ilusão. Melhor não.

Poder ou não poder não é tanto uma 
questão de as circunstâncias ajudarem ou 
atrapalharem, mas do quanto sua alma se 
atreve a fazer valer a própria vontade apesar 

de tudo e de todos. Esse é o único e verdadeiro poder.

Áries 21/3 a 20/4

Touro 21/4 a 20/5

Gêmeos 21/5 a 20/6

Câncer 21/6 a 21/7

Leão 22/7 a 22/8

Virgem 23/8 a 22/9

Libra 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário 21/1 a 19/2

Peixes 20/2 a 20/3

Por Oscar Quiroga oscar@quiroga.net
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Crônica da Revista Por Maria Paula

mariapaula.df@dabr.com.br
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    O tempo 
  não para
N

o último domingo, 
vivi uma daque-
las cenas que vou 
guardar na memó-

ria para sempre. Aconteceu 
durante o show do Nando Reis 
que, antes de cantar a música 
All Star, pediu a um público 
absolutamente extasiado que 
acendesse a luzinha do celu-
lar, numa demonstração de 
afeto à cantora Cassia Eller. 
Imediatamente, 10 mil luzinhas 
se acenderam e o gramado 
do CCBB — Centro Cultural 
Banco do Brasil — transfor-
mou-se numa galáxia vibrante.

Na noite anterior, eu havia 
vivido uma experiência igual-
mente intensa no show da Plebe 
Rude! Transportei-me para os 
anos 1980 e revivi minha ado-
lescência punk embalada por 
aqueles hits extremamente poli-
tizados, numa época em que 
as músicas eram tocadas em 
vitrolas na sala de casa... Meu 
pai pedindo para abaixar o 
volume e eu querendo aumen-
tar um pouco mais!

Impressionante a rapidez 
do tempo...

Ambas as cenas fizeram parte 
do Festival Rock Brasil 40 Anos, 
que, depois de passar pelo Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e 
São Paulo, finalmente aterrissou 
na capital federal.

Nossa cidade vai ter a sorte 
de acompanhar 16 grandes 
shows das bandas mais icônicas 

do rock dos anos 1980 e uma 
extensa programação cultural 
no CCBB Brasília. O evento 
começou na semana passada e 
continua até 5 de junho.

Os shows do palco prin-
cipal ocorrerão sempre aos 
sábados e domingos, na área 
externa do centro cultural, 
mas a programação aconte-
ce durante a semana toda, 
dentro do Espaço Vibra, que 
oferece diferentes opções de 
videogames musicais, como 
Guitar Hero, para quem qui-
ser sentir a energia e protago-
nizar um show de rock.

O evento conta também 
com um segundo espaço com 
exposição de fotos dos artistas 
e, também, a exibição de filmes 
que estão em cartaz na progra-
mação do CCBB Brasília.

Ho je  t em show do 
Paralamas e de Arnaldo 
Antunes. Dia 28 de maio, é a 
vez de Paulo Ricardo e Barão 
Vermelho e, no dia seguin-
te, Ira! e Camisa de Vênus. 
Em 4 de junho, a programa-
ção conta com os shows de 
Fernanda Abreu e Leo Jaime 
e, fechando o festival, em 5 
de junho, sobem ao palco 
Flausino & Sideral cantando 
Cazuza, Leoni e Marina Lima.

Paralelamente aos shows 
principais, o festival ainda 
oferece uma extensa progra-
mação cultural durante todo o 
período, vale a pena conferir.
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Juliana França, gerente da PageGroup

Kenneth Corrêa, professor da Digital House
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J
á pensou como seria viver dentro de um mun-
do virtual, podendo interagir com outras pes-
soas, ir a shows, fazer consultas médicas e até 
trabalhar em um ambiente corporativo sem 

sair de casa? O metaverso torna, agora, tudo isso 
possível. Desde que Mark Zuckerberg, criador do 
Facebook e desenvolvedor do projeto, anunciou seu 
lançamento em outubro do ano passado, mudando 
o nome de sua marca para Meta Platforms, pipocar-
am diversos debates acerca das possibilidades que 
esta nova realidade pode proporcionar à humani-
dade. Com o mercado de trabalho, não foi diferente.

O metaverso é um universo em realidade vir-
tual que busca simular o mundo real e a sociedade 
global como um todo. Por meio deste mundo tri-
dimensional, os usuários podem criar um avatar e 
viver a sua vida como se fosse realidade, com uma 
interação social quase igual a que se tem atualmen-
te. Tal como o mundo é expandido com o metaver-
so, o mercado de trabalho é igualmente ampliado, 
possibilitando não só que certas profissões possam 
ser adaptadas para a realidade físico-virtual, mas 
também que surjam uma série de novas outras.

No Brasil, cerca de 5 milhões de brasileiros  
acessaram ou acessam o metaverso, segundo da-
dos do Kantar Ibope Media, incluindo uma gama 
de empresários e empreendedores tentando esta-
belecer seus negócios em uma proposta inovadora, 
como um grande mercado consumidor que deseja 
explorar os novos horizontes desta  realidade.

O ambicioso projeto de Zuckerberg propõe trazer 
para o mundo virtual diversos elementos essenciais 
para a vida em sociedade, como educação, comércio, 
lazer, turismo, negócios e até mesmo a medicina. De 
acordo com a pesquisa Metaverse and money, decryp-
ting the future, o metaverso pode movimentar até US$ 
13 trilhões até 2030, operando em vários setores eco-
nômicos. O que muitos pensaram ser uma realidade 
distante pode, agora, ser o futuro da humanidade.

Nova realidade

Dados de estudo da empresa de consultoria 
Gartner, publicado pelo Fórum Econômico Mun-
dial (FEM), estimam que até 2026 uma a cada quatro 

pessoas passará, em média, uma hora diária dentro do 
metaverso. Na pesquisa, o vice-presidente Marty Res-
nick aposta que 30% das empresas no planeta terão 
serviços prestados no novo universo virtual.

Estudos apontam que, entre as 500 maiores 
empresas do mundo, 160 já estão com iniciativas 
no metaverso, o equivalente a 32% do grande mer-
cado, demonstrando que a procura pela expansão 
de seus negócios está cada vez mais alta.

O interesse nessa nova forma de vida em socie-
dade está crescendo tanto que, em novembro do 
ano passado, o governo da Coreia do Sul anunciou 
um plano para construir toda a capital Seul dentro do 
metaverso até 2030, com início previsto para o fim de 

2022. Segundo o jornal sul-coreano The Korea Herald, 
o governo planeja treinar mais de 40 mil funcionários 
e agregar 220 companhias especializadas para “erguer” 
a cidade no mundo virtual, podendo gerar um investi-
mento de cerca de US$ 187 milhões. Assim que estiver 
pronta, o país espera gerar até 1,5 milhão de empregos.

Para Juliana França, gerente sênior da empresa 
de recursos humanos e consultorias PageGroup, o 
metaverso ainda pode ser uma realidade utópica pa-
ra a população em geral, pois é um universo em de-
senvolvimento, que poderá ganhar espaço somente 
daqui a dois ou três anos. Ela explica, contudo, que 
essa nova tecnologia já é uma realidade e que mais 
cedo ou mais tarde teremos que nos adaptar a ela. 
“No caso do emprego formal, o metaverso vai im-
pulsionar muito o mercado e mudar questões rela-
cionadas a habilidades comportamentais e técnicas. 
Teremos, então, uma grande evolução”, projeta.

Juliana prevê ainda que o início da transição po-
de não ser o mais agradável, uma vez que as mudan-
ças que a tecnologia causa nem sempre são aceitas 
de imediato pela população global como um todo. 
Ela acredita que o novo universo trará várias opor-
tunidades para a carreira de milhares de pessoas no 
Brasil e  no mundo. “O metaverso vai quebrar bar-
reiras. Já é uma realidade muito próxima a nós, e vai 
possibilitar, por exemplo, que as pessoas possam 
trabalhar em locais antes inacessíveis”, afirma.

A consultora aponta que, pelo fato de o metaverso 
não estar totalmente pronto, muitas das carreiras no-
vas que podem surgir no mundo virtual são voltadas 
para o próprio desenvolvimento do mesmo, ou seja, 
na área de computação de um modo geral, expandin-
do ainda mais o mercado. Além disso, profissões fora 
da área tecnológica poderão estar bastante presentes 
no novo universo, como por medicina e advocacia. 
“As conexões são ampliadas. Se você precisar de uma 
consulta, pode entrar no metaverso, solicitar o aten-
dimento, e um médico de outro lugar do mundo, por 
exemplo, pode te atender do próprio consultório dele, 
sem você precisar sair de casa”, explica.

Kenneth Corrêa, professor de marketing e trans-
formação digital e especialista em metaverso, conta 
que esta nova realidade levará as pessoas a enxerga-
rem o mundo por outro ângulo. Assim como Julia-
na, ele aponta que uma série de barreiras presentes 
no mundo real, como a geográfica, não existirão no 

 » *ARTHUR VIEIRA

Mercado de trabalho  
em universo paralelo

METAVERSO

Possibilidade de trabalhar e interagir com pessoas e empresas sem sair  
de casa pode ser a tendência nos próximos anos
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Kenneth Corrêa em reunião dentro do metaverso

Reunião dentro do metaverso

Kenneth Corrêa - Arquivo Pessoal

Kenneth Corrêa - Arquivo Pessoal

metaverso, e que, muito em breve, as carreiras terão 
que se adaptar a essa nova modalidade.

A mudança no perfil social dos empregados no 
metaverso também é bastante considerável. Corrêa 
observa que, independentemente do cargo que o 
usuário irá exercer em um determinado ambiente do 
metaverso, será de forma bem diferente do mundo 
real, pois terá que atuar em um ambiente tecnológico 
e virtual, o que pode fazer até com que o tipo de pro-
fissional seja diferente de uma realidade para a outra.

Considerando, por exemplo, um policial, no me-
taverso ele seria totalmente diferente de um policial 
de fato, uma vez que terá de cuidar de assuntos rela-
cionados à segurança de dados, cyberbullying, inte-
gridade moral, entre outros. Neste caso, esse papel 
será exercido por um desenvolvedor especializado 
em segurança de dados, mas servirá como um po-
licial do metaverso, mesmo não sendo um de fato.

Para Corrêa, o próprio modo de funcionamento 
dessa vida virtual pode auxiliar no desenvolvimento 
de diversos trabalhos, tanto na área de tecnologia 
quanto fora dela. “As facilidades vão ser inúmeras, 
seja do ponto de vista do tempo e de presença, pro-
dutividade, customização e até privacidade”, diz.

Ele defende ainda que, em um dado momento, 
o metaverso irá se tornar parte do nosso cotidiano, 
e que, por isso, é importante ter consciência dessa 
nova realidade o quanto antes. “A gente não pode se 
dar ao luxo de ficar longe dessas tecnologias. O volu-
me das transações que elas possibilitam é inacredi-
tável. Na Europa, o metaverso já movimentou quase 
R$ 400 bilhões, em dinheiro e em criptomoedas.”

* Estagiário sob a supervisão de Jáder Rezende

Empresas brasileiras imergem no metaverso

Na ânsia de explorar os horizontes do mais novo 
nicho de mercado, empresas brasileiras anunciaram 
sua entrada no metaverso. A Ambev foi a primeira 
no país a montar um processo seletivo dentro desse 
universo, com interação entre os participantes, co-
laboradores e membros da corporação.

“Essa é uma oportunidade que não devemos 
adiar. É o momento ideal para conhecer a cadeia 
produtiva, do campo ao copo, por meio de textos 
explicativos, interações e vídeos, com a partici-
pação de colaboradores da Ambev de diferentes 
áreas, em versões digitais”, afirma Camilla Tabet, 
diretora de Gente e Gestão da Ambev no Brasil. 
Segundo ela, o projeto foi realizado em colabora-
ção com a PushStart, empresa desenvolvedora de 
ambientes digitais para organizações brasileiras.

Felipe Marlon, um dos desenvolvedores, afirma 
que levar esses sistemas de seleção por meio do mun-
do digital tem como objetivo principal tornar os pro-
cessos mais dinâmicos e interativos, proporcionando, 
assim, maiores detalhes para que a empresa conheça 
melhor o candidato e vice-versa. “Nossa ideia é tirar 
esse caráter eliminatório dos processos e trazer uma 
ferramenta que permita uma maior liberdade para 
interagir dentro dos ambientes corporativos”, explica.

A empresa já atua no ramo da gamificação (uso de 
mecanismos dos jogos em outros contextos para alcan-
çar resultados e objetivos específicos) há quatro anos, e, 
em 2021, resolveu investir no metaverso para trazer es-
sa tendência ao mundo corporativo, começando pela 
Ambev. Segundo Marlon, os candidatos que participa-
ram das etapas seletivas desenvolvidas pela PushStart 
não só aprovaram a inovação como sentiram que o pro-
cesso foi mais humanizado em relação aos tradicionais, 
o que surpreendeu até mesmo os desenvolvedores.

“O metaverso é muito lúdico, parece que a customi-
zação dos avatares e essa interação mais híbrida deixam 
a galera mais à vontade nos processos de seleção. Isso é 
algo que queremos trazer quando desenvolvemos essas 
tecnologias nos ambientes corporativos. A gente enxer-
ga um leque de possibilidades dessa forma”, diz Marlon.

Outra empresa brasileira que mergulhou nesse 
mundo virtual foi a Ipiranga, pertencente ao Gru-
po Ultra, uma das maiores companhias brasileiras 
de distribuição de combustíveis e varejo. Até o mo-
mento, há dois postos situados na plataforma de jo-
go Cidade Virtual do Roleplay Complexo, oferecen-
do condições para mobilidade dentro do jogo. Além 

disso, já foram desenvolvidas duas lojas de conve-
niência AmPm com alimentos e bebidas que recupe-
ram a energia do personagem e outros serviços que o 
usuário pode usar para o seu dia a dia no metaverso.

Seguindo também a tendência da gamificação, o 
usuário pode entrar na missão Delivery AmPm, um 
jogo desenvolvido pela Ipiranga, em que o jogador co-
leta os produtos na loja de conveniência e entrega em 
um local designado. O gamer deve encontrar uma mo-
to elétrica descarregada da Voltz, parceira da Ipiranga, e 
precisa realizar a troca de bateria em uma Estação, loca-
lizada no posto. Os que alcançarem maior pontuação 
poderão ganhar ingressos para o Rock in Rio.

