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Filme Corte final, que 

abriu o festival de 

Cannes, audiolivro com 

histórias de Edgar Allan 

Poe e interesse 

internacional pela obra 

de Zé do Caixão são 

reveladores da 

atualidade do gênero

U
ma passada de olho na pro-

gramação de cinema da ci-

dade — que traz em desta-

que os filmes de suspense A 

médium e Chamas da vingança —, 

opções de leitura como Últimas me-

mórias de um morto-vivo, o lança-

mento de 13 histórias sombrias (de 

Edgar Allan Poe) em versão de audio-

livro, o interesse internacional pela 

obra do inventor do personagem Zé 

do Caixão e mesmo a escolha de fil-

me para a abertura da 75ª edição do 

Festival de Cannes — o tenebroso 

Corte final! atestam o momento de 

ebulição da busca por sustos a rodo, 

por parte do público.

“A sensação de terror está em tu-

do. Não necessariamente instaurada 

na pandemia, nos acompanha a todo 

tempo. Não digo isso na representa-

ção de um sofrimento constante, mas 

de modo mais cínico. O terror está nas 

atitudes dos governos, está no terro-

rismo policial, na repressão na for-

ma como o meio social trata a deter-

minadas pessoas. Está em tudo: pes-

soas, nas ruas, sem casa ou comida”, 

observa a diretora argentina Agustina 

San Martín, que, recentemente, alcan-

çou o publico brasileiro com o longa 

Como matar a besta.

Antes de ressaltar a harmonia 

entre frentes belas e as coisas horrí-

veis, como destaca, Agustina centra 

a atenção no horror — “ele integra a 

própria vida”. Inspirada em colegas 

como Pedro Costa, Carlos Reygadas, 

Nuri Bilge Ceylan e Alice Rohrwa-

cher, Agustina — que, no filme, re-

vela a trajetória de uma jovem que 

força entrosamento com familiares 

distantes — traz um clima de mis-

tério — mas com tintas de horror 

e permanente transe. “A lente pela 

qual vemos o filme é realmente al-

go tenebrosa, e próxima do terror. 

Vejo a violência como a do não di-

to, do silêncio e da quietude. Exis-

te ainda a instância da violência da 

espera. Quis construir tudo de mo-

do muito sutil”, sublinha Agustina.

Revisões

Fábulas Negras/Divulgação
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Chamas da vinga
nça: mais uma 

refilmagem de obra de Stephen King     

Como matar a besta
 imprime camadas de 

terror da cineasta Agustina San Martín

Universal/Divulgacão

 Vitrine Filmes/Divulgação

Norte de tendências para o cine-

ma, o Festival de Cannes apostou no 

lançamento de Corte final!, comédia 

com zumbis assinada por Michael 

Hazanavicius (há 10 anos, vence-

dor do Oscar, com O artista). Feito 

há cinco anos pelo japonês Shini-

chiro Ueda, um filme inspira o longa 

Corte final!, que trata dos bastidores 

de um filme de terror que justamen-

te passa a ser atacado por zumbis.

Três anos depois de Cemitério 

a de obra do

que mostra uma menina com ha-

bilidade pirocinética, flerta com 

filmes da Marvel e afins. Experi-

mentos com carga genética, ocul-

tação de poderes e até mesmo a 

declarações escancaradas de per-

sonagens (“Você, Charlie, é uma 

superheroína da vida real” e “O 

poder da garota está só começan-

do”) acentuam a proximidade das 

fitas de mutantes. Mas o terror dá 

as caras: uma “coisa ruim” pre-

nuncia a jornada de Charlie que 

inclui visões de lágrimas de san-

gue, o bullying de ser chamada de 

ação e a perseguição de uma

Com vistas em exibições pelos Es-

tados Unidos, Europa e Ásia, fitas 

como A meia-noite levarei sua al-

ma e O despertar da besta têm si-

do remasterizados em 4k. 

No Brasil, a mostra O cinema 

sem medo de Mojica marcou a re-

cente reabertura da Cinemateca 

Brasileira, ocasião em que foram 

projetados o média-metragem A 

praga (1980-2007) e A última pra-

ga de Mojica (2021), sobre o pro-

cesso de finalização de um ma-

terial estacionado na produção e 

que foi retrabalhado pelo diretor 

Eugenio Puppo, cineasta que res-

pondeu por mais de 20 mostras no 

país, entre as quais José Mojica Ma-

rins — 50 anos de carreira.

“A conclusão de A praga foi resul-

tado de um processo de muitas dé-

cadas e sua recuperação aconteceu 

em 2007, quando exibido em duas 

sessões para convidados”, ressalta 

Puppo. Quando Mojica morreu, o 

diretor Eugenio Puppo decidiu apri-

morar a versão de A praga, em alta 

definição, e seu relançamento casa 

com a exibição de um curta, em tor-

no do processo da recuperação. “Tu-

do dialoga com a própria história de 

esquecimento, precariedade e aban-

dono do cinema brasileiro. Mojica é 

um gigante de nosso cinema, um gê-

nio que flertou com o horror, faroes-

te, policial e erótico. Ele trabalhou 

por muitos anos para moldar seu es-

tilo, e fez grandes experimentos com 

a linguagem narrativa, criando ce-

nas surreais, usando posições e mo-

vimentos de câmera incomuns”, de-

marca Puppo. A praga foi mostrado 

em Sitges (Espanha), o maior festi-

val de cinema fantástico do mundo, 

ao fim de 2021, gerando aplausos e 

elogios de autenticidade. “O próprio 

Mojica filmou as cenas necessárias 

para concluir a história, assim como 

participou como narrador, seguin-

do moldes de duas outras versões 

da obra: em 1967, transformada em 

episódio da série de tevê e. em 1969, 

transferida para quadrinhos”, como 

, que completa — “Mo-

 
Palavra de e

specialista

“Mojica inventou o cinema 

fantástico brasileiro. Foi contem-

porâneo de vários movimentos do 

cinema nacional — Vera Cruz, Ci-

nema Novo, Cinema Marginal — 

mas nunca fez parte de nenhum 

deles. Fez um cinema pessoal é 

único e criou, sozinho, um dos 

maiores personagens do cinema 

de terror no mundo. Mojica fazia 

filmes brutais e sangrentos, mas 

datos.

José Mojica Marins 

Detalhe do cartaz de 

Corte final!, filme que 

abriu o Festival 

de Cannes

 » RICARDO DAEHN
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Uma cidade de

esqueletos
Abandonados em várias regiões do DF, clubes, prédios, hotéis e até estação de trem (foto) deixam a capital do país 
mais feia. Os motivos para esse “esquecimento” são vários, desde problemas jurídicos, de herança, ao descaso do 
poder público, segundo especialistas. A situação coloca em risco pessoas que vivem perto dessas edificações.  PÁGINA 14

Lideranças do PSDB vão se reunir 
com João Doria para tentar um acordo 

que possa favorecer a candidatura 
da emedebista Simone Tebet à 

Presidência. Mas ex-governador 
deve insistir em manter a decisão de 

continuar na disputa. PÁGINA 2

Presidenciáveis não podem pedir 
votos, porém viagens pelo país são 
permitidas, assim como sabatinas 

e debates. PÁGINA 4

Faltam nove dias para encerrar o prazo 
de entrega da declaração do IR. O 

Fisco espera receber 34,1 milhões de 
documentos até dia 31. PÁGINA 7

Pesquisadores desenvolvem 
dispositivos que ajudam na retirada 
de partículas tóxicas da atmosfera 
usando soluções baratas. PÁGINA 12

Em jogo emocionante, time de 
Guardiola supera o Aston Villa (3 x 2) 
e vence a Premier League. PÁGINA 20

Graças ao goleiro Cássio, Timão 
segura a ponta do Brasileirão diante 

do São Paulo (1 x 1). PÁGINA 20

A região perto do quilômetro 
5 da BR-251 é considerada 
a mais instagramável nesta 

época do ano. PÁGINA 17

Crise tucana
ganha novo 

capítulo

Pré-campanha ao
Planalto começou

Corra, o Leão do 
imposto não espera

Alternativas para
reduzir a poluição

Manchester City 
faz história!

Corinthians empata, 
mas segue líder

Começa a estação 

dos girassóis

As vítimas, entre 4 e 11 anos, foram atingidas quando tentavam atravessar, de mãos dadas, faixa de pedestre em 
Ceilândia Norte. Segundo testemunhas, elas iam a um parquinho próximo. Três estão em estado grave no Hospital de Base

PÁGINA 13

O terror  
que seduz

De filmes a livros, o gênero 
atrai cada vez mais público.

PÁGINA 22

Ed Alves/CB/D.A.Press

Oli Scarff/AFP  Rubens Chiri/São Paulo FC

SUPERESPORTES

Regulamentação comemora 
uma década, mas pouco 

se avançou na questão da 
sustentabilidade. PÁGINA 6

Código Florestal 
enfrenta ameaças

 Ed Alves/CB/D.A Press

CB. Poder

O vice-governador Paco Britto 
(Avante) é o entrevistado do 
programa CB.Poder, hoje, 

a partir das 13h20.

Cinco crianças atropeladas 
por um motorista bêbado
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ELEIÇÕES / Lideranças do PSDB voltam a se reunir com o ex-governador João Doria para tentar um acordo que ponha 
fim ao impasse na candidatura presidencial. Partidos querem oficializar amanhã a terceira via

A 
crise no PSDB faz, hoje, 
uma breve — e, prova-
velmente, tensa — esca-
la em São Paulo, quando 

estarão frente a frente dois dos 
principais antagonistas da nove-
la em que se transformou a can-
didatura tucana à Presidência da 
República. O presidente do parti-
do, Bruno Araújo (PE); e os líde-
res na Câmara, Adolfo Viana (BA), 
e no Senado, Izalci Lucas (DF), 
serão recebidos pelo pré-candi-
dato da legenda, João Doria, em 
busca de um cada vez mais im-
provável acordo que pacifique o 
ninho tucano.

Os líderes do PSDB levam à 
capital paulista uma decisão já 
tomada pela Comissão Execu-
tiva da legenda: a de apoiar, ao 
lado do Cidadania, a candidata 
do MDB, senadora Simone Te-
bet (MS), em uma chapa única 
que represente o autodenomi-
nado centro democrático. Ama-
nhã, as executivas dos partidos se 
reúnem separadamente, em Bra-
sília, para formalizar a adesão à 
tríplice aliança.

Mesmo com a chancela da 
vitória nas eleições prévias do 
partido, ano passado, João Do-
ria vem sendo isolado pelos mais 
influentes correligionários e por 
quase todos os pré-candidatos a 
governos estaduais já lançados 
pela legenda. O ex-governador 
paulista, porém, tem demonstra-
do resiliência para manter a pré-
candidatura, e não dá indicações 
de que vá desistir.

O encontro entre Doria e 
Araújo terá ainda outro ingre-
diente, os arranjos políticos no 
estado de São Paulo. O presiden-
te do PSDB é um dos principais 
interlocutores do atual governa-
dor paulista, Rodrigo Garcia, que 
apoiou Doria nas prévias e, ago-
ra, defende a união da terceira 
via. Mas o governante evita abrir 
uma frente de atrito com o pré-
candidato, apesar de já ter de-
monstrado preocupação com o 
fraco desempenho do antecessor 
nas pesquisas, a ponto de acre-
ditar que possa comprometer a 
própria reeleição.

Fontes tucanas consultadas 
pelo Correio no fim de semana 
evitaram especular o resultado 
da reunião de hoje, mas não es-
condem que Bruno Araújo leva-
rá mais de uma alternativa para 
o caso de Doria admitir deixar a 
disputa em favor de Tebet. A va-
ga de vice ou um cargo de re-
levância na estrutura partidária 
são exemplos citados, apesar da 
oposição de uma ala do partido, 
liderada pelo deputado estadual 
Aécio Neves (MG).

Mesmo assim, o deputado mi-
neiro foi uma das vozes que, na 
última reunião da cúpula tuca-
na, semana passada, defendeu o 
diálogo com Doria antes de qual-
quer tomada de decisão. “Nós 

 » VINICIUS DORIA

Doria não concorda com o critério utilizado, uma pesquisa qualitativa, para decidir pelo apoio a Tebet

PSDB/Divulgação

A disparada na 
compra de caminhões 
de lixo pelo governo 
Jair Bolsonaro 
(PL) com preços 
inflados, revelada 
neste domingo, pelo 
jornal O Estado de 
S.Paulo, ganhou a 
hashtag “Bolsolão 
do Lixo” e se tornou 
um dos assuntos 
mais comentados 
do Twitter neste 
domingo. Em média, 
foram 7.977 tuítes 
sobre o assunto por 
hora. A reportagem 
mostra que, após Jair 
Bolsonaro se associar 
ao Centrão, a compra 
e distribuição de 
caminhões de lixo pelo 
governo saltaram de 
85 para 488 veículos 
de 2019 para 2021.

 » "Bolsolão do Lixo" 
bomba no Twitter

132
Quantidade de dias que 

faltam para a realização 
do primeiro turno das 
eleições presidenciais, 

marcado para 2 de 
outubro

Bruno Araújo vai participar do encontro com Doria ao lado dos líderes tucanos na Câmara e Senado

Evaristo Sá/AFP

Novo 
capítulo 
na crise 
tucana

não podemos superar uma etapa 
sem ouvirmos o candidato João 
Doria, vencedor das prévias”, dis-
se, na ocasião.

À imprensa, Aécio denunciou 
que o ex-governador de São Pau-
lo está sendo vítima de “traição” 
dentro do partido, em referên-
cia às articulações entre Garcia e 
Araújo para consolidar o poder 
do atual governador na monta-
gem dos palanques locais.

Mas Aécio também prefere ver 
Doria longe de qualquer pers-
pectiva de poder. Para o grupo li-
gado ao deputado, o senador Tas-
so Jereissati seria o melhor nome, 
não só para compor chapa com 
Tebet, mas, também, para even-
tualmente substituir João Doria 
caso o PSDB decida seguir com 
candidatura própria, uma tese 
que vem ganhando adeptos en-
tre tucanos pró e contra o atual 
pré-candidato.

O ex-governador, por sua vez, 
vai rebater com 
o argumento de 
que ele tem o di-
reito de, ao me-
nos, se apresentar 
ao eleitorado. In-
ternamente, quei-
xa-se de que não 
tem conseguido 
se dedicar inte-
gralmente à pré-
campanha. Com 
a possibilidade de 
judicializar qual-
quer ato da Exe-
cutiva que não respeite o resul-
tado das prévias, Doria espera 
que a decisão sobre os nomes da 
terceira via fique para mais perto 
das convenções nacionais, a par-
tir de meados de julho.

No fim semana, Doria rece-
beu mais um apoio público, do 

deputado fe-
deral Vitor Li-
ppi (SP). Em 
uma rede so-
cial, ele publi-
cou nota diri-
gida à Execu-
tiva Nacio-
nal, em que 
se diz surpre-
so com a deci-
são da cúpula 
de apoiar Te-

bet, desrespeitando as primárias 
do PSDB que aprovaram o nome 
de Doria. “Então, vamos desconsi-
derar as prévias democráticas? O 
PSDB, pela primeira vez, não te-
rá candidato?”, questionou o de-
putado, que concluiu a nota com 
um pedido de “respeito e diálogo”.

Na sexta-feira passada, o pré-
candidato já havia recebido a so-
lidariedade do ex-governador de 
Goiás Marconi Perillo, que não 
poupou críticas à direção do PS-
DB. O respeito às prévias também 
foi defendido pelo ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, há 
duas semanas.

Pesquisas

O principal argumento usado 
para tirar o pré-candidato da dis-
puta é o entendimento de que Do-
ria não teria mais condições de re-
verter as taxas de rejeição que as 
pesquisas apontam, em níveis se-
melhantes às dos líderes da corri-
da eleitoral Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que 

busca a reeleição.
Desde que os três partidos da 

terceira via anunciaram que se-
guiriam os indicativos de uma 
pesquisa interna — apresenta-
da na semana passada —, Doria 
vem se insurgindo contra esse 
critério. E vai expor aos caciques 
tucanos os argumentos que con-
sidera relevantes e que não esta-
riam sendo observados pelo par-
tido. Além da legitimidade das 
prévias e do currículo vitorioso 
nas duas eleições que disputou, 
Doria aparece à frente de Tebet 
em todas as pesquisas disponí-
veis, com o dobro das intenções 
de voto, segundo o último levan-
tamento do Ipespe, o ex-gover-
nador de São Paulo tem 4%, con-
tra 2% da senadora.
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vídeo publicado nas redes sociais.
A motociata em apoio ao go-

verno Bolsonaro saiu do Parque 
Olímpico, na Zona Oeste do Rio, 
e seguiu até o Monumento dos 
Pracinhas. O comboio percorreu 
cerca de 40 quilômetros.

Bloqueio de bens

Ao contrário do que alega Sil-
veira, o perdão ainda não foi ana-
lisado pelo Supremo, e o próprio 
Moraes voltou a aplicar multas 
por descumprimento do uso da 
tornozeleira eletrônica na últi-
ma semana. Somadas, as multas 

chegam a R$ 645 mil. O magistra-
do sustenta que as medidas cau-
telares (iniciadas ainda antes da 
condenação pelo STF) não foram 
afetadas pelo perdão.

“O Decreto de Indulto presi-
dencial (eDoc. 898) será analisa-
do em sede própria e, enquanto 
não houver essa análise e a de-
cretação da extinção de punibi-
lidade pelo Poder Judiciário, a 
presente ação penal prosseguirá 
normalmente, inclusive no to-
cante à observância das medi-
das cautelares impostas ao réu 
Daniel Silveira e devidamente 
referendadas pelo Plenário desta 

Suprema Corte”, diz 
decisão recente do 
magistrado.

Na sexta-feira pas-
sada, Moraes decre-
tou o bloqueio de 
bens móveis e imó-
veis do deputado, in-
cluindo contas ban-
cárias. O ministro 
alegou que a deci-
são tem como obje-
tivo garantir o paga-
mento das multas pe-
la desobediência às 
medidas impostas ao 
parlamentar.

Foi publicada no Diário 
Oficial de São Paulo a perda 
do mandato do deputado 
Arthur do Val (União 
Brasil). Ele foi cassado 
na terça-feira em decisão 
unânime tomada pelo 
plenário da Assembleia 
Legislativa do estado. Com 
a publicação da decisão, 
Arthur do Val, conhecido 
como Mamãe Falei, fica 
inelegível pelo período de 
oito anos. Em abril, Arthur 
do Val renunciou ao cargo 
após o Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar da 
assembleia ter aprovado 
o relatório que pedia 
a cassação. Apesar da 
renúncia, ele ainda teve 
que enfrentar o processo 
que o tornou inelegível. 
Pelas regras do legislativo 
paulista, a renúncia ao 
mandato não interrompe o 
processo de cassação.

 » Cassação sai no 
Diário Oficial

PODER / 

Silveira 
volta a 
afrontar 
o STF

Durante uma motociata em apoio a Bolsonaro, no Rio, Silveira afirmou que retirou a tornozeleira eletrônica 
após o perdão concedido pelo presidente e que o Judiciário não tem mais o que fazer contra ele

O 
deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ) voltou 
a afrontar as decisões 
do ministro Alexandre 

de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que determi-
nou que o parlamentar cumpra 
as medidas cautelares impostas 
a ele no processo que apura ata-
ques à Corte, como o uso de tor-
nozeleira eletrônica. Ontem, du-
rante uma motociata em apoio 
ao governo federal, no Rio, Sil-
veira afirmou que retirou o equi-
pamento após o perdão concedi-
do pelo presidente Jair Bolsona-
ro (PL). Segundo o parlamentar, 
o Judiciário não tem mais o que 
fazer contra ele.

“Eu nem poderia usar naque-
la época. Hoje é que não uso mes-
mo. Eu fui indultado pela graça. 
Quando o Judiciário tem o per-
dão presidencial, é meramente 
declaratório o reconhecimento. 
O Judiciário não faz mais nada, 
só declara a extinção”, declarou 
Silveira, ao fim da manifestação, 
pouco antes de subir num car-
ro de som, no Aterro do Flamen-
go, na Zona Sul do Rio, conforme 

Daniel Silveira discursa após motociata no Rio de Janeiro: “O Judiciário não faz mais nada. Só declara a extinção (da punição)”

Reprodução/YouTube/FrancyscoMelloOficial

BEBIDA FALSIFICADA FAZ MAL À SAÚDE 
HÁ UM VASTO MERCADO DE BEBIDAS FALSIFICADAS EM ATIVIDADE NO PAÍS,  
COM SÉRIOS DANOS À SAÚDE PÚBLICA, À ORDEM SOCIAL E À ECONOMIA.

Apresentado por:

O 
comércio ilegal de bebidas al-
coólicas no Brasil é um proble-
ma que tem se agravado, tra-
zendo riscos à saúde do con-

sumidor, perda na arrecadação de im-
postos pelo governo e gerando receitas 
que vão financiar o crime organizado.

Especialistas focados na questão 
alertam para o fato de a bebida adul-
terada ser produzida sem o mínimo 
controle, utilizando ingredientes ina-
dequados e proibidos para consumo 
humano. O resultado é uma bebida de 
baixíssima qualidade, sem qualquer 
padrão, mal acondicionada e sem ras-
treabilidade, vendida a preços baixos 
que atraem o consumidor. 

Além disso, a produção clandestina 
é um canal de vasta evasão fiscal, uma 
vez que deixa de contribuir para os co-
fres públicos, com estimativas de volu-
mosas perdas de receita. E ainda resulta 
em gastos do dinheiro do contribuinte, 
que é quem financia os órgãos públicos 
para repressão a esse mercado paralelo.   

Prevenir a população e chamar a 
atenção para os perigos do consumo 
de bebidas fabricadas ilegalmente, 
que representam riscos reais à saú-
de pública, é um dos objetivos de en-
tidades como a Associação Brasileira 
de Bebidas Destiladas (ABBD). 

Conscientização

A ABBD surgiu da união de cinco  
grandes empresas do setor: Bacardi, 
Beam Suntory, Brown Forman, Dia-
geo e Pernod Ricard. Que em 2020 cria-
ram o Núcleo pela Responsabilidade 
no Comércio e Consumo de Bebidas 
Alcoólicas no Brasil. Em 2021, evo-
luíram para a formação da entidade, 

ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DE MARCAS

tendo como foco principal contribuir 
para uma relação transparente e res-
ponsável da população com as bebi-
das alcoólicas. “Esse tipo de bebida 
pode conter substâncias como iodo, 
álcool etílico e metanol. Ou seja: be-
bidas fabricadas sem qualquer pa-
drão de qualidade, critério de higie-
ne e armazenadas em locais impró-
prios”, explica o presidente da ABBD, 
José Eduardo Cidade. Ele destaca que 
a venda ilegal de bebidas destiladas 
cresceu muito, principalmente, du-
rante a pandemia da Covid-19.  

Os destilados ilícitos correspon-
dem a cerca de 36% do volume de be-
bidas destiladas comercializadas no 
país. Segundo dados da consultoria 
Euromonitor, a venda clandestina teve 
crescimento anual de 10,1% em 2020, 
evoluindo 6,4% em 2021.

Em 2021, o comércio de bebidas fal-
sificadas como um todo representou 
26% do mercado. A estimativa é da As-
sociação Brasileira de Bebidas (Abra-
be), com base em seu Relatório Geral 
Apreensões de bebidas ilegais (contra-
bandeadas e falsificadas). Conforme o 
mesmo levantamento, as ocorrências 
de repressão ao mercado paralelo su-
biram 171,43%, entre 2018 e 2021, em 
relação a período igual anterior.

Desinformação

Para melhor direcionar suas ações 
diárias, a ABBD estabeleceu uma es-
tratégia de trabalho com seis pila-
res:- Saúde do Consumidor/ - Con-
sumo Moderado/ - Álcool é álcool/ 
- Publicidade com princípios/ - Iso-
nomia na tributação/ - Combate ao 
mercado ilegal de bebidas destiladas.

Preocupa muito a entidade, a ques-
tão da desinformação. Por isso, ali-
nha-se a campanhas educativas, co-
mo a do movimento “Doses Certas”, 
que desde 2020 trabalha para des-
fazer mitos relacionados às bebidas 

alcoólicas e informar à população 
que “Álcool é Álcool” – o mesmo ti-
po de álcool está em todas as bebi-
das, e é importante controlar a quan-
tidade consumida, seja qual for a es-
colha do consumidor.

Outro mito combatido é o de que 
bebidas mais “fortes” do que outras. 
Para a ABBD, esse tipo de percep-
ção enganosa acaba justificando, 
por exemplo, a pesada carga tribu-
tária imposta sobre o setor. O que 
onera a indústria de destilados, re-
duz a arrecadação para o governo e 
estimula a expansão da ilegalidade. 

Treinamento

Diante da necessidade de esclarecer 
e reduzir a desinformação, o presidente 
da ABBD ressalta a importante questão 
da educação: “Os consumidores preci-
sam de informações sobre como evitar 
produtos ilícitos, especialmente quando 
não estão cientes da ilegalidade”. 

A informação é muito relevante pa-
ra quem compra por meio do comér-
cio eletrônico, por exemplo. Segundo 
a presidente da Abrabe, Cristiane Fo-
ja, as vendas online aumentaram du-
rante a pandemia, incluindo as bebi-
das adulteradas. Jovens e a população 
carente são os alvos de plataformas 
que vendem bebidas falsificadas por 
até 70% abaixo de preços médios do 
mercado legalizado.