É possível entrar na plataforma tanto no ambien-
te virtual quanto em postos físicos da rede. A diretora 
de marketing do Ipiranga, Bárbara Miranda, está es-
perançosa em alcançar um público cada vez maior: 
“É uma nova forma para as marcas se comunicarem 
com o público e, ao mesmo tempo, inovarem sem os 
limites da realidade. O metaverso ainda é um mundo 
de aprendizado para a maioria das empresas, mas, a 
depender da evolução e do engajamento, nos próxi-
mos meses, essa pode ser uma entrada definitiva da 
Ipiranga na plataforma”, afirma. (A.V)

Equipe de desenvolvimento da PushStart

Ambiente do processo seletivo da Ambev  
oferece uma experiência de interação  

corporativa em forma de jogo

Felipe Marlon/Arquivo Pessoal

Divulgação / Ambev
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U
m  n e g ó c i o  q u e 
cresce em larga es-
cala no metaverso e 
que atraiu os olhos 

de grandes empresários no 
Brasil e no mundo é o imo-
biliário digital. Segundo da-
dos da Consumer News and 
Business Channel (CNBC), 
transações imobiliárias nesse 
ecossitema movimentaram 
mais de US$ 500 milhões só 
no ano passado, seja na com-
pra de terrenos ou de imóveis 
já planejados como em desen-
volvimento no universo virtual.

A Vivalisto é uma pro-
va desta expansão no ramo 
imobiliário para o metaverso 
em território brasileiro. Ela 
é uma plataforma de gestão 
transacional para compra e 
venda de imóveis, que facilita 
o trabalho das imobiliárias, 
clientes finais e corretores. A 
empresa foi pioneira ao in-
vestir na oferta de condições 
e treinamentos para que cor-
retores pudessem trabalhar 
com essa nova realidade.

Segundo o consultor de 
inovação e web 3.0 da Vi-
valisto, Jônata Baptista, a 
ascensão do ramo imobiliá-
rio no metaverso ocorre em 
função do caráter inovador 
que a modalidade ainda tem 
no mundo atual. Para ele, 
assim que se tornar parte do 
nosso cotidiano, tal como a 
internet é hoje, essas tran-
sações podem ter um menor 
volume monetário, porém, 
mais constantes.

Baptista explica que mui-
tas empresas compram terre-
nos nas diversas plataformas 
que o metaverso oferece para 
construir seus negócios, adap-
tando-os à uma experiência 

Em expansão no mundo 
e também no Brasil

METAVERSO

Modalidade movimentou mais de US$ 500 
milhões na compra de terrenos e imóveis 

planejados no ano passado

Jota Baptista, consultor de web da Vivalisto

Jota Baptista - Arquivo Pessoal 

voltada aos jogos eletrônicos, 
algo que já vem sendo utiliza-
do por grande parte das cor-
porações ao redor do mundo. 
A aquisição de um terreno é o 
início de qualquer iniciativa 
comercial que possa ser feita 
no metaverso. Portanto, traba-
lhar justamente na negociação 
destes terrenos pode ser algo 
altamente rentável para quem 
quer entrar no mercado de 
trabalho virtual, diz.

O consultor observa, ain-
da, que o mercado imobiliá-
rio é um dos mais versáteis 
no metaverso, pois existe a 
possibilidade de atuar tanto 
com produtos e moedas to-
talmente digitais quanto com 
bens físicos do mundo real. 
Segundo ele, isso otimiza 
tempo e outras burocracias, 
além de possibilitar uma 
melhor visão do imóvel por 
parte do cliente, uma vez que 
ele pode estar “dentro” dele, 
visualizando a projeção do 
imóvel que poderá comprar 
na vida real, permitindo, as-
sim, uma interação melhor e 
compras mais confiáveis.

Jota alerta que investir 
no ramo, hoje em dia, é ar-
riscado, em função do me-
taverso ainda estar nos seus 
primórdios e com muitas in-
certezas pela frente. “Porém, 
para um corretor de imóveis 
ou qualquer um que queira 
entrar no mercado imobiliá-
rio, é importante já começar 
a conhecer como ele atua. 
Esse é o momento ideal para 
conhecer essa nova realida-
de. Quando ela, de fato, se 
tornar parte da nossa vida, 
quem já estiver mais madu-
ro no assunto vai se dar me-
lhor”, afirma.
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Shana Wajntraub, psicólogoga e neurocientista focada em carreiras

Shana Eleve - Arquivo Pessoal

Extensão da vida real

Para a psicóloga especia-
lista em neurociência Shana 
Wajntraub, o metaverso não 
veio para substituir as relações 
pessoais do mundo real, mas, 
sim, para complementar e tra-
zer novas formas de conectar 
pessoas ao redor do mundo, 
o que seria, segundo ela, um 
ótimo negócio para empresas 
com filiais e funcionários em 
vários países. “O metaverso é 
uma extensão, não uma subs-
tituição”, ressalta.

Wajntraub é dona de uma 
empresa que oferece treina-
mentos de habilidades com-
portamentais a milhares de 
funcionários de várias em-
presas no Brasil. Por dire-
cionar seus treinamentos ao 
mercado de trabalho, ela de-
fende que o metaverso pode 
melhorar significativamente 
a comunicação interna e o 
desenvolvimento de outras 

habilidades comportamen-
tais (as chamadas soft skills), 
por conta da mescla do am-
biente digital com o físico 
que o metaverso proporcio-
na. “O metaverso pode fazer 
com que algumas experiên-
cias profissionais sejam mais 
imersivas”, diz.

Ela afirma que, embora as 
empresas tenham que arcar 
com um alto investimento 
em equipamentos de realida-
de virtual, realidade aumen-
tada e inteligência artificial, 
o metaverso pode otimizar 
custos, tempo e logística, 
uma vez que pode ser possí-
vel se reunir com toda equi-
pe em um mesmo ambiente 
sem necessidade de se des-
locar para a empresa. “Sem 
contar que isso pode gerar 
um retorno financeiro inima-
ginável para as corporações”, 
afirma. (A.V)

Nos encontramos no 
metaverso, mesmo 
que seja a trabalho

Talvez você não se lembre, 
mas lá nos anos 1970 era impossí-
vel imaginar que a nossa vida mu-
daria tanto com a chegada da in-
ternet. Muito menos provável era 
pensar que ela nos traria tantos 
benefícios, como, por exemplo, 
poder trabalhar de casa ou até 
mesmo de outro país, utilizar ma-
teriais de trabalho estando longe 
do escritório, participar de uma 
reunião por vídeo e muito mais.

Passaram-se os anos e nos 
adaptamos a novos recursos, for-
matos, criamos novos hábitos e 
muita coisa ainda está por vir. O 
metaverso, esse universo digital 
do qual tanto se ouve falar, pro-
mete uma revolução na maneira 
como utilizamos a internet, inclu-
sive na nossa rotina de trabalho.

Recentemente, na empresa 
da qual sou CEO, fizemos nossa 
primeira reunião em uma sala do 
metaverso. Já estamos com gran-
des ideias e queremos proporcio-
nar essa sensação a todos os nossos 
colaboradores e clientes. Existem 
companhias que estão realizando 
processos de recrutamento uti-
lizando esse novo recurso. E aqui 

estamos pensando em assinar com 
os novos clientes no metaverso.

A novidade está chegando e 
muito mais rápido do que a gen-
te imagina. De acordo com uma 
pesquisa da PwC, em menos de 
10 anos essa tecnologia estará 
presente em cerca de 23 milhões 
de empregos em todo o mundo.

Grandes empresas já criaram 
experiências em seus próprios 
ambientes do metaverso. Ga-
mes, shows, compras, educação 
e investimentos. Essa realidade 
paralela, ainda em construção, 
fomenta a criação de novas pro-
fissões, estimula a busca por 
inovação e nos traz possibilida-
des de ampliar as vivências com 
tecnologia que, sem dúvida, vão 
facilitar as nossas vidas.

Se as previsões que os gigan-
tes da tecnologia estão fazendo 
se concretizarem, em dois ou três 
anos estaremos imersos nesse no-
vo mundo que, ao mesmo tempo 
que parece distante, está batendo 
à nossa porta.

*   Mauro Inagaki, Fundador 
e CEO da b2finance

Artigo
Trópico Com

unicação

Mauro Inagaki, fundador e CEO da b2finance
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William Dornela,  
especialista em seleções  

da área de educação

Jennifer Priscila também dá dicas em 
seu perfil @estudaretomarposse sobre 

organização e estudos 

Arquivo pessoalArquivo pessoal

S
em editais para professores efeti-
vos desde 2016, a Secretaria de Ed-
ucação do Distrito Federal (SEDF) 
autorizou novo concurso em março 

deste ano, mas ainda não há data definida 
para inscrição e nem mesmo realização 
da prova. No entanto, muitos profissionais 
já estão se preparando. Especialistas em 
cursinhos para concurso e candidatos dão 
dicas para conquistar uma vaga de pro-
fessor efetivo na rede básica de educação.

Voltado para o ensino superior, o concurso 
oferece 4.254 vagas totais para o cargo de pro-
fessores do ensino básico, orientadores peda-
gógicos e analistas de gestão educacional da 
carreira de assistência à educação. A carga horá-
ria é de 40 horas semanais para os três cargos. A 
remuneração varia entre R$ 4.076,99 para ana-
listas e R$ 5.016,53 para professores e orientado-
res. A taxa de inscrição ainda não foi divulgada.

De acordo com especialistas, os candida-
tos que estão se preparando para concorrer a 
uma vaga para professor efetivo não encon-
trarão muitas novidades na prova, isso porque 
a SEDF tem a tradição de manter a mesma 
estrutura de conteúdos. A primeira alteração 
que os candidatos poderão notar é a mudan-
ça de banca organizadora, da Cebraspe, no 
último edital, para o Instituto Quadrix.

O coordenador de carreiras educacionais 
do Gran Cursos e servidor da SEDF, William 
Dornela, observa que os candidatos irão en-
contrar perfis diferentes de provas. Além disso, 
o edital não muda muito. “O que mudou de 
um edital para o outro foi a inclusão de temas 
como a Base Nacional Comum Curricular e a 
Lei Brasileira da Inclusão. O candidato pode ir 
se preparando com o edital anterior”, explica.

Para o professor, o nível de complexida-
de da prova é médio e são aguardados, pelo 
menos, 100 mil inscritos. “É considerada uma 
prova de alto padrão de competição e con-
corrência. Vamos encontrar candidatos bem 
focados, que já conhecem a SEDF, pois grande 
parte deles já são professores temporários”, 
diz Dornela. O coordenador lembra que não 
haverá prova de redação no processo seletivo 
de professores temporários.

Para outro especialista, o professor Car-
los Costa, a prova não é mais considerada 
fácil e tranquila, como nas edições anterio-
res. “Muita gente passava até sem estudar, 
mas, nos últimos processos seletivos, se tor-
nou uma prova grandiosa. Os candidatos 

 » MILLENA GOMES*

Como se preparar para o concurso 
da Secretaria de Educação do GDF

PROFESSORES

Especialistas e candidatos dão dicas sobre como conquistar uma cadeira na rede pública de educação da capital federal

precisam estudar muito,’’ diz. “Eu acredito 
que terá um nível de dificuldade alto, por-
que serão muitos os inscritos”, prevê.

Graduada em pedagogia, a candidata 
Viviane Lisboa de Melo, 33 anos, está se pre-
parando há dois anos para tentar uma vaga. 
Professora temporária da rede pública, ela 
participou do último concurso para professo-
res efetivos. “Tem muita concorrência. Foram 
quase sete anos sem concurso. Lembro que, 
no último, pessoas de outros estados vieram 
até em caravanas”, lembra. A professora dá 
dicas nas redes sociais sobre como se preparar 
para concursos da área de educação. O seu 
perfil soma mais de 11 mil seguidores.

Viviane conta que estuda de 3 a 4 horas 
por dia, mas não considera a prova difícil pa-
ra quem está se preparando. “A Secretaria de 
Educação do DF está mais exigente. O nível de 
dificuldade e competição, agora, é bem maior, 
mas para quem já vem se preparando será 
mais tranquilo”, diz a candidata, consideran-
do que a língua portuguesa deverá oferecer 
maior grau de dificuldade para alguns concor-
rentes. “Se você tem dificuldade com alguma 

disciplina, tem que estudar muito. Tem que 
fazer planejamento e saber montar um cro-
nograma”, conclui a professora.

Planejamento

Em sua rede social @pedagogavivi, Vivia-
ne ensina como montar o planejamento e o 
cronograma de estudos. “Essa é a principal 
queixa dos meus seguidores. As pessoas não 
têm planejamento. Para encarar provas de 
concurso é preciso técnica apurada”, explica.

As candidatas Bruniely Ketlen de Jesus 
dos Santos, 23, e Jennifer Priscila Ferreira da 
Silva, 32, vão disputar vaga de professora de 
atividades do 1º ao 5º ano. Ambas são profes-
soras temporárias e dividem o tempo entre 
dar aulas e estudar para o concurso. Para Bru-
niely, é difícil conciliar as duas tarefas. “Tenho 
me preparado em casa, sozinha. Quando tem 
‘aulões’ presenciais nos cursinhos participo 
sempre. Escolho entre acordar mais cedo e es-
tudar antes de ir trabalhar ou estudar de noite, 
de domingo a domingo.”, diz.

Para Jennifer da Silva, as salas de aulas 

superlotadas atrapalham sua rotina de 
estudos. “Fica mais difícil, mas estudo de 
segunda a sábado antes de ir trabalhar. 
Assisto a vídeoaulas, faço atividades, me 
empenho ao máximo”, afirma. As duas pro-
fessoras se mostraram surpresas com a es-
colha da nova banca, devido ao histórico 
do último processo seletivo temporário, em 
2018. “A princípio, fiquei muito preocupa-
da, porque houve alguns erros e alterações 
de gabaritos. Mas acredito que a banca fará 
um bom trabalho”, diz.

Vagas insuficientes

O concurso para professores efetivos é 
aguardado há seis anos. Desde então, o GDF 
tem autorizado processos seletivos para pro-
fessores temporários. A falta de certames pa-
ra professores efetivos deu espaço à urgência 
e necessidade para o preenchimento de va-
gas, como forma de manter a qualidade de 
ensino nas escolas. Segundo os professores, 
a contratação temporária é prejudicial ao rit-
mo de ensino e à própria educação pública. 
Alegam que, além da interrupção do ritmo 
de ensino, as salas superlotadas e o aumento 
nas matrículas são consequências do longo 
período sem editais para professores efetivos.

A diretora e coordenadora do Sindi-
cato dos Professores do Distrito Federal 
(Sinpro-DF), Letícia Montandon, observa 
que a contratação temporária é precarizada 
em função da continuidade pedagógica no 
processo de ensino. “Os professores tempo-
rários são contratados, então, há um tempo 
de permanência para estes profissionais em 
cada escola, e isso prejudica o processo de 
aprendizagem dos estudantes”, avalia.

Das 4.254 vagas oferecidas, apenas 776 
são para provimento imediato. De acordo 
com Letícia Montandon, seriam necessá-
rias mais de cinco mil vagas para suprir a 
atual demanda de professores no Distrito 
Federal. Levantamento do Sinpro-DF, mos-
tra que, entre 2015 e 2021, foram registradas 
8.757 desocupações de vagas na educação 
pública, derivadas de aposentadorias, fale-
cimentos, exonerações e demissões. “Essas 
nomeações têm que acontecer. Não adian-
ta ter concurso e não ter nomeação. Então, 
é necessário que o GDF reveja essa quanti-
dade de vagas ou faça outro concurso em 
breve”, afirma Letícia.

* Estagiária sob a supervisão de Jáder Rezende
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 » ITAÚ

Programa de caPacitação
 Quem está em busca de uma aceleração de carreira na 

área de tecnologia pode se inscrever no programa de capa-
citação Bootcamp itaú devs experts, promovido pelo itaú 
Unibanco. o banco também conta com mais de 400 vagas 
em aberto para profissionais interessados em integrar seu 
time de tecnologia, com destaque para as áreas de engenha-
ria de softwares, arquitetura de soluções e dados & analytics. 
a primeira turma do bootcamp aberta em 2022 será voltada 
para programação em Java e em ambientes da aWS, e terá 
15 vagas abertas ao mercado, além de outras 30 posições 
para acelerar a carreira de profissionais do banco, inclusi-
ve os recém-contratados nas turmas de 2021. gratuito, as 
inscrições vão até 29 de maio e os treinamentos iniciam na 
segunda quinzena de julho. Para se inscrever, acesse aqui 
bit.ly/3wxvrrY.

 » WORKSHOP

SoBre carreira
o trench rossi Watanabe, escritório de advocacia, pro-

move um workshop sobre carreira para estudantes de direi-
to, em seu escritório de Brasília ( SaFS – Quadra 2, Lote 4, 
Sala 203. ed. Via esplanada), na próxima sexta-feira (22), 
das 10h às 12h. Na ocasião, os participantes acompanharão 
uma palestra conduzida por claudio moretti e Bruno Buri-
ni, sócios do escritório, e pelo associado andrews França. a 
programação ainda contará com a participação da diretora 
de recursos Humanos, tatiane Ferreti, que apresentará o 
trench connection, programa de atração de novos talentos 
do escritório. além das palestras, os estudantes poderão con-
versar com os profissionais presentes para entender com 
maior profundidade a atuação jurídica e o plano de carreira, 
suas trajetórias e experiência na área. inscrições: gratuitas 
por meio do link trench.gupy.io/jobs/1699183.

Lista de concursos

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

18.380
vagas

 » AMBEV

cargoS 
excLUSiVoS  
Para mULHereS

a ambev tech, hub de inovação e tecnologia 
da ambev, lança a segunda edição mulherada 
tech, programa de atração voltado exclusiva-
mente para a contratação de mulheres na área 
de tecnologia. São mais de 50 vagas para as 
funções de arquitetura de software e desenvol-
vimento em c#, Java ou react. as vagas são 
para candidatas de todo o país que tenham 
mais de quatro anos de experiência no ramo, 
serão exercidas em regime cLt em trabalho 
remoto ou híbrido, a critério da selecionada. 
as inscrições podem ser feitas até  31 de maio 
por meio dos seguintes links: arquitetura Soft-
ware bit.ly/3yL0L8m; desenvolvimento c# bit.
ly/3FUHe6E; desenvolvimento Java bit.ly/3s-
JS0Hw; desenvolvimento React bit.ly/3wx7csR.

Nesta semana, o caderno trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 130 concursos e 18.380 vagas, além de 
cadastro reserva. No distrito Federal, há seis concursos abertos com 1.048 vagas. Para o centro-oeste, há 14 seleções abertas 
com 3.252 oportunidades. Nos conselhos regionais, há dez concursos com 655 postos vagos. entre os nacionais, há oito 
certames abertos para 2.265 oportunidades. Há ainda 71 seleções para outras regiões com 11.014 vagas. Nas universidades 
federais, são 16 processos seletivos e 95 oportunidades. Há cinco concursos nos institutos federais, com 51 vagas.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

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.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

inscrições até 24 de maio pelo site https://
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.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

(CRMV-DF)

inscrições até 6 de julho pelo site: /www.
institutoibest.org.br/informacoes/10/. con-
curso com uma vaga mais cadastro reserva 
para agente administrativo (1) e agente de 
fiscalização. Salário: r$ 2.000. taxa: r$ 50.

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/Processo-
Seletivo.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 públi-
cos - 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). Salários: 
entre r$ r$ 4.300 e r$ 10.000. taxa: r$ 65.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

inscrições até 31 de agosto pelo site https://
inscricaoprofvisitante.unb.br/index.php?ins-
cricao=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)

inscrições até 23 de maio no site: www.esp-
cex.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.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS (IBAMA)

inscrições até 10 de junho de forma presen-
cial, nos locais estabelecidos no edital para 
cada região. concurso com 359 vagas para 

brigadista (280); chefe de esquadrão (47); che-
fe 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 incên-
dios 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.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO (IME)

inscrições de 1° de junho a 11 de julho pelo 
site: www.ime.eb.mil.br/. concurso com 92 
vagas para curso de formação de oficiais da 
ativa (80) e formação de oficiais da reserva 
(12). Salário: r$ 1.334 (durante o curso). 
taxa: r$ 140.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO (IME)

inscrições de 1° de junho a 11 de julho pelo 
site: www.ime.eb.mil.br/. concurso com 19 
vagas para engenheiro cartógrafo (1); 
engenheiro de computação (1); engenheiro 
de comunicações (1); engenheiro eletrônico 
(1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de 
fortificação e construção (engenharia civil) 
(7); engenheiro de materiais (1); engenheiro 
mecânico (distribuídas em engenharia mecâ-
nica e de armamento e engenharia mecânica 
e de automóvel) (2); engenheiro químico (1); 
engenheiro de produção (1); engenheiro 
nuclear (1) e engenheiro aeronáutico (1). 
Salário: r$ 8.245. taxa: r$ 150.

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); co-
municação social (1); direito (2); educação 
física (1); estatística (1); informática/ espe-
cialidade banco de dados (1); informática/ 
especialidade desenvolvimento de sistemas 
(1); informática/ especialidade infraestrutura 
deti(1); informática/ especialidade segurança 
da informação (1); meteorologia (1); pedago-
gia (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 me-
cânica 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.

EXÉRCITO BRASILEIRO - ESCOLA DE 
SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

DO EXÉRCITO (EsFCEx)

inscrições de 14 de junho até 5 de agosto pelo 
site: www.esfcex.eb.mil.br./index.php/compo-
nent/content/article?id=462. concurso com 
122 vagas para anestesiologia (3); cancerolo-
gia/oncologia (5); cardiologia (8); cardiologia 
intervencionista hemodinâmica (2); cirurgia 
de cabeça e pescoço (1); cirurgia de mão (1); 
cirurgia geral (2); cirurgia pediátrica (1); cirur-
gia torácica (1); cirurgia vascular (2); clínica 
médica (5); endocrinologia e metabologia (3); 

endoscopia digestiva (3); gastroenterologia 
(2); geriatria (3); ginecologia e obstetrícia (3); 
hematologia e hemoterapia (3); infectologia 
(3); mastologia (2); medicina intensiva (3); 
nefrologia (3); neurologia (3); oftalmologia 
(2); ortopedia e traumatologia (3); ortopedia 
e traumatologia - cirurgia de joelho (1); or-
topedia e traumatologia - cirurgia de ombro 
(1); otorrinolaringologia (2); patologia (1); 
pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (2); 
psiquiatria (4); radiologia (2); reumatologia 
(1); sem especialidade (19) e urologia (1); 
farmácia (10); cirurgia e traumatologia buco-
máxilo-facial (1); dentística restauradora (1); 
e endodontia (3). Salário: ____. taxa: r$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO - ESCOLA DE 
SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

DO EXÉRCITO (EsFCEx)

inscrições de 14 de junho até 5 de agosto pelo 
site: www.esfcex.eb.mil.br. concurso com 
45 vagas para administração (4); ciências 
contábeis (2); direito (2); enfermagem (6); 
estatística (1); informática (3); magistério 
espanhol (1); magistério física (2); magistério 
geografia (3); magistério história (3); magis-
tério inglês (3); magistério matemática (2); 
magistério português (3); magistério químico 
(3), psicologia (1); veterinária (1); pastor católi-
co romano (4) e pastor evangélico (1). Salário: 
____. taxa: r$ 150.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

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 pro-
motoria (2). Salários: r$ 3.549,56. taxa: r$ 62.

AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA 

AGROPECUÁRIA (EMATER)

inscrições até 29 de maio pelo site: selecao.
go.gov.br/. concurso com 120 vagas para téc-
nico agrícola. Salário: r$ 2.500. taxa: não há.

PREFEITURA DE NIOAQUE (MS)

inscrições até 30 de maio pelo endereço: 
avenida gal. Klinger, nº 377, centro. con-
curso com 13 vagas para assistente social 
(1); psicólogo (2); pedagogo (1); assistente 
administrativo (2); orientador sócio edu-
cacional (2); motorista ii (4) e auxiliar de 
serviços gerais (1). Salários: entre r$ 1.212 
e r$ 3.919,27. taxa: não há.

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 com-
batente (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 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.
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 » Guia de estáGios e jovem aprendiz 338 vagas

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

 » FeComÉrCio
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

63
vagas

jovem aprendiz - 5 vaGas

Cód.: JA 368. Vagas: 2 / Ano: 
1º ao 3º ano ou ter concluído o 
ensino médio sem ter vínculo 
com ensino superior. Salário: 
R$ 905 + AT / Horário: 9h às 13h 
ou 13h às 17h / Local: Ceilândia. 
Enviar currículo para: curriculos@
institutofecomerciodf.com.br. 

Assunto: JA 368
Cód.: JA 361. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 3º 
ano ou ter concluído o ensino médio 
sem ter vínculo com ensino superior. 
Salário: R$ 570 + AT / Horário: 8h às 
12h ou 13h às 17h / Local: Setor de 
Clubes Sul. Enviar currículo para: 
curriculos@institutofecomerciodf.
com.br. Assunto: JA 361
Cód.: JA 365. Vaga: 1 / Ano: 1º ao 

3º ano ou ter concluído o ensino 
médio sem ter vínculo com ensino 
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 ano 
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@institutofecomerciodf.com.
br. Assunto: JA 363
 
Ainda há 6 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 se-

cretariado (2). No nível superior há 
vagas em administração (5); análise 
e desenvolvimento de sistemas (1); 
ciências contábeis (8); design gráfico 
(1); educação física (1); gestão pública 
(2); gestão comercial (5); jornalismo 
(10); pedagogia (5); publicidade e 
propaganda (2); recursos humanos 
(1); secretariado (2). Há ainda uma 
vaga para pcd em administração.

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

70
vagas

JOVEM APRENDIZ – AUXILIAR DE 
SERVIÇOS BANCÁRIOS – 8 VAGAS

Nível: fundamental ou médio cursando/ 
Ano: 1º ao 2º/ Salário: R$ 550 + VT + VA/ 
Horário: 14h às 18h de seg. a sex/ 14 a 
17 anos

JOVEM APRENDIZ – ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO – 14 VAGAS

Nível: médio cursando/ Ano: 1º ao 

3º/ Salário: R$ 516,66 + VT + VA / 
Horário: 8h às 12h – 4 horas - Seg. 
a sex. / 14 a 17 anos

JOVEM APRENDIZ – VENDEDOR DE 
COMÉRCIO VAREJISTA – 7 VAGAS

Nível: médio/ Salário: R$ 744,99 + 
VT/ Horário: 16h às 22h – 6 horas 
– Seg. a sex. / 18 a 21 anos.

JOVEM APRENDIZ – AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO – 6 VAGAS

Nível: médio ou cursando/ Salário: 
R$ 516,66 + VT / Horário: 14h às 
18h - 4 horas - Seg. a sex. / 14 a 
22 anos.

JOVEM APRENDIZ - ALIMENTADOR DE 
LINHA DE PRODUÇÃO – 8 VAGAS

Nível: médio ou cursando/ Ano: 1º 
ao 3º/ Salário: R$ 550 + VT + VA / 

Horário: 14h às 18h – 4 horas – Seg. a 
sex. / 18 a 22 anos.

JOVEM APRENDIZ – PROMOTOR DE 
VENDAS – 10 VAGAS

Nível: médio/ Salário: R$ 516,66 + VT / 
Horário: 8h às 12h – 4 horas – Seg. a sex. 
/ 18 a 22 anos.

JOVEM APRENDIZ – REPOSITOR DE 
MERCADORIAS – 7 VAGAS

Nível: médio ou cursando/ Ano: 1º ao 
3º / Salário: R$ 774,99 + VT / Horário: 
12h as 18h – 6 horas – Seg. a sex. / 18 
a 22 anos.

JOVEM APRENDIZ – RECEPÇÃO –  
10 VAGAS

Nível: médio/ Salário: R$ 744,99 + VT + 
VA / Horário: 8h às 14h – 6 horas – Seg. 
a sex. / 17 a 21 anos.

 » ieL Instituto Euvaldo Lodi
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).

191
vagas

ensino 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 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. 
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 

1 / Local: Brasília / Bolsa: R$ 550 + AT / 
Período: 8h às 12h / Conhec. Exigidos: 
Excel, Windows, Word / Enviar currícu-
los 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: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 
110709.

Ainda há 11 vagas no nível médio. 
No nível técnico há vagas em 
técnico em administração (1); 
técnico em eletricista predial (1); 
técnico em eletromecânica (2); 
técnico em eletrônica (2); técni-
co em eletrotécnica (3); técnico 
em informática (1); técnico em 
química (1). No nível superior 
há vagas em administração 
(70); análise e desenvolvimento 
de sistemas (10); arquitetura e 

urbanismo (7); arquivologia (2); 
ciências contábeis (14); ciência da 
computação (4); direito (2); edu-
cação física (3); engenharia de 
produção elétrica (1); engenharia 
civil (1); fonoaudiologia (1); jorna-
lismo (4); marketing (5); nutrição 
(1); pedagogia (5); psicologia (1); 
publicidade e propaganda (22); 
recursos humanos (5); relações 
internacionais (1); secretariado 
executivo (4).