Tanto a ABBD quanto a Abrabe de-
fendem a necessidade de treinamento 
de operadores de plataformas de co-
mércio eletrônico, no sentido de que 
aprendem como identificar os produ-
tos ilícitos, verificando rótulos, ima-
gens, informações de lote e sobre a 
origem dos produtos. Assim como a 
colaboração entre os atores e autori-
dades do setor, para adoção de proce-
dimentos de vigilância e fiscalização, 
também no mundo digital, de forma 
a reduzir a falsificação.

Associação
Brasileira 
de Bebidas
Destiladas

Para o bem do seu corpo, 
da sua cabeça e do seu 
bolso, você que opta pela 
bebida destilada não deve 
se deixar enganar. Veja 
como identificar quando 
uma bebida pode ter sido 
adulterada:

•	 Atenção à aparência do 
líquido

•	 Veja se a coloração foge do 
padrão

•	 O volume da garrafa está 
muito baixo ou muito alto

•	 Se há partículas flutuantes 
no líquido

•	 O lacre de segurança está 
intacto

•	 Examine os detalhes 
do texto do rótulo e 
contrarrótulo

•	 Quantidade do líquido em 
mililitros

•	 Volume de álcool em 
porcentagem

•	 País de origem e nome do 
produtor

•	 Número de registro
•	 Advertência sobre 

consumo excessivo
•	 O preço é outro indicador 

importante
•	 Fuja de preço muito abaixo 

do que costuma pagar
•	 Compre de lojas de 

confiança
•	 Fuja de páginas duvidosas

(Fonte: Movimento Doses Certas 

Saiba como fugir 
das bebidas ilegais 

Eu nem poderia usar naquela 
época. Hoje é que não uso 
mesmo. Eu fui indultado pela 
graça. Quando o Judiciário 
tem o perdão presidencial, 
é meramente declaratório o 
reconhecimento"

Daniel Silveira, deputado federal
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Pré-campanha mais flexível

Candidatos ao Planalto ainda não podem pedir votos nem participar de showmícios, mas viagens pelo país 

A 
movimentação dos pré-
candidatos ao Planalto 
começou cedo neste ano. 
Mesmo antes de anuncia-

rem oficialmente as chapas, eles 
já participam de debates, sabati-
nas, de viagens pelo país e even-
tos com milhares de simpatizan-
tes. O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), por exemplo, 
já havia sinalizado a chapa com 
Geraldo Alckmin (PSB) em de-
zembro do ano passado.

A chamada pré-campanha é 
um fenômeno relativamente re-
cente na legislação eleitoral, defi-
nido apenas em 2015 com a Lei nº 
13.165. Por outro lado, a prática é 
nova apenas na lei, e os candida-
tos sempre procuraram formas de 
antecipar a busca por votos.

Antes da reforma eleitoral de 
2015, nenhum tipo de propagan-
da eleitoral era permitido an-
tes das convenções partidárias. 
Com a mudança, foi permitida 
a pré-campanha, desde que não 
contenha pedido de votos, e as 
novas regras passaram a valer já 
nas eleições municipais de 2016. 
“Mas isso vinha gerando alguma 
controvérsia na jurisprudência 
do TSE (Tribunal Superior Elei-
toral)”, diz a professora da FGV 
Direito Rio e ex-procuradora re-
gional eleitoral do Rio de Janei-
ro Silvana Batini. “Basicamente o 
que está proibido na pré-campa-
nha é o pedido expresso de voto. 
O tribunal considerava também 
irregular o pedido implícito, mas 
hoje, não.”

Segundo Silvana, o TSE pas-
sou a ter uma postura mais liberal 
em relação à pré-campanha nas 
eleições municipais de 2020, ex-
pressada em alguns julgamentos 
realizados no pleito. A postura foi 
depois incorporada à Resolução 
nº 23.624, de 18 de dezembro de 
2019, que rege a propaganda elei-
toral. Portanto, esta é a primeira 
corrida ao Planalto com a atual re-
gulamentação da pré-campanha.

Além do pedido expresso de 
votos, estão vetadas práticas 
proibidas durante a campanha, 
como outdoors, showmícios e 
propaganda política em eventos 
religiosos.

Terceiros

Com a antecipação das cam-
panhas e os pré-candidatos nas 
ruas, intensificaram-se também 
as acusações e processos contra 
propaganda eleitoral antecipada. 
Entre os exemplos mais icônicos 
neste ano estão os outdoors es-
palhados pelo Brasil exaltando o 
presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de o PT acionar repe-
tidamente a Justiça Eleitoral por 
propaganda antecipada, o TSE 
rejeitou os pedidos até agora. 
Outro caso foi a bandeira com 
rosto de Lula usada pela cantora 
Pabllo Vittar no palco do festival 
Lollapalooza, em março.

 » VICTOR CORREIA

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

Em um tempo em que as religiões 
têm sido um instrumento na política 
para alimentar o ódio e separar as pes-
soas, o papa Francisco parece um per-
sonagem de um outro mundo. Sua co-
ragem de trazer o cristianismo para a vi-
da presente e para os homens reais, ao 
lado da sua insistência em convocar o 
que resta de inocência na condição hu-
mana, quase me levam a acreditar que 
ele recebe uma inspiração do sagrado, 
por mais que a idade tenha me tornado 
mais cético e mais descrente.

Na semana que passou, falando a jo-
vens de uma fraternidade cristã, ele ex-
pressou dois pensamentos que deve-
riam provocar reflexão não apenas em 
quem compartilha um sentimento re-
ligioso de qualquer natureza, mas em 
todas as pessoas de boa vontade, nesta 

quadra de tanto sofrimento e tanta lou-
cura na vida política de muitas nações. 
O que se passa no Brasil de hoje, nos Es-
tados Unidos e em tantas outras demo-
cracias, com a exaltação dos antagonis-
mos, a volta da violência na política e a 
sedução do autoritarismo, aponta para 
um futuro próximo em que o que há de 
melhor na civilização humana pode per-
feitamente desaparecer.

A primeira palavra de Francisco é 
uma senha para um mundo novo, tão 
diverso daquele que estamos vivendo: 
“A política é acima de tudo a arte do en-
contro”. Encontro significa aceitar os 
outros e as diferenças e não levar a luta 
política às últimas consequências. Nas 
democracias nenhuma vitória política 
é definitiva, nenhum poder é absoluto 
e a política não controla a totalidade da 

vida. Nelas, não há derrota final porque 
não existe vitória final. Na qual o po-
der é absoluto e a política está presente 
em tudo não há sequer lugar para a luta 
política. Por isto, onde a luta política é 
possível, não podemos permitir que ela 
própria destrua o ambiente de liberdade 
e de cooperação, que é o único em que 
ela pode existir e que chegou até nós pe-
lo sacrifício e o mérito dos que viveram 
antes de nós.

Toda sociedade convive com duas 
forças divergentes: os instintos de com-
petição e de cooperação. A luta pela con-
quista do poder é natural em todos os 
grupos humanos, mas só conseguem 
prosperar aqueles nos quais a políti-
ca organiza a competição social de um 
modo que as forças da cooperação não 
sejam neutralizadas ou enfraquecidas. 
Quando a política deixa de cumprir este 
papel, a luta pelo poder torna-se um fim 
em si mesma e os recursos e energias da 

sociedade deixam de ser aproveitados 
para o progresso de todos.

Esta é tipicamente a situação em 
que nos encontramos. Nosso sistema 
político tem sido incapaz de criar e 
prover os canais de diálogo nos quais 
os diferentes grupos da sociedade 
possam articular visões do mundo e 
interesses legítimos. O resultado é que 
a luta pelo poder acaba se resumindo 
numa disputa de personalidades, em 
vez de ser uma reflexão sobre os imen-
sos desafios que o país tem diante de 
si. Não se pode esquecer que o Bra-
sil é o único país que é rico, enquan-
to sua população é quase toda pobre, 
ou muito pobre. E que, em 2022, nos-
sa renda por habitante é 8% menor do 
que era em 2013. Além de pobres, não 
crescemos mais, porque escolhemos 
a política como desencontro.

A outra palavra forte de Francisco é 
que precisamos confrontar nossas ideias 

com a profundidade da realidade, pois 
a realidade é mais importante do que 
as ideias e não podemos fazer política 
com ideologia. A experiência da história 
já demonstrou que as ideologias, todas 
elas, são versões fictícias do mundo real, 
construídas de propósito para manipu-
lar as pessoas, com finalidade política. 

Nosso destino neste momento está 
atrelado a visões ideológicas, que dei-
xam de fora da competição política to-
dos os problemas que precisam ser en-
frentados e todas as duras soluções que 
precisam ser adotadas. O resultado das 
eleições nestas circunstâncias corre o 
risco de ser uma mera vitória de uma ir-
relevância sobre outra, de uma falsida-
de sobre outra.

Resta a esperança de que a visão re-
dentora de papa Francisco, por um mi-
lagre, caia sobre nós, pois muito pouco 
podemos esperar da sabedoria dos ho-
mens da terra.

ROBERTO BRANT

NOSSO SISTEMA POLÍTICO TEM SIDO INCAPAZ DE CRIAR E PROVER OS CANAIS 
DE DIÁLOGO NOS QUAIS OS DIFERENTES GRUPOS DA SOCIEDADE POSSAM 
ARTICULAR VISÕES DO MUNDO E INTERESSES LEGÍTIMOS

Política como desencontro

Para o especialista em direito 
constitucional e eleitoral Acacio 
Miranda da Silva Filho, a regu-
lamentação da pré-campanha 
é muito importante, apesar das 
dificuldades de interpretação. 
“A figura do pré-candidato, nós 
sabíamos que todos eles agiam 
dessa forma. Já que temos uma 
circunstância concreta posta, 
nada mais razoável que ela es-
teja regulamentada, para não 
virar uma feira do rolo.”

Ele avalia que as definições 
sobre pré-campanha ainda 
estão passando por um “pro-
cesso de amadurecimento”, 
como todas as leis, e é razoá-
vel que os limites positivos e 
negativos sejam discutidos. 
“Isso só era discutido pelos 
candidatos e pelas assessorias 
jurídicas, não era externaliza-
do de forma tão contunden-
te”, afirma Acacio.

Segundo Silvana Batini, 
apesar de as discussões sobre 
a pré-campanha terem ganha-
do maior proporção, a mudan-
ça na resolução do TSE reduziu 
drasticamente os casos de ju-
dicialização por propaganda 
antecipada. (VC)

Fase de 
maturaçãoO que pode e o que não pode na pré-campanha?

são permitidas, assim como sabatinas e debates. Campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto

Para saber mais

PODE
 » Mencionar eventual candidatura
 » Exaltar qualidades pessoais dos pré-candidatos
 » Impulsionamento de conteúdos nas redes sociais
 » Participação em entrevistas, debates e afins
 » Participação em seminários ou congressos em ambiente 
fechado e com despesas pagas pelos partidos

 » Arrecadação de recursos (desde 15 de maio)

NÃO PODE
 » Pedir votos explicitamente
 » Usar o número do partido em propagandas
 » Declarar candidatura antes das convenções
 » Uso de outdoors, placas e telemarketing (também proibido 
na campanha)

 » Propaganda eleitoral em cultos religioso (também proibido 
na campanha)

O que ainda causa controvér-
sia é a interpretação da lei. Para o 
especialista em direito constitu-
cional e eleitoral Acacio Miranda 
da Silva Filho, “hoje há uma regu-
lamentação da pré-campanha. A 
junção dos requisitos da lei eleito-
ral com as vedações da pré-candi-
datura que nos leva à discussão”.

“Existe muita dificuldade na 
interpretação. Sobre a questão 
dos outdoors, em regra, o próprio 

candidato não pode custear. Os 
do Bolsonaro foram custeados 
por terceiros, e aí entra na ques-
tão da liberdade de manifesta-
ção. A bandeira do Lollapaloo-
za também foi usada por tercei-
ros, sem o número da campanha. 
Não há, até o momento, um caso 
realmente de propaganda anteci-
pada (entre os presidenciáveis)”, 
explica Acacio.

Uma fonte da campanha de 

Lula disse ao Correio que 
o partido toma todos os 
cuidados necessários para 
não se enquadrar em pro-
paganda eleitoral anteci-
pada. Todo o material da 
campanha é avaliado pela 
equipe jurídica, comanda-
da pelo ex-ministro da Jus-
tiça Eugênio Aragão. Até o 
momento, o partido “não 
teve problema nenhum” 
com isso, e não houve 
condenação e multa por 
parte do TSE.

Segundo uma fonte da 
campanha do MDB, que 
tem a senadora Simone Te-
bet como cabeça da cha-
pa formada com PSDB e 
Cidadania, nunca houve 
problema com propagan-
da antecipada. “O que vo-
cê não pode fazer é pedir voto, 
basicamente isso. É questão de 
respeito ao eleitor. Mas a cam-
panha acontece o tempo todo, o 
Bolsonaro faz campanha o tem-
po todo. O que você teve com a 
questão do Lollapalooza, dos ou-
tdoors, são sempre terceiros, isso 
não tem nada a ver com os par-
tidos”, disse.

O Correio procurou a Procu-
radoria Geral Eleitoral (PGE), 
ligada ao Ministério Público 
Federal (MPF), para comen-
tar sobre o tema e saber se há 

levantamento sobre quantos 
processos de propaganda an-
tecipada foram abertos contra 
os pré-candidatos ao Planalto. 
O órgão afirmou que não seria 
possível fazer esse levantamen-
to, já que não há padronização 
nos processos protocolados pe-
las procuradorias regionais. Se-
ria preciso “abrir um a um” dos 
processos para levantar esses 
dados, segundo a PGE. O TSE 
afirmou que “não se manifesta 
sobre casos que podem vir a ser 
objeto de julgamento”.

Existe muita dificuldade 
na interpretação. Sobre a 
questão dos outdoors, em 
regra o próprio candidato 
não pode custear. Os do 
Bolsonaro foram custeados 
por terceiros, e aí entra na 
questão da liberdade de 
manifestação"”

Acacio Miranda da Silva 

Filho, especialista em direito 

constitucional e eleitoral
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ICMS gera controvérsias no Legislativo

Líderes da Câmara e do Senado articulam a aprovação de projetos para reduzir os impactos dos custos de 
energia elétrica e combustíveis. Conversas com governadores serão essenciais para definir o rumo das propostas

E
sta semana, o Congresso Na-
cional vai se debruçar sobre 
o debate do controverso Im-
posto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). 
Porém, o cenário atual indica que 
os caminhos que o assunto toma-
rá em cada uma das Casas será 
diferente. O foco, no início da se-
mana, será no presidente da Câ-
mara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), que reafirmou em suas 
redes sociais, ontem,  que o país 
deve acabar com a taxação exces-
siva de bens e serviços essenciais. 

“O Congresso Nacional, a co-
meçar pela Câmara dos Deputa-
dos, tenho certeza, sempre ficará 
— como sempre ficou — a favor do 
que é essencial para o nosso país. E 
esta semana isso ficará essencial-
mente claro. É essencial que o Es-
tado tenha condições de proteger 
a população e que haja essa previ-
são em lei”, escreveu. 

Lira pretende votar, na terça-
feira (24), o projeto de lei com-
plementar (PLP 18/22) que clas-
sifica energia, combustíveis, co-
municações e transporte coletivo 
como itens essenciais. Com isso, 
a tributação sobre esses serviços 
passará a obedecer um teto, es-
tabelecido em 17% pela propos-
ta. Os impostos serão sobre a pro-
dução, importação, comercializa-
ção e a prestação de serviços, de 
competência da União, estados e 
municípios. A defesa desta ma-
téria se intensificou após um en-
contro entre Lira e o ministro de 
minas e energia, Adolfo Sachsida. 

Caso seja aprovada, a mudan-
ça causará uma nova dinâmica 
tributária, principalmente nas es-
feras estaduais e municipais. Ho-
je, é alegado que as maiores ar-
recadações nesses locais advêm 

desses impostos. Na nova confi-
guração, o teto não dará autono-
mia para definir a porcentagem 
em cima do tributo. 

Nos bastidores, os possíveis en-
caminhamentos seguem turvos, já 
que a complexidade do tema en-
volve interesses diretos de senado-
res, principalmente daqueles que 
sairão ao governo nas eleições. A 
previsão é que, ao entrar na pauta 
da Câmara, o projeto também vire 
tema central da reunião de líderes 
no Senado Federal, entre quarta e 
quinta-feira (25 e 26). 

No Senado

A articulação de Pacheco já 
tem acontecido de forma intensa 
em todas as esferas de poder. Em 
busca de consenso, o presidente 
do Senado esteve, há duas sema-
nas, com os secretários de Fazen-
da do Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz). Após 
a reunião, defendeu um debate 
com os governadores, que ainda 
não foi agendado. 

Na semana passada, Pacheco 
esteve reunido com o ex-gover-
nador do Piauí  Wellington Dias 
(PT). Para o petista, a mudança 
no ICMS parte de acordos nos 
quais o povo é o último a ser be-
neficiado. Ele lembra que os go-
vernadores já contribuíram, por 
meio do PL 1422/2021, para limi-
tar os preços mínimo e máximo 
dos derivados de petróleo e gás 
de cozinha (GLP) ao consumidor 
final. Tal proposta criaria um sis-
tema de limites a serem estabe-
lecidos pelo Executivo. 

“Veja que congelou em novem-
bro o valor cobrado por litro de 
combustíveis e o valor subiu 46% 
de lá para cá. Deixamos pron-
ta a proposta para dar solução, e 
criar o Fundo de Equalização dos 

combustíveis. Cabe uma fórmu-
la na mesma linha para reduzir 
o preço da energia. Se tivesse si-
do aplicada, desde novembro, ou 
dezembro do ano passado, o povo 
estaria pagando gasolina a R$ 6 e 
o óleo diesel teria queda na mes-
ma proporção”, avaliou. 

Na última sexta-feira, Pache-
co esteve com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, para 
discutir o assunto. “Reafirmei a 
importância de buscarmos ali-
nhamento entre secretários de 

Fazenda dos estados, governo 
federal e Congresso e achar-
mos pontos em comum quan-
to ao ICMS que garanta a redu-
ção no preço dos combustíveis 
e a justiça tributária”, escreveu, 
depois da conversa. 

Quanto ao ministério, não hou-
ve, até o momento, resistência. Na 
verdade, a implementação depen-
derá da condução com os governa-
dores. Mas, desde já, alguns estados 
apontam a inconstitucionalidade 
no processo. Para Dias, a redução 

do ICMS só aconteceria com a Re-
forma Tributária. 

“Estados e municípios ga-
nham com a inflação alta, mas 
perdem receitas no aumento 
dos preços dos itens de servi-
ço. O poder público compra 
e sofre com a mesma infla-
ção alta. O que deve ser feito 
é a redução dos tributos sobre 
o consumo e a compensação 
com tributação sobre a distri-
buição sobre lucro e dividendo 
ou outra”, explicou. 

Tributação 

Ainda sobre o tema, está previs-
ta a instalação de uma comissão es-
pecial, na terça-feira (24), para iniciar 
as análises sobre o projeto de emen-
da à constituição (PEC 7/2020) que 
pauta a reforma do sistema tributá-
rio nacional. Em 40 sessões, os parla-
mentares decidirão sobre a isenção 
de uma série de impostos. Além dis-
so, o debate analisará a possibilidade 
de criação de cobrança sobre o con-
sumo, propriedade e renda.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), voltou a defender o projeto que limita a incidência do ICMS sobre energia e combustíveis

Cleia Viana/Camara dos Deputados

 » TAINÁ ANDRADE

D i s p o n í v e l n a

APLICATIVO ANDROID

CLUBE.FM
UM SITE PARA
CHAMAR DE SEU!

Novo site CLUBE.FM
Música boa e informação
para você, o melhor ouvinte
do mundo!
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MEIO AMBIENTE / 

Uma década com 
poucos avanços

Código Florestal completa 10 anos na próxima quarta-feira, mas com uma 

E
m maio de 2012, mudan-
ças nas normativas brasi-
leiras foram elaboradas e 
chamadas de novo “Códi-

go Florestal”. A legislação veio 
para modernizar a regulamen-
tação da preservação dos biomas 
brasileiros. Na quarta-feira, a Lei 
nº 12.651 completa a primeira 
década. Em meio a avanços e re-
trocessos, a data serve de refle-
xão dos rumos que a sustentabi-
lidade e a proteção ao meio am-
biente tomaram no Brasil.

Para a elaboração da legisla-
ção sancionada em 2012, diver-
sas entidades foram consultadas. 
“Nós tivemos a oportunidade de 
nos manifestar, mas o resultado 
final ficou bem diferente do que 
aquele que a gente estava ad-
vogando e lutando”, relata Luis 
Fernando Guedes Pinto, diretor 
de conhecimento da S.O.S. Ma-
ta Atlântica. Apesar da partici-
pação, o diretor conta que houve 
um grande desequilíbrio na hora 
da tomada de decisão.

“Infelizmente, a S.O.S. Mata 
Atlântica e os ambientalistas in-
fluenciaram menos do que a gen-
te desejava para ter uma lei que 
realmente fosse importante para 
a conservação da Mata Atlântica. 
Houve uma grande anistia a des-
matamentos ilegais. Os princi-
pais pontos estavam aliados a es-
sas novas regras que legalizaram 
crimes ambientais e desmata-
mentos, que, para a Mata Atlânti-
ca, fazem uma enorme diferença 
para a sua restauração”, explica.

Com a intensificação do des-
matamento dos biomas brasilei-
ros nos anos 1990, diversas me-
didas provisórias (MP) foram ela-
boradas, para agregar ao Código 
Florestal vigente na época. Com 
uma legislação confusa e inefi-
caz, a estratégia foi a reelaboração 
das normativas. Em 2001, as MPs 
foram congeladas e iniciou-se a 
discussão sobre a alteração da le-
gislação. “O Código Florestal aca-
bou retirando algumas proteções 
da vegetação e permitindo regula-
rização das que tinham sido des-
matadas em desacordo com a lei 
anterior”, destaca a secretária exe-
cutiva do Observatório do Códi-
go Florestal, Roberta del Giudice.

Radiografia

Para criar uma estratégia de 
monitoramento dessas áreas, 

foi elaborado o Cadastro Am-
biental Rural (CAR), que fun-
ciona como uma radiografia do 
campo brasileiro, com o acom-
panhamento dessas áreas. O 
Programa de Regularização Am-
biental (PRA), por sua vez, ainda 
não foi implementado. Segundo 
a norma, esse programa permi-
tirá que os estados orientem e 
acompanhem os produtores ru-
rais na elaboração e implemen-
tação das ações necessárias pa-
ra a recomposição de áreas com 
passivos ambientais nas pro-
priedades. Porém, dados pro-
duzidos pelo Observatório do 

Código Florestal apontam que 
apenas seis estados têm hoje 
os PRAs regulamentados e com 
adesão de imóveis rurais em an-
damento. Outros 11 regulamen-
taram os programas, mas não 
deram início à adesão dos imó-
veis. Nove estados sequer come-
çaram a regulamentação.

“O CAR tem o registro ele-
trônico obrigatório de todos os 
imóveis rurais, que fazem uma 
integração de informações am-
bientais, referente à situação das 
áreas de preservação permanen-
te (APP). Se eu sou um agricul-
tor, um grande proprietário rural, 

tenho APPs na minha proprie-
dade. Esse cadastro, que eu sou 
obrigado por lei a fazer, joga pra 
dentro do sistema público a mi-
nha área, e, com o geoprocessa-
mento, eu consigo identificar o 
cumprimento”, explica o advo-
gado especialista em direito am-
biental Fernando Salomon.

Outro avanço trazido pela 
normativa, segundo o advoga-
do, é a cota de reserva ambien-
tal (CRA). São títulos que repre-
sentam uma área de cobertura 
de vegetação nativa de uma pro-
priedade com excesso de Reserva 
Legal, que podem ser adquiridos 
por proprietários com déficit pa-
ra, assim, regularizar o imóvel ru-
ral. “Esse instrumento tem o in-
tuito de viabilizar a regulariza-
ção dos imóveis rurais”, ressalta. 

Nem todas as mudanças, no 
entanto, foram positivas. Para 
Carlos Bouchy, presidente do 
Instituto Brasileiro de Prote-
ção Ambiental (Proam), o Có-
digo Florestal abandonou al-
guns princípios científicos im-
portantes, como a manutenção 
das Áreas de Preservação Per-
manente (APPs) em cômputo se-
parado do que é Reserva Legal, 
visto que são funções ecológi-
cas diferentes. “Isso trouxe uma 
perda do ponto de vista de pro-
teção ambiental”, aponta.

O processo de implemen-
tação caberia aos estados, que 
têm demonstrado ausência com 

 » TAÍSA MEDEIROS

Os 10 anos da entrada em vigor do Código Florestal são importantes para refletir os rumos da proteção ambiental, dizem especialistas

Arquivo/Agência Brasil

grande dificuldade de se implementar as mudanças que vieram com a modernização das normas

Avaliada pelos especialistas 
como um dos ganhos da nova 
versão da lei, a implementação 
gradual do novo “Código Flores-
tal” foi vista, à época, como uma 
estratégia pertinente para que 
estados pudessem realizar o pla-
nejamento para a adequação. Ao 
todo, o processo de implementa-
ção engloba cinco passos: inscri-
ção no Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR); análise e validação do 
CRA; regulamentação do Progra-
ma de Regularização Ambiental 
(PRA); finalização da implemen-
tação do PRA; execução e moni-
toramento dos projetos de regu-
larização da Área de Preserva-
ção Permanente (APP) e Reser-
va Legal.