 » espro 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) 3226-151214

vagas

Empresa: privada/ Nível: médio, 
técnico ou superior cursando/ 
Vagas: 2 / Bolsa: R$ 853,90 + VT 
+ Assist. Odonto. / Horário: 15h às 
21h - seg. a sex / 18 a 22 anos
Empresa: privada/ Nível: funda-
mental, médio, técnico ou superior 

cursando/ Vagas: 3 / Bolsa: R$ 
853,90 + VT / Horário: 8h às 14h 
- seg. a sex / 14 a 22 anos
Empresa: privada/ Nível: médio, 
técnico ou superior cursando/ 
Vagas: 2 / Bolsa: R$ 853,90 + VT 
+ Assist. Odonto. / Horário: 10h às 

16h - seg. a sex / 18 a 22 anos
Empresa: privada/ Nível: médio, 
técnico ou superior cursando/ 
Vagas: 3 / Bolsa: R$ 1000 + VT + VR 
+ Assist. Odonto. / Horário: 8h30 às 
14h30 - seg. a sex / 18 a 22 anos
Empresa: privada/ Nível: médio, téc-

nico ou superior cursando/ Vagas: 2 
/ Bolsa: R$ 853,90 + VT + VR + Assist. 
Médica e Odonto. / Horário: 10h30 às 
16h30 - seg. a sex / 18 a 22 anos
Empresa: privada/ Nível: médio, 
técnico ou superior cursando/ 
Vagas: 2 / Bolsa: R$ 853,90 + VT 

+ Assist. Odonto. / Horário: 15h às 
21h - seg. a sex / 18 a 22 anos



10  •  Trabalho & Formação • Brasília, domingo, 22 de maio de 2022  •  CORREIO BRAZILIENSE

precisa-se

chances de emprego

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.

Açougueiro  26  entre R$ 1.500 R$ 2.120 + benefícios

Ajudante de Motorista  10  R$ 1.212 + benefícios

Ajudante de Estrutura Metálicas  20  R$ 1.330 + benefícios

Arrumador do Serviço Doméstico  1  R$ 1.400 + benefícios

Auxiliar de Barman  11  R$ 1.400 + benefícios

Auxiliar de Churrasqueiro  1  R$ 1.300 + benefícios

Auxiliar de Cozinha  8  R$ 1.308 + benefícios

Auxiliar de Depósito  5  R$ 1.441 + benefícios

Auxiliar de Limpeza  6  R$ 1.308 + benefícios

Auxiliar de Linha de Produção  7  R$ 1.275,16 + benefícios

Auxiliar de Logística  15  R$ 1.212 + benefícios

Auxiliar de Pedreiro  5  R$ 1.300 + benefícios

Auxiliar de Sushiman  1  R$ 1.300 + benefícios

Carpinteiro  13  entre R$ 1.561 e R$ 1.870 + benefícios

Chapista de Lanchonete  4  R$ 1.400 + benefícios

Chefe de Bar  2  R$ 1.800 + benefícios

Chefe de Cozinha  1  R$ 2.000 + benefícios

Churrasqueiro  1  R$ 1.400 + benefícios

Coordenador de Restaurante  1  R$ 6.000 + benefícios

Cozinheiro Geral  5  R$ 2.000 + benefícios

Cumin  8  R$ 1.308 + benefícios

Desenhista Técnico  1  R$ 1.381 + benefícios

Diretor de Marketing  1  R$ 6.000 + benefícios

Diretor de Suprimentos  1  R$ 6.000 + benefícios

Eletricista  11  R$ 1.870 + benefícios

Empacotador a Mão  3  R$ 1.355 + benefícios (pcd)

Empregado Doméstico  2  R$ 1.212 + benefícios

Estoquista  4  entre R$ 1.308 e R$ 1.400 + benefícios

Garçom  45  R$ 1.308 + benefícios

Gerente de Desenvolvimento de Sistemas  1  R$ 6.000 + benefícios

Gerente de Projeto e Serviços de Manutenção 1 R$ 6.000 + benefícios

Gerente Operacional  2  R$ 4.500

Mecânico de Motor a Diesel  2  R$ 2.800 + benefícios

Mecânico de Suspensão  2  R$ 2.800 + benefícios

Montador de Móveis  1  R$ 1.212 + benefícios

Motofretista  12  entre R$ 40 por dia e R$ 1.355 + benefícios

Motorista de caminhão  6  entre R$ 1.600 e R$ 1.870 + benefícios

Operador de Caixa  2  R$ 1.355 + benefícios (pcd)

Operador de Instalação ar condicionado  1  R$ 1.800 + benefícios

Pedreiro  20  entre R$ 1.800 e R$ 1.870 + benefícios

Servente de Limpeza  2  R$ 1.421 + benefícios (pcd)

Técnico de Manutenção Eletrônica  2  R$ 2.500 + benefícios

Técnico de Refrigeração  1  R$ 2.200 + benefícios

Vendedor  20  R$ 1.356 + benefícios

Cargo Vagas Salário Cargo Vagas Salário Cargo Vagas Salário

 » ESTÁGIO

MAIS DE 100 VAGAS
A XP está com mais de 100 vagas em 

seu Programa de Estágio para diferentes 
áreas da empresa, com início no mês de 
agosto. As inscrições, que vão até 3 de 
junho, são direcionadas a estudantes que 
estejam atualmente matriculados em curso 
de graduação com previsão de formatura 
entre julho de 2023 e julho de 2024. Os can-
didatos precisam ter disponibilidade de 30 
horas semanais para o estágio. Eles podem 
residir em qualquer lugar do país, já que 
as oportunidades são remotas e seguem o 
modelo de trabalho, #XPdeQualquerLugar. 
Além de uma bolsa-auxílio, os seleciona-
dos para o programa de estágio também 
contam com bolsa extra semestral, vale 
refeição, plano médico, plano odontológi-
co, Gympass, auxílio home office mensal, 
auxílio móveis home office e auxílio cre-
che. Informações detalhadas sobre como se 
inscrever no programa e para acompanhar 
outras vagas anunciadas podem ser encon-
tradas no www.xpinc.com/carreiras/#/ ou 
na página da XP Inc no Linkedin.
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vagas OFERTAS DA AGênCIA DO TRABALhADOR

 » Agências do Trabalhador

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.

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

 » 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 

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, 

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

 » MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

GRADUAçãO E  
PóS-GRADUAçãO

As inscrições para o processo seletivo da Procuradoria 
Regional da República da 1ª Região (PRR1) vão até 2 de junho. 
A seleção é para contratação de estagiários de graduação e 
pós-graduação. A  Bolsa é de R$ 976 para graduação e de  
R$ 1.952 para pós-graduação. São várias áreas: adminis-
tração, arquivologia, direito e tecnologia da informação, 
para as áreas de suporte técnico e redes e infraestrutura.  
Também há vagas para estudantes de pós-graduação em 
administração e direito. Todas as informações sobre o pro-
cesso estão contidas no Edital PRR1 nº 1/2022. As inscrições 
estarão abertas até as 8h de 2 de junho, exclusivamente 
pelo site da Procuradoria. Vale ressaltar que só poderão 
se inscrever estudantes de instituições credenciadas junto 
à PRR1, listadas no Anexo II do edital. As provas objetivas 
serão realizadas presencialmente no dia 11 de junho. Para 
se inscrever, acesse a página do processo seletivo. Mais 
informações podem ser obtidas com a Seção de Estágio 
(Sest) da PRR1, nos telefones 3317-4509 e  3317-4910, das 
14h às 18h, ou pelo e-mail prr1-estagio@mpf.mp.br.

 » CONTABILIZEI

TRABALhO REMOTO
A Contabilizei, escritório de contabilidade do Brasil espe-

cializado em abertura de empresas, oferece mais de 130 
vagas abertas e candidatos do Distrito Federal podem par-
ticipar do processo seletivo. Atualmente, a startup é forma-
da por mais de 900 colaboradores, entre profissionais que 
atuam nos escritórios de Curitiba, São Paulo e aqueles que 
trabalham nas mais diversas localidades do país de forma 
remota. Informações sobre as vagas estão disponíveis no 
site contabilizei.gupy.io.

 » SENAC

PROCESSO SELETIVO
O Senac-DF está com inscrições abertas em três proces-

sos seletivos para assistente administrativo, programador e 
instrutor de gestão em administração. As inscrições para os 
cargos de instrutor e assistente administrativo devem ser 
feitas no site dfsenac.empregare.com/pt-br/vagas até 23 de 
maio, os interessados em programação podem realizar até 25 
de maio no mesmo endereço. Leia os pré-requisitos de cada 
área nos  editais de cada processo seletivo: bit.ly/39IMaQg, 
bit.ly/3wFSPT1, bit.ly/3wuFgab.
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6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃOPROFISSIONALVA-
GAS EMPREGO 61-
998545054

EMPRESA CONTRATA
COZINHEIRO(A)c/ex-
periência. Interessa-
dos comparecer: SG-
CV lote 9 loja 54 Par-
que Designer. 98176-
9286 / 3021-2008

CONTRATA-SE
DOMÉSTICA FAXINEI-
RA que cuide de idosa
e que saiba passar,
que durma no empre-
go. Paga-se bem! Envi-
ar CV +cópias docu-
mentos e referências
para: 16otavio@gmail.
com
DOMÉSTICA COM refe-
rencia e experiencia
com criança, para traba-
lhar no Condomínio En-
tre Lagos - Itapoã - DF.
Tr: 61 3561-4394
DOMÉSTICA DORMIR
segunda à sabado, com
experiência. Salário
R$1.600. Só ligações.
99303-2550/99190-1975

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654
AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com
AUXILIAR DE SERRA-
LHEIRO Samambaia
99614-3003
CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054
COSTUREIRA CON-
TRATAc/experiênciaFa-
vor ligar somente interes-
sadas. F: (61) 99613-
7633 ou 99948-8778

6.1 NIVEL BÁSICO

COZINHEIRO(A) CON-
TRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com
COZINHEIRO(A) COM
EXPERIÊNCIA p/ Rest.
no SIA 99909-9896

COZINHEIRO(A)PRECI-
SA-SE p/ Rest Self Servi-
ce 504 Sul 99972-8090

DOMÉSTICA PARA 1
PESSOA referência na
carteira, telefone da ex
patroa Tr. 3354-3763

DOMÉSTICAPRECISA-
SE com experiência e
que tenha referência
com telefone , lavar, pas-
sar, cozinhar bem e arru-
mar a casa. Paga-se
bem! Sudoeste. Seg. à
Sáb. F/ 3274-5588

JARDINEIRO COM EX-
PERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE c/s exp, local dis-
creto,seguro e climatiza-
do, ót ganhos, entre 7 a
11mil (61)98581-1999
MASSAGISTAOPORTU-
NIDADE para são Pau-
lo com ou sem experiên-
cia. 61-994089903

PRECISA-SE
MONTADOR DE AUTO-
MÓVEIS com experiên-
cia e Polidor com experi-
ência, para trabalhar em
Águas Claras, salário a
combinar. Tratar: 61
98455-8962

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

VALOR AMBIENTAL
CONTRATA

PESSOASCOMDEFICI-
ÊNCIA PCD. Entregar
currículo e laudo médi-
co atualizado, na L4 Sul
- Avenida das Nações
(ao lado da Faculdade
Unieuro).

DINÂMICA FACILITY
LTDA CONTRATA

PESSOASCOMDEFICI-
ÊNCIA - PCDs para tra-
balhar na limpeza como
Auxiliar de Serviços Ge-
rais. Enviar curríciulo pa-
ra: trabalheconosco@
dinamicafacility.com.br

6.1 NIVEL BÁSICO

PROFISSIONAL PRECISO
QUE SAIBA depilação,
cílios, sobrancelha, mas-
sagem 99164-9876 Tag
TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com
TRABALHADOR RU-
RAL 99614-3003
PRECISA-SE DE FUN-
CIONÁRIO p/ Samam-
baia Sul. 99197-8414

NÍVEL MÉDIO

SOLUÇÃO PARABRISAS
CONTRATA

AUXILIARPARA Instala-
ção de vidros automoti-
vos. Ver Vagas: www.
solucaoparabrisas.com.
br/vagas

AUXILIAR DE SECRE-
TÁRIAprérequisito:habi-
lidadeemdigitação.Envi-
ar curr ículo para:
rh@colegiotriangulo.
com.br 98623-7511 zap

CUIDADOR (A) e Servi-
ços Gerais. Para traba-
lhar em Instituiçãode Ido-
sos em Sobradinho. CV
para : i ns t con t ra ta
@gmail.com

CONDOR ATACADISTA
CONTRATA:

PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA PCD. CV p/:rh
@condorbrasil.com.br

VAGAS EXCLUSIVAS PCD
AGENTE DE PROTE-
ÇÃO da Aviação Civil -
APAC. Titulo do email
com cargo e CID
(classificação internacio-
nal de doenças) Currícu-
lo: rh@securitysata.com.
br

AJUDANTE
DE PRODUÇÃO
c/exper. em esquadri-
as para trabalhar no
SCIA. Enviar CV para:
kande ra . i ndus t r i a
@gmail.com

CONSTRUTORA
CONTRATA

ALMOXARIFECOMEX-
PERIÊNCIA no Softwa-
re de gestão UAU. Envi-
ar curr ículo para:
contrataalmoxarife2022
@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
ASSISTENTEFINANCEI-
RA Executar atividades
relacionadas ao contas
a receber; cobrança, con-
ciliação bancária, Notas
fiscais e Departamento
Pessoal. Tratar: japan.
recrutamento@gmail.
com

JR OFFICE CONTRATA
ASSISTENTE DE DE-
PARTAMENTO de pes-
soal c/ experiência. Envi-
ar CV com pret salarial:
jrofffice@hotmail.com
ASSISTENTEADMINIS-
TRATIVO e ou Financ
c/ exper. e CNH B. CV:
rhtrabalha@gmail.com

CONTRATA-SE
ATENDENTECOMERCI-
AL c/ experiência em co-
municação visual. Cv p/:
digidoor1@gmail.com

CONTRATA-SE URGENTE
AUXILIAR DE COZI-
NHA e Atendimento.
CV para: restauranterha
@gmail.com

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO c/ exp. em fa-
turamento e convênios.
Enviar CV: selecao
psi2022@gmail.com

AUXILIARADMINISTRA-
TIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com

ESCOLA CONTRATA
AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO com domínio
em informática. Local :
Paranoá.R$1.400,00En-
viar CV : selecaotecnica.
brasilia@gmail.com

AUXILIAR DE COZI-
NHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com

CONTRATA-SE
AVERIGUADOR DE
ALARMESExecutarativi-
dadesdeobservação,co-
municação junto a cen-
tral 24h; registro de ocor-
rências;atendimentotele-
fônico, gravação de ima-
gens, envio de relatóri-
os, dentre outras. Tra-
tar: operadordecftv
@gmail.com

CORRESPONDENTE
BANCÁRIO c/ experiên-
cia em crédito consigna-
do. Enviar currículo p/:
adm@frevalle.com.br

6.1 NÍVEL MÉDIO

NOVO RESTAURANTE
ITALIANO

ALTO PADRÃO!
CONTRATA PARA
INAUGURAÇÃO: Chef,
Maitre, Somelier, Gar-
çom, Hosteers e Mano-
brista. Enviar currículo.
(61)98619-5728- Só
whats -Não Ligar!!

CONTRATA-SE
CONSULTOR(A) CO-
MERCIAL sal. fixo, Vale
transp e aliment. comis-
são, crescimento. Envi-
a r c u r r i c u l o p /
cvcn632@gmail.com

COORDENADOR DE
INGLÊS

CCAA - RIACHO FUN-
DO I Contrata. Inglês
avançado. Interessa-
dos(as) enviar curriculo:
ccaariacho@gmail.com
COZINHEIRO(A)/ATEN-
DENTE Enviar CV what-
sapp: 61 99689-8281

CONTRATA-SE
COZINHEIRO, GAR-
ÇON e Aux. de Coz c/
exp. Enviar CV: isalmir.
souza@hotmail.com

DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com

ELETRICISTA
MANUTENÇÃO PREDI-
AL Remuneração a par-
tir de R$ 1.308,18. Envi-
ar curriculo p/ whatsapp
61 99182-4771

ENCARREGADO E AU-
XILIAR de Departamen-
to Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br

ESTAGIÁRIO(A) ADMI-
NISTRAÇÃO Asa Sul
Bolsa R$600 + VT. CV:
maisrhdf@gmail.com

RESTAURANTE
SUDOESTE
CONTRATA

GARÇON, ATENDEN-
TE eServiçosGerais am-
boscomexperiência.En-
viar CV p/ adm.contato
gourmet@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
GERENTE COMERCI-
ALParaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142

CONTRATA-SE
IMPRESSOR GRÁFI-
CO experiência em Co-
municação Visual. CV:
digidoor1@gmail.com

CCAA TAGUATINGA
INSTRUTOR IDIOMAS
C o n t r a t a C V :
taguatinga@ccaa.com.
br ou QNA 43 casa 02
Tag Norte

CONTRATA-SE
JARDINEIRO / MOTO-
RISTA p/ residência La-
goSul, limpeza emanu-
tenção. 61 99569-3838
MASSAGISTA COM
OU SEM experiência
dou treinamento, 3d/
semana 61 98214-4880
MECÂNICOEINSTALA-
DOR de ar condiciona-
do. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com

MECÂNICO DE AR e
Pedreiro. Enviar CV:
protieng@protieng.com.
br

MECÂNICO : EMPILHA-
DEIRA Santana, contra-
ta c/ Elétrica e Mecâni-
ca básica. Trabalhar no
Valparaíso. Enviar Currí-
culo para o e-mail: dp@
empilhadeirasantana.
com.br

CONSTRUTORA
CONTRATA

MESTREDEOBRASes-
pecializado em Obras
de alto padrão. Cv para:
contra tamestre2022
@gmail.com

MICROPIGMENTADO-
RA para fazer shadow
e fio a fio R$ 2.000 +
passagem 98484-9777

MONITOR(A) PARA
CRECHE com experiên-
cia. Encaminhar currícu-
lo p/ e-mail: cantinhoccv
@gmail.com

SECRETÁRIA COM ex-
periência em convênios
para Clínica Odontológi-
ca. Enviar CV: selecao
psi2022@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

MOTORISTA
ENTREGADOR

COM EXPERIÊNCIA
ementregasnoDF.Regi-
me CLT. Enviar CV p/
k a n d e r a .
industria@gmail.com
OFFICE BOY c/ CNH
A, noções de elétr. CV:
rhtrabalha@gmail.com

OPERADOR(A) DE
TELEMARKETING

ATIVO
FJ SERVIÇOS FINAN-
CEIROS Empresa de
Empréstimo Consigna-
do Contrata. Local: Se-
tor Comercial Sul Qua-
dra 2, Bloco C, Ed. São
Paulo, sala 407 -
Brasília-DF. Horário: De
segunda a sexta-feira
das 9h às 18h. Remune-
ração: Comissionada
33% + Passagem + Al-
moço.Enviarcurrículopa-
ra: jpconsig@gmail.com

ESPARTA SEGURANÇA
LTDA CONTRATA

PESSOASCOMDEFICI-
ÊNCIA - PCDs para tra-
balhar como vigilante pa-
trimonial.Interessadosen-
viar curríciulo para o
email: trabalheconosco
@espartaseguranca.
com.br

COORDENADOR
DE CUROS

PROFISSIONALIZAN-
TESContratação imedia-
ta. Enviar curriculo para
cursoprofissionalizante
33@gmail.com
RENDA EXTRA Ganhe
R$ 135,00/mês naDiggi-
tal World . Investimento
zero. Quanto + pessoas
convidar + aumentará
os ganhos. https://
diggitalworld.com/#/login/
trindade1
SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com
SECRETÁRIA P/ LOJA
deVeículosemTaguatin-
ga. Enviar Currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃOPROFISSIONALVe-
nha aprender uma profis-
são onde você é deten-
tordoseuaumentosalari-
al 61-982724444

6.1 NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
TÉCNICODEINFORMÁ-
TICAExecutar,instalarin-
fraestrutura de redes, ra-
cks, servidores, roteado-
res, configuraçõesde sis-
temas de controle de
acesso, dentre outras ati-
v i d a d e s . T r a t a r :
i n s t a l a d o r .
df2022@gmail.com

TÉCNICODEARCondi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
TECNICO ELETRONI-
CA instalaçãoemanuten-
ção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
VENDEDOR(A)COMUNI-
CAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br
VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com

VENDEDOR (A)
INTERNO

CONTRATA-SE
PARA TRABALHAR
em loja de Shopping.
Excelentes ganhos de
R$2.000 a R$7.000,00.
Enviar CV para e-mail:
sucessocomercio5@
gmail.com

CONTRATA-SE
VENDEDORA EXTER-
NA p/ vendas e pros-
pecção de clientes de
produtos financeiros.
c/ exp e veículo pró-
prio. CV p/: comercial
@cred2me.com.br
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONALE-
LETRICISTA BOBINA-
DOR COM EXPERIÊN-
CIA.ENVIARCURRÍCU-
LO PARA RH.ADM.
BSB@GMAIL.COM 61-
981457133
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Vendedora para loja de
Lingerie 61-35622418
EXECUTIVO DE VEN-
DAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com

CCAA TAGUATINGA
INSTRUTOR IDIOMAS
C o n t r a t a C V :
taguatinga@ccaa.com.
br ou QNA 43 casa 02
Tag Norte
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6.1 NÍVEL MÉDIO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL MÉDIO

OPORTUNIDADE
REQUINTE AMPLIANDO

DEPTO LOCAÇÃO
CONTRATAATENDEN-
TE somente ampla expe-
riencia em imobiliária,
Atend/Cliente, avaliação
de imóvel, fotografia, lei
inquilinato. CV: requinte
@requinteimobiliaria.
com.br.

SECRETARIA COMER-
CIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br

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

NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA FINANCEIRO
CONTRATA-SEParatra-
balhar em rede deClíni-
cas odontológicas. Ne-
cessário experiência
com contas a pagar,
contas a receber, flu-
xo de caixa, fiscal, rela-
tóriosfinanceiros,plani-
lhas de excel avança-
do, relacionamento de
equipe e outras fun-
ções pertinentes a fun-
ção. Local de trabalho
Tagauatinga - DF. Envi-
ar currículo para:
c o n t r a t a j a 2 0 1 7
@outlook.com
AGRÔNOMO,CONSUL-
TORIA para rancho na
regiãodeBrasília-DF.En-
viar currículo através do
Wpp : 61 9 9854-5054

ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contá-
bil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br

ASSISTENTE DE IN-
FORMÁTICA Cv p/:
epmb400@gmail.com

CONSULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arven-
se Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com

CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com

JR OFFICE CONTRATA
CONTADOR(A)OUTÉC-
NICO(A) c/ exper. em
COND 21. Enviar CV p:
jrofffice@hotmail.com

DENTISTA ESPECIA-
LISTAemperio, endo, ci-
rurgia, implante, DTM,
dentística,geriatriaepedi-
atria: venha trabalhar co-
nosco! Enviar CV para:
selecaopsi2022@gmail.
com ou (61)99303-5919

ENGENHEIRO(A)CLÍNI-
CO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

ESTAGIÁRIODEDIREI-
TO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
ESTAGIÁRIO MARKE-
TING . Currículo c/ portfó-
lio p/: selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO PEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com
ESTÁGIO EM GESTÃO
PÚBLICARequisitos:En-
genharia,Direito,Contabi-
lidade, Gestão Pública e
áreas afins. Bolsa: R$
1.000,00+Aux-transp.
R$ 200,00+seg de vida.
Horário:13hàs18h.Envi-
ar cv para: selecao@
caucfacil.com.br.
FISIOTERAPEUTAPRE-
CISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207

CONTRATA-SE
FISIOTERAPEUTA PA-
RA Acupuntura e Urugi-
necológica c/ CTPS +
VT.Enviar Currículo p:
aquafisio@gmail.com

PERIODONTISTAESPE-
CIALISTA c/ experiên-
ciaparaatendimentoclini-
ca Asa Sul, 1 a 2 perío-
dos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com
ESTAGIÁRIO MARKE-
TING . Currículo c/ portfó-
lio p/: selecaoarvense
@gmail.com

Torna público processo seletivo para formação de cadastro reserva:

Cód. 009 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Cód. 098 - ENFERMEIRO(A) - NEFROLOGIA
Cód. 103 - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM - NEFROLOGIA
Cód. 210 - ENFERMEIRO(A) - UTI
Cód. 219 - MÉDICO(A) PEDIATRA INTENSIVISTA
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 29/05/2022....
Todas as vagas do HCB também são destinadas à Pessoa com Deficiência, sendo obrigatório

informar o CID (Classificação Internacional de Doenças).

O HOSPITAL DA CRIANÇA DE
BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

Todas as vagas do HCB também são destinadas à Pessoa com Deficiência, sendo
obrigatório informar o CID (Classificação Internacional de Doenças).

DIVULGAÇÃO DO EDITAL Nº 2022-023CÓDIGO N° 2022-023 (1 vaga)Perfil: Consultor, na modalidade produto, Especialista em desenvolvimento e
apresentação de dados - Júnior.Objetivo da consultoria:Realizar estudos ecriaçãodemétodosde levantamento
e análise de requisitos, projeto, implementação e testes de funcionalidades de
painéis analíticos em plataforma Qlik Sense (com GeoAnalytics).Qualificação Obrigatória (eliminatória):

• Graduação superior em computação, ciências da computação, informática,
análisedesistemas,engenharia,administraçãodeempresas,ouequivalente.

• Experiência mínimo de 2 (dois) anos em métodos, levantamento e
análise de requisitos, testes e implementação, para desenvolvimento
painéis analíticos na plataforma Qlik Sense.Qualificação desejável (classificatória - pontuável):

• Especialização, MBA, Mestrado ou Doutorado, em andamento ou
concluído, em computação, ciências da computação, informática, análise
de sistemas, engenharia, administração de empresas, ou equivalente.

• Experiência adicional comprovada aos anos excedentes exigidos, na
qualificação obrigatória emdesenvolvimento de aplicações e programas.LocaldeTrabalho:Otrabalhoserádesenvolvidoàdistância,sendoque,nessamodalidade,

oconsultordeverádisporde todasas ferramentase insumosnecessáriosparaarealização
das atividades, os quais serão, integralmente, por ele suportados. Excepcionalmente, o
consultorpodeserconvocadoparacompareceràsededaEPLemBrasília/DF.Edital contendo perfil requerido completo, modelo de currículoe demais condições gerais do processo estão disponíveis emhttps://www.epl.gov.br/13-013-epl-x-pnudbra na aba SELEÇÃO PF. Os
interessados deverão enviar currículo no formato PDF, UNICAMENTE para o
e-mail processoseletivo.pnud@epl.gov.br até o dia 31/05/2022, devendo constar
no título do e-mail “Edital nº 2022-023 - Consultor, na modalidade produto,Especialista em desenvolvimento e apresentação de dados - Júnior”,
OBRIGATORIAMENTE. Currículos enviados em outros formatos e sem essa
indicação NÃO serão avaliados. O Processo Seletivo se dará em Brasília e
os custos de transporte, hospedagem e alimentação, se necessários, são de
responsabilidadedo candidato.Acritério daDireçãodoProjeto a etapadeentrevista
deverá ocorrer por vídeoconferência ou teleconferência, nesse caso os diálogos
serão obrigatoriamente gravados. Fundamento Legal: Decreto Nº 5.151/2004.