Passados 10 anos, o Brasil se-
gue no primeiro passo desta lon-
ga caminhada em busca da sus-
tentabilidade, com uma lentidão 
extrema na execução das tão de-
batidas normas. “A gente ainda 

está no primeiro passo: fizemos 
a inscrição no CAR. O segundo 
passo, que é a validação desse 
CAR, é o atual gargalo para im-
plementação do código. A gen-
te precisa criar estratégias para 
esse processo. Como priorizar a 
implantação onde tem grandes 
áreas de deficit, onde tem bacias 
sob ameaça. Dá pra criar estraté-
gias para acelerar a implementa-
ção do código”, aponta Roberta 
del Giudice.

Em 29 de março, o governo fe-
deral anunciou que vai instituir 
o Plano Nacional de Regulariza-
ção Ambiental de Imóveis Rurais 
(RegularizAgro). O objetivo seria, 
justamente, acelerar o proces-
so de implementação do Código 
por meio de um plano de ação 
governamental entre a União e 
os estados. O decreto foi assina-
do pelo presidente Jair Bolsona-
ro e a então ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, 

Tereza Cristina. O programa se-
gue em fase de implementação.

O cumprimento integral das 
normas é essencial para que os 
benefícios sejam sentidos pela 
sociedade. “A implementação traz 
uma série de efeitos positivos em 
termos de proteção ambiental 
e compatibilidade entre produ-
ção agropecuária e conservação 
ambiental. Redução do desmata-
mento, mitigação da emissão de 
gases do efeito estufa, diminuição 
da violência no campo, adaptação 
às mudanças climáticas, garantia 
de segurança hídrica”, exemplifi-
ca Bruno Vello, analista de políti-
cas públicas da Imaflora.

Vello ressalta que a imple-
mentação exige recursos, o que 
não vem sendo priorizado nem 
pelos estados, nem pelo gover-
no federal. Segundo a pesquisa 
do Observatório do Código Flo-
restal nos últimos anos, o orça-
mento federal alocado para essa 

política tem sido reduzido. En-
tre 2015 e 2019, passou de qua-
se R$ 82 milhões para apenas R$ 
15 milhões — uma redução de 
quase 81%. “É preciso reforçar a 
capacidade dos estados de im-
plementar as etapas do Código 
Florestal, garantindo os recursos 
humanos, financeiros e tecnoló-
gicos para enfrentar esse grande 
desafio de política pública”, com-
plementa Vello.

Dados produzidos pelo Ob-
servatório do Código Florestal 
apontam que, caso as normati-
vas não sejam seguidas, a estima-
tiva de déficit ambiental é de 2,3 
milhões de hectares em Áreas de 
Preservação Permanente (APP) 
e 12,8 milhões de hectares em 
Reserva Legal. No entanto, pa-
ra o cumprimento da legislação, 
ainda há uma longa trajetória de 
implementação das normas — a 
qual, mesmo tendo passado uma 
década, está no começo.

A fiscalização do cumprimen-
to das normas é realizada por ór-
gãos públicos como Ibama, que é 
vinculado ao Ministério do Meio 
Ambiente, e órgãos estaduais de 
monitoramento. O descumpri-
mento das normativas gera pe-
nalizações, que vão desde multas 
até o fechamento de empresas, 
no caso de serem verificadas irre-
gularidades ambientais. “É o úni-
co caso em que as pessoas jurí-
dicas podem ser penalizadas cri-
minalmente quando elas são en-
volvidas na prática de crime am-
biental. Sequer eu precisaria de 
uma pessoa física identificada. 
As penas com relação à pessoa 
jurídica são muito graves, mas a 
punição simplesmente não evi-
ta o cometimento do delito”, de-
talha o advogado criminalista e 
professor de processo penal Ale-
xandre Dárgel. (TM)

Colaborou Raphael Pati

Brasil ainda está no primeiro passo

>> DEU NO 
www.correiobraziliense.com.br

Houve uma 
grande anistia a 
desmatamentos 
ilegais. Os principais 
pontos estavam 
aliados a essas novas 
regras que legalizaram 
crimes ambientais e 
desmatamentos, que, 
para a Mata Atlântica, 
fazem uma enorme 
diferença para a sua 
restauração”

Luis Fernando Guedes Pinto, 
diretor de conhecimento da 

S.O.S. Mata Atlântica

a pauta ambiental. “Toda essa 
questão da proteção ambiental 
se torna, hoje, muito mais ne-
cessária em função de uma alte-
ração conjuntural. É importan-
te que esse processo seja revisto 
aos olhos das mudanças climá-
ticas e aos olhos dos princípios 
científicos”, diz Bouchy.

Acusada de 
envenenamento 
segue presa

O Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ) 
decidiu manter a prisão 
de Cíntia Mariano Dias 
Cabral, acusada de matar 
a enteada e envenenar um 
segundo enteado na zona 
oeste do Rio de Janeiro. 
Cíntia foi detida em Benfica 
na sexta-feira e passou por 
uma audiência de custódia 
na tarde deste domingo, 
quando foi decidido que 
permaneceria presa. Ela 
é suspeita de envenenar 
os dois enteados com 
chumbinho no feijão, num 
intervalo de dois meses. O 
advogado de Cintia disse 
que vai pedir a revogação 
da prisão. Carlos Augusto 
Santos informou que sua 
cliente se “declara inocente” 
e que, “em nenhum 
momento, informou ou 
confirmou o fato”.

Todos familiares 
amigos à sua 
espera. Força, 
Nana, todos por 
você sempre”

Trecho de postagem 
feita por Cíntia Mariano 
Dias Cabral em uma 
rede social pedindo 
a recuperação de 
Fernanda Carvalho, 
de 22 anos, em março. 

Ela é suspeita de matar 

a enteada envenenada.

Dupla é 
denunciada 
por execução

O Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) 
denunciou dois homens 
pelo estupro seguido do 
assassinato de Emanuela 
Souza Lima Ribeiro, de 22 
anos, em Ipatinga, no Vale 
do Aço, em Minas Gerais. O 
corpo da jovem, que morreu 
enforcada, foi achado pela 
polícia às margens do 
Ribeirão Ipanema. Conforme 
as autoridades, a vítima 
foi morta após se negar a 
repassar a um dos indivíduos 
os valores que ela obtinha 
por meio da prostituição. 
Uma suposta dívida com o 
tráfico de drogas também 
teria sido a motivação 
para o crime. A dupla está 
presa preventivamente na 
penitenciária Dênio Moreira 
de Carvalho, no município de 
Ibapa, informou o MP.

Termina estado 
de emergência 
da covid-19

Chegou ao fim, ontem, o 
Estado de Emergência em 
Saúde Pública de Importância 
Nacional (Espin), decretado 
em função da pandemia de 
covid-19 no Brasil. A portaria 
com a decisão foi assinada 
pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, em 22 
de abril, e previa prazo de 
30 dias para que estados e 
municípios se adequassem 
à nova realidade. A decisão 
do governo brasileiro 
foi tomada com base do 
cenário epidemiológico mais 
arrefecido e o avanço da 
Campanha de Vacinação no 
país. Segundo o Ministério 
da Saúde, apesar da medida, 
nenhuma política pública de 
saúde será interrompida.
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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

IMPOSTO DE RENDA /

Últimos dias para 
prestar contas ao Leão

Contribuinte tem apenas nove dias para entregar a documentação do IR. E especialistas orientam que 

A 
contagem regressiva para 
o acerto de contas com o 
Leão já começou. O prazo 
para a entrega da declara-

ção do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) de 2022 está na reta 
final e faltam nove dias para aca-
bar. De acordo com dados da Re-
ceita Federal, até a última sexta-
feira, 24,3 milhões de declarações 
foram recebidas. A expectativa do 
Fisco para este ano é que sejam 
entregues 34,1 milhões de docu-
mentos até 31 de maio. Portan-
to, 9,8 milhões de pessoas ainda 
precisam prestar contas ao Leão.

Quem perder o prazo paga-
rá multa mínima de R$ 165,74 
e máxima de 20% do impos-
to devido. Deixar para a última 
hora não é uma boa ideia, uma 
vez que o contribuinte pode in-
correr em erros. Toda a atenção 
é necessária para evitar cair na 
malha fina, alertam os especia-
listas ouvidos pelo Correio. 

“Pela nossa experiência, ve-
mos que, nos últimos três ou qua-
tro dias do prazo para a entrega da 
declaração, fica mais difícil fazer 
a transmissão do documento, o 
que gera estresse, já que as mul-
tas podem chegar a valores eleva-
dos. Além disso, no ato da trans-
missão, podemos descobrir erros 
ou mudanças cadastrais que po-
dem atrasar ainda mais o proces-
so”, destacou o contador Adriano 
Marrocos, membro do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).

Mesmo sabendo dos riscos, 
muitos contribuintes deixam pa-
ra a última hora, com a justifica-
tiva dos juros altos que vão cor-
rigir as restituições. Mas Marro-
cos explicou que não vale tanto 
a pena como parece. “A restitui-
ção é atualizada pela taxa Selic. 
Quem entregou até 30/04 já co-
meçou a receber”, disse. “Então 
fica a pergunta: você receberá a 
restituição atualizada para apli-
car agora ou para você a resti-
tuição é um investimento?”, per-
guntou. “Se for um investimen-
to, saiba que a Selic é menor que 
taxas de fundos de investimento. 
Então, quanto mais rápido rece-
ber e aplicar em algo, melhor”.

Rafael Ramos, diretor execu-
tivo da NTW Contabilidade, res-
salta a importância de se orga-
nizar os dados corretamente e 
com antecedência. “O auxílio 
do profissional da contabilida-
de é imprescindível nesse pro-
cesso, pois o mesmo detém to-
das as informações e expertise 
para dar ao contribuinte tran-
quilidade e segurança no envio 
da declaração”, disse.

Ramos ainda destaca a aten-
ção às informações obrigatórias, 
como o CPF e os dados bancá-
rios. “Deixar de informar alguma 
delas possibilita o contribuinte 
entrar na malha fiscal e ser pena-
lizado pelas omissões”, pontuou. 
“Outro cuidado é a data de  pa-
gamento do imposto. O prazo fi-
nal é 31 de maio e, caso o contri-
buinte não pague, acarretará em 
juros e multa a partir de junho”.

Dúvidas

Neste ano, a Receita estima que, 
dos mais de 34 milhões de brasi-
leiros que terão de declarar o Im-
posto, cerca de 1,8 milhão de pes-
soas prestarão contas pela primei-
ra vez. Esse grupo deverá redobrar 
a atenção para evitar problemas. 

 » FERNANDA STRICKLAND

o preenchimento seja feito com antecedência. Receita Federal estima que ainda faltam ser encaminhadas 9,8 milhões de declarações

Seja iniciante ou não, o 
contribuinte que declara o IR 
costuma ter diversas dúvidas 
no período da entrega da do-
cumentação. Pensando nisso, 
o Correio preparou um guia 
para ajudar os contribuintes 
nessa jornada. 

Se você ainda não sabe se de-
ve ou não enviar a declaração es-
te ano, fique atento aos requisitos 
que tornam obrigatória a entrega 
da documentação. Devem pres-
tar contas ao Leão aqueles que 
receberam rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70 no ano 
de 2021, ou cerca de R$ 2.380 por 
mês, incluindo salários, aposen-
tadorias, pensões e aluguéis. Já 
quem recebeu rendimento isento, 
não tributável ou tributado exclu-
sivamente na fonte acima de R$ 
40 mil (isso inclui o FGTS, segu-
ro-desemprego, doações, heran-
ças e PLR); e quem teve ganho de 
capital vendendo bens ou direitos 
estão sujeitos a pagamento do IR.

Além disso, quem realizou 
operações na Bolsa de Valores, 
possuía bens ou direitos acima 
de R$ 300 mil na data de 31 de 
dezembro de 2021 ou teve recei-
ta de atividade rural acima de 
R$ 142.798,50 também deverá 

entregar a declaração.
É preciso informar tudo o que 

foi ganho e gasto durante o ano 
que passou. Isso inclui rendimen-
tos tributáveis recebidos de pes-
soa jurídica ou de pessoa física; 
rendimentos isentos e não tribu-
táveis; imóveis; rendimentos de 
tributação exclusiva; pagamentos 
efetuados; imposto pago e retido; 
doações; doações a partidos polí-
ticos e candidatos, rendimentos 
recebidos acumuladamente, bens 
e direitos, dívidas e ônus; ganhos 
de capital; atividade rural; renda 
variável; e espólio.

Novidade

Neste ano, os testes para diag-
nóstico de covid-19 poderão ser 
utilizados como deduções na de-
claração de Imposto de Renda. O 
economista Ciro de Avelar expli-
ca que a medida justifica-se em 
virtude da busca crescente por 
exames. Mas nem todos os tipos 
de exames poderão ser incluídos 
na prestação de contas. “Os tes-
tes realizados em farmácias não 
poderão ser declarados, mesmo 
se houver uma nota fiscal”, pon-
tua Avelar. Além disso, será possí-
vel receber a restituição do IR por 

meio do PIX, tal como pagar a di-
ferença de tributos.

Deduções

No Imposto de Renda, podem 
ser deduzidos gastos com saú-
de, educação, dependentes, pen-
são alimentícia, doações, previ-
dência privada e contribuições 
ao INSS. Em saúde, valem trata-
mentos hospitalares em geral, in-
cluindo dentários, fisioterapia, ci-
rurgias plásticas, planos de saúde, 
entre outros. Nos casos de pensão 
alimentícia, a dedução só é possí-
vel se o pagamento tiver sido de-
terminado por decisão judicial.

Investimentos

Os investimentos devem ser 
declarados na tabela de bens e 
direitos. De modo geral, é fun-
damental reportar todo o patri-
mônio atual, assim como as per-
das e os ganhos nas operações de 
investimento. Cada um dos ati-
vos — caderneta de poupança, 
ações, fundo de investimento, 
tesouro direto, renda fixa, fun-
do imobiliário — tem um códi-
go específico para a declaração. 
Vale lembrar que o valor relatado 

deve sempre ser o informado pe-
las instituições financeiras.

“Um ponto que acaba con-
fundindo um pouco as pessoas é 
quando a gente está falando es-
pecificamente da aplicação em 
ações ou fundos imobiliários, ou 
seja, ativos que você compra por 
meio da Bolsa de Valores. Para es-
se tipo de ativo, além de declarar 
os seus bens e direitos e os rendi-
mentos que teve, é preciso infor-
mar, também, as operações que 
o contribuinte possui”, destaca 
o sócio-fundador da HOA Asset 
Management, Carlos Castrucci.

O especialista aconselha: 
“Declare todos os investimen-
tos sempre, porque, caso você 
venha a liquidar alguma coisa lá 
na frente e não tiver informado, 
pode ter problemas com a Re-
ceita. Então, mesmo se estiver 
com um pouco de dificuldade, 
vale a pena gastar um tempo. E 
se você opera renda variável na 
Bolsa de Valores, é importante 
que faça a declaração das ope-
rações que realizou ao longo 
dos meses e os resultados. Por-
que, lá na frente, caso tenha tido 
prejuízos, vai conseguir, com os 
lucros futuros que você vai ter 
nessas operações, abater uma 

parte do Imposto de Renda”.
Rejane Pires, diretora da Pon-

tual Contadores e Auditores As-
sociados, diz que a principal di-
ca para quem vai declarar inves-
timentos é ter todos os informes 
das fontes pagadoras. “Às vezes, 
a pessoa faz puxando pela me-
mória e esquece algum valor, es-
pecialmente porque hoje é mui-
to comum operar em várias cor-
retoras. Então, pegue os informes 
de todas (as fontes pagadoras).”

Imóveis

Devem entregar a declaração 
aquelas pessoas que têm pro-
priedades com valor superior a 
R$ 300 mil, assim como quem 
possui imóvel de qualquer va-
lor e teve rendimento a partir 
de R$ 28.559,70 no ano. No ca-
so dos imóveis, o registro é pe-
lo custo de aquisição, e não pe-
lo valor atualizado.

Quando o imóvel é financiado, 
é preciso informar a quantia paga 
até o momento, não o total. O va-
lor declarado deve incluir valores 
de aquisição: entrada, cartório, 
juros, dentre outros. Não é pre-
ciso colocar as parcelas restantes 
no campo de dívidas.

Valdo Virgo/CB
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MERCADO DE TRABALHO /

Desigualdade de gênero 
aumenta barreiras

Estudo mostra a difícil realidade enfrentada pelas mulheres, como tripla jornada e 

T
ripla jornada, diferen-
ças salariais, assédios e 
informalidade são difi-
culdades que marcam a 

trajetória profissional das mu-
lheres ao longo dos anos. Se-
gundo dados da organização 
não governamental Think Olga, 
os retrocessos enfrentados pela 
população feminina em termos 
de participação no mercado de 
trabalho equivalem a 30 anos. 
As dificuldades se apresentam 
em todas as áreas, até mesmo 
naquelas que costumavam ser 
dominadas pelas trabalhado-
ras, como serviços domésticos, 
educação, saúde, serviços so-
ciais e alimentação. 

Essas nuances serão anali-
sadas pelo Laboratório de Ino-
vação Social Mulheres em Tem-
po de Pandemia da Think Olga. 
Até o final deste ano, a organi-
zação de inovação social irá re-
unir dados e conversar com es-
pecialistas para apontar possí-
veis caminhos, nas esferas indi-
vidual, pública e privada, para 
reduzir problemas que levam à 
desigualdade de gênero. 

A principal linha de estudo é 
sintetizada no mote “Autonomia 
das Mulheres: o futuro do traba-
lho”. O objetivo é analisar a fun-
do três autonomias: a financeira, 
a emocional (estar distante de si-
tuações abusivas e degradantes) 
e a de conhecimento (saber o seu 
lugar no mundo e acessar o que 
não se sabe). 

As análise abrangem a cha-
mada “economia do cuidado”, 
aquele trabalho que envolve ati-
vidades voltadas ao bem-estar ou 

sobrevivência de outras pessoas, 
seja ele remunerado ou não. En-
tre essas atividades estão os ser-
viços que as mulheres realizam 
para cuidados dos filhos ou dos 
pais, muitas vezes idosos, ou em 
casos de emergências de saúde.

“As três esferas de autono-
mia formam interseções. Não 
adianta só a autonomia finan-
ceira se você está em um relacio-
namento abusivo. Mas, a condi-
ção financeira e a de conheci-
mento são importantes para sair 
de uma relação abusiva”, expli-
ca Nana Lima, cofundadora da 
Think Olga. 

Empreendedorismo

O estudo avalia o contexto da 
empregabilidade das mulheres, 
e faz um paralelo entre a infor-
malidade e o empreendedoris-
mo. Em 2021, 230,2 mil vagas fo-
ram criadas e ocupadas por ho-
mens, enquanto houve perda de 
87,3 mil postos de trabalhos de 
mulheres, segundo dados levan-
tados no Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (CA-
GED). Além disso, entre 2020 e 
2021, 70% das vagas criadas fo-
ram em regime informal. 

Nesse contexto, uma das prin-
cipais questões é a adesão das 
mulheres ao cadastro de Mi-
croempreendedores Individuais 
(MEIs). “Nunca tivemos tantos 
registros de novos MEIs, mas o 
que isso significa? Se estamos 
perdendo espaço nas vagas for-
mais e os MEIs estão aumentan-
do, provavelmente estamos ten-
do precarização. A gente olha 
para o MEI como empreende-
dorismo, mas, na verdade, é a 

 » MICHELLE PORTELA

Gabriela Viana: “Nunca diminua o seu valor enquanto profissional”

Foto: Arquivo pessoal

RAPIDINHAS

 » O lockdown na China e a 
guerra na Ucrânia fizeram 
disparar a inflação das 
importações. Segundo dados 
da Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB), os 
preços dos produtos trazidos 
do mercado internacional 
subiram 34,4% na passagem 
de março para abril. Por sua 
vez, o volume recuou 6,69%. 
Conclusão: quem importa está 
pagando muito mais.

 » A fabricante  chinesa de 
motocicletas Shineray definiu 
uma meta ousada para o 
Brasil: ser a segunda marca 
mais vendida em até 3 anos. 
Não será tarefa fácil. A empresa 
detém 1,65% do mercado 
nacional, longe da segunda 
colocada Yamaha, com 17,5% de 
participação. A liderança é da 
Honda, com 75,4%.

 » A Prime You, maior empresa 
de compartilhamento de 
bens de luxo da América 
Latina, aproveita o ótimo 
momento do setor no Brasil. 
A empresa incorporou duas 
aeronaves à sua frota: um 
helicóptero EC 155 B1 e  um 
Learjet 60, ambos para oito 
p a s s a g e i r o s . O s  m o d e l o s 
podem ser compartilhados 
por até cinco pessoas e cada 
cota custa US$ 991 mil.  

 » A petrolífera britânica Shell 
v a i  p r o d u z i r  h i d r o g ê n i o 
verde no Rio de Janeiro. Para 
isso, a empresa investirá entre 
US$ 60 milhões e US$ 120 milhões, 
ainda em 2022, no Porto do 
Açu, localizado em São João 
da Barra, no norte fluminense. 
A ideia é que a produção do 
combustível sustentável comece 
em três anos.

Mercado S/A AMAURI SEGALLA

amaurisegalla@diariosassociados.com.br

Um golpe de estado no Brasil provocaria efeitos 
negativos de grandes proporções, impondo 
severas perdas à economia e à sociedade

Maílson da Nóbrega, economista

Revisão de dados da B3 decepciona investidores
No ano passado, o governo e 
muitos analistas financeiros 
comemoraram o aumento do 
volume de capital estrangeiro 
na bolsa brasileira. Eles 
diziam que isso era uma prova 
inquestionável da confiança 
do capital internacional no 
Brasil. Pois bem, os dados 
estavam errados. A B3 revisou 
suas informações e, com 
o novo critério de aferição, 

descobriu que o suposto fluxo 
positivo de R$ 70,8 bilhões foi, 
na verdade, negativo em 
R$ 7,2 bilhões. Ou seja: 
em 2021, os estrangeiros 
não só deixaram de 
comprar ações brasileiras 
como venderam suas 
participações em empresas 
nacionais. A mudança 
da água para o vinho foi 
divulgada como se fosse algo 

corriqueiro e irrelevante. 
Não é. Muitas pessoas 
balizam suas decisões de 
investimento de acordo com 
o movimento do mercado 
e certamente a divulgação, 
com estardalhaço, de que 
os estrangeiros estavam 
despejando dinheiro no Brasil 
foi um fator de influência. 
Como confiar agora nos 
“dados oficiais” da B3?

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil. 

Ana Volpe/Jornal do Senado

Eletrobras/Divulgação Divulgação/Azul Linhas Aéreas Brasileiras

É hora de investir
na Eletrobras?
A provável privatização da Eletrobras, 
estatal responsável por 30% da geração 
e 40% da transmissão de energia do 
país, deverá trazer bons frutos para 
os investidores da empresa. Pelo 
menos é isso o que diz o mercado 
financeiro. De acordo com projeções 
de analistas de corretoras e bancos, 
as ações da companhia têm potencial 
para uma valorização entre 20% e 
30%. A Eletrobras tem se destacado 
na bolsa. Ao longo de 2022, seus 
papéis subiram 34% diante da 
expectativa de que seria privatizada.

Preços de passagens 
aéreas disparam em 2022
Os preços das passagens aéreas estão subindo acima da 
inflação. De acordo com a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), em 2021 as tarifas domésticas aumentaram 
19,3%, quase o dobro da inflação oficial do país. O 
movimento prosseguiu nos quatro primeiros meses de 
2022, com reajuste de 14,8%. As companhias argumentam 
que o custo elevado do querosene de aviação justifica a 
disparada de preços. No ano passado, o combustível subiu 
92%. Entre janeiro e maio de 2022, a alta foi de 49%.

Turismo de luxo fatura 
alto no pós-pandemia
O turismo de luxo não sabe o que é crise. 
Dados da edição 2021 do anuário produzido 
pela Brazilian Luxury Travel Association 
(BLTA) mostram que a taxa de ocupação 
dos hotéis filiados ao grupo passou de 
52% em 2019, no período pré-Covid, para 
os atuais 60%. O preço médio das tarifas 
aumentou de R$ 1.549 para R$ 2.126. O 
mesmo movimento é observado no exterior 
com o aumento expressivo da procura por 
destinos marcados pela sofisticação. No pós-
pandemia, os ricos querem aproveitar a vida.

diferenças salariais. Elas são maioria nas atividades informais e no empreendedorismo por necessidade

A gente olha 
para o MEI como 
empreendedorismo, 
mas, na verdade, é 
a sobrevivência, o 
empreendedorismo 
por necessidade”

Maíra Liguori, diretora de 

Impacto da Think Olga

sobrevivência, o empreendedo-
rismo por necessidade”, explica 
Maíra Liguori, diretora de Impac-
to da Think Olga.

Outro dado que o estudo 
aponta é uma comparação en-
tre a pré-pandemia e o pós. Em 
2019, a taxa de mulheres que em-
preendiam era 1,39 vezes maior 
que a dos homens. As mulheres 
brancas empreendiam 48,4% e as 
negras, 50,3%.

No último trimestre de 2021,  
as mulheres estavam empreen-
dendo muito mais. Elas saltaram 
para 1,54 vez mais que os ho-
mens. As mulheres brancas au-
mentaram para 49,9% e as mu-
lheres negras sofreram uma re-
dução para 48,5%.