PROJETO PNUD BRA/13/013
SELECIONA CONSULTOR PARA REALIZAR

ATIVIDADE NA MODALIDADE PRODUTO

6.1 NIVEL SUPERIOR

PROFESSOR(A)/ESTA-
GIÁRIO p/ escola de re-
forço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
gmail.com

COLÉGIO NA CEILÂNDIA
CONTRATA

PROFESSOR DE GEO-
GRAFIA / Inglês.Disponi-
bilidade seg/qua/sex pe-
la manhã. Enviar currícu-
lo p/: colegiomapa.edu
@gmail.com

CONTRATA-SE
UNIVERSITÁRIO(A)PA-
RA trabalhar c/ reforço
escolar no Guará, do 1
ao 9 ano do EF, 2ª a 6ª
R$ 600 (por turno). TR.:
reforcoescolaralfabeta
@gmail.com
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃOPROFISSIONALAD-
VOGADO/ESTAGIARIO
7o. 8o. peridodo 61-
984413842

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

COZINHEIRA / DOMÉS-
TICAofereçomeusservi-
ço fixo/ free 98416-9142
DIARISTA E DOMÉSTI-
CA Ofereço- meus servi-
ços. Tenho exper. e re-
fer. 98309-3525 Débora
DOMÉSTICA MINEIRA
Forno e Fogão. Ofereço
meus serv. 996838650

6.2 NÍVEL BÁSICO

OFEREÇO MEUS SER-
VIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora ex-
per/refer 998185408

NÍVEL MÉDIO

COZINHEIRA COM Cur-
so de Gastronomia. Pre-
paro alimento saboroso
e de qualidade. 61
99216-0996

DIARISTA EM GERAL
ofereço meus serv, ca-
sa/apto 99845-2544 zap

COZINHEIRA COM Cur-
so de Gastronomia. Pre-
paro alimento saboroso
e de qualidade. 61
99216-0996

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

CURSOS

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Curso 2022 registrado -
medio,técnico,superior
35-991859507

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

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



1

IMÓVEIS
COMPRA E

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

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

E V N D A

BRASIL 21 - desocupa-
do, canto, nascente, vis-
ta livre - esplanada, dividi-
do, 60,12 mts, 2 varan-
das, sem mobília -
98238-0962/CJ-1700

OPORTUNIDADE MESMO!!
KUBITSCHEK SHS
Vdo 46m2 alto padrão.
Mobiliada. Pisci., sauna,
academia. R$ 250mil.
98380-1568 c513

LIFE RESORT. Vendo
Apto1quarto.TodoMobi-
liado e reformado. Com-
pleta estrutura de lazer.
Sala com copa e varan-
da. Vista livre. R$
480.000,00. Saback Imó-
veis 3445.1105 CJ3506

OPORTUNIDADE MESMO!!
KUBITSCHEK SHS
Vdo 46m2 alto padrão.
Mobiliada. Pisci., sauna,
academia. R$ 250mil.
98380-1568 c513

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

1.2 ÁGUAS CLARAS

2 QUARTOS

R 04 Ed. Oscar Freire 2
qtos, sendo1suíte, armá-
rios planejados, sala
dois ambientes, varan-
da, 81,40m2 02 vagas, la-
zer completo. Tratar:
3225-5320 - Módulos
Consult. CJ5004

E V N D A

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

3 QUARTOS

R 37 Sul R$ 620.000,00
Oportunidade! Requinte
e Sofisticação! Apt 3qts
cozinha planejada suíte
lazer completo. Ac. car-
ro 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

E V N D A

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

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

AV. DAS ARAUCÁRI-
AS - PENINSULA, 3 suí-
tes, home, 180mts, 3 va-
gas de garagem, lazer
completo - 98570-3210/
CJ-1700

JRC VENDE!!!
AV FLAMBOYANT 4
qtos,3stes,nascente.va-
zado,3vgsgar,189m2pri-
vativo. R$ 1.120.000,00.
98413-8080 c8081

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

1.2 ASA NORTE

ASA NORTE

1 QUARTO

710/11 REFORMADO
39m2 desocupsevêcom-
pra! 981212023 c8827

712/713 SCLN 41m2

var elev 1º and R$199
mil 99555-1351 c10466

2 QUARTOS

E V N D A

102 CLN - DESOCUPA-
DAS,168M2,ótima locali-
zação, divididas com sa-
la, copa e banheiros -
98238-0962/CJ-1700

E V N D A

212 SQN - MAURO BE-
NEVIDES,Cobertura,nas-
cente,reformada,comple-
ta de armários, 158,12
mts privativos, 02 vagas
de garagens - 98238-
0962/CJ-1700

710/711 Ótimo 2qtos c/
elevador 2 salas 2banhs
+DCE Particular. Tr:
98201-7766 creci 27236

116 DESOCUPADO Va-
zado! com Varanda! Tr:
99999-3532 c8165

3 QUARTOS

307 - BL.J Vdo Apto.
R$ 1.200.000. Andar al-
to, vista livre. Salão, 3/4
c/arms., 2 wc (suíte),
coz. c/arm., á.serv.,
DCE e gar. Ótimo esta-
do. Saback Imóveis
34451105 CJ3506.

1.2 ASA NORTE

E V N D A

310 SQN - DESOCUPA-
DA, Cobertura, nascen-
te, reformada, 2 suítes,
completa de armários,
248 mts privativos, 02 va-
gas de garagens -
99619-2488/CJ-1700

E V N D A

312 SQN - sala ampla
para2ambientes,nascen-
te, andar alto, vista livre,
canto, 119 mts privati-
vos - 98238-0962/CJ-
1700

E V N D A

412 SQN - VAZADO, suí-
te, completo de armári-
os, 75 mts privativos
98238-0962/CJ-1700

4 OU MAIS QUARTOS

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

E V N D A

AVALIA Gratuitamente,
Vendecomrapidez,Clien-
tesCadastrados,Aprova-
mos Financiamento,
Consulte-nos, CJ-1700 -
99619-2488

ASA SUL

1 QUARTO

310 SUL apto 1qto refor-
mado por R$ 425.000, c/
proprietário 98352-9999
503 VENDO desocup
quarto sala reformado
F: 98175-8826/ 99986-
6612 c3952

2 QUARTOS

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

1.2 ASA SUL

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

108 2QTOS DCE origi-
nal 98462-4899 c14906

PARA INVESTIDORES
209 NORTE 2qts sem
suíte sem garag 56m2
priv2ºandmobiliadova-
randa estendida. Acei-
to financ 99215-8031

E V N D A

LIVINGPARKSULdeso-
cupado,nascente, vista li-
vre, reformado, armári-
os, 74 m2 priv, 02 va-
gas soltas, lazer comple-
to - 98238-0962/CJ-
1700

108 2QTOS DCE origi-
nal 98462-4899 c14906

3 QUARTOS

LINDO REFORMADO
105 APTO 3qts. Maio-
res informações (11)
98657-3796 c23562

MAPI VENDE!
107 3QTOS deps
140m2. Vazio. Original.
SóR$1.100mil.Aceitotro-
ca. Oportunidade única!
98522-4444 ou 98380-
1568 c513

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

1.2 ASA SUL

E V N D A

311 SQS - 3 suítes, vaza-
do, vista livre, 148mts pri-
vativos, sala 3 ambien-
tes, lavabo, escritório,
01 vaga de garagem -
98570-3210/CJ1700

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

E V N D A

LIVINGPARKSULdeso-
cupado,vistalivre,armári-
os, 99,50 m2 priv, 02 va-
gas, lazer completo -
98238-0962/CJ-1700

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

CRUZEIRO

3 QUARTOS

QD 605 Bl.C 3q R$380
mil 986214352 c21756

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

GUARÁ

1 QUARTO

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

1.2 GUARÁ

2 QUARTOS

E V N D A

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

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

3 QUARTOS

QI 23 3q 2wc. Ac imó-
vel (-) vlr. Só Zap (61)
984919613/ 3204-3831

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

E V N D A

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

E V N D A

QI04-Loteemótimaloca-
lização, terreno de 200
mts, com uma casa anti-
ga nele edificada -
98570-3210/CJ-1700

E V N D A

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

1.2 NOROESTE

NOROESTE

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

SQNW 310 LIBERTATE
- 04 Suítes, Alto Pa-
drão, nascente, canto,
completo de armários,
298 mts, cobertura coleti-
va, 4 vagas - 99619-
2488/CJ-1700

E V N D A

SQNW 310 VIA SHO-
RO - armários, 33 mts,
cobertura coletiva, 1 va-
ga - 98238-0962/
CJ1700

SOBRADINHO

3 QUARTOS

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

SUDOESTE

2 QUARTOS

CCSW 03 02 qtos com
1 suíte, varanda, armári-
os em todos os cômo-
dos, vaga e lazer comple-
to. Tratar: 3225-5320 -
Módulos Consult .
CJ5004
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1.2 SUDOESTE

1.2 APARTAMENTOS

SUDOESTE

2 QUARTOS

QRSW 02 Particular!
2qtos 2º andar reforma-
do Tr: 99989-4068

3 QUARTOS

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

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

VENDO CASA TÉRREA
QSB 08 Sala, 2 quar-
tos, wc, copa/coz. c/
arms., Área e wc serv.
área de lazer + gara-
gem. R$ 600 mil
99659.5010 c 12.189

1.2 SUDOESTE

4 OU MAIS QUARTOS

102 4 QTOS varandas,
DCE, 2 vagas livres, va-
zado. Tr. 99975-5999

E V N D A

AVALIA Gratuitamente,
Vende com Rapidez, Cli-
entesCadastrados,Apro-
vamos Financiamento,
Consulte-nos, CJ-1700 -
99619-2488/98238-0962

TAGUATINGA

2 QUARTOS

CNB 11 Apto 2qts gar
quitado escrit Ac financ
(61) 99533-2254 c 7301

1.2 TAGUATINGA

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

CNB 11 Apto 2qts gar
quitado escrit Ac financ
(61) 99533-2254 c 7301

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

OUTROS ESTADOS

2 QUARTOS

NITERÓI-RJ Apto Cond
próx Icaraí 99277-8487

NITERÓI-RJ Apto Cond
próx Icaraí 99277-8487

1.3 ASA SUL

1.3 CASAS

ASA SUL

3 QUARTOS

715 SUL
03 QTOS Sala, cozinha,
banheiro. Ótimo preço!
99966-4845 c4806
SHIGS 704 - Bl.Q. Vdo
casa. R$ 1.550.000. óti-
mo estado. C/2 pavim.
Térreo c/ salão2amb., la-
vabo, copa/coz. c/arms,
á.serv., DCE., gar. 2 car-
ros. Em cima: 3/4 c/
arms., suíte, wc e terra-
ço. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

715 SUL
03 QTOS Sala, cozinha,
banheiro. Ótimo preço!
99966-4845 c4806

4 OU MAIS QUARTOS

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

CEILÂNDIA

3 QUARTOS

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

1.3 CEILÂNDIA

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

GUARÁ

2 QUARTOS

E V N D A

QI 14 - reformada, sala,
02 qts, ampla cozinha,
97 mts de construção,
área de serviço, despen-
sa - 98570-3210 / CJ-
1700

3 QUARTOS

OPORTUNIDADE ÚNICA
QE 17 Excte cs 3qts la-
je garagem 110m2 de
área constr. Mário Soa-
res 99976-3789 c4459
QE 19 original Lt 200m2

p/investidor, frente p/
pista, resid/comercial alu-
gada. Part. 99333-3034

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

Local do Leilão: Página do leiloeiro: Cadastro no escritório do leiloeiro,www.multleiloes.com
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 demaio de 2022 das 8 às 11 horas.

FernandoGonçalvesCosta, Leiloeiro PúblicoOficial eRural, devidamente autorizado peloBRB–
BANCODE BRASÍLIAS.A., promoverá a venda em Leilão Público, com base na Lei 13.303/16 e
peloDecreto 21.981/32 , nas seguintes condições:
Aberturado leilãodia 11/05/2022. Encerramentodia 26demaiode2022 às16:00horas.

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.

www.multleiloes.com

LEILÃO IMÓVEL COMERCIAL

Edital completo, fotos
e leilão online:

Instagram:
@multleiloes

Fernando Gonçalves Costa - Leiloeiro Público Oficial Rural

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).
- Será garantido ao BRB o
d i r e i t o 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 vendadobem.

1.3 LAGO NORTE

E V N D A

QI 08 - Ótima localiza-
ção, com 501,57 mts,
construção, em lote de
1.200 mts, com 04 qts,
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros sociais, lazer comple-
to - 98238-0962 / CJ-
1700

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

JARDIMBOTÂNICO-Ou-
ro Vermelho II, reforma-
díssima, 07 qts com 04
suítes, lazer completo,
800 mts construção, lote
1.000m2 - 98238-0962 /
CJ-1700

R$ 3.980.000,000
QI 09 4 quartos sendo 2
suítes. É entrar e morar.
Todos os amários no-
vos. Tr: 99981-0243 Ita-
lo CJ25140 www.
exitopremium.com.br

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

MAPI VENDE OU ALUGA
QI 28 Casa colonial 4
stes 360m2 utéis. Vista to-
tal do Lago. Aceito tro-
ca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 98380-
1568c513

E V N D A

SHISQI19c-05suítes, la-
vabo, 300mts de constru-
ção, lazer completo -
99619-2488/CJ-1700

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

1.3 LAGO SUL

E V N D A

SHISQI29casatérrea,óti-
ma localização, em lote
UNICO com 20 mil m2, la-
zer - 99619-2488 / CJ-
1700

E V N D A

SHIS QI 05 - Ótima locali-
zação, lote de 3.728
mts, escriturado, casa
com 647 mts, 04 quar-
tos, sendo 02, condomí-
nio regularizado - 99619-
2488/CJ-1700

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

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

RIACHO FUNDO

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

QN 05C $180.000, 2q es-
crit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 12C R$ 150mil 2qts
sl 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN 24 2qtos laje escritu-
rada 99182-3183 c8915

3 QUARTOS

QC 01 $170.000, desoc
3qt 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net
QN15B$250mil Sobr es-
crit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

E V N D A

QN07-REFORMADISSI-
MA, ótimo acabamento,
completadearmários,Va-
le a pena conferir -
98570-3210/CJ-1700

1.3 RIACHO FUNDO

4 OU MAIS QUARTOS

QN 05 Ótima casa com
6 qtos, 2 pavimentos.
98201-7766 creci 27236

SAMAMBAIA

3 QUARTOS

E V N D A

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

QR 502 3qts, Escritura,
99182-3283 c8915

TAGUATINGA

2 QUARTOS

VENDO CASA TÉRREA
QSB 08 Sala, 2 quar-
tos, wc, copa/coz. c/
arms., Área e wc serv.
área de lazer + gara-
gem. R$ 600 mil
99659.5010 c 12.189

VENDO CASA TÉRREA
QSB 08 Sala, 2 quar-
tos, wc, copa/coz. c/
arms., Área e wc serv.
área de lazer + gara-
gem. R$ 600 mil
99659.5010 c 12.189

3 QUARTOS

E V N D A

QNC 11, OTIMO para cli-
nicaselaboratórios,próxi-
mo ao hospital Anchie-
ta, lote 300mts - 98570-
3210/CJ-1700

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

QNL 02 Conjunto 3qtos
sala cozinha 2banheiros
laje + forro cerâmica blin-
dex, reformada, excelen-
te imóvel, próx. Super
Adega. R$ 430.000,00
Ac. financiamento. Plan-
tão. Faça esse grande in-
vestimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

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

1.3 CASAS

TAGUATINGA

3 QUARTOS

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

4 OU MAIS QUARTOS

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

E V N D A

SETOR DE MANSÕES
de Taguatinga, conjunto
13, 4 suítes com varan-
das, reformada, lote de
900 mts, construído 350
mts - 98570-3210 / CJ-
1700

VICENTE PIRES

3 QUARTOS

R04R$820.000Excelen-
te casa 3qts, sala am-
pla, Suíte, DCE, Copa,
Cozinhaplanejada,Lavan-
deria, lote 430m2, gara-
gem 4 carros, Espaço
Goumert c/ bancada,
Churrasqueira.Aceitacar-
ro / troca Apto Águas Cla-
ras. 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ÁGUAS CLARAS

SHOPPING Águas Cla-
ras 900m2 ou 1.800m2
c/ 17 garagem reforma-
da 99824-6256 c11765

ASA NORTE

VENDO LOJA
SCLN 116 de frente c/o
subsolo, quitada aluga-
da 996846798 cj5334

1.4 ASA NORTE

JRC IMÓVEIS
SCLN 404 Vendo pré-
dio de esquinacom 1 lo-
ja e 1 apto 3 qtos com
suíte. Excelente valor!!
98413-8080 c8081

ASA SUL

E V N D A

BRASIL 21 - desocupa-
da, sem acabamento,
monte seu negócio em
área nobre de Brasília -
98238-0962/CJ-1700

SUDOESTE

CLSW105Ótima lojaalu-
gadap/ investidorParticu-
lar. 99333-3034

VALPARAÍSO

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

SALAS

ASA SUL

OPORTUNIDADE!
SCS QD 01 sala 27m2
98439-7890 c6404

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

E V N D A

SIG- PARQUE BRASÍ-
LIA,Saladividida,armári-
os, 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

1.5
LOTES, ÁREAS

E GALPÕES

ÁGUAS CLARAS

QD 07 Areal casa 3qts
esquina gar lote 488m2

99986-6612 c3952

GAMA

OPORTUNIDADE!!
ENGENHO DAS LA-
JES DF galpão 120m2 lt
1.516m2 bom p/ Indús-
tria. 98471-4749 c1944

GUARÁ

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

1.5 JARDIM BOTÂNICO

JARDIM BOTÂNICO

COND ALPHILE 451
m2 R$ 250 mil. Oportuni-
dade única 99270-4705
TORORÓ PARK Miran-
te 600m2 alto padrão ex-
cel invest 99270-4705

LAGO NORTE

OPORTUNIDADE !!!
NÚCLEO RURAL Jeri-
vá 5milm2 plana. Ac
carr/imov.99966-4845
c4806

LAGO SUL

E V N D A

SCES TRECHO 02 -
OPORTUNIDADE, lote
beira lago, 1.000m2, óti-
ma localização - 98238-
0962/CJ-1700

E V N D A

SMDB 12 Excelente Lo-
te, com 11.709,84 m2 +
área verde em, ótima lo-
calização - 98238-0962
/ CJ-1700

SÃO SEBASTIÃO

QD 24 Rua 11 c/rua 06
Vendo lote,Bairro sãoJo-
sé. 320m2 ótima localiza-
ção! áreaComercial/ resi-
dencial Tr: 99269-0998 /
98125-3140 Anderson

RUA 05 Vendo lote, Bair-
ro são José. 762m2 ótti-
ma localização! Tr:
99269-0998 / 98125-
3140 Anderson

RUA 44 Centro. Vendo
Galpã 170m2 com Meza-
nino e 2 banh. Lote com
350m2. Ótima localiza-
ção Tr: 99269-0998 /
98125-3140 Anderson

QD 24 Rua 11 c/rua 06
Vendo lote,Bairro sãoJo-
sé. 320m2 ótima localiza-
ção! áreaComercial/ resi-
dencial Tr: 99269-0998 /
98125-3140 Anderson

TAGUATINGA

LEILÃO PRÉDIO
COMERCIAL

C 08 Lotes 13, 14, 29 e
30, Agência BRB, Tagua-
tinga Centro/DF. Área
do terreno 1.000m2,
á r e a c o n s t r u í d a
2.407,41m2. Aluguel ga-
rantido. Leilão dia 26/05/
2022, às 16h. Inf. (61)
3465-2203/2542. Edital
completo, fotos e leilão
on-line www.multleiloes.
comCNB 07 Urgente ! ( ra-
ras e preciosas ) ! Para
empreiteiros : ( duas )
projeções (600 m2, ca-
da ). Constroem até 7x
cada. Por motivo excep-
cional, preço ‘‘muito
abaixo‘‘ da referência ló-
gica de mercado. (61)
9.8160-0202 Aragão
c2072

ECT

Nome do Editorador
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1.5 TAGUATINGA

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

TAGUATINGA

E V N D A

SIGTAGUATINGA,escri-
turado e registrado, óti-
mo para investimentos
ou sede própria, 300
mts de construção -
98570-3210/CJ-1700

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

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

BR 040/DF-140 4 hecta-
res excelente água, luz
sóasfalto.R$250mil.Tra-
tar: 99648-1461

1.6 DISTRITO FEDERAL
E ENTORNO

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

DF 140 vde-se 50ha.
próx. pista. F: 98175-
8826/99986-6612 c3952

E V N D A

LAGO OESTE, Gleba
01, 40.000 m2, toda cer-
cada e plana, excelen-
tes pastos - 98238-0962/
CJ-1700

FAZENDA EM
LUZIÂNIA GO 441
hects várias benfeitori-
as, toda formada, 3 córre-
gos, rio e várias repres-
sas. 99966-4845 c4806

JRC IMÓVEIS
RAJADINHA DF Vendo
Chácara beira do Rio
São Bartolomeu, várias
frutíferas, poço artesia-
no, galpão, fechada, ca-
sa com 3qtos, 1.800m
do asfalto. R$ 450 mil.
Tr: 98413-8080 c8081

E V N D A

LAGO OESTE, Gleba
01, 40.000 m2, toda cer-
cada e plana, excelen-
tes pastos - 98238-0962/
CJ-1700

1.6 OUTROS ESTADOS

OUTROS ESTADOS

ABADIÂNIA-GO Cháca-
ra 2 hect, a 3,5 km da
BR 060, c/casa sede
290m2 na laje com 2 suí-
tes, +2qtos, +1banh. Sis-
tema de aquec. solar p/
3 banh e cozinha. Casa
de caseiro 83m2, córre-
go nos fundos Tr: (61)
99843-6701

ACRE-AC Vendo 50mil
hectares, mata virgem.
Ótimo preço!! Tr: 61
99966-4845 c4806

ABADIÂNIA-GO Cháca-
ra 2 hect, a 3,5 km da
BR 060, c/casa sede
290m2 na laje com 2 suí-
tes, +2qtos, +1banh. Sis-
tema de aquec. solar p/
3 banh e cozinha. Casa
de caseiro 83m2, córre-
go nos fundos Tr: (61)
99843-6701

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

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

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

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

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1 APARTHOTEL

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

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

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

RUA DAS FIGUEIRAS
ap de 1Q, ampla sala, co-
zinha,áreadeserviço,va-
randa gourmet, banhei-
ro com box e espelho, ar-
mários planejados, 1 va-
ga e lazer completo.
WhatsApp 3315-8587

2.2 ÁGUAS CLARAS

RUA 31 NORTE 1 Q, sa-
la, cozinha, quarto e ba-
nheiro, armários planeja-
dos, vaga de garagem e
lazer completo. 3315-
8587

3 QUARTOS

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

ASA NORTE

QUITINETES

CLN 108 Bloco B Kit
com 25m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 216 Bloco A Kit
com 20m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

2.2 ASA NORTE

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 alu-
gueis. WhatsApp 3315
8587

CLN 411 Bloco A Kit
com 20m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 412 Bloco B Kit
com 20m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. 3315 8587

1 QUARTO

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

2.2 ASA NORTE

2 QUARTOS

211 SQN - Ap 73m2 de
2Q sendo uma suíte
com armários planeja-
dos, área de lazer, 2 va-
gas de garagem cober-
tas. WhatsApp 3315
8587

212 SQN - Ap com
78m2 Ampla sala, escritó-
rio, cozinha, área de ser-
viþo, 2 quartos sendo 1
suíte, armários planeja-
dos e vaga de garagem.
WhatsApp 3315 8587

212 SQN - Cobertura
de 2 quartos 158m2 am-
pla sala, cozinha, área
de serviço, 2 quartos sen-
do 1 suíte, cobertura
com vista e churrasquei-
ra, 3 vagas. WhatsApp
3315 8587

314 SQN Bl.B apto 103
Alg 2qts gar nascente.
Chaves portaria 99986-
6612 c3952

2.2 ASA NORTE

SCLRN 703 -Bl.F/201.
R$2.000. Duplex c/
varanda. Sala, 2/4 (1c/
arm.,), 2wc (suíte), coz.
á . s e r v . S a b a c k
F/3445.1105. C/3506.

3 QUARTOS

216 SQN Bloco K, 3
qtos com suíte, vaga, ar-
mários em todos os cô-
modos. Tratar: 3225-
5320 Módulos Consult.
CJ5004
308 BL.K/307. R$
4.500. Nascente. Sala,
3/4 c/arms., 2 wc
(suíte), coz. c/arm., á.
serv., DCE e gar. Ótimo
estado. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.
312- BL.H /106. R$
2.300,00. Prédio c/ brin-
quedoteca, 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$1.400.
99157-7766 c9495
308 BL.K/307. R$
4.500. Nascente. Sala,
3/4 c/arms., 2 wc
(suíte), coz. c/arm., á.
serv., DCE e gar. Ótimo
estado. Saback Imóveis
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. Gara-
gem c/arms. Saback F/
3445.1105 C/3506.
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2.2 ASA SUL

2.2 APARTAMENTOS

ASA SUL

1 QUARTO

103 SQS Bloco F 1 quar-
to, mobiliado, reforma-
do. Tratar: 3225-5320
Módulos Consult .
CJ5004

405/U/320 R$ 1.200. Re-
formado. Sala, 1 qto. c/
arm., wc e coz./arm. Sa-
back 3445.1105 cj3506

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.

410/ A/ 104 R$ 2.000.
Alugo mobiliado / Refor-
mado 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 conju-
gada, armários planeja-
dos e vaga de garagem
coberta. WhatsApp
3315 8587

CRS 505 - Bl."C" Apto
01. R$ 1.200. Sala, 1/4
c/arm., wc, coz. e á..
serv. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

2.2 ASA SUL

3 QUARTOS

REFORMADO!!!
106 SUL 3qtos 140m2

canto ste escritório arms
Tr:981339125 c5924

202 - BL. B/305. R$
4.400,00. Prédio e Apto.
reformados. nasc., Sa-
lão, 3/4 c/arms, 2 wc
(suíte c/ closet), copa/
coz,. c/arms , á.serv.,
DCE, gar. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.

215-BL.A R$10.000,00.
Apto. de luxo, decorado.
Todomobiliado.Reforma-
do 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.

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/ eleva-
dor. Amplo apto. vaza-
do. Salão, 3/4 c/arms., 2
wc (suíte), coz/arm., á.
serv., DCE, ótimo esta-
do. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

215-BL.A R$10.000,00.
Apto. de luxo, decorado.
Todomobiliado.Reforma-
do 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.

2.2 CEILÂNDIA

CEILÂNDIA

3 QUARTOS

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

CRUZEIRO

2 QUARTOS

S H C E S 1 . 6 0 3 -
Bl.D/305. Prédio c/
elevador. R$ 2.300. Óti-
mo estado. Sala, 2/4 c/
arms., wc, coz., á.serv.,
S a b a c k I m ó v e i s
3445.1105 CJ 3506.

GUARÁ

1 QUARTO

AE 02 Bl.B /119-
R$900. Res. Belvedere.
Sala, 1/4. wc, coz /arm.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 |C/3506.
AE 02 Bl.B /119-
R$900. Res. Belvedere.
Sala, 1/4. wc, coz /arm.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 |C/3506.

2.2 GUARÁ

2 QUARTOS

LIVING PARK SUL
73m2 Ap de 2 Quartos
comarmários sendo1su-
íte, sala, cozinha com ar-
mários, varanda, 2 va-
gas, o melhor lazer da re-
gião! 3315 8587

LIVING PARK SUL
99m2 Ap de 3 Quartos
comarmários sendo1su-
íte, sala, cozinha com ar-
mários, varanda, 2 va-
gas, o melhor lazer da re-
gião! WhatsApp 3315
8587

3 QUARTOS

QI 33 Ap novo 114m2 sa-
la, varandagourmet,cozi-
nha, área de serviço, 3
quartos sendo 1 suíte e
2 semi suítes, 2 vagas e
lazer completo. WhatsA-
pp 3315-8587

2.2 NOROESTE

NOROESTE

1 QUARTO

CLNW 10/11 Noroeste,
1 Q duplex, sala, cozi-
nha com armários, área
de serviço , quarto com
armários, banheiro, gara-
gem coberta e localiza-
ção privilegiada! 3315
8587

CLNW 10/11 Bloco G,
Ap duplex de 1 quarto
com 46m2 amplo espa-
ço,cozinha,áreadeservi-
ço, ampla suíte no pavi-
mento superior. PRIMEI-
RA LOCAÇÃO, entre-
guecomarmáriosplaneja-
dos, 2 vagas. WhatsApp
3315 8587

CLNW 10/11 Noroeste,
1 Q duplex, sala, cozi-
nha com armários, área
de serviço , quarto com
armários, banheiro, gara-
gem coberta e localiza-
ção privilegiada! 3315
8587

2.2 NOROESTE

CLNW10/11BlocoGNo-
roeste Ap de 1 quarto
com 34m2, sala, cozi-
nha, área de serviço, ba-
nheiro com box em blin-
dex, quarto e cozinha
com armários planeja-
dos, vaga coberta. What-
sApp 3315 8587

SUDOESTE

1 QUARTO

QMSW 06 Ed. Studio In
Apartamento de 1 Q mo-
biliado com TV, cama, ar-
mário, mesa, frigobar e
micro-ondas, com vaga
de garagem coberta
3315 8587

3 QUARTOS

SQSW 301/E/401, exce-
lente estado. Sala/var.,
3/4 c/arms., 2wc (suíte),
coz., á.serv. DCE e gar.
R$ 3.500. Saback Imó-
veis 34451105 cj3506