“Dentro disso, temos a linha 
de raciocínio da precarização do 
trabalho, que atinge de formas 
diferentes as mulheres brancas 
e negras. As primeiras, prova-
velmente, perderam postos for-
mais e foram empurradas para 
o empreendedorismo, enquanto 

as mulheres negras estão dimi-
nuindo sua participação nele”, 
segue Maíra.

Percalços 

As desigualdades de condi-
ções salariais e o sexismo nas 
empresas são alguns dos prin-
cipais problemas apontados por 
Gabriela Viana, co-CEO da Friday 
Pagamentos. A executiva, com 
mais de 19 anos de experiência 
em marketing digital, e-commer-
ce e desenvolvimento de marcas, 
já ocupou cargos de liderança re-
gional em empresas como Goo-
gle, Xiaomi, Motorola e Adobe. 
Foi a primeira mulher a ocupar 
o posto de co-CEO dentro da 
Friday, fintech de pagamentos 
on-line, e que atualmente bus-
ca alternativas para incluir cada 
vez mais figuras femininas em 
seu time.

“Seguimos com uma desigual-
dade gritante de oportunidades 
entre gêneros, além de sofrer os 
reflexos de uma cultura e de um 
mercado de trabalho sexista, cla-
ramente agravado pela pande-
mia”, ressalta a executiva. “Minha 
experiência é no mercado cor-
porativo e acredito que é o que 
melhor conheço para que pos-
sa contribuir com minha visão. 
As mulheres historicamente ga-
nham menos, e essa diferença se 
perpetua”, aponta. 

Para Gabriela, as diferenças 
já começam no momento da en-
trevista de emprego. “Mulheres 
tendem a reportar quais são as 
habilidades daquele cargo nas 
quais elas não têm experiência, 
ou sobre as quais são insegu-
ras — atitude diametralmente 

oposta à dos homens. As pro-
moções também favorecem os 
homens, que culturalmente ten-
dem a ser mais reconhecidos co-
mo líderes”, avalia. 

No entanto, para um mercado 
de trabalho mais equilibrado e 
menos desigual, Gabriela defen-
de que o acesso a oportunidades 
e a melhores remunerações são 
fundamentais. “Mulheres finan-
ceiramente estáveis demonstram 
maior probabilidade de investir 
no bem-estar familiar e a tomar 
decisões financeiras mais inteli-
gentes, que repercutem na edu-
cação e na saúde de sua família. 
Isso se traduz em menos pobre-
za, mais crescimento econômico 
e redução contínua da desigual-
dade”, diz.

Liderança

Chegar aos cargos de chefia é 
desafiador para a maioria e, em-
bora não exista uma cartilha, a 

executiva compartilha um pou-
co do que aprendeu com a pró-
pria trajetória. “Investir em pro-
fissões que exigem mais qualifica-
ção. Aprender a negociar e nunca 
diminuir seu próprio valor como 
profissional — em nenhuma ins-
tância. Negociar é uma habilida-
de. Precisa ser aprendida e desen-
volvida”, pontua. 

Gabriela conta, ainda, que não 
se pode diminuir a importância 
das relações construídas no am-
biente de trabalho, inclusive com 
homens. “Busque mentores — en-
tre os homens inclusive, que exa-
tamente por estarem em posições 
de liderança têm uma visão privi-
legiada de como as organizações 
funcionam. É bom ter homens 
pró-mulheres, pró-causa, pois é 
em conjunto que poderemos fazer 
mudanças”, sugere. Mas, comple-
menta: “Buscar o convívio e a vi-
são de líderes mulheres pode en-
curtar o caminho de mulheres em 
carreira executiva”.
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COLÔMBIA /

Clima de tensão a 
seis dias das eleições

Muito polarizada, campanha presidencial é marcada por temor quanto a assassinato de candidatos, tentativa 
de golpe e fraude na contagem de votos. Pesquisas indicam que pleito será decidido em dois turnos

M
arcada por ameaças 
de morte a candidatos, 
dúvidas sobre a con-
fiabilidade do sistema 

eleitoral e suspeita de golpe, a 
eleição presidencial na Colômbia 
deve seguir tensa nesta semana 
decisiva — o primeiro turno es-
tá marcado para o próximo do-
mingo. O último fim de semana 
de campanha em praça pública 
sinalizou que os ânimos seguirão 
acirrados até o dia do pleito, ca-
da vez mais polarizado. 

O senador opositor Gustavo 
Petro, ex-guerrilheiro e ex-prefei-
to de Bogotá, se mantém na lide-
rança das pesquisas (41%), em-
bora sem apoio suficiente para 
evitar o segundo turno, previsto 
para 19 de junho. Se Petro vencer, 
será a primeira vez que a esquer-
da chegará ao poder em um país 
historicamente governado por 
elites conservadoras e liberais. 
O candidato de 62 anos, tem co-
mo vice a ambientalista Francia 
Márquez, uma ativista negra de 
39 anos conhecida pelo forte dis-
curso de combate às desigualda-
des sociais e ao racismo.

Na noite de sábado, um laser 
verde foi apontado para Fran-
cia Márquez enquanto ela dis-
cursava em Bogotá, o que for-
çou o cancelamento do comí-
cio. O Ministério Público investi-
ga o incidente. Ao longo da cam-
panha, Petro precisou reforçar 
seu esquema de segurança. Pas-
sou a falar em público com co-
lete à prova de balas e protegido 
por um cerco de escudos blinda-
dos. No comício de encerramen-
to, também na capital colombia-
na, não foi diferente, e Petro rea-
firmou a promessa de “mudança” 
sem revanche “para todos os co-
lombianos” e de frear “o ódio po-
lítico na sociedade”.

Em um eventual segundo tur-
no, as pesquisas preveem um 
duelo entre Petro e o direitista 
Federico Gutiérrez, ex-prefeito 
de Medellín, com cerca de 27% 
das intenções de voto. O político 
de 47 anos é seguido de perto por 
um outsider: o empresário inde-
pendente Rodolfo Hernández, 77 
anos, que, na sexta, recebeu o 
apoio da pré-candidata franco-
colombiana Ingrid Betancourt.

Gutiérrez fez o comício, on-
tem, em Medellín, seu reduto 
político e segunda cidade do 
país. Depois de ter feito um cha-
mado contra “os comunistas” 

Líder nas pesquisas, o esquerdista Gustavo Petro tem forte esquema de segurança

 AFP

que querem “expropriar” e “aca-
bar com as instituições”, o lí-
der da coalizão de direita Equi-
pe pela Colômbia convidou à 
união em meio à polarização 
para lutar contra a “inseguran-
ça”. O candidato também de-
nunciou intimidações ao longo 
da campanha, reforçando o te-
mor de mais um magnicídio no 
país. No século 20, cinco candi-
datos à Presidência foram assas-
sinados — três esquerdistas, um 
deles ex-guerrilheiro, como Pe-
tro, e dois liberais.

Também ganharam força na 
reta final da campanha as dúvi-
das quanto à confiabilidade do 
sistema eleitoral, muito alimen-
tadas por problemas nas legisla-
tivas de 13 de março. Na ocasião, 
a apuração final atribuiu qua-
se 400 mil votos para a esquerda 
que não tinham sido incluídos 
na pré-contagem divulgada no 
dia da votação.

Há especulações de que, an-
tes do pleito do próximo domin-
go, ocorra a suspensão ou a de-
missão do chefe do Registro Na-
cional do Estado Civil — encarre-
gado da organização das eleições 

— ou até mesmo um adiamento, 
de última hora, do primeiro tur-
no. Na noite de sábado, em um 
discurso em Barranquilla, Petro 
alertou para a tentativa de “gol-
pe ao voto popular”. O esquerdis-
ta convocou, para hoje, uma re-
união de “urgência” com outros 
candidatos para discutir o tema.

Pelo Twitter, o ministro do 
Interior, Diego Palacios, des-
mentiu as suspeitas. “Afirma-
ções sobre adiamento ou sus-
pensão das eleições são ab-
solutamente falsas. Solicita-
mos a candidatos e equipes 

que não gerem  
desinformação”, 
escreveu. O ofi-
cial de registro, 
Alexander Vega, 
afirmou que po-
de garantir elei-
ções presiden-
ciais “legítimas 
e transparentes”. 
Segundo ele, os 
ataques contra 
a sua instituição 
c o r r e s p o n d e m 
a “uma narrati-
va de fraude (...) 

injusta e falsa”.
Em entrevista à agência Fran-

ce-Presse de notícias (AFP), uma 
fonte diplomática disse que as 
suspeitas sobre o sistema elei-
toral “estão no ar há alguns dias, 
e que é possível que Petro este-
ja tentando evitar o golpe as tor-
nando públicas”. Na avaliação do 
especialista, “um adiamento das 
eleições é praticamente incon-
cebível em um país tão legalista 
e apegado à democracia quanto 
a Colômbia”. Porém, ele reconhe-
ce que os ânimos estão acirrados. 
“Há muita tensão”, advertiu.

Cessar-fogo

O Exército de Libertação Na-
cional (ELN), por sua vez, pro-
meteu um cessar-fogo a partir de 
quarta-feira, dia 25, até 3 de ju-
nho, para dar “tranquilidade” ao 
primeiro turno das eleições. Se-
guindo sua tradição de não in-
terferir em processos eleitorais, a 
organização comandada por An-
tonio García assegurou que a de-
cisão responde ao seu interesse 
em gerar “um ambiente político 
melhor, antes de saber quem po-
derá ser o candidato vencedor”.

Ainda segundo o boletim di-
vulgado no site do ELN, a tré-
gua abrange as Forças Militares 
e de Polícia do Governo. “Reser-
vamo-nos o direito de nos defen-
der, em caso de sermos ataca-
dos”, alerta o texto. O presidente 
do país, Iván Duque, interrom-
peu em 2019 as negociações de 
paz que mantinha com o ELN, 
após um ataque com explosivos 
a uma escola militar em Bogotá. 
Petro é partidário de “reviver o 
diálogo com o ELN”. Gutiérrez, 
por outro lado, planeja um com-
bate frontal. 

As apresentadoras das 
principais redes de televi-
são afegãs foram ao ar ontem 
com o rosto coberto, obe-
decendo a uma determina-
ção dos talibãs. No dia ante-
rior, quando havia vencido o 
prazo para o cumprimento 
da nova regra de vestimen-
ta, jornalistas se recusaram a 
cumpri-la, mas não mantive-
ram o protesto no domingo. 
Nas bancadas, profissionais 
de canais como TOLOnews, 
Ariana Television, Shamshad 
TV e 1TV apresentaram as 
notícias exibindo apenas os 
olhos e uma parte da testa.

“Resistimos e somos con-
tra o uso do véu integral. 
Mas a TOLOnews está sob 
pressão, (os talibãs) disseram 
que qualquer apresentadora 
que aparecesse na tela sem 
cobrir o rosto deveria rece-
ber outro emprego”, disse, à 
agência France-Presse (AFP) 

de notícias, a apresentadora 
Sonia Niazi. Ao longo do dia, 
homens que trabalham nos 
escritórios do canal em Ca-
bul, jornalistas e outros fun-
cionários vestiram máscaras 
para cobrir o rosto, em soli-
dariedade às colegas. As de-
mais funcionárias continua-
ram trabalhando com a face 
à mostra. 

À noite,  apresentadores 
do TOLOnews e da 1TV fo-
ram ao ar usando másca-
ras pretas, também em for-
ma de protesto contra a or-
dem dos talibãs. “Seguire-
mos nossa luta usando nos-
sa voz. Serei a voz de outras 
mulheres afegãs”, prometeu 
Sonia Niazi, após apresen-
tar o jornal. “Vamos traba-
lhar até que o emirado is-
lâmico nos retire do espa-
ço público ou nos obrigue 
a ficar em casa. Vamos con-
tinuar com nossa luta até 

o último suspiro”, declarou 
Lima Spesaly, apresentado-
ra da 1TV, alguns minutos 
antes de entrar no ar com o 
rosto coberto.

Segundo o diretor da TO-
LOnews, Khpolwak Sapai, o 
canal foi “obrigado” a imple-
mentar a ordem. “Nos disse-
ram: vocês são obrigados a 
fazê-lo. Devem fazê-lo. Não 
há outra solução”, contou à 
AFP. No sábado, diante do 
protesto das apresentadoras, 
o porta-voz do Ministério da 
Promoção da Virtude e Pre-
venção do Vício, Mohamad 
Sadeq Akif Mohajir, disse que 
os “responsáveis” por elas se-
riam procurados. Ontem, ele 
declarou que as autoridades 
não pretendiam forçar as 
apresentadoras a deixarem 
o emprego. “Estamos felizes 
que os canais tenham exerci-
do corretamente sua respon-
sabilidade.”

Demissão

A ordem para que as mu-
lheres voltassem a se cobrir 
completamente em público 
— usando, de preferência, a 
burca tradicional — foi dada 
no início deste mês. Antes, 
bastava um lenço cobrindo 
o cabelo. No caso daquelas 
que trabalham no governo, a 
desobediência resulta em de-
missão. Os funcionários tam-
bém correm o risco de serem 
suspensos se suas esposas ou 
filhas não acatarem a ordem.

Desde que voltou ao po-
der, no ano passado, os tali-
bãs impuseram uma série de 
restrições à sociedade civil. 
Muitas delas visam a limi-
tar os direitos das mulheres. 
Os canais de televisão já dei-
xaram de transmitir séries e 
novelas protagonizadas por 
mulheres, por ordem do gru-
po fundamentalista.

Sob pressão, apresentadoras cobrem o rosto
AFEGANISTÃO

 AFP

Resistimos e somos contra o uso do véu 
integral. Mas a TOLOnews está sob pressão (...) 
Seguiremos nossa luta usando nossa voz. Serei a 
voz de outras mulheres afegãs"

Sonia Niazi, apresentadora do canal de 

notícias, após a apresentar o telejornal

Recuos

A ex-refém das Forças 
Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc) retirou 
sua pretensão presidencial 
para se unir à campanha 
de Rodolfo Hernández. 
“Tomei a decisão de apoiar 
o único candidato que 
pode derrotar o sistema. 
Vamos nos afastar para 
apoiar Rodolfo”, declarou 
Betancourt. Seqüestrada por 
guerrilheiros das Farc entre 
2002 e 2008, quando foi 
resgatada em uma operação 
militar, a ex-concorrente à 
presidência tinha apenas 
0,8% das intenções de 
voto. Vinte anos após a 
sua primeira tentativa de 
governar o país, frustrada 
pelo sequestro,ela havia 
voltado aos palanques 
em janeiro, como uma 
alternativa de centro. Em 
menos de três meses, 
renunciou à coalizão e 
decidiu concorrer por conta 
própria, até que se retirou 
na sexta-feira.

O direitista Federico Gutiérrez, o segundo colocado, clama pela união contra a “insegurança”

 AFP

Afirmações sobre adiamento 
ou suspensão das eleições 
são absolutamente falsas. 
Solicitamos a candidatos 
e equipes que não gerem  
desinformação"

Diego Palacios, ministro do Interior
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E
m quase dois séculos de existên-
cia, o Senado Federal tem sido 
um dos pilares da estabilidade 
institucional do Brasil. Compar-
tilha, no âmbito legislativo, fun-

ções de caráter geral com a Câmara dos 
Deputados. Outras são de competência 
exclusiva, como as descritas no artigo 
52 da Constituição: cabe ao Senado, por 
exemplo, escolher ministros do Tribunal 
de Contas indicados pela presidência, o 
presidente e diretores do Banco Central, 
o procurador-geral da República... Ain-
da tem entre as suas atribuições conce-
der autorização para operações exter-
nas de natureza financeira de interesse 
da União, dos estados e dos municípios, 
bem como fixar limites para dívidas con-
solidadas da União e dos estados. 

Nos últimos meses, contudo, o Se-
nado Federal tem desempenhado um 
papel que não está explicitado na Car-
ta Magna — mas que tem sido funda-
mental para garantir a estabilidade po-
lítica do país: o de guardião da demo-
cracia. Mesmo sofrendo pressões de 
hordas organizadas para destilar ódio 
e agressividade por meio de redes so-
ciais, a mesa diretora da câmara alta 
do Congresso Nacional tem compor-
tamento exemplar na defesa das ins-
tituições e demonstra invulgar habili-
dade para impedir a elevação de focos 
de tensão nascidos no Executivo e no 
Judiciário. Com discrição, sem tibieza, 
desarma pautas-bomba engendradas 
por outros representantes do Legislati-
vo e trabalha diuturnamente para im-
pedir o avanço de arroubos autoritá-
rios de todos os lados.

O país vive sob tensão permanente. 
Não se passa um dia sem que haja o re-
gistro de manifestações de falta de ci-
vilidade e comportamentos inadequa-
dos por parte de quem deveria dar o 
exemplo à população. Essas demonstra-
ções de agressividade, porém, têm sido 
amortecidas no Senado — muitas cri-
ses, nascidas em outros “berços”, mor-
rem de inanição ao chegar para exame 
dos representantes majoritários dos es-
tados, em demonstração de maturidade 
política que merece reconhecimento. 

Ao assumir o protagonismo na mis-
são de evitar um processo de erosão 
democrática, o Senado dá um exemplo 
de comportamento para outros pode-
res. A busca da harmonia deveria ser 
uma unanimidade, mas, infelizmente, 
mesmo em um cenário de crise econô-
mica com milhões de brasileiros pas-
sando dificuldades para se alimentar 
ou para conseguir um emprego, repre-
sentantes das instâncias máximas do 
Executivo e do Judiciário insistem em 
ações provocativas que nada acrescen-
tam ao país. E perdem tempo ao insis-
tir na tentativa de desacreditar o pro-
cesso eleitoral brasileiro por meio de 
ataques às urnas eletrônicas – diga-se 
de passagem, as mesmas que tempos 
atrás elegeram, sem questionamentos 
e para mandatos consecutivos, o atual 
presidente da República para ocupar 
uma vaga na Câmara dos Deputados. 
O Brasil precisa de um rumo para a re-
tomada do desenvolvimento, não de 
conflitos estéreis e histéricos. Essa é 
a lição que o Senado tem ensinado – 
mesmo aos que não querem aprender.

Guardião da
democracia

Da pantomima à barbárie

FABIO GRECCHI

fabiogrecchi.df@dabr.com.br

As autocracias, eufemismo para a 
incômoda palavra “ditadura”, não nas-
cem apenas de uma conjugação peri-
gosa de erros, omissões e oportunis-
mos. São, também, expressão de uma 
parcela expressiva da sociedade, que 
não cabe agora discutir se está sen-
do induzida ou enganada, se é pou-
co esclarecida ou reacionária. Grupos 
de interesse também ajudam na cor-
rosão do tecido democrático, quase 
todos senhores de um discurso críti-
co às mazelas econômicas e políticas 
do país — naturalmente que as solu-
ções para o bem-estar geral e o fim 
“de tudo isso que está aí” passam pe-
las ideias que divulgam.

A imprensa é igualmente responsá-
vel pela ascensão das ditaduras, não por 
ser a incômoda mensageira dos dramas 
nacionais, mas por posições dúbias — e, 
muitas vezes, tíbias — diante dos proje-
tos autoritários. Nem sempre os veícu-
los de comunicação entendem o papel 
que desempenham e alijam parcelas ex-
pressivas da população das discussões 
necessárias, oferecendo a elas figuras e 
fatos irrelevantes como se importantes 
fossem. É o “circo” do clique, da audiên-
cia, ocupando o lugar do “pão”.

Também não existe autocrata, ou 
ditador, burro. Pode ser monótono, 
não manejar a oratória, mas sabe exa-
tamente o que quer e como mobili-
zar apoiadores. Utiliza uma linguagem 
pobre e, por isso, compreensível. As 
exemplificações que dá habitualmente 
são grosseiras, mas acertam seu públi-
co no coração. Sugere soluções simples 
e estúpidas para questões complexas 
— fórmulas fáceis para preguiçosos. 

É sempre mentiroso e manipulador, 
e conta com um grupo de áulicos que 
não vê nenhuma imoralidade quando 
a falsidade têm, segundo a visão deles, 
os mais “altos” objetivos.

Uns ditadores têm empatia, outros 
nenhuma, mas inspiram uma auto-
ridade, uma virilidade e uma decên-
cia que somente os cegos enxergam. 
E os cegos podem ser milhões. Curio-
samente, os democratas são, também, 
responsáveis pelo surgimento das dita-
duras por jamais acreditarem em mo-
mento ou em espaço para que voltem. 
Têm a ingenuidade de achar que, de-
pois de um bom tempo de democracia, 
um regime de força perde condições de 
se instalar. Não trabalham nunca com a 
hipótese de que retrocessos existam — 
e, pior, não percebem que há pessoas 
que defendem isso. Não acham que 
a sociedade seja essencialmente má, 
egoísta ou deseducada. Para os demo-
cratas, tais características são sempre 
circunstanciais.

Em um artigo sobre a pandemia, a 
professora Marialva Barbosa, da Es-
cola de Comunicação da UFRJ, trou-
xe a interpretação de Herbert Marcu-
se para a frase de Karl Marx — “a his-
tória se repete como tragédia ou far-
sa”. Segundo o sociólogo alemão/nor-
te-americano, “os fatos e personagens 
da história mundial que ocorrem, por 
assim dizer, duas vezes, na segunda, 
não ocorrem mais como farsa. Ou me-
lhor: a farsa é mais terrível do que a 
tragédia à qual ela segue”. Permitam-
me discordar. Por enquanto, o proje-
to de uma nova ditadura é pantomi-
ma, mas pode virar barbárie.

» 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

Família irreal

A Família Irreal tem quatro fi-
lhos, pai, mãe/madrasta & agre-
gados sem fim. Tem cartão cor-
porativo abusivo, que abre por-
tas de lojas, hotéis de luxo, pri-
meiras classes de companhias 
aéreas. Compra carros e tudo 
aquilo que nem sonha nossa vã 
filosofia. Ninguém jamais sabe-
rá, pois — ao contrário do bom-
senso — mantém as contas sigi-
losas. Que vergonha!

 » Thelma B Oliveira,
Asa Norte

Reciprocidade

A ditadura do Judiciário fun-
ciona sob qualquer insignifican-
te pretexto mais como um efi-
ciente partido político contra o 
governo, com o objetivo de, no 
miminho, atazaná-lo e, quem 
sabe, até inviabilizar a reelei-
ção, sob tácita cumplicidade do 
Senado, que tem obrigação de 
agir quando há transgressão à 
Carta Magna. Há congressista 
que, ao invés de atuar no Legis-
lativo, recorre ao Judiciário que, 
prontamente, acata, desde que 
seja contra o governo, enquan-
to mofam nas gavetas da Justi-
ça processos contra legisladores 
amigos. Presumindo aquela re-
ciprocidade: não mexa comigo 
e eu não mexo com você.

 » Humberto Schuwartz 
Soares,

Vila Velha (ES)

Brasília

A eleição se aproxima e, 
aqui, no Distrito Federal, não 
temos novidade. O atual go-
vernador quer a reeleição, mas 
não cumpriu as promessars de 
campanha e gerou grande de-
cepção na população. O servi-
ço público no DF não funciona. 
A máquina não funciona por 
má administração e excesso 
de cargos. As administrações 
regionais não funcionam e são 
cabides de cargos de confian-
ça. O Plano Piloto está abando-
nado! A revitalização da W3 se 
limitou a refazer calçadas. Não 
tem policiamento, as quadras 
estão mal iluminadas, sinais 
de trânsito velhos, sinalização 
não existe, asfalto em péssimas 
condições... A iluminação pú-
blica, a varrição e a limpeza são 
um caos! Pagamos pelos servi-
ços, o GDF paga, mas não é fei-
to com o mínimo de decência 

e eficiência. O Detran apenas 
recolhe taxas. Polícia nas ruas 
não vemos. Ficam nas descul-
pas das estatísticas quando sa-
bemos que a maioria dos de-
litos não é registrado na polí-
cia. Não vimos nenhum corte 
de despesas. Ao contrário, ve-
mos é uma farra de cargos co-
missionados. Com certeza, es-
sa administração não conse-
guiria ser pior que as anterio-
res. Coitado do nosso DF, há 
anos abandonado e vítima de 
péssimas administrações. Se-
quer a promessa de abrir mão 
dos precatórios contra o GDF 
o governador honrou. Alguém 
cobrou? A imprensa está na ho-
ra de cobrar suas promessas de 
campanha. A população que 
fique atenta, pois tem muita 
gente que nada fez no passa-
do e quer voltar. Não é trocan-
do de incompetentes que va-
mos resolver o problema. Re-
zemos pelo DF!

 » Elio Silva Campos,
Asa Sul

Desrespeito

Definitivamente, lei no Bra-
sil não é respeitada! Uma delas 
é a determinação para o pron-
to atendimento do SAC das 
empresas. Com a desculpa da 
pandemia, algumas empresas 
(aéreas, seguradoras, bancos, 
etc.) demoram mais de uma 
hora para atender o consumi-
dor. Aproveitam-se da pan-
demia para diminuir custos e 
praticar crimes contra o con-
sumidor! Semana passada, fi-
quei 80 minutos na rua ten-
tando acionar o seguro! Pode 
isso? Algumas criaram o aten-
dimento insuportável virtual 
por telefone, WathsApp, em 
que ficamos horas e não con-
seguimos ser atendidos. E por 
que não falar da Vigilancia Sa-
nitária? Deixaram de fiscali-
zar os supermercados, e o que 
mais vemos são produtos ven-
cidos e deteriorados à venda. 
Uma vergonha! A Senacon, o 
Prodecon e o Ministério Públi-
co deveriam fiscalizar o cum-
primento da legislação e se-
rem bem rigorosos com essas 
empresas que não respeitam 
os consumidores. E divulgar 
seus nomes. Empresa que não 
respeita o consumidor tem de 
ser denunciada e conhecida 
pelos futuros consumidores! 
Vamos agir? Cumprir a lei!

 » Elaine Maria Holanda,
Asa Norte

Amazônia? Educação? 
Não se engane, 

companheiro. A visita 
do ricaço Elon Musk ao 
Brasil foi por dinheiro. 
E por muito dinheiro! 

Vera Cruz — Asa Norte

O frio está indo embora. 
Vai ficar o clima quente 
da disputa Bolsonaro x 
Alexandre de Moraes.

Joaquim Souza — Sobradinho

O “picolé de chuchu”, 
no ninho petista, 

ouve e aplaude o hino 
socialista com cara 
de tucano rejeitado 

que caiu do ninho. E 
frio; caiu no quentão e 

dançou quadrilha. Penas 
encardidas subiram 

muito além da cintura!

José Eustáquio dos Reis — Asa Sul

Será que  existe 
constrangimento 

que infla o ego? Foi o 
que aconteceu com 

Alexandre de Moraes 
ao ser ovacionado no 
TST, tendo Bolsonaro 

como testemunha. 

Paulo Molina Prates — Asa Norte
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» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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Q
ual é a relevância dos últimos 
acontecimentos na Cidade 
Santa de Jerusalém, seus arre-
dores e a Mesquita Sagrada de 

Al-Aqsa? Será que os palestinos entram 
em conflito com as forças armadas is-
raelenses como a mídia ocidental de-
fende? Atingir os fiéis enquanto rezam 
em sua mesquita ou assassinar Shereen 
Abu-Aqle, jornalista do canal Al-Jazee-
ra, é um mero confronto com as forças 
armadas? Como podemos imaginar as 
forças policiais e do exército israelen-
se atacando o funeral da jornalista as-
sassinada? O que realmente está acon-
tecendo na Cidade da Paz? O que faz 
um jovem palestino, com menos de 20 
anos, sem formação política ou militar, 
ou experiência política passada, atacar 
israelenses presentes em todos os luga-
res ao seu redor, sufocando-o, sua fa-
mília e seus companheiros de aldeia?

Quando a violência vai parar? E co-
mo? Isso é possível? Ou ainda está ina-
cessível? Até que ponto é possível uma 
solução para o conflito na Palestina em 
comparação com outras disputas em 
outras partes do mundo? Todo pales-
tino naturalmente levanta a mão, fa-
zendo uma pergunta: por que a comu-
nidade internacional é tolerante com 
uma crise e age decisivamente com 
outra? Como é que a ocupação da ter-
ra alheia é permitida em um caso e re-
jeitada em outro?

Para responder a essas perguntas, 
deve-se olhar para a causa raiz do con-
flito palestino, isto é, “ocupação”, a mais 
longa da história recente. Os palestinos são uma ex-
ceção em sua luta contra a ocupação? Exemplos de 
nações que lutam contra a ocupação existem em to-
do o mundo. Devemos nos referir ao direito interna-
cional para enfatizar essa legitimidade?

    É a vontade que nos falta, desde pessoas, Es-
tados e governos até mídia e academia. Falta-nos a 
vontade de pôr fim ao círculo vicioso de derrama-
mento de sangue que ainda está acontecendo há dé-
cadas. Se todos concordamos em rejeitar a ocupa-
ção, então por que testemunhamos — diariamente 
— eventos sangrentos nos locais sagrados de Jeru-
salém? Por que parecemos indiferentes? É suficiente 
expressar nossa preocupação, nosso profundo pe-
sar pelas vítimas de ambos os lados da crise eterna?

A única e última razão de luta na região é a ocu-
pação, enquanto a única saída é acabar com essa 
ocupação. A Mesquita de Al-Aqsa é um santuário 
ocupado, exclusivamente muçulmano (Waqf islâ-
mico). Jerusalém Oriental e os territórios palestinos 
na Cisjordânia estão todos ocupados, ocupação es-
ta reconhecida pela lei internacional.

 Já é hora de envidarmos os maiores esforços di-
plomáticos para convencer Israel de que o fim da 
ocupação é para seu bem, do jeito que é bom para 
os palestinos e para a comunidade internacional. A 
falta de pressão adequada sobre Israel deu-lhe um 

 » QAIS SHQAIR
Embaixador da Liga dos Estados Árabes no Brasil

Jerusalém: 
rastreando a 

relevância

A 
grande discussão do momento: há vida além 
da guerra ideológica fratricida instalada na 
sociedade brasileira? Não importa a respos-
ta, pois a verdadeira discussão de interesse 

da nação é esta: o que seria desejável para o país em 
termos de liderança? Qual o perfil do governante que 
daria conta do recado e botaria o país nos trilhos? 
Quem seria capaz de promover convergência na so-
ciedade, encontrando os pontos de interesse coleti-
vos, desprovido de julgamentos e críticas?

O mérito está justamente no exercício desse de-
bate. Obviamente, trata-se de uma utopia ou mes-
mo a busca do ideal platônico na República. E tudo 
bem que não exista de fato esse santo homem ou 
mulher. Mas, se perdermos a capacidade de almejar 
um ideal que pelo menos sirva de parâmetro do que 
é desejável, não haverá mais esperança e sucumbi-
remos às vaidades de infindáveis grupos de poder, 
cada um puxando a balança para o seu lado e cau-
sando o desequilíbrio e, daí, a injustiça.

Tensionados pela crescente injustiça social, seja 
em relação à distribuição das riquezas nacionais, ou 
à péssima relação entre arrecadação e qualidade na 
oferta de serviços essenciais, o povo brasileiro cla-
ma por uma ruptura no modo de funcionamento 
do governo, manifestando-se regularmente quan-
do empunha a bandeira e o espírito nacionalista.

O que representam Lula e Bolsonaro para o país 
neste momento? Qual deles oferece mais pers-
pectiva de responder à mudança almejada pelos 

brasileiros? O único fato certo é a permanência sa-
zonal desse desejo de ruptura, encarnado por Bol-
sonaro na eleição passada, por Lula em 2002, Collor 
em 1989... Segundo o mais renomado cientista das 
mudanças sociais, o polonês Piotr Sztompka, a mu-
dança se consolida apenas quando gera profundas 
reformas normativas e funcionais no Estado, rece-
bendo daí o reconhecimento e o apoio da socieda-
de pelos resultados alcançados.

O Estado brasileiro promove a injustiça social 
por falta de uma convergência de interesses devi-
do aos infinitos interesses corporativos e de grupos 
que, de fato, governam o país. Não se conhecem os 
reais interesses nacionais. Aqueles que estão acima 
das questões ideológicas e das paixões.

Ozires Silva relata ter ouvido em Estocolmo, de 
um membro do Conselho do Prêmio Nobel depois de 
algumas vodkas, que o Brasil ainda não recebeu ne-
nhum Nobel porque, ao contrário de seus vizinhos, 
quando um nome é indicado surgem imediatamen-
te reações contrárias e protestos vindos do próprio 
Brasil. E de fato isso é verdadeiro, comprovando a de-
sorientação do país, com o corporativismo acima do 
interesse nacional, a falta de rumo, de nossos objeti-
vos como nação, de convergência mínima em uma 
agenda essencial. De respeito aos que não podem se 
sentar à mesa das grandes decisões nacionais.

Na vida que segue, as mães primeiro precisam 
ter escola de qualidade para os filhos, do mater-
nal à faculdade, para depois discutir detalhes do 

conteúdo pedagógico. Da mesma forma, na saú-
de, primeiro vem a necessidade de dar atendimen-
to pleno a todos os brasileiros, depois se discutem 
métodos de tratamento da doença A ou B. E assim 
por diante, estamos diante de gravíssimos proble-
mas de infraestrutura portuária, as condições das 
estradas impedem o escoamento de nossas safras, 
falta ferrovia, falta energia elétrica para suprir a de-
manda, falta água e esgoto para muita gente e, por 
incrível que pareça, a pauta da eleição presidencial 
é puramente ideológica. De alguma forma essa ilu-
são camufla e impede o enfrentamento dos proble-
mas do mundo real.

Por isso, a importância de discutir a terceira via 
na eleição presidencial deste ano. O simples exer-
cício dessa discussão pode nos ajudar a tatear algo 
que tenha a ver com uma verdadeira identidade na-
cional. Quais as mudanças normativas e funcionais 
são mais importantes para o país sair do atoleiro em 
que se encontra, provavelmente desde a sua funda-
ção. Alguém poderá empunhar essa bandeira com 
absoluta legitimidade? Provavelmente não, mas há 
de plantar para depois colher. É a lei da natureza.

Para essa eleição, aparentemente não há chance 
para uma terceira via, exceto em caso de milagres, co-
mo o Ciro tirar um coelho da cartola como Marconi 
fez com o Nerso da Capitinga, ou caso o rinoceronte 
do zoológico se candidate e receba todos os votos de 
protesto como na eleição de 1959 em São Paulo. Fo-
ra isso, melhor exercitar a busca do ideal platônico.

 » LUIZ FELIPE GABRIEL GOMES
Consultor de empresas e pesquisador de opinião pública e mercado

Terceira via: o que seria desejável?

Jornada mais 
digna para 

as mulheres 
com câncer 

de mama

P
roblemas públicos não são ex-
clusivamente estatais. Todos 
da sociedade fazemos parte 
dos problemas — e também 

de suas soluções. Em nome dessa con-
vicção, nasceu o CuidaMama, um pro-
jeto de saúde pública que tem como 
principal meta a redução da mortali-
dade por câncer de mama feminino, a 
partir de iniciativas que respeitam um 
olhar local, sensível e integrado para 
o cuidado. O projeto é ancorado na 
abordagem do Design Thinking, que 
coloca a usuária do serviço de saúde 
no centro do desenho das soluções, 
trazendo a sua história e as suas expe-
riências para cada momento.

O Instituto Protea sentiu necessida-
de de entender a jornada da paciente 
com câncer de mama ao perceber que 
ela chegava ao mastologista do Hospi-
tal Santa Marcelina com o câncer de 
mama em estágio muito avançado, re-
duzindo as chances de cura. Essa ini-
ciativa só pôde ser concebida graças à 
união entre agentes que trouxeram di-
ferentes visões e expertises em torno 
de um mesmo propósito: os Institutos 
Protea e Tellus, em parceria com a Ro-
che e o Instituto Avon. A grande inova-
ção está em discutir o tema a partir da 
experiência real da usuária do sistema 
público ao longo da sua jornada, dan-
do caráter aos dados e informações so-
bre o câncer de mama.

Segundo dados do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca), o câncer de mama é a 
primeira causa de morte por câncer na 
população feminina nas regiões mais 
populosas do Brasil. Uma das causas 
dessa mortalidade significativa é o diag-
nóstico tardio, que ocorre em 70% dos 
casos, ao mesmo tempo em que, con-
forme mostra o estudo Amazona III, tra-
ta-se de um tipo de câncer que apresen-
ta grandes chances de cura se descober-
to cedo, chegando a 95% para os casos 
detectados em estágios iniciais.

A pandemia da covid-19, no entanto, 
dificultou ainda mais o acesso ao siste-
ma de saúde. Segundo o Radar do Cân-
cer, do Instituto Oncoguia, a incidência 
do câncer de mama em estágio avan-
çado saltou de 44%, em 2019, para 56% 
em 2021. Quando olhamos para o nú-
mero de exames feitos na rede pública, 
as mamografias tiveram queda de 50%, 
enquanto as biópsias diminuíram 39%, 
entre 2019 e 2020.

Para ajudar a reverter esse triste ce-
nário, o CuidaMama se baseia em três 
pilares, que envolvem a facilitação da 
comunicação entre mulheres e profis-
sionais da saúde, a (re)organização da 
experiência do serviço de saúde, pro-
movendo o acesso ao diagnóstico pre-
coce e o cuidado integrado ao longo 
da jornada, e a identificação de novos 
parâmetros para o cuidado do câncer 
de mama, fomentando tecnologias e 
políticas públicas. 

Em sua primeira fase, o CuidaMama 
conversou com mulheres, profissionais 
da saúde, gestores públicos e especialis-
tas que trouxeram diferentes perspecti-
vas sobre o tema do câncer de mama. O 
projeto mapeou a experiência da usuá-
ria do sistema público ao longo de todo o 
serviço de cuidado, identificando opor-
tunidades para a realização do diagnós-
tico precoce e registrando as “dores” das 
pacientes durante a jornada. Por meio de 
um estudo organizado a partir da Pes-
quisa em Design, foi possível perceber 
como as ações dos diferentes atores ga-
rantem — ou não — a eficiência do ser-
viço, abrindo espaço para a proposição 
de novos serviços e a melhoria da quali-
dade de vida das mulheres.

Atualmente, o projeto se encontra 
em um momento de cocriação, abrin-
do diálogo para refletir sobre as melho-
res maneiras de viabilizar o diagnósti-
co precoce e os cuidados adequados ao 
longo da jornada. Em uma iniciativa na 
qual a qualidade das experiências dos 
usuários com equipamentos de saúde 
e seu território é essencial para garan-
tir o cuidado, acreditamos que pensar 
soluções com empatia e responsabili-
dade é pré-requisito.

Acreditamos nesse caminho para im-
plantar soluções inovadoras e construir 
políticas públicas mais empáticas e hu-
manas que colocam a saúde da mulher 
como prioridade, atuando no diagnósti-
co precoce e, com isso, diminuindo a mor-
talidade e o sofrimento das pacientes. O 
CuidaMama é um projeto que mostra co-
mo a união entre agentes que apresentam 
interesses e atuações distintas, em nome 
de um bem comum, pode trazer resulta-
dos benéficos à sociedade.

 » NIRA MIGUEZ
Coordenadora de Projeto Social do 

Instituto Protea

mandato ilegal para recorrer a balas, em vez de pen-
samentos e ideias para trazer paz e prosperidade à 
região. Lamentavelmente, o que está no terreno é 
uma política israelense unilateral continuada visan-
do o status legal e histórico da Mesquita de Al-Aq-
sa, em uma tentativa de impor a divisão temporal e 
espacial, o que constitui uma violação flagrante ao 
direito internacional e às responsabilidades legais 
de Israel como a potência ocupante.

Uma nova versão da literatura política deve pre-
valecer no fluxo aberto de informações, na troca rá-
pida de notícias, visões e ideias por meio das mídias 
sociais e da internet. O afluxo de informações tem 
garantido às mídias sociais um papel igual ao que a 
mass media desempenha não apenas na formação, 
mas também na direção da opinião pública. Certos 
lobbies da mídia não são mais capazes de defender 
uma parte da notícia. Assim, o verdadeiro contexto 
do conflito, a outra parte da história baseada em um 
apelo persistente para acabar com a ocupação is-
raelense dos territórios palestinos deve receber um 
impulso. A outra versão da história deveria chamar 
Israel a respeitar a lei internacional.

O direito internacional deve ser a referên-
cia, não as crenças ideológicas. Autoridades de 
alto escalão da região alertaram recentemen-
te contra um conflito religioso sobre os locais 

sagrados de Jerusalém. O status quo dos locais 
islâmicos e cristãos na cidade sagrada de Jeru-
salém, que é concedido histórica e legalmente, 
ao Reino Hachemita da Jordânia, deve ser pre-
servado e respeitado por Israel. É de fato a ta-
refa de todos, Estados, bem como a mídia e as 
opiniões públicas para pressionar pelo relança-
mento de um processo de paz negociado entre 
palestinos e israelenses. Chegou a hora de dar 
baixa no capítulo da última e mais longa ocu-
pação existente na história recente.

A irrelevância no conflito palestino é tolerar com 
a ocupação israelense da terra, suas atrocidades 
contra os cidadãos palestinos, seu desafio ao direi-
to internacional e a rejeição à legitimidade. O que 
é finalmente relevante é que todos respeitem a le-
gitimidade da ONU, reforçando esta legitimidade 
através da implementação das resoluções relacio-
nadas com a ONU que apelam ao fim da ocupação 
e estabelecem as bases para um Médio Oriente es-
tável e seguro, com base na solução estatal, institui-
ção de dois Estados independentes, com a retirada 
israelense das fronteiras anteriores a 5 de junho de 
1967 e com Jerusalém Oriental como capital da Pa-
lestina, o Estado vizinho de Israel, o único parceiro 
capaz e passível de paz para Israel e para todos os 
países da região e de todo o mundo.
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Novas soluções para a 
captura de poluentes

Dispositivos para a retirada de partículas tóxicas da atmosfera chamam a atenção pelo uso de matérias-primas baratas e 
pelo menor consumo de energia. Um deles remove um dos principais causadores do efeito estufa: o gás carbônico

E
m tempos de emissão re-
corde de poluentes na at-
mosfera, tem se intensifi-
cado a busca por alterna-

tivas eficientes e mais baratas 
para retirar essas partículas tó-
xicas de circulação. Dois novos 
estudos publicados na última 
semana trazem soluções tecno-
lógicas inovadoras nesse senti-
do e com um adendo do ponto 
de vista ambiental: ambos os 
protótipos chamam a atenção 
pelo consumo baixo de energia. 
Um, desenvolvido na Universi-
dade de Cambridge, no Reino 
Unido, captura seletivamente 
o gás dióxido de carbono. O ou-
tro, planejado no Instituto Ber-
nal da Universidade de Lime-
rick, na Irlanda, retira vestígios 
de benzeno do ar.

A inovação britânica é um su-
percapacitor que captura sele-
tivamente o CO2 enquanto ar-
mazena energia. Ao descarre-
gar, o poluente é liberado de for-
ma controlada e coletado para 
ser reutilizado ou descartado de 
forma responsável. O processo 
é semelhante ao de uma bateria 
recarregável, mas há um ponto-
chave. Ambos acumulam carga. 
Porém, enquanto a bateria usa 
reações químicas para isso, o 
supercapacitor funciona a partir 
dos movimentos dos elétrons. 
Segundo os criadores, isso faz 
com que ele demore mais para 
degradar e tenha, consequente-
mente, mais vida útil.

O dispositivo tem dois ele-
trodos de carga positiva e ne-
gativa. A equipe britânica ten-
tou alterar o campo entre as pla-
cas de uma voltagem negativa 
para uma positiva, na tentativa 
de estender o tempo de carre-
gamento alcançado em experi-
mentos anteriores. E conseguiu: 
“O processo de carga e descarga 
de nosso supercapacitor poten-
cialmente usa menos energia do 
que o processo de aquecimen-
to de amina, que é o mais usa-
do na indústria hoje”, compara, 
em comunicado, Alexander For-
se, do Departamento de Quími-
ca Yusuf Hamied de Cambridge 
e líder do estudo, publicado na 
revista Nanoscale.

A mudança também interfe-
riu na capacidade do dispositivo 
em remover o poluente atmos-
férico. “Descobrimos que, ao al-
ternar lentamente a corrente 

Pesquisadores da Universidade de Cambridge que criaram o dispositivo que captura o CO2 da atmosfera ao mesmo tempo em que armazena energia 

 Gabriella Bocchetti

A solução criada por cientis-
tas do Instituto Bernal da Uni-
versidade de Limerick, na Irlan-
da, é uma espécie de esponja 
especializada em remover ves-
tígios de benzeno da atmosfera 
usando menos energia do que os 
processos disponíveis. A equipe 
detalhou como funciona o dis-
positivo em um artigo publica-
do na última edição da revista 
Nature Materials.

“Uma família de materiais po-
rosos, como esponjas, foi desen-
volvida para capturar o vapor de 
benzeno do ar poluído e produzir 
um fluxo de ar limpo por um lon-
go tempo (...) Eles podem se sair 
muito melhor em sensibilidade e 
em tempo de trabalho do que os 
materiais tradicionais”, afirma, em 
comunicado, Michael Zaworot-
ko, um dos integrantes da equipe.

O novo dispositivo é cheio de 
buracos que atraem as moléculas 
de benzeno. Em termos de ener-
gia, como o processo de captura é 
baseado em ligações físicas, e não 
químicas, a pegada energética de 
captura e liberação é muito menor 

Esponja remove benzeno

 Gabriella Bocchetti

Detalhe da peça: mudança de corrente entre as placas dobra quantidade de partículas removidas 

Michael Zaworotko e colegas criaram um material cheio de buracos que atraem as moléculas poluentes

 Picture: Sean Curtin

Os materiais 
usados para fazer 
supercapacitores 
são baratos e 
abundantes. Os 
eletrodos são feitos 
de carbono que vem 
de cascas de coco”

Grace Mapstone, 

pesquisadora da 

Universidade de Cambridge

impacto significativo na bata-
lha contra os efeitos das mu-
danças climáticas. “Com base 
em um design inteligente, nos-
sos materiais lidam bem com 

desafios de relevância técnica 
e social, como a remoção de 
traços de benzeno do ar. Isso é 
difícil para materiais conven-
cionais e, portanto, destaca o 

valor dos materiais porosos”, 
diz Xiang-Jing Kong, do Depar-
tamento de Ciências Químicas 
da universidade e também au-
tor do estudo.

Queima de combustível

O benzeno é um dos 
elementos constituintes 
do petróleo e chega à 
atmosfera pela queima 
dos combustíveis dos 
automóveis, gasolina e 
diesel. Há também emissões 
feitas pelas indústrias — 
por exemplo, na combustão 
incompleta do carvão e na 
fabricação de tintas — e por 
aterros de resíduos sólidos 
de média e alta densidade. 
Trata-se de uma substância 
com alto poder cancerígeno, 
uma característica que faz 
com que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
considere que não há limite 
seguro de exposição.

do que sistemas anteriores. Além 
disso, a capacidade de captura 
é bastante refinada. O material 
tem uma afinidade tão forte com 
o benzeno que captura o produto 
químico tóxico mesmo quando 

presente em apenas uma parte em 
100 mil. A capacidade de reúso é 
mais um atrativo. “Ele pode ser re-
generado facilmente sob aqueci-
mento moderado”, diz Zaworotko. 

Design

A equipe do laboratório de 
Zaworotko havia criado ou-
tras soluções tecnológicas pa-
ra capturar carbono e água da 
atmosfera — há, inclusive, pro-
dutos sendo usados em siste-
mas grandes de desumidifica-
ção. O cientista explica que os 
trabalhos anteriores ajudaram 
na criação dos recolhedores 
de benzeno. “Quebrar mistu-
ras de gases é complicado. Is-
so é especialmente verdadei-
ro para os componentes me-
nores que compreendem o ar, 
que incluem dióxido de carbo-
no e água. As propriedades do 
nosso novo material mostram 
que a quebra do benzeno não 
é mais difícil.”

A aposta da equipe é de que 
as soluções criadas tenham um 

entre as placas, podemos cap-
turar o dobro da quantidade de 
CO2 do que antes”, relata Forse. 
O supercapacitor, porém, não 
absorve o dióxido de carbono 
espontaneamente — ele deve 

estar carregando para fazer a 
captura. Quando os eletrodos 
ficam carregados, a placa nega-
tiva atrai o gás CO2, ignorando 
outras emissões, como oxigênio, 
nitrogênio e água.

Carga menor

Outra dificuldade, aponta 
a coautora Grace Mapstone, é 
que o supercapacitor não pode 
armazenar tanta carga quanto 

as baterias tra-
dicionais. “Mas 
para algo co-
mo a captu-
ra de carbono, 
priorizamos a 
durabilidade”, 
contextualiza. 
“A melhor parte 
é que os mate-
riais usados pa-
ra fazer super-
capacitores são 
baratos e abun-
dantes. Os ele-
trodos são fei-
tos de carbono 
que vem de cas-
cas de coco.”

A cientista 
explica que es-
sa pegada eco-
lógica também 
era um requisito para a monta-
gem do protótipo, que tem o ta-
manho de uma moeda de dois 
centavos de dólares. “Queremos 
usar materiais inertes, que não 

prejudiquem o 
meio ambien-
te e que preci-
semos descar-
tar com me-
nos frequência. 
Por exemplo, o 
CO2 se dissol-
ve em um ele-
trólito à base de 
água que é ba-
sicamente água 
do mar”, conta 
Mapstone.

A equipe tra-
balha, agora, 
em processos 
para  investigar 
os mecanismos 
de captura e ab-
sorção dos po-
luentes e aper-
feiçoá-los. “Esse 

campo de pesquisa é muito novo. 
Então, o mecanismo preciso que 
funciona dentro do supercapaci-
tor ainda não é conhecido”, afir-
ma o coautor Israel Temprano.
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CEILÂNDIA

Sem habilitação e após consumir uma dose de uísque, o pedreiro Francisco Manoel da Silva, 53 anos, atingiu as 
meninas, de quatro a 11 anos, que atravessavam uma faixa de pedestres da via P2 Norte, em Ceilândia Norte

O 
motorista Francisco Ma-
noel da Silva, 53 anos, 
atropelou cinco crian-
ças, irmãs e primas, de 

4 a 11 anos, com um VW Fox 
branco, na tarde de ontem, em 
Ceilândia Norte. Três foram 
transferidas em estado grave 
para Hospital de Base do Distri-
to Federal (HBDF). Todas tive-
ram traumatismo cranioence-
fálico (TCE) e múltiplas fratu-
ras. Sem habilitação, o condu-
tor havia consumido uma dose 
de uísque antes de dirigir. Uma 
testemunha informou que as 
cinco meninas, de mãos dadas, 
começaram a atravessar a faixa 
de pedestres no momento em 
que o carro vinha pela faixa da 
esquerda da via P2 Norte, não 
parou e atropelou as crianças.

Ainda conforme relato de teste-
munhas, o condutor foi parado por 
motociclistas, na mesma avenida, 
a aproximadamente 200 metros do 
local do atropelamento. O homem 
foi contido no local, até a chegada 
da Polícia Militar do DF (PMDF). O 
grupo chegou a agredir Francisco, 
em uma tentativa de linchamento. 
Na noite de ontem, o Correio este-
ve no Hospital de Base para con-
versar com a família das vítimas. 
Das três crianças que deram entra-
da na emergência da unidade, Ana 
Júlia, 6, e Bruna Raquel, 6, que es-
tavam em estado mais grave, rece-
beram duas vagas na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

Sofia Valentina, 4, teve de 
esperar alguém sair de alta pa-
ra conseguir um lugar na UTI, 
porque os leitos estavam todos 
ocupados. Segundo a mãe das 
duas crianças que consegui-
ram se internar, a filha Bruna 
Raquel quebrou dois fêmures, 
Sofia fraturou um fêmur, e Ana 
Júlia quebrou uma das pernas. 
As crianças, que se dirigiam a 
um parquinho, estavam acom-
panhadas por um primo, de 15 
anos. “Na hora que estavam 
esperando para atravessar, ele 
bateu nelas, saindo da calçada 
da faixa”, diz o pai de Ana Júlia 
e Ester, que não quis se iden-
tificar. Ester Isabely Rodrigues 
Pereira, 10, e Maria Eduarda 
da Silva Moura, 12, estão inter-
nadas no Hospital Regional de 
Ceilândia (HRC).

 » ARTHUR DE SOUZA
 » PEDRO MARRA

Fotos: Carlos Vieira/CB

Imprudência

Segundo o genitor, algumas 
crianças foram parar no canteiro, 
outras, perto do parquinho. “Na ho-
ra, eu paralisei, porque são crian-
ças”, recorda a avó da vítimas, Glória 
Cheila Pereira, 50. Ela criticou a falta 
de responsabilidade do motorista. 

“Pega o carro assim, sai nas ruas, 
e ele não atropelou só elas, porque 
aqui na família, está cada um pior 
do que o outro”, emociona-se.

Segundo o tenente Gustavo Bar-
boza, do 8º Batalhão de Polícia Mili-
tar, o condutor, que não é habilita-
do, tomou uma dose de uísque pela 
manhã, antes de dirigir. O autor do 

atropelamento ficou lesionado no 
pé direito depois de ter sido agre-
dido por populares, e os policiais 
o levaram ao Hospital Regional de 
Ceilândia (HRC).

O delegado Fernando Crisci, 
da 15ª DP (Ceilândia Centro), afir-
mou que o autor fez exame clíni-
co de embriaguez, que constatou 

Motorista tentou fugir, mas foi parado por motociclistas que presenciaram o acidente

O motociclista atropelado, ar-
rastado e morto por um motorista 
bêbado na madrugada de sábado 
foi sepultado na tarde de ontem, 
no Cemitério do Gama. Renan Pi-
res de Araújo, 33 anos, foi atingi-
do por Jessivan Leal Araújo, 30, na 
DF-489, no sentido Gama, próxi-
mo ao condomínio Fênix. O con-
dutor também bateu em outro car-
ro. Além de embriagado, ele dirigia 
um Volvo XC60 em alta velocidade. 
Modelos novos do veículo têm pre-
ço inicial de R$ 390 mil. Jessivan 
não prestou socorro e fugiu do lo-
cal do acidente. Ele foi capturado 
pela Polícia Militar do Distrito Fe-
deral (PMDF) e preso em flagran-
te, por homicídio culposo e em-
briaguez ao volante. Renan, ope-
rador de áudio e vídeo em uma 
empresa de educação, morreu na 

hora do impacto. Apesar da bru-
talidade, ele pôde ser velado com 
o caixão aberto.

Uma pessoa próxima à vítima, 
que não quis se identificar, con-
tou ao Correio que Jessivan esta-
va discutindo com a companhei-
ra, no Estádio Bezerrão, antes do 
atropelamento. Não há detalha-
mento sobre agressões físicas. Tes-
temunhas, então, chamaram a po-
lícia mas, quando a equipe chegou 
ao local, o motorista fugiu. No per-
curso, matou Renan.

Elane Pires, 45, tia da vítima, 
contou que o jovem era recém-
casado. “É entristecedor. Ele es-
tava com planos de construir fa-
mília. “Providências têm de ser 
tomadas”, cobra.

Colaborou Ana Isabel Mansur

Irresponsabilidade 
interrompe sonhos

Familiares e amigos se 
despedem de Renan, 
atropelado e arrastado 
na madrugada de 
sábado (21/5)

Modelos novos do 
veículo têm preço 

inicial de R$ 390 mil

O QUE DIZ A LEI?

 Dirigir sem CNH

» Art. 309: dirigir veículo 
automotor, em via pública, 
sem a devida Permissão para 
Dirigir ou Habilitação ou, 
ainda, se cassado o direito  
de dirigir, gerando  
perigo de dano.

» Penas: detenção, de seis  
meses a um ano, ou multa.

» Lesão corporal na direção de 
veículo automotor qualificada.

» Artigo 303: praticar lesão 
corporal culposa na direção 
de veículo automotor: Pena: 
detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e suspensão 
ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor.

 Fonte: Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB)

alteração psicomotora devido a in-
gestão de bebida alcoólica. “Em ra-
zão desse fato, ele foi autuado por 
lesão corporal na direção de veícu-
lo automotor qualificada e também 
pela falta de documento para diri-
gir”, detalha o investigador.

No veículo, Francisco esta-
va acompanhado do irmão, que 
confirmou a ingestão de bebida 
alcoólica por parte do condutor. 
“Ele disse que estavam no centro 
de Ceilândia em direção à casa de-
les, no Sol Nascente, onde o irmão 
passou por uma lombada que não 
viu, e havia um veículo na frente, 
em que foi desviar, e atropelou essas 
crianças”, relata o delegado da 15ª DP. 
O resultado do exame clínico de al-
coolemia deu positivo no Instituto de 
Medicina Legal (IML), de Ceilândia.

A audiência de custódia de 
Francisco no Departamento de Po-
lícia Especializada (DPE), no Com-
plexo da Polícia Civil, na Asa Sul, es-
tá marcada para hoje. O irmão do 
condutor não foi autuado na ocor-
rência, mas serviu como testemu-
nha. Um terceiro homem, que tam-
bém estava no carro, fugiu do local 
no momento do acidente.

Vítimas estavam acompanhadas por um primo, de 15 anos, em direção a um parquinho, próximo ao local do acidente. Três estão internadas em estado grave 

Motorista atropela 
cinco crianças
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 Clube Primavera

» Durante os anos 1980 era o ponto 
de encontro das famílias da capital, 
principalmente, os moradores de 
Taguatinga. Abandonado nos anos 
1990, o espaço enfrentou diversas 
ações judiciais. No final da década 
de 1990, uma determinação oficial 
declarou que o clube pertence 
ao patrimônio público e seria 
reformulado pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital 
(Novacap).

» No entanto, a construção iniciada 
pela Novacap está parada e antigos 
frequentadores do lugar guardam 
na memória os bons momentos que 
passaram com a família e os amigos.

» Procurada pela reportagem, a 
Novacap não se manifestou.

 Estação Bernardo Sayão

» Inaugurada durante o aniversário de 
oito anos da capital, a estação de trem 
Bernardo Sayão chegou em grande 
estilo, com Chico Buarque abrindo o 
evento ao som de A Banda. Localizada 
entre o Núcleo do Bandeirante e o 
Guará, a estação costumava receber 
passageiros que vinham do Rio de 
Janeiro e de São Paulo.

» No seu melhor momento, cerca de 10 
trens com capacidade para 500 pessoas 
passavam pela plataforma diariamente. 
Hoje, poucas máquinas passam pelo 
local, transportando apenas cargas. A 
estação encontra-se deteriorada, com 
paredes pichadas. Os poucos bancos que 
ainda restam no espaço estão quebrados.

» Com a estrutura comprometida, o 
imóvel abriga pessoas em situação 
de rua e usuários de drogas do 
lado de fora. Responsável pelo 
local, a Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU) disse que “não irá se 
manifestar’’.

 Academia de Tênis

» Esquecida pelo tempo e caracterizada 
pelos sinais de abandono, a Academia 
de Tênis José Farani recebeu políticos 
do alto escalão do governo, torneios 
internacionais do esporte, exibição 
de filmes, festivais musicais e era 
conhecida como um dos endereços 
mais nobres de Brasília. Os 60 mil 
m² ocupados por piscinas, quadra 
de tênis, cinema, restaurantes e 
apartamentos residenciais fizeram 

parte do requinte da capital.

» No início de 2005, quando o então 
proprietário José Farani foi condenado 
por fraudes cometidas por explorar 
economicamente um espaço que era 
entidade sem fins lucrativos, pelo 
Tribunal Regional Federal (TRF), e teve 
que pagar uma multa de mais de R$ 
100 milhões, a situação da academia 
começou a piorar. Três anos depois, 
ele morreu e, em 2010, o clube fechou 
as portas e foi comprada pela Attos 
Empreendimentos Imobiliários e pelo 
Grupo HC. Apesar de promessas de 
reforma, o projeto nunca saiu do papel, 
sem aval nem prazo para funcionar.

» Procurados pela reportagem, os grupos 
Attos Empreendimentos Imobiliários e 
Grupo HC não se posicionaram sobre 
a atual situação do espaço.

 Hotel Torre Palace

» Foi o primeiro hotel do Setor Hoteleiro 
Norte e está localizado em um dos 
melhores espaços de Brasília. Com 
vista para a Torre de TV, a Esplanada 
dos Ministérios e o Eixo Monumental, 
o prédio abrigava quartos de luxo, 
piscina e restaurante cinco estrelas.

» Logo depois de sua inauguração, 
o empreendimento do libanês 
Jibran El-Hadj, tornou-se um dos 
mais procurados por grandes 
personalidades na capital e assim 
permaneceu até os anos 2000, 
quando o proprietário morreu, 
deixando a gestão do hotel para 
aos herdeiros, que tinham planos 
distintos para o futuro do prédio.

» Devido aos desentendimentos, 
o hotel de 14 andares e 140 
apartamentos fechou as portas 
em 2013 e passou a ser ocupado 
de forma ilegal por pichadores, 
usuários de drogas e pessoas em 
situação de rua.

» Em 2020, o prédio foi leiloado e 
arrematado por R$ 176,2 milhões. 
Mas a compra foi cancelada pela 
Justiça e, “por decisão do juiz, deve 
ser colocado à venda nos próximos 
meses, mas sem previsão”, apontou

MARIANA NIEDERAUER | mariananiederauer.df@dabr.com.br

Crônica da Cidade

Basta de 
violência no 
trânsito!

Há anos o Correio levanta, com Bra-
sília, a bandeira da Paz no Trânsito. A 
campanha reconhecida pela importân-
cia na redução no número de mortes 
nas ruas da capital e que a levou a ser 
exemplo internacional de respeito à fai-
xa de pedestres é um marco na histó-
ria do DF, mas nem por isso deve ficar 
no passado. Precisamos nos lembrar, 

diariamente, de que pequenos gestos 
podem salvar vidas.

Entre as capas emblemáticas, está 
uma que ainda hoje estampa parede da 
nossa redação, devidamente emoldura-
da e em local de destaque numa das sa-
las. É a imagem de uma mãe abraçando 
os filhos, num enlace bem apertado, em 
uma analogia ao uso do cinto de segu-
rança. É isso: respeitar as leis de trânsito 
é um ato de amor. E, independentemen-
te de crenças, o cuidado com o próximo 
é uma questão de humanidade.

Não consigo imaginar a dor da mãe 
(ou das mães) que tiveram seus filhos 
atropelados sobre a calçada, próximo a 
uma faixa de pedestre em Ceilândia, e 
ao que indicam as primeiras apurações 

policiais e com testemunhas da barbá-
rie, por um motorista bêbado. Cinco 
crianças. Cinco. De uma vez só. Atra-
vessando de mãos dadas, conforme fo-
ram ensinadas.

Regiões administrativas mais afas-
tadas do Plano Piloto vivem realidade 
diferente da camada mais privilegiada 
da capital, é verdade, muito em face do 
abandono do poder público em áreas 
essenciais. Mas rogo que seus habitan-
tes unam forças, como numa dessas cor-
rentes que atravessam as redes sociais, 
e façam um pacto pela segurança, pela 
vida de seus filhos.

Combatam a todo o custo quem be-
be e dirige. Não incentive os esperti-
nhos que sempre querem fugir de blitz. 

A tolerância para ingestão de álcool ao 
volante é zero: nem uma latinha de cer-
veja. Não ande sem cinto, nem deixe que 
amigos, familiares ou seus filhos entrem 
em seu carro sem dar o clique no equi-
pamento que salva vidas.

Lembre-se de que menores de 4 anos 
precisam ser transportados em cadei-
rinhas apropriadas — que inclusive 
deveriam ser ofertadas pelo Estado já 
nas portas das maternidades públicas. 
Crianças até 10 anos também só podem 
andar em assentos de elevação. Segun-
do o Detran-DF, apenas em 2008, ano 
em que foi normatizado o uso desses 
dispositivos de segurança pelo Conse-
lho Nacional de Trânsito, houve uma re-
dução de 41% no número de mortes de 

crianças com até 8 anos.
Acredite e divulgue as campanhas 

de trânsito. Estamos, inclusive, no Maio 
Amarelo. E, apesar de ser impossível se 
prevenir de ações irresponsáveis de ter-
ceiros, ensine seu filho sobre a impor-
tância de todas essas medidas, além de 
dar o tão famoso “sinal de vida” antes de 
atravessar a rua. As crianças aprendem 
com muita facilidade. Deixe que elas se-
jam seus grilos falantes.

Fico sem palavras e um nó na gargan-
ta aperta só de pensar na angústia e na 
dor dessas famílias que tiveram seus fi-
lhos agredidos de maneira tão insensí-
vel na tarde deste domingo. Espero que 
eles fiquem bem e que a justiça seja fei-
ta. Meu coração está com vocês.

ESQUELETOS DE BRASÍLIA /

Do passado de luxo às ruínas

Clubes, prédios, monumentos e hotéis. Espaços que já foram repletos de vida, sofrem 

S
aguões de luxo ocupa-
dos por hóspedes da al-
ta sociedade, clubes que 
recebiam as mais impor-

tantes personalidades da cida-
de, fábricas a todo vapor com 
operários circulando o tem-
po inteiro, hospitais renoma-
dos, que um dia foram lota-
dos de pacientes, e espaços re-
creativos que hoje fazem parte, 
apenas, da memória afetiva de 
quem um dia teve a oportuni-
dade de visitá-los. Essa é uma 
realidade que não existe mais 
em alguns pontos do Distrito 
Federal, que começa a colecio-
nar esqueletos.

Academia de Tênis José Fa-
rani, Hotel Torre Palace, Clube 
Primavera, em Taguatinga, Es-
cola Superior de Guerra (Ruí-
nas da UnB), Estação de Trem 
Bernardo Sayão — antiga rodo-
ferroviária, o Polo de Cinema e 
vídeo Grande Otelo e o Teatro 
da Praça, em Taguatinga, são 
alguns esqueletos de Brasília 
que o Correio visitou. Os mo-
tivos são vários: vão desde pro-
blemas judiciais, envolvendo 
herança e falência, ao descaso 
governamental.

Os prejuízos incluem a fal-
ta de segurança e de urbani-
zação, até os problemas de 
saúde para quem vive ao re-
dor desses imóveis.

A funcionária pública Suza-
na de Medeiros, 54 anos, mora 
na rua onde ficava a entrada do 
Clube Primavera. Hoje, o por-
tão fechado é tomado pelo ma-
to e incomoda quem vive ao re-
dor. “Desde quando me mudei, 
a esperança era que um dia te-
ríamos esse lazer ao lado de ca-
sa. Com o tempo, a esperança se 
tornou frustração e medo. Nin-
guém sabe o que vai sair dali de 
dentro”, denuncia.

Prejuízos

O urbanista e especialista 
na arquitetura de Brasília Fre-
derico Flósculo aponta que os 
prejuízos desses imóveis para 
a cidade são muitos e podem 
gerar impactos ainda maiores 
no planejamento urbano. “To-
do mundo percebe que isso 

está errado, menos o governo. 
A resposta do problema não é 
uma coisa vaga e diz respeito à 
maneira enviesada que não se 
faz mais planejamento urba-
no”, afirma o professor da Uni-
versidade de Brasília (UnB).

Apesar do esquecimento, 
há leis que dão autonomia ao 
governo local para tomar pro-
vidências. Em 2021, o vice-
governador Paco Britto, em 
exercício na ocasião, sancio-
nou a Lei 6.911, que permita 
ao Distrito Federal impedir 
que imóveis abandonados, 
públicos e privados causem 
deterioração urbana — po-
luição e degradação ambien-
tal, retenção especulativa de 
imóvel urbano que resulte na 
sua subutilização ou não uti-
lização, exposição da popu-
lação a riscos de desastres, 
ocorrência de fatores causa-
dores de zoonoses, ociosida-
de urbana e aprofundamento 
de vulnerabilidades sociais.

Fiscalização 

De acordo com a lei, o Distri-
to Federal pode utilizar os ins-
trumentos urbanísticos previs-
tos no Estatuto da Cidade — Lei 
Federal nº 10.257 — para asse-
gurar a função social de imóvel 
urbano, sendo ele considerado 
bem vago ou não.

No entanto, Flósculo argu-
menta que as leis não são co-
locadas em prática por não ser 
financeiramente atraente para 
o Governo do Distrito Federal. 
“Essa lei é boa, mas é total-
mente descontextualizada e, 
por isso, ela não vai ser apli-
cada. Ela nasceu para não vin-
gar”, aponta.

Ao Correio, o DF Legal dis-
se, em nota, que nos casos em 
que o responsável é um órgão 
público, é enviado um ofício 
informando sobre as condi-
ções encontradas na unidade. 
“A partir daí, cabe a cada um 
tomar as providências cabíveis 
e as medidas para que os pro-
blemas sejam sanados no me-
nor prazo possível”. Procurado 
pela reportagem, o GDF não 
se posicionou sobre a aplica-
ção da Lei nº 6.911 nos imó-
veis abandonados.

Breno Fortes/CB/D.A Press

 »  RENATA NAGASHIMA

Hotel Torre Palace, Estação Bernardo Sayão e Academia de Tênis
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com a depredação e o descaso. As lembranças de momentos felizes, festas e beleza ficaram na memória. Hoje, só abandono

 No DF, não importa se nas cidades satélites ou no Plano Piloto, é possível se 
deparar com imóveis esquecidos e que hoje são sinônimos de perigo e  
preocupação para quem frequenta as redondezas.

Esqueletos de Brasília

JOSÉ MARQUES DE LIMA, CPF. 143.485.191-53.

DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro
de 2009, sua intenção de exercer cargos de administração na BBAdministradora
de Consórcios S.A., CNPJ 06.043.050/0001-32.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas
da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao
Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada

abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia,
de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na
forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”:Autorizações e Licenciamentos para Instituições
Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento deOrganização
do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf/GTCUR

Brasília, 06 de maio de 2022.
_______________________________
Nome: José Marques de Lima
CPF. 143.485.191-53

Declaração de Propósito

BB Administradora de Consórcios S.A.

MARIA IZABEL GRIBEL DE CASTRO, CPF 280.109.221-53.

DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro

de 2009, sua intenção de exercer cargos de administração na BBAdministradora

de Consórcios S.A., CNPJ 06.043.050/0001-32.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas

da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao

Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada

abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia,

de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na

forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)

Selecionar, no campo “Assunto”:Autorizações e Licenciamentos para Instituições

Supervisionadas e para Integrantes do SPB

Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento deOrganização

do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf/GTCUR

Brasília, 12 de maio de 2022.

_______________________________

MARIA IZABEL GRIBEL DE CASTRO

CPF 280.109.221-53

Declaração de Propósito

BB Administradora de Consórcios S.A.BB Administradora de Consórcios S.A.
CNPJ 06.043.050/0001-32.

GUILHERME ALEXANDRE ROSSI – CPF 086.692.077-37.

DECLARAM, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de

fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargos de administração na

BB Administradora de Consórcios S.A., CNPJ 06.043.050/0001-32.

ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas

da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao

Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada

abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia,

de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na

forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)

Selecionar, no campo “Assunto”:Autorizações e Licenciamentos para Instituições

Supervisionadas e para Integrantes do SPB

Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento deOrganização

do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf/GTCUR

Brasília, 16 de maio de 2022.

___________________________________

GUILHERME ALEXANDRE ROSSI

CPF 086.692.077-37

Declaração de Propósito
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Capital S/A SAMANTA SALLUM
samantasallum.df@cbnet.com.br

Nunca é tarde demais para mudar a direção. 
Sempre haverá uma nova rota ou uma 

nova chance de recomeço.
Santa Rita de Cássia

Festas Juninas aumentam 
vendas do setor atacadista

Com o frio, chegou também a época 
das festas juninas. No DF, a expectativa 
é de mais de 200 até o final de julho, 
com tamanhos e públicos variados. 
O mercado de gêneros alimentícios e 
de bebidas é um dos mais aquecidos, 
já que a culinária é, no geral, o que 
mais atrai as pessoas para o arraial. 
O Sindicato do Comércio Atacadista 
do Distrito Federal (Sindiatacadista/
DF) prevê aumento de 20% de vendas 
comparado ao ano passado, quando a 
cidade ainda sofria com os protocolos 
de prevenção contra a covid-19. 
Somente para a compra de vinho é 
esperado aumento de 30%.

TRÂNSITO / 

Motoristas são 
arremessados após 
capotamentos

Uma motorista, de 23 anos, foi lançada para fora do carro após colidir com uma árvore, no Pistão Sul. Em 

D
ois motoristas foram arre-
messados dos próprios veí-
culos ontem, no Distrito Fe-
deral. No primeiro caso, um 

carro capotou e colidiu com uma 
árvore durante a madrugada, em 
frente ao posto de atendimento 
do Na Hora, no Pistão Sul, em Ta-
guatinga Sul. A condutora, uma 
jovem de 23 anos, foi jogada para 
fora de um de um Fiat Uno preto. 
O Corpo de Bombeiros Militar do 
DF (CBMDF) atendeu a ocorrên-
cia por volta das 5h. A corporação 

informou que a segunda vítima, 
após sair do carro, foi estabiliza-
da e imobilizada, sendo transpor-
tada para o Hospital Regional de 
Taguatinga (HRT), assim como a 
condutora.

Durante o atendimento, a mo-
torista estava agitada e queixava-
se de dores fortes na região da ca-
beça. Uma terceira passageira fi-
cou presa no banco de trás do veí-
culo. A jovem apresentava um cor-
te na cabeça e uma possível fratura 
na clavícula esquerda.

A via foi interditada no senti-
do Riacho Fundo 1, e o trânsito 
foi deslocado para a pista parale-
la. Em seguida, o local ficou aos 
cuidados da Polícia Militar do DF. 
O Corpo de Bombeiros atendeu a 
ocorrência com o uso de quatro 
viaturas e 18 militares.

Núcleo Bandeirante

Por volta do meio-dia de on-
tem, o Corpo de Bombeiros aten-
deu a um segundo chamado de 

Motorista capota carro e é ejetado no Setor Placa da Mercedes, no Riacho Fundo

CBMDF/Divulgação

Obituário

 » Campo da Esperança

Carla Cristina Lopes Nery, 
51 anos
Carlos Henrique da Silva 
Santos, 39 anos
Geraldo Batista, 72 anos
Iraci de Franca Marques, 
106 anos
José Ferreira Lima, 80 anos
Juliana Sobreira Barbalho 
Brito, 46 anos

Ligia de La Vega Carvalho, 
93 anos
Maria da Conceição da Silva 
Freire, 70 anos
Olinda Ferreira de Almeida, 
82 anos
Rafael Jorge do Nascimento 
da Silva, 4 anos
Takamasa Ohashy, 
57 anos
Teresa de Jesus, 86 anos
Wilfried Muller, 81 anos

 Taguatinga
Antonio Rodrigues Filho, 68 
anos
Cleuza Gonzaga Cardoso 
Ramos, 72 anos
Debora Silva Xavier, 77 anos
Eder Leandro de Moura, 54 
anos
Maria Bispo do Carmo e 
Paula, 82 anos
Walissson Soares dos Santos, 
36 anos

 » Gama

Emanuele de Almeida Teles, 
100 anos
Geraldo Vicente Rosa, 81 anos
José Reginaldo de Barros 
Ferreira, 58 anos
Priscila Evangelista Braga, 
69 anos
Renan Pires de Araújo, 33 anos

 » Planaltina
Ana Pascoal Conde, 87 anos

João Barbosa Sousa, 46 anos
João Batista Aquino Leal, 
70 anos
Laura Aurora Alves Silveira, 
8 meses 

 » Brazlândia

Nilton Vieira, 65 anos

 » Sobradinho

Fábio Pereira Alves, 
35 anos

 » Jardim Metropolitano 

(sepultamento)
José Paulo Rodrigues, 
81 anos
Dario dos Santos, 
75 anos
(cremação)
Lize Tavares de Miranda, 
95 anos
William Nogueira Nunes, 
57 anos

Sepultamentos realizados em 22 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 Gráfi co. Ou pelo e-mail: cidades.df@dabr.com.br

acidente com capotamento. Desta 
vez, na altura da Placa da Merce-
des, no Núcleo Bandeirante. Um 
motorista, de 27 anos, foi joga-
do para fora de um VW Gol, de 

cor prata, durante o capotamen-
to, sentido Núcleo Bandeirante.

Três viaturas e 12 militares aten-
deram o condutor, que foi encon-
trado no chão, perto do carro, com 

corte e inchaço no lado esquerdo 
do rosto, além de laceração na cer-
vical. O homem foi transportado 
consciente e orientado ao Hospi-
tal de Base do DF (HBDF).
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Divulgação

outro acidente, por volta das 12h de ontem, um condutor, 27, foi ejetado de um VW Gol de cor prata no Núcleo Bandeirante

Na manhã de ontem, um ci-
clista foi esfaqueado, após ter 

a bicicleta roubada, na quadra 
117 da Avenida dos Alagados, em 
Santa Maria. A vítima foi levada 
em estado grave para o Hospital 

Regional de Santa Maria (HR-
SM). O Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Distrito Federal (CBM-
DF) fez o resgate. Ao chegar ao 

 » PEDRO MARRA

Ciclista é esfaqueado em Santa Maria

VIOLÊNCIA

local, a equipe de socorro en-
controu o ciclista, de 44 anos, 
com uma hemorragia intensa, 
devido ao ferimento no tórax.

Os socorristas fizeram a 
contenção da hemorragia. 
Após os procedimentos, a 

vítima foi transportada em es-
tado grave ao hospital da ci-
dade. De acordo com a corpo-
ração, o homem estava cons-
ciente, porém desorientado. 
O grupamento também infor-
mou que, segundo populares 

que estavam no local, a víti-
ma sofreu a lesão durante um 
assalto. A Polícia Militar do 
DF (PMDF) foi acionada pa-
ra a ocorrência, mas ninguém 
havia sido preso até a última 
atualização desta reportagem.

Força cultural
“As festas juninas são um 

ícone da cultura brasileira e 
temos aqui na capital gente do 
país inteiro, principalmente 
vinda do Nordeste, onde foi 
criada esta tradição. Trata-se de 
um período muito aguardado”, 
aponta Álvaro Silveira Jr, 
presidente do sindicato.

Otimismo
“Estamos otimistas com 

as vendas este ano. Nos dois 
últimos anos, a pandemia 
prejudicou muito o nosso 
mercado, mas acreditamos 
que em 2022 o cenário será 
diferente”, conta Carlos 
Roberto Leite de Santana, 
da Estrela Distribuição

Escassez de matéria-prima 
O diretor comercial da Disdal 

Distribuidora de Alimentos, Gustavo 
Alves, explica o motivo da alta de 
preços. “Vamos ter uma alta de 
preço médio dos produtos 
superior a 10% devido à escassez 
de matéria-prima e o aumento 
de consumo de produtos como 
massas, queijos e chocolates.”

Trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro
Brasília esteve representada no 4º Congresso Internacional de Profissionais 

de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. 
Tiago Severo, do Caputo Bastos e Serra Advogados — que tem 15 anos de 
experiência também nas áreas de regulação bancária, fintechs, compliance e 
litígios complexos —, foi um dos palestrantes do evento.

Proteção
Indicado pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, 

Financiamento e Investimento (Acrefi), Tiago Severo falou sobre “A 
terceirização dos serviços de PLD-FTP como instrumento de proteção”. 
O encontro foi organizado pelo Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem 
de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD), com sede em SP.

COAF
“O objetivo 

maior é entregar 
informações 
de qualidade 
ao COAF. A 
terceirização 
de algumas 
atividades, sob 
responsabilidade 
da empresa, 
pode dar mais 
efetividade a 
esse trabalho”, 
afirmou Severo.

Novas operações no JK Shopping
As vendas na semana do Dia das Mães 

no JK Shopping subiram 29% em relação ao 
mesmo período do ano passado. “Para o Dia 
dos Namorados, nossa expectativa é de que 
as vendas sejam 25% superiores a 2021. Na 
sequência, em julho, vamos inaugurar oito 
novas lojas e reforçar o perfil de mix que os 
consumidores estão nos pedindo. A tendência 
é que as vendas subam ainda mais até o Natal”, 
explica a superintendente Eliza Ferreira, que 
assumiu o cargo no ano passado.

Dunkin Donuts
Foram 

inauguradas 28 novas 
operações, somente 
em 2021. Entre as 
novidades que vêm 
por aí estão Dunkin 
Donuts, Cheirin Bão 
e B-Burguer, Unique 
Salon Boutique, 
M Cosméticos 
e Tuti Kids.

 Grafite na W3
Em mais uma ação da 

CDL-DF para revitalizar a 
W3 Sul, a entidade realizou 
a doação de tintas para 
o coletivo as Melhores 
Grafiteiras do Brasil. O grupo 
vai produzir painéis com 
arte em grafite nas paredes 
da 506 Sul. O evento The 
Flash será de 27 
a 29 de maio.
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Procon divulga 
ranking de 
reclamações de 
consumidores no DF

As queixas mais frequentes são: falta de resolução de 
demandas, cobrança abusiva, produto com vício, cobrança 
indevida e falta de entrega da mercadoria. Situação foi 
agravada desde o início da pandemia de covid-19

N
ão há mais nada irritante 
que receber um telefone-
ma e se deparar com uma 
ligação de número desco-

nhecido fazendo uma cobrança 
de um serviço já suspenso pelo 
consumidor. Quase 30% — 2.885 
casos — do top 5 de reclamações 
de cidadãos efetivadas no Insti-
tuto de Defesa do Consumidor 
do Distrito (Procon-DF) nos cin-
co meses de 2022 está relaciona-
da a impugnações nesse quesito.

Para o especialista em direito 
do consumidor Marcello Aragão, 
o número elevado de reclamações 
apenas nos primeiros meses do 
ano preocupa, e salienta que mui-
tos desses casos de cobrança de 
um serviço suspenso são decor-
rentes de descuidos do controle da 
própria empresa. “Muitos fornece-
dores (empresas) criam cobranças 
de serviços suspensos que não me-
reciam ser criados e prejudicam o 
consumidor. O único jeito de re-
solver isso é o estímulo da União 
em orientar o fornecedor de como 
prevenir essas situações”, destacou.

Com a pandemia, muitas pes-
soas na capital do país precisa-
ram cortar gastos e se adequar 
ao “novo normal”. Com um apa-
relho celular de chip pré-pago, a 
moradora de Planaltina e cabe-
leireira Márcia Antunes, 35 anos, 
acabou não vendo mais a neces-
sidade do pacote de telefone fixo, 
internet e televisão dentro de ca-
sa. Apesar de o serviço já ter sido 

desligado há dois meses, ela afir-
ma que recebe, constantemente, 
ligações pedindo o pagamento do 
produto cancelado.

“Não é todo dia, mas uma vez 
por semana eles me ligam pedin-
do o pagamento de um boleto e 
de um serviço que eu nem uso 
mais. Ao mesmo tempo, outras 
empresas me ligam oferecen-
do serviços. Estou sempre liga-
da aos telefonemas de clientes 
e, quando me deparo, é empre-
sa me oferecendo serviço ou co-
brando de algo que eu cancelei”, 
diz a empreendedora.

Das 9.911 reclamações que o 
Procon recebeu em 2022, cerca 
de 1.860 demandas são de pro-
dutos com vício, ou seja, produ-
tos que foram adquiridos pelo 
consumidor, mas que não fun-
cionam. O estudante Pedro Hen-
rique, de 21 anos, é um dos que 
sofreram na pele com a aquisição 
de um produto sem funcionali-
dade. De acordo com o jovem, 
ele comprou um relógio digital 
que, ao chegar à residência onde 
mora com a família, em Samam-
baia, veio com defeito: não ligava.

“Comprei há cerca de um mês 
e meio e chegou na semana pas-
sada. Quando recebi, tentei ligar e 
não funcionava. Procurei no ma-
nual de funcionalidade do produ-
to para ver se estava fazendo certo 
ou errado e, mesmo assim, não li-
gava. A frustração é enorme, por-
que o dinheiro sai do meu bol-
so, e não é barato. Já está sendo 
bem difícil pedir um outro relógio, 

porque a empresa nem me res-
ponde”, conta o estudante.

O que diz a lei?

Para o especialista em direito 
do consumidor Felipe Borba, a 
legislação consumerista é bem rí-
gida, e a ausência de resposta das 
empresas, para a aquisição de pro-
dutos — como é o caso do estu-
dante Pedro Henrique —, é, pri-
meiramente, insistir com a em-
presa. Caso o retorno for negativo, 
o consumidor, pelo menos, já tem 
a possibilidade de ajuizar o caso.

“Creio que a ausência de res-
posta é o que deixa o consumidor 
mais apreensivo, pois em caso de 
negativa da empresa em solucio-
nar o problema, seja por qual ra-
zão for, ao menos já tem um posi-
cionamento que poderá ser ques-
tionado perante o Poder Judiciá-
rio, por exemplo”, comenta.

No caso do estudante Pedro 
Henrique e da cabeleireira Márcia 
Antunes, o especialista acrescen-
tou que, por uma série de fatores, 
as empresas deixam a desejar no 
atendimento ao cliente e, com is-
so, tornam-se alvo de reclamações 
no Procon, sendo que, em alguns 
casos, viram caso de justiça. “Pen-
so que é um conjunto de fatores, 
entre os quais se pode incluir a fal-
ta de pessoal capacitado para re-
solução de problemas dentro das 
empresas, a falta de interesse das 
empresas em resolver os proble-
mas, o aumento no número de 
fraudes, entre outros”, disse.

 » PABLO GIOVANNI*

Alerta do consumidor

De acordo com Aragão, o con-
sumidor deve seguir o protoco-
lo estabelecido por lei para ma-
pear ações contra a empresa, se-
ja de cobranças indevidas, falta 
de resposta da empresa, entre 
outros, no âmbito do Procon ou 
do Poder Judiciário. Contudo, na 
visão do especialista, o número 
de reclamações poderia ser bem 

maior, mas os consumidores, na 
maioria das vezes, não sabem 
qual o procedimento deve ser 
adotado para reaver o dinheiro 
ou as sanções contra o fornece-
dor, por exemplo.

“Muitas das vezes, o que existe 
é uma briga, de fato, entre o forne-
cedor e o consumidor, que muitas 
das vezes se desrespeitam, que-
rendo prevalecer no grito, situa-
ção incompatível para o direito. 

O consumidor precisa ser persis-
tente e seguir os passos determi-
nados na lei para reaver os seus 
direitos. A pessoa deve acionar o 
Procon e o site www.consumidor.
gov.br e esperar a resposta. Caso 
não dê certo e vier uma resposta 
negativa, o próximo passo é acio-
nar a justiça”, completou.

*Estagiário sob a supervisão  
de Michel Medeiros

RECLAMAÇÕES DIRIGIDAS A ESTA SEÇÃO DEVEM SER FEITAS DA SEGUINTE FORMA:

» Breve relato dos fatos
»  Nome completo, CPF, telefone e endereço

»  E-mail: consumidor.df@dabr.com.br
» No caso de e-mail, favor não esquecer de colocar 

também o número do telefone

»  Razão social, endereço e telefone para contato da empresa ou 
prestador de serviços denunciados

»  Enviar para: SIG, Quadra 2, nº 340 CEP 70.610-901 Fax: (61) 
3214-1146

Anatel     1331 Anac  0800 725 4445 ANP  0800 970 0267 Anvisa  0800 642 9782  ANS 0800 701 9656 Decon  3362-5935 Inmetro  0800 285 1818  Procon  151  Prodecon  3343-9851 e 3343-9852 

Telefones úteis

 »EXTRAVIO 

 »SEM HIGIENE

A CARGA SUMIU

PRESERVATIVOS NA PISCINA

A servidora pública Vera Lucia Veloso 
Gianini, 43 anos, moradora do Sudoeste, entrou 
em contato com a coluna Grita do Consumidor 
para falar sobre problemas que teve ao 
contratar serviços da Bahia de Transportes para 
enviar objetos de Brasília para Valença (BA).

Segundo Gianini, a empresa foi contratada 
para enviar sete itens para sua casa de praia 
no litoral baiano. “Tinha mesa, cortinas e  
até uma mala grande com coisas pessoais  
e de família”, descreve.

A moradora do Sudoeste relata que não 
consegue contato com a empresa e, mesmo 
após um mês da contratação dos serviços da 
transportadora, não sabe da situação do item 
extraviado. “Entro em contato com um número 
que me passaram. Mando mensagem e fico oito dias 
sem resposta, e nisso, já se passou um mês”, conta.

Resposta da empresa

A Novo Horizonte, empresa de transporte que 
presta serviços para a Bahia Transportes informou 
que entrará em contato com a consumidora. A 
Novo Horizonte também informou que entrou em 
contato com a Bahia Transportes para tratar do 
ressarcimento do valor da mercadoria de acordo 
com o contrato assinado.

Resposta do consumidor

“Eu assinei um valor de cerca de R$200. Sabe 
quanto eu paguei só de cortina? R$ 1.600.  
E eles querem me dar R$ 200. Sem chance.  
Isso aí não existe. Eles colocam um valor lá 
que você nem lê direito, nem vê, negócio todo 
manchado de tinta, uma impressora horrorosa. 
Naquela mala tinha bem R$ 5 mil em itens. 
Colchas de cama, blackout, cortinas.  
R$ 200 não dá para comprar nem o lanche da 
semana, quanto mais tudo que estava dentro de 
uma mala daquele tamanho.”

A empresária Silvania Prima de Souza, 40 anos, moradora de 
Sobradinho, entrou em contato com a coluna Grita do Consumidor para 
falar sobre problemas que teve após encontrar três preservativos usados 
no ralo da piscina da suíte do Motel Colorado, onde se hospedou no 
último sábado (14/5).

Segundo a empresária, ela havia escolhido o estabelecimento para 
passar uma noite com seu marido, Wilson Santana Laranjeira, 50 
anos. Quando resolveu entrar na piscina aquecida, encontrou os três 
preservativos usados. “Me senti muito constrangida. Muito descaso”, conta.

Silvania ainda relata que, após reclamar com a administração do 
motel, pediram que ela se retirasse do quarto para que a equipe do 
estabelecimento realizasse a limpeza, aí teve mais problemas. “Fiquei 
cerca de oito horas fora do quarto. Quando voltei, tinha outra gerente, que 
não tinha anotado meu pedido de reembolso. Fiquei sem o quarto, sem o 
dinheiro e com essa experiência horrível”, indigna-se.

Resposta da empresa

Em nota, o Motel Colorado informou que obedece todas as regras 
de vigilância sanitária e higienização de suas dependências. Segundo o 
estabelecimento, “a notícia causa estranhamento e será devidamente 
investigada em procedimento interno para as providências cabíveis”.

Resposta da consumidora

“Na nota emitida, o motel apresentou a clássica resposta pronta. 
Não emitiu nenhuma preocupação com seus clientes e possíveis 
consequências. Pelo contrário, só deixou explícita total falta de 
consideração. O fato em si já evidencia falhas no cumprimento dos 
procedimentos de limpeza e higienização das suítes. Emitir um pedido 
de desculpas por não atender adequadamente nossas expectativas, no 
mínimo, seria reconhecer que, apesar das falhas observadas, o foco 
ainda seria em nos atender (clientes). Meu sentimento  
é de profunda frustração.”

Consumidor
Direito + Grita

TOP 5 de reclamações nos 5 primeiros meses de 2022

1°  Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo,  
não suspensão imediata da cobrança) com 2885 reclamações;

2° Cobrança indevida/abusiva com 2333 reclamações;

3° Produto com vício com 1860 reclamações;

4° Cobrança indevida com 1554 reclamações; e

5° Não entrega/demora na entrega do produto com 1279 reclamações (vale um quadrinho)
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CARTÃO POSTAL

Campos 
floridos 

A família Costa colocou 
um lembrete no celular 
para não perder o 
momento certo da 
florada
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e contemplação
Brasilienses aproveitam 
a floração de girassóis 
em espaço aberto no 
caminho de Unaí, a 
cerca de 70 km do 
centro da capital do país

C
onsiderado um ponto de parada 
obrigatório de quem trafega entre 
as proximidades do KM-5 da BR-
251 e eleito um cartão postal da fei-

ra AgroBrasília, os campos de girassóis cha-
mam a atenção por sua beleza. À medida 
que as pétalas vão se abrindo e a corola vai 
se erguendo, mais pessoas se reúnem para 
tirar fotos, filmar ou viver um momento de 
integração entre as flores. A família Costa 
não se intimidou, nem mesmo com a dis-
tância, e foi atrás dos campos para conse-
guir as belas imagens, um compromisso 
marcado no calendário um ano atrás.

“Ano passado, minha amiga veio na se-
gunda semana de julho, quando eles já es-
tavam mais murchos, e fez imagens muito 
bonitas. Ela me disse que em maio é o pe-
ríodo em que eles estão mais bonitos e eu 
marquei no calendário para não esquecer. 
Quando chegou essa semana, o celular avi-
sou”, revela Eduardo Fellipe Costa, 31 anos 
e contador. Eduardo convidou a mãe e a ir-
mã e juntos deixaram Sobradinho para um 
percurso de cerca de 1h30, rumo ao Pro-
grama de Assentamento Dirigido do Dis-
trito Federal (PAD-DF)

Mãe de Eduardo, Genize Costa, 56 anos 
e instrutora de ioga, detalha que, além das 
imagens, há a beleza do momento. “Since-
ramente, o fato de estar aqui, você com você 
mesmo, é uma coisa de Deus. É um estado 
de contemplação, uma alegria de poder ver 
essa beleza. É um momento único e com-
pensa a distância”, garante.

A filha de Genize, Mayara Simonelly, 33 
anos, bióloga e empresária de moda, apro-
veitou o momento para promover também 
as roupas que vende em sua loja on-line. “Pre-
parei para aproveitar e divulgar a minha loja 
de roupa feminina, a Marble Oficial. Sem falar 
que não tem como perder a chance de ver tu-
do florido, é um momento mágico”, assegura.

Produção de óleos

Para estarem floridos nesta época do ano, 
os girassóis precisam ter o plantio calculado 
para que o momento mais vicejante das flo-
res coincida com os dias em que acontece 
a Feira AgroBrasília. Pesquisador da Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), Renato Amabile destaca, no entanto, 
que o Distrito Federal não tem produção de 

girassol significativa para a indústria. “A se-
mente é muito leve para transporte, então, 
para o produtor, não compensa em ques-
tão de logística, a não ser que o plantio se-
ja realizado em volta da indústria. Onde te-
mos plantações de girassóis para produção 
de óleos é em Ipameri, Rio Verde, Cristalina 
e Itumbiara, por exemplo”, afirma.

O destaque apresentado pelo especialista 
é a BRS 323, produzido pela Embrapa. “Trata-
se de uma inovação, pois o BRS 323 é adap-
tado ao Cerrado, uma opção para a segunda 
safra, assim como o sorgo e o feijão”, apon-
ta. Outro diferencial, ainda não desenvolvido 
em nenhum outro país, de acordo com Re-
nato, é que a “variante híbrida tem resistên-
cia ao nematoide de galhas, uma doença que 
atinge o girassol”. “A tecnologia da Embrapa 
se antecipou e já conseguiu desenvolver essa 
tecnologia que ajuda o produtor”, diz. Atual-
mente, a produção da planta em Goiás ultra-
passa pouco mais de 25 hectares, Minas Ge-
rais chega a 6 mil hectares e Mato Grosso su-
pera pouco mais de mil hectares.

Ponto de parada

Muito além da beleza, os girassóis volta-
dos para o oriente e vibrantes nos tons ama-
relos são considerados um ponto de parada 
obrigatória. Essa é a avaliação de Thayná 
Mota, 29 anos, assistente de atendimento 
ao cliente e moradora de Formosa. “Venho 

quase todos os anos aqui e acho que o giras-
sol já virou um cartão-postal da AgroBrasília. 
Agora não tem jeito, todo ano volto e tenho 
guardado, inclusive, as fotos de anos ante-
riores”, destaca. Na edição da última sema-
na da AgroBrasília, Thayná levou a amiga, 
Carla de Souza, 25 anos e estudante, para 
conhecer a beleza dos campos floridos. “É 
realmente muito lindo. A gente programou 
a nossa folga para ter ao menos um dia pa-
ra aproveitar e vim até aqui”, detalhou Carla.

Enquanto estava na feira, no estande de 
cactos e suculentas, Yumi Koike Watanuki, 51 
anos, aproveitou os 10 minutos que teve de 
intervalo para passear entre as corolas dos gi-
rassóis e ser fotografada. “O campo está lin-
do, a AgroBrasília está sendo maravilhosa pa-
ra a gente. Parece que todo ano os girassóis 
ficam mais bonitos”, opinou. A amiga de Yu-
mi, Francisca Freitas, de 46 anos e artesã, ga-
rantiu: “É uma beleza que vale muito a pena”.

Em outro grupo de amigos, Suelem Lan-
dim, de 33 anos, confessou ser impossível 
passar pela feira sem parar nos campos de gi-
rassol. Enquanto isso, sua amiga Joyce Dias, 
40 anos, assistente administrativa e morado-
ra do Ocidental, não perdeu tempo. “Está tu-
do lindo e a foto que tirei já é o meu perfil nas 
redes sociais”, contou.

Onde fica?

Endereço: Proximidades do km 5 da 
BR-251, do PAD-DF, sentindo Unaí. Cerca 
de 70km da rodoviária do Plano Piloto

As amigas Carla de Souza 
e Thayná Mota tiraram 
um dia de folga para 
visitar a plantação

 » EDIS HENRIQUE PERES

O girassol, de nome científico 
Helianthus annuus, é uma planta 
originária da América do Norte e possui 
a particularidade de ser heliotrópica, 
ou seja, gira o caule posicionando a 
flor na direção do sol durante a fase 
de amadurecimento. Quando o talo da 
planta deixa de crescer, o girassol fica 
parado em direção ao oriente. A flor 
significa felicidade e sua cor amarela 
ou os tons cor de laranja das pétalas 
podem simbolizar calor, entusiasmo, 
vitalidade e lealdade, refletindo a 
energia positiva que emana do sol.

Significado 
das flores

PARA SABER MAIS



18  •  Cidades  •  Brasília, segunda-feira, 23 de maio de 2022  •  Correio Braziliense

CURSOS

Oportunidade de estágio
A XP Inc. oferece mais de 100 
vagas no programa de estágio 
para diferentes áreas da empre-
sa. A oportunidade é voltada para 
alunos matriculados em gradua-
ção e com previsão de formatura 
entre julho de 2023 e julho de 
2024. Pessoas de qualquer lugar 
do país podem se candidatar, 
já que o modelo de trabalho é 
remoto. A remuneração inclui 
bolsa-auxílio de estágio, bolsa 
extra semestral, vale refeição, 
plano médico, plano odontoló-
gico, gympass (academia), auxí-
lio home office mensal, auxílio 
móveis home office e auxílio 
creche. As inscrições vão até 3 de 
junho e os aprovados começam 
em agosto. Inscrições: https://
www.xpinc.com/carreiras/#/.

Imposto de Renda
O Centro Universitário do Distrito 
Federal (UDF) promove no sába-
do (28) um plantão especial com 
intuito de auxiliar a comunidade 
no preenchimento da declaração 
do Imposto de Renda. A iniciati-
va será das 9h às 17h, no SEP/Sul 
704/904, conjunto A, 1º andar do 
edifício sede do Centro Universitá-
rio UDF. O atendimento ao públi-
co é feito por alunos e docentes 
do curso de ciências contábeis da 
instituição, e será organizado por 
ordem de chegada.

Capacitação
Com inspiração no universo 
circense, o projeto de capacita-
ção “Educação e Cultura” está 
com inscrições abertas para a 
segunda etapa da atividade, que 
acontece entre 16 de maio e 23 
de agosto. Com intuito de apre-
sentar um espetáculo ao fim 
da formação, o projeto oferece 
cursos em gestão de projetos, 
audiovisual e teatro. As aulas são 
presenciais e acontecem no IESB 
de Ceilândia. Inscrições: http://
crescedf.com.br/site/?p=2860.

Finanças
A Fundação Bradesco oferece 
um curso gratuito de finanças 
pessoais para qualquer pes-
soa interessada e acima de 14 
anos. O projeto tem duração de 
7 horas e pode ser concluído em 
até 60 dias. Nas aulas de edu-
cação financeira, também serão 
abordadas noções de investi-
mento e linhas de crédito, além 
de outros temas, divididos em 
oito módulos. Inscrições em: 
https://www.ev.org.br/cursos/
financas-pessoais.

Empreender na gastronomia
Para orientar sobre o empreen-
dedorismo no meio gastronô-
mico, a renomada chef Paola 
Carosella - e o sócio Benny 
Goldenberg - ministra o curso 
“Gestão de negócios de suces-
so na gastronomia”, feito de 
maneira virtual e com aborda-
gem leve e divertida. Com dura-
ção de quatro semanas e carga 
horária de 20 horas, o projeto é 
oferecido pelo Mestres da Real, 
realizado pela Descomplica. As 
inscrições têm vagas limitadas 
e vão até 20 de junho. Valor: 
R$ 550,8 (45,90 por mês, em 12 
parcelas fixas). Inscrições: www.
mestresdareal.com.br/.

OUTROS

Exposição
Em comemoração aos 100 anos 
da Semana de 22, a galeria de 
arte Casa Albuquerque está com 
portas abertas para uma exposi-
ção do artista Di Cavalcanti. Com 
curadoria de Denise Mattar, a 
mostra recebe visitas mediadas 
para grupos de até 10 pessoas 
ofertadas às quintas-feiras, às 
17h. No mais, a exposição fica 
aberta até 11 de junho e tem visi-
tação aberta de segunda a sexta, 
das 10h às 19h, e das 10 às 13h 
aos sábados. Entrada gratuita. 
Agendamento: (61) 99885-1030.

Cerâmica japonesa
A Galeria de Arte do Templo da 
Boa Vontade abre as portas para 
visitação da mostra Cerâmica 
Japonesa, do artista Honjo. Os 
visitantes também poderão com-
prar xícaras, bules, pratos, vasos e 
muito mais na exposição que fica 
até 31 de julho no Templo. A visi-
tação ocorre diariamente, inclusi-
ve sábados, domingos e feriados, 
das 8h às 20h, com entrada fran-
ca. Informações: (61) 3114-1070.

Mostra
A Referência Galeria de Arte 
está com as portas abertas para 
visitação da mostra “Nenhum 
poema brota de uma terra des-

perdiçada”, do artista visual Gê 
Orthof. A exibição, com curado-
ria e expografia de Marília Panitz, 
fica em cartaz até 9 de julho. A 
visitação na Referência Galeria 
de Arte (CLN 202) é de segunda 
a sexta, das 10h às 19h, e sábado, 
das 10h às 15h.

Atendimento nutricional
O Centro Universitário de Brasí-
lia (CEUB) oferece atendimento 
nutricional para a comunidade 
por R$ 40. Para participar basta 
fazer o agendamento das con-
sultas por telefone, WhatsApp 
ou presencialmente. As avalia-
ções acontecem de segunda a 
quinta-feira em dois períodos: 
matutino, de 8h15 às 9h45, e 
vespertino, de 14h às 15h. Após 
o atendimento do paciente a 
entrega do plano alimentar é 
feita em 15 dias, com possibili-
dade de acompanhamento quin-
zenal. Telefones: (61) 3966-1664 
e (61) 9965-6479 (WhatsApp).

Música
O artista Alexandre Freire lança 
em 5 de junho o EP “Dois Sin-
gulares”, com seis músicas iné-
ditas. A maioria das faixas são 
trechos de histórias do músico 
com a esposa, casados há 20 
anos. O projeto será lançado 
no canal do YouTube do cantor 
(Alexandre Freire) e nas outras 
plataformas musicais.

Exibição
O Casapark recebe a mostra 
“Amor aos montes - Oferendas”, 
que conta com obras dos artis-
tas visuais André Ventorim, Lelo, 
Lynn Carone e Marcia Bandeira. 
Promovida pela Galeria Casa, 
a exposição propõe o tema da 
maternidade e da fertilidade. A 
mostra, que fica dentro da Livra-
ria da Travessa, estará disponível 
até o dia 29 de maio, com entra-
da gratuita. A visitação é de terça 
a sábado, das 14h às 22h, e nos 
domingos das 12h às 20h.

Oficinas para PCD
O projeto Arte Ocupa abre ins-
crições para oficinas gratuitas 
destinadas para pessoas com 
deficiência físicas e cognitivas. 
As aulas serão de artesanato, 
música e artes plásticas. As 
atividades serão no Centro de 
Ensino para Deficientes Visuais 
(CEEDV), no Hospital de Apoio 
de Brasília, na Associação DF 
Down e na sede do Ponto de 
Cultura Waldir Azevedo (Vila 
Telebrasília). Inscrições através 
do e-mail agendaculturalbrasi-
lia@gmail.com.

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)

PLANALTINA

ASFALTO PRECÁRIO
Os vários buracos na entrada do bairro Arapoangas, em Planaltina, leva 

grandes riscos para motoristas e pedestres, além de problemas na iluminação. 
A cuidadora de idosos Ruthy Fernandes, 25 anos, reclama ao Grita Geral 
sobre a situação. “As entradas são poucas e pequenas. Nunca existiu asfalto, 
os buracos são enormes e piora quando chove. Fora que muitas das vezes 
a própria comunidade se vê na obrigação de colocar carrinhos de areia 
para tentar amenizar o problema. Meus plantões, na maioria das vezes, são 
noturnos. Quando preciso sair é horrível, o risco para o condutor que dirige 
num local sem iluminação é grande, pois coloca todos em risco. Já aconteceu 
de eu tentar enxergar a entrada, ter um pedestre passando e eu não o ver 
porque não tinha iluminação, já ocorreram acidentes aqui”, relata.

 » A Administração Regional de Planaltina e a CEB responderam que 
realizam ações de serviços de ajuste de iluminação pública e tapa-buraco 
no bairro, respectivamente. A companhia energética ainda disse que 
enviará equipes aos locais relatados, para averiguação.  
No entanto, a foto da queixante, cedida ao Correio, mostra  
uma realidade diferente da relatada pelos órgãos.

Palácio do Jaburu

Isto é Brasília 

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, Palácio do Jaburu é a 
residência oficial do Vice-Presidente da República. A construção foi 
projetada em 1973, e ocupada pela primeira vez, em 1977, por Aureliano 
Chaves, vice-Presidente de João Figueiredo

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

#istoebrasiliacb

» Destaques

Profissionalização

 » O Instituto Eleva está 
com inscrições abertas 
para a segunda edição 
do projeto Jovem 
Eficaz, um programa de 
profissionalização de jovens 
brasileiros. São aulas de 
capacitação nas áreas 
de empreendedorismo, 
informática para redes 
sociais, fotografia, DJ, 
marketing digital e 
tecnologia e inovação.  
A participação é gratuita e 
voltada para jovens entre 
15 e 29 anos de Ceilândia, 
Sol Nascente e Pôr do Sol. 
Os cursos começam a partir 
de 6 de junho. Inscrições: 
https://www.even3.com.br/
jovemeficaz/.  
Mais informações: 
(61) 99326-6603 ou @
jovemeficazdf (Instagram).

Odontologia

 » O Centro Universitário 
ICESP oferece atendimento 
odontológico gratuito para 
a comunidade. A Clínica 
Escola de Odontologia faz 
o serviço com estudantes 
do curso de odontologia, 
com supervisão de 
professores especializados. 
Os atendimentos são feitos 
de segunda a sábado, das 
8h às 12h e das 18h às 22h, 
no campus do ICESP em 
Águas Claras. Para mais 
informações, entrar em 
contato pelo número  
(61) 98613-9751.

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

/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

Zuleika de Souza/CB/D.A Press

(Temperatura de 9 de maio: máxima 29°C e mínima 19°C)
(Temperatura de 16 de maio: máxima 28°C e mínima 16°C)

Material cedido ao Correio SAMAMBAIA

PARQUINHOS 
QUEBRADOS

Os parquinhos das quadras 602 e 603, 
na Samambaia, estão quebrados, segundo 
uma queixa feita à coluna Grita Geral. 
“O parquinho da 602, por exemplo, não é 
reformado há uma década”, relata o vigilante 
Aldo Júnior, 34 anos. O queixante tem um 
filho pequeno, que não pode utilizar o 
parquinho pelas suas condições.

 » A Administração Regional de Samambaia 
informou, em nota, que já realizou vistoria 
em todos os equipamentos públicos da RA 
e todas as reformas necessárias já estão 
incluídas no cronograma de atendimento, 
aguardando as tratativas com os demais 
órgãos para as devidas providências.

Desligamentos 
programados de 
energia

» Planaltina
Horário: 08h30 às 14h
Local: QS 05, Rua 300, Lotes 26 
e 32, Chácaras 451 e 535.
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FUTEBOL  Melhor do mundo em 2007, o ex-meio-campista Kaká é apenas a ponta do iceberg dos técnicos candangos 
habilitados com licenças da CBF Academy. Profissionais brasilienses contam ao Correio a importância da qualificação

DANILO QUEIROZ

Thais Magalhães/CBF

COPA DO BRASIL
Com apresentação comedida, o Atlético confirmou a classificação às oitavas 
de final da Copa do Brasil. Na noite de ontem, o Galo dominou amplamente 
a partida de volta contra o Brasiliense e triunfou por 1 x 0, no estádio Kléber 
Andrade, em Cariacica (ES). O gol da vitória foi marcado por Fábio Gomes, 
de cabeça, aos 16 minutos do primeiro tempo. Os confrontos das oitavas de 
final serão definidos em sorteio da CBF, ainda sem data marcada. Os 16 clubes 
classificados podem se enfrentar na próxima fase. As datas dos jogos estão 
reservadas para os dias 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho (volta).

Preparo 
para usar 
o boné!

Arquivo Pessoal

RODRIGO CAMPOS

Ex-técnico de times do futebol feminino, como Minas Brasília e Cruzeiro, 
Rodrigo Campos acumulou mais de mil horas na CBF Academy e está 
concluindo a graduação da Licença Pro. “Sempre tive a certeza de que me 
preparar é o melhor caminho para desenvolver a minha carreira.”

Arquivo Pessoal

RODRIGUINHO

Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 1998 com o Gama, o 
ex-meio-campista Rodriguinho atualmente possui a Licença B da CBF 
Academy. “Como sou muito fã do conhecimento e do aprendizado, me 
vi nessa oportunidade de aprender um pouco mais o futebol.”

Arquivo Pessoal

KAKÁ

Aposentado dos gramados desde 2017, o ex-meio-campista Kaká 
concluiu recentemente uma graduação na CBF Academy. O 
brasiliense, melhor jogador do mundo em 2007, postou o certificado 
da Licença A para treinador e brincou: “só falta o time.”

N
o início da semana, o 
brasiliense Kaká indi-
cou um possível rumo 
da carreira no futebol, 

agora na área técnica. Aposen-
tado dos gramados desde 2017, 
o ex-meio-campista postou, com 
orgulho, o certificado da conclu-
são da graduação da Licença A da 
Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF). O curso é o nível mais 
alto exigido para quem busca a 
habilitação para dirigir um time 
no Brasil. “Só falta o time”, brin-
cou. Mas o melhor jogador do 
mundo de 2007 é apenas a pon-
ta do iceberg da escola candanga 
de treinadores imersos nas espe-
cializações profissionais ofereci-
da pela entidade.

Nascidos no Distrito Federal, 
nomes como Rodrigo Campos 
e Rodriguinho Lopes são parte 
da turma brasiliense graduada 
pela CBF para exercer o cargo 
de treinador nos diversos níveis. 
Os três primeiros ostentam no 
currículo a mesma Licença Pro 
obtida por Kaká, exigida para 
atuar em equipes profissionais 
na área técnica. O último deles 
tem a Licença B, voltada para 
treinadores se especializarem 

em categorias de base. Existem 
ainda outras duas: A, também de 
times profissionais, e C, específi-
ca para escolas de futebol. Todas 
são pré-requisitos para quem 
deseja evoluir e subir de nível.

Com passagens pelos times 
feminino do Minas Brasília e do 
Cruzeiro na Série A1 do Campeo-
nato Brasileiro, Rodrigo Campos 
sempre apostou na qualificação 
como triunfo na profissão à beira 
do campo. “Sempre tive a certeza 
de que me preparar é o melhor 
caminho para desenvolver a 
minha carreira. O curso da CBF 
foi uma das formas que encon-
trei para me capacitar, para ter 
trocas de informações com 
outros profissionais, me reciclar, 
me atualizar. Iniciei o curso em 
2016, na Licença C. Atualmente, 
estou finalizando a Licença Pro”, 
conta, ao Correio, o profissional 
brasiliense.

Campeão da Série B do Cam-
peonato Brasileiro de 1998 pelo 
Gama, o ex-meia Rodriguinho 
também apostou na qualificação 
da entidade. “Julgo de fundamen-
tal importância o conhecimento. 
Parabenizo a CBF Academy por 
esse trabalho de excelência que 
ela vem fazendo. Como ex-atle-
ta, eu prezo muito pelo conheci-

mento. Faço até uma analogia do 
esporte com a medicina: temos 
que estar em constante evolu-
ção”, garante. “Como sou muito 
fã do conhecimento e do apren-
dizado, me vi nessa oportunida-
de de aprender um pouco mais o 
futebol”, explica.

Ampla graduação

Nos sete anos na CBF Aca-
demy, Campos acumulou mil 
horas de formação prática e 
teórica. O técnico destaca a 
amplitude dos cursos além do 
gramado. “Abrange não apenas 
a parte tática, mas busca formar 
em todos os aspectos: como lidar 
com os atletas, gerenciar equipes 
de trabalho de forma positiva, 
abordagem com imprensa, pla-
nejar de forma micro, pensando 
na semana de trabalho, e tam-
bém no macro, com um projeto 
a médio e longo prazo”, destaca. 
“As pessoas que estão à frente 
desse trabalho nos dão oportu-
nidade de galgar novos ares no 
esporte”, pontua Rodriguinho.

Atualmente com um proje-
to político de pré-candidato a 
deputado federal, Rodriguinho 
deixa em aberto a possibilidade 
de ir além da licença B, ressal-

tando a graduação dos treinado-
res como caminho para o jogo 
praticado no Brasil evoluir. “Em 
todas as áreas, não só no futebol, 
sabemos que se faz necessária a 
evolução. É bacana sentir, ver e 
contribuir nesse cenário ao qual 
o Brasil está se estendendo”, diz. 
“Isso é desenvolvido tanto nas 
palestras quanto nas trocas de 
informações que temos entre 
nós, treinadores, durante os cur-
sos”, completa Campos.

O contato com profissio-
nais de diversas regiões do Bra-
sil, inclusive, é apontado como 
ponto alto da formação pelos 
dois brasilienses. “Conhecemos 
grandes treinadores, em espe-
cial pessoas fantásticas, e vamos 
levar isso para o resto das nossas 
vidas. O que levo de mais provei-
toso, realmente, dos cursos da 
CBF Academy, além da gama de 
conhecimentos que eles nos dão 
a oportunidade de conquistar, 
é o networking e a amizade que 
construímos”, cita Rodriguinho. 
Rodrigo Campos vai no mesmo 
sentido. “Sempre fui um dos mais 
novos da turma. Poder escutar e 
aprender com treinadores con-
solidados no cenário nacional e 
internacional me ajuda bastante 
no meu desenvolvimento”, cita.

 »Quanto custa para se graduar na CBF Academy?

- Licença Pro* (técnico em equipes profissionais): R$ 19.900,00
- Licença A* (técnico em equipes profissionais): R$ 10.500,00
- Licença B* (técnico em equipes de categorias de base): R$ 7.700,00
- Licença C (técnico em escolas de futebol): R$ 4.990,00

*Os níveis anteriores são pré-requisitos para obtenção do certificado

CBF Academy 
disponibiliza diversos 
cursos com teoria e 
prática para auxiliar na 
evolução dos treinadores 

“O curso da CBF foi uma das formas que 
encontrei para me capacitar, ter trocas 

de informações com outros profissionais, 
me reciclar, me atualizar. Atualmente, 

estou finalizando a Licença Pro”

Rodrigo Campos, treinador

“Parabenizo a CBF Academy por esse 
trabalho de excelência que ela vem 

fazendo. Como ex-atleta, eu prezo muito 
pelo conhecimento. Temos que estar em 

constante evolução”

Rodriguinho, diretor de futebol do Gama
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City é campeão pela 8ª vez
CAMPEONATO INGLÊS Com virada dramática e espetacular por 3 x 2, Manchester conquistou mais um título histórico

D
epois de estar perdendo por  
2 X 0 faltando 15 minu-
tos para o fim do jogo, o 
Manchester City conse-

guiu uma reação espetacular e 
venceu o Aston Villa, de virada, 
por 3 X 2 e manteve, assim, o tí-
tulo de campeão inglês no encer-
ramento da 38ª e última rodada.

Os gols de Matty Cash e Phili-
ppe Coutinho levaram, ontem, os 
torcedores do City ao desespero, 
mas Gundogan e Rodrigo Hernán-
dez balançaram as redes três vezes 
em menos de cinco minutos, 
garantindo o título aos ‘Citizens’. 

“Somos humanos e, depois 
de estar perdendo por 2 x 0, as 
chances eram muito, muito 
pequenas”, declarou Gundogan, 
após o jogo. “Tínhamos que 
manter as coisas simples, marcar 
dois gols rápidos e depois ter 10 
minutos para marcar o terceiro 
que nos desse a vitória.”

Este é o quarto título da liga 
para o City nos últimos cinco anos, 
metade dos oito campeonatos que 
o time conquistou em sua história.

Em caso de derrota ou 
empate, o grande beneficia-
do teria sido o Liverpool, que 
venceu o Wolverhampton (10º) 
por 3 x 1, em Anfield, e teria se 
sagrado campeão.

Mas a vitória dos ‘Reds’ tam-
pouco foi fácil. Wolverhampton 
abriu o placar logo aos 3 minutos, 
depois de Pedro Neto aproveitar 
uma falha da defesa local.

Sadio Mané empatou e, já no 
segundo tempo, Mohamed Salah 
e Andy Robertson garantiram ao 
Liverpool uma vitória que não foi 
suficiente em uma nova e aperta-
da edição da Premier League.

“Lutamos até o fim e encon-
tramos o caminho para a vitória, 
mas foi uma tarde difícil”, disse o 
capitão dos Reds, Jordan Hender-
son, após o jogo.

O Liverpool, que já conseguiu 
conquistar a Copa da Liga este 
ano, em fevereiro, e a FA Cup há 
uma semana, ainda pode se con-
solar no próximo sábado em Paris, 
na final da Liga dos Campeões 
contra o Real Madrid.

Equipe do Manchester City comemora o quarto título da liga nos últimos cinco anos, metade dos oito campeonatos da história do time     

Oli Scarff/AFP

21/05/2022 
 Flamengo 1 X 0 Goiás
21/05/2022 
 Atlético-GO 2 X 0 Coritiba
21/05/2022 
 Santos 0 X 0 Ceará
21/05/2022 
 Juventude 0 X 3 Palmeiras
21/05/2022 
 América-MG 1 X 1 Botafogo
21/05/2022 
 Cuiabá 1 X 1 Internacional
22/05/2022  
 Corinthians 1 X 1 São Paulo
22/05/2022 
 Fortaleza 0 X 1 Fluminense
22/05/2022 
 Athletico-PR 2 X 1 Avaí

19/05/2022 
 Grêmio 0 X 0 Criciúma

19/05/2022
 Vila Nova 0 X 0 Chapecoense

19/05/2022
 Guarani 0 X 0 Vasco

19/05/2022
 Náutico 1 X 1 CSA

20/05/2022
 Brusque 1 X 0 Tombense

20/05/2022
 Bahia 2 X 1 Ponte Preta

21/05/2022
 Operário-PR 3 X 2 Ituano

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

1º Cruzeiro 19 8 6 1 1 9 3 6
2º Bahia 16 8 5 1 2 11 4 7
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 8 2 2 4 8 9 -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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Mais disputas

Em outras disputas do dia, o 
Tottenham conseguiu terminar 
a temporada na quarta posição, 
após golear o Norwich (20º) fora 
de casa por 5 x 0 e garantir a sua 
classificação para a próxima edi-
ção da Liga dos Campeões.

Son Heung-min marcou dois 
gols e chegou a 23 no campeo-
nato, se igualando a Salah como 
artilheiro da temporada. O sue-
co Dejan Kulusevski também fez 
uma dobradinha e o astro Harry 
Kane deixou o seu. 

Os ‘Spurs’ de Antonio Conte 
alcançam um objetivo que o técni-
co italiano via como “um milagre” 
há algumas semanas. “Tenho que 
ser honesto, acho que esta é uma 
das conquistas mais importantes 
da minha carreira”, disse Conte.

Corinthians 
mantém tabu

O São Paulo teve a chance de, 
enfim, quebrar o tabu de nunca 
ter vencido na Neo Química Are-
na. Mas, após sair em vantagem, 
recuou demais na etapa final e 
acabou sofrendo o empate do 
Corinthians, por 1 x 1, ontem, pela 
sétima rodada do Campeonato 
Brasileiro. O resultado deixou o 
time alvinegro na liderança da 
competição, com 14 pontos, dois 
a mais que o tricolor.

Agora, são 16 partidas de inven-
cibilidade do Corinthians diante 
do São Paulo no estádio em Ita-
quera: são 10 vitórias e seis empa-
tes. O resultado só não foi diferente 
porque o goleiro Cássio fez ótimas 
defesas no primeiro tempo, quan-
do o São Paulo fez o gol, e evitou o 
pior. Depois, o Corinthians reagiu e 
conseguiu a igualdade.

As duas equipes entraram em 
campo com uma formação pra-
ticamente espelhada, com três 
zagueiros, os laterais atuando 
como alas e dois jogadores na 
frente. Logo de cara, os donos da 
casa tomaram a iniciativa e tive-
ram duas chances, com Mantuan, 
que chutou por cima, e com Wil-
lian, que obrigou Jandrei a espal-
mar uma cobrança de falta.

A partir daí, o São Paulo se 
encontrou em campo e passou 
a ter o domínio do duelo, tendo 
mais posse de bola, exercendo 
forte marcação e tentando criar as 
jogadas pelos dois lados do cam-
po. O primeiro chute do tricolor 
saiu apenas aos 14 minutos, com 
Luciano arriscando de longe e a 
bola saiu sem direção.

Na volta do intervalo, as duas 
equipes abriram mão do sistema 
com três zagueiros e, nas mexi-
das, o Corinthians conseguiu 
equilibrar o duelo. O São Paulo 
se defendia bem, mas abriu mão 
da posse de bola e apostava suas 
fichas em um possível contra-ata-
que para tentar matar o jogo. Mas 
as mexidas do técnico Rogério 
Ceni não deram certo.

FÓRMULA 1

Max Verstappen vence GP da 
Espanha e assume liderança

O holandês Max Verstappen 
(Red Bull) venceu na manhã 
de ontem o GP da Espanha de 
Fórmula 1 e se tornou o líder do 
mundial de pilotos, superando 
o monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), que teve que aban-
donar devido a um problema 
mecânico. A disputa foi mar-
cada por reviravoltas, veículos 
quebrados e um calor escaldan-
te, que chegou a 50ºC.

Ex-líder do campeonato, o 
piloto da ‘Scuderia’ estava à 
frente de seus perseguidores, os 
britânicos George Russell (Mer-
cedes) e Verstappen, quando seu 
carro começou a perder potên-
cia. O outro piloto da Red Bull, 
o mexicano Sergio Pérez, e Rus-
sell, segundo e terceiro respecti-
vamente, completaram o pódio.

“Perdi potência do motor, 
e a partir daí tive que parar. É 
assim, isso acontece. Desde o 
início do ano, não tivemos um 
único problema”, reagiu Leclerc 
ao microfone do Canal+.

Apesar da situação “doer, há 
pelo menos muitas coisas posi-

tivas. Conseguimos resolver os 
problemas de degradação dos 
pneus. Foi realmente a resposta 
que esperávamos”, relativizou.

Derrapada

No circuito de Montmeló, em 
Barcelona, Verstappen conquis-
tou a 24ª vitória da carreira e a 
quarta nesta temporada, depois 
dos GPs da Arábia Saudita, Emi-
lia Romagna na Itália e Miami.

O espanhol Carlos Sainz, que 
partiu em terceiro do grid, mas 
não fez uma boa largada, termi-
nou em quarto lugar e evitou o 
pior para a Ferrari, que, aliás, 
perdeu a liderança do Mundial 
de Construtores para a Red Bull.

Tendo largado da quin-
ta posição, o britânico Lewis 
Hamilton sofreu um choque 
com a Haas do dinamarquês 
Kevin Magnussen no iní-
cio da corrida, um incidente 
que levou os dois pilotos aos 
boxes. Mesmo assim, conse-
guiu um quinto lugar, dando 
esperanças à Mercedes. Verstappen celebra no pódio após mais uma vitória na Fórmula 1

 GABRIEL BOUYS/AFP

RENOVAÇÃO

Mbappé decide permanecer no 
PSG e decepciona Real Madrid

O Paris Saint-Germain, cam-
peão da Ligue 1 desde abril, 
fechou a temporada com uma 
vitória de 5 x 0 sobre o Metz, no 
sábado, no Parque dos Prínci-
pes, em que seu craque Kylian 
Mbappé fez um hat-trick no dia 
em que foi anunciada sua reno-
vação até 2025.

Mbappé tornou-se o pro-
tagonista do dia, que teve 
outros momentos para recor-
dar, sobretudo a emocionante 
despedida do argentino Ángel 
Di María, que marcou um dos 
gols de sua equipe no dia em 
que disputou o seu último 
jogo pelo clube, que deixará 
após sete anos.

Antes da partida, o presi-
dente Nasser Al Khelaifi oficia-
lizou a notícia da renovação de 
Mbappé, em uma mensagem 
ao público de uma platafor-
ma colocada no gramado, com 
Mbappé ao seu lado.

De acordo com diversos 
meios de comunicação, Mbap-
pé havia comunicado sua 
decisão ao presidente do Real 

Mbappé: “Feliz por ficar no país 
onde nasci e me desenvolvi”

Gabriel Bouys/AFP

Madrid, Florentino Pérez, que