SQSW 301/E/401, exce-
lente estado. Sala/var.,
3/4 c/arms., 2wc (suíte),
coz., á.serv. DCE e gar.
R$ 3.500. Saback Imó-
veis 34451105 cj3506

2.2 OUTROS ESTADOS

OUTROS ESTADOS

1 QUARTO

LEBLON RJ Qd Praia
42m2 ste var coz á.
serv. R$3 mil (21) 2556-
7252/ (61)-98114-1440

2.3 CASAS

GUARÁ

1 QUARTO

QI 22 cs fd, ent. indep:
qto, sl, coz, a/s wc, gar.
Tr: 99223-6436 Almeida

JARDIM BOTÂNICO

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

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

2.3 LAGO NORTE

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

QI09 LagoNorte casa re-
formada com ampla sa-
la, cozinha, 4 quartos, ga-
ragem, piscina e amplo
quintal com área verde.
WhatsApp 3315 8587

LAGO SUL

3 QUARTOS

QI 23 4 suítes pisc.
R$4.500 Tr:98449-0435

4 OU MAIS QUARTOS

MAPI ALUGA OU VENDE
QI 28 Casa colonial 4
stes 360m2 utéis.Vista to-
tal do Lago. Aceito tro-
ca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 98380-
1568c513

TAGUATINGA

1 QUARTO

QNA 14 1 quarto, sala,
copa, cozinha, àrea de
serviço, 1 banheiro. 61
98140-1222/99139-9797

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

• Metragens de 28 a 60 m2 • Andar disponível (515 m2)

• Fácil acesso • Serviços e comodidades do Shopping

• Segurança 24h • Contrato digital com assinatura eletrônica CJ 3680

A L U G U E L
DESDE 1975

www.paulooctavio.com.br

LIGOU, ALUGOU!
3315-8587

Aluguel

fiador
sem
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2.4 ÁGUAS CLARAS

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ÁGUAS CLARAS

AV. DAS ARAUCÁRI-
AS Loja com 86m2 com
mezanino em ótimo pon-
to comercial próximo do
Pistão Sul. 3315-8587

RUA 12 SUL PRIMEI-
RA LOCAÇÃO! Loja
com 84m2 amplo espa-
ço com vão livre e ba-
nheiro, 2 vagas de gara-
gem, excelente vitrine e
localização privilegiada.
WhatsApp 3315-8587

ASA NORTE

CLN207BlocoBLoja tér-
rea com 23m2 em ótima
quadra localizadanocen-
tro do Plano Piloto. What-
sApp 3315 8587

Fique bem informado

todos os dias como

Correio Braziliense

RECEBAGRATUITAMENTE
ASPRINCIPAIS
NOTÍCIASDODIANOSEU
WHATSAPP

Adicione nosso número:

(61) 9 9555-2589

na sua lista de contatos,

mande um “Olá”

e pronto!

2.4 ASA NORTE

CLN216BlocoBLoja tér-
rea na Asa Norte com
132m2 em ótima quadra
localizada no centro do
Plano Piloto. WhatsApp
3315 8587

SHNQD02BlAHotelMa-
nhattan Plaza Loja com
46m2 em excelente locali-
zação. 3315 8587

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

SMHN QUADRA 2 Blo-
co B Centro Clínico
Cléo Octávio Salas a par-
tir de 29m2 prontas com
banheiro e pia no consul-
tório. WhatsApp 3315
8587

2.4 ASA SUL

ASA SUL

SCS QD 05 Com. Amaz
lj.térrea 32240611 cj120

SAAN/SIA/SIG/SOF

SIA TR 03/04 Shop-
ping Sia Center Mall
Alugo lojas de 40m2 à
160m2 junto com a pra-
ça de alimentação, ao
lado do Sabin. 3362-
0064/ 3036-8115/
99987-3813 c/8045

ÁREA PARA LOCAÇÃO
500M2 A 2.200M2

SHOPPING
SIA TR 03/04 Frente
Pça alimentação c/
grande estac. Local c/
seg rígida. Tr: 3362-
0064/ 3036-8115 99987-
3813 c/8045

SIG Quadra 01 loja com
105m2 em vão livre, óti-
ma vitrine com banheiro
e vaga coberta. Whats
App 3315 8587

SUDOESTE

CLSW 103 RhodesII wc
carênc 35678055 c4749

QD 08 próx Eixo Monu-
mental ótima loja 28m2

aprox. 98256-2753

2.4 TAGUATINGA

TAGUATINGA

C 12 P.Center esq. frent
vidro 3351-2929 cj454

CNB 03 loja ampla com
70m2 bem localizada
com 50% de desconto
nos 6 primeiros alugueis
3315-8587

CSB 07 Ed.Minas Ge-
rais - lojas de galeria a
partir de 499,99 +cond+
IPTU 3315-8587

SALAS

ASA NORTE

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

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

2.4 ASA NORTE

CLN 115 Bloco A Sala
com 29m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 207 Bloco B Salas
apartirde17m2completa-
mente REFORMADAS
em ótima localização no
centro do Plano Piloto
com 3 meses de carên-
cia no aluguel. WhatsA-
pp 3315 8587

CLN 303 Bloco C Sala
com 29m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

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

2.4 ASA NORTE

CLN 304 Bloco C Sala
com 23m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 406 Bloco C Sala
com 20m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

QD01AmericaOfficeTo-
wer Alg 2 salas juntas +
2 garagens 4ºandar fren-
te , vista livre Tr:99985-
7091 Libaino

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

QD01AmericaOfficeTo-
wer Alg 2 salas juntas +
2 garagens 4ºandar fren-
te , vista livre Tr:99985-
7091 Libaino

2.4 ASA NORTE

SCNQD05BrasíliaShop-
ping na Asa Norte sala
com 162m2 com banhei-
ros, copa e recepção.
3315 8587

ASA SUL

11º ANDAR/ VISTA AMPLA
ED TERRA BRAZILIS
sala 40m2 Vista p/ Minis-
térios, biblioteca, Cate-
dral etc. Mário Soares
99976-3789 c4459

SDSConjuntoBaracatsa-
la com 42m2 em localiza-
ção central do Plano Pilo-
to. 3315 8587

SGAS 910 / Via Brasil -
B l . "D " / 446. 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 sa-
la com 33m2 com banhei-
ro e ar cond. Em excelen-
te localização. WhatsA-
pp 3315 8587

2.4 ASA SUL

SHS QD 6 Brasil 21 sa-
la com 69m2 com banhei-
ros e ar cond. Em exce-
lentelocalização.WhatsA-
pp 3315 8587

SAAN/SIA/SIG/SOF

SIG Quadra 01 Sala
com36m2 pronta comba-
nheiro e vaga coberta.
WhatsApp 3315 8587

SIG Quadra 01 Sala
com 684m2 com amplo
espaço em vão livre ba-
nheiros e vagas cober-
tas. WhatsApp 3315
8587

SIG Quadra 01 Sala
com 184m2 com amplo
espaço em vão livre ba-
nheiros e vagas cober-
tas. WhatsApp 3315
8587
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2.4 SAAN/SIA/SIG/SOF

2.4 LOJAS E SALAS

SALAS

SAAN/SIA/SIG/SOF

SIG Quadra 01 Sala
com 298m2 com amplo
espaço em vão livre ba-
nheiros e vagas cober-
tas. WhatsApp 3315
8587

TAGUATINGA

C-12 C.N.T sala 45m2

R$ 700,00 50% de des-
conto por pontualidade
por 6 meses + encargos
3315-8587

BESSA IMÓVEIS
CNA 04 alg salas refor-
madas sendo 01 mobilia-
da, 1ºand. 99983-0761
3563-5002 c12410

QNM 34 Taguatinga JK
Shopping salas a partir
de33m2, comar condicio-
nado e vaga de gara-
gem. 3315-8587

TAGUATINGA SHOP-
PING QS 01 Lote 40 An-
dar inteiro disponível pa-
ra locação com condi-
ção especial de locação
com carência no primei-
ro aluguel e 50% de des-
conto nos 3 primeiros alu-
gueis. 3315-8587

TAGUATINGA SHOP-
PING salas a partir de
28m2 com vaga de gara-
gem em localização privi-
legiada no melhor shop-
ping da região. 3315-
8587

2.4 TAGUATINGA

TAGUATINGA TRADE
CENTER Lotes 1/12 Sa-
las a partir de 24m2 óti-
ma localização ao lado
da EPTG e com carên-
cia no primeiro aluguel
e 50% de desconto nos
3 próximos alugueis.
3315-8587

3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis

3.2 Caminhonetes e
Utilitários

3.3 Caminhões

3.4 Motos

3.5 Outros Veículos

3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

KIA

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

VOLKS

GOL/05 Plus 8V pneus
novos Vendo/Troco.
99909-7931/99969-9595

GOL/05 Plus 8V pneus
novos Vendo/Troco.
99909-7931/99969-9595

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

FIAT

TORO 21/22 Volcano,
4x4 diesel. Único do-
no. Tr: 99843-6701

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

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

CONSÓRCIO

CARTA NAO CONTEM-
PLADA Mobi Easy 16
parcelas pagas 41 à pa-
gar. Valor à combinar.
Tr: 61 98207-8213

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

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

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

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma

4.2 Moda, Vestuário
e Beleza

4.3 Saúde

4.2 Comemorações,
e Eventos

4.5 Serviços Profissionais

4.6 Som e Imagem

4.7 Diversos

4.1 CONSTRUÇÃO E
REFORMA

CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS

PUXADINHO ASA SUL
PROJETO, CONSTRU-
ÇÃO e regularização.
Reformas de lojas em
geral 99865-0865 www.
skaffconstroi.com.br

POÇOS ARTESIANOS

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

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

MODAEBELEZAcontra-
ta se manicure urgente
com experiência 62-
991140181

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

BRUNO MASSOTERA-
PEUTA 11 anos de expe-
riência 11-973868078

TERAPÊUTAS 100%
massag 3347-5464 Elen
e Equipe das 8h as 21h

SERVIÇOSPROFISSIO-
NAISProcuro Modelos
61-998247485

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIA A DOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

NUTRICIONISTA ESPE-
CIALISTAdietavegetaria-
na e vegana. Agende
seu horario 995045590

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ENGENHARIA

SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA Contato 61-
998315874

OUTROS PROFISSIONAIS

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

SERVIÇOSPROFISSIO-
NAISTelhado limpo sem
remover do lugar. 61-
995521988

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

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE ALESSANDRA
ADULTÉRIO FOTOS
Nº 1 com filmagens, fla-
grante. Sigilo e discri-
ção. Gps / Monitoro
24h.Trabalho todas as
áreas.(61)99810-6976

4.5 SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE BARETA
ADULTÉRIO FOTOS fil-
magens, Whatsapp, rela-
torio, GPS. 99971-1190
3356-3925 24hs

DETETIVE BARETA
ADULTÉRIO FOTOS fil-
magens, Whatsapp, rela-
torio, GPS. 99971-1190
3356-3925 24hs

4.6 SOM E IMAGEM

TELEVISÃO

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

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

4.7 DIVERSOS

ANIMAIS
DOMÉSTICOS

CÃES

VENDO FILHOTES DE
FILA BRASILEIRO Tr:
99966-4845

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamos recrutando jogado-
res 99862-4892 whats

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária

5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais

5.3 Infomática

5.4 Oportunidades

5.5 Pontos Comerciais

5.6 Telecomunicações

5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

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

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

MÍSTICOS

DONA PERCÍLIA
PREVINA-SE CON-
TRA os obstáculos
que se apresentam
em seus caminhos e
esclareça suas maio-
res dúvidas sobre sua
vidaamorosa,profissio-
nal ou familiar. Dona
Percília faz e desfaz
qualquer tipo de traba-
lho. Somente para o
bem! Saúde, Amor
nãocorrespondido,Inve-
ja,Depressão,Vício, In-
triga, Insônia, Falta de
paz, União de casal.
Endereço: QSA 07 ca-
sa 14 Tag.Sul Rua do
Colégio Guiness. Site:
w w w .
donaperciliamentoraespi-
ritual.com F: 3561-
1336 / 99666-0730 /
98363-5506 (Zap)

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRONAHORApa-
ra funcionário público
em geral sem consulta
consulta spc/serasa Tel.
4101-6727/ 98449-3461

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

SOCIO INVESTIDOR
LUCRO GARANTIDO
de 10% ao mês, forne-
ço garantia real não é gol-
pe 61 98668-2008

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

CASA LOTER ICA
7termimais. Lucro líq.
R$ 25mil 98212-2001 F.
Elizeu c7916
CASA LOTER ICA
3term. em Tag. 98212-
2001 F.Elizeu c7916
INDÚSTRIA DE VAS-
SOURAS Rodos e
afins, tradicional 98212-
2001 F.Elizeu c7916

5.5 CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

PANIFICADORA SA-
MAMBAIA venda men-
sal R$ 350mil 98212-
2001 F.Elizeu c7916

PESGUE PAGUE
RESTAURANTE no Clu-
be Campestre Gravatá
(Ceilândia).c/ todasisnta-
lações. Ac negociar. Tr.
9.9808-2780

PLANO PILOTO

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

CASA LOTER ICA
7term P.Piloto. 98212-
2001 F.Elizeu c7916
BRB CONVENIÊNCIA
P.Piloto. 98212-2001 F.
Elizeu c7916

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

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

TEMPORADA

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

OUTROS

ACOMPANHANTE

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

5.7 ACOMPANHANTE

ORAL ATÉ O FIM
FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreen-
da-se!! 61 98112-7253

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

ANDERSON top realiza
s/ fantasias ele(a)casal
c/massg 61 98223-4443

LUANA LOIRA
ELEITA A COROA
mais gostosa academia
sudoeste, olhos verdes
moro só 61 99303-9085

WANDA MULHERÃO!
PRECISO DE CLIEN-
TES sou bonita! zap 61
98423-0109 Asa Norte

WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736

ORAL ATÉ O FIM
FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreen-
da-se!! 61 98112-7253

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

LUANA LOIRA
ELEITA A COROA
mais gostosa academia
sudoeste, olhos verdes
moro só 61 99303-9085

MASSAGEM RELAX

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

BIA COROA 100% SAFADA
TÁ C/ POUCO mass só
c/a boca 61 991921318

PROCURO MOÇAS pa-
ra dividir vaga Asa Nor-
te 61 99907-8898

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

BIA COROA 100% SAFADA
TÁ C/ POUCO mass só
c/a boca 61 991921318
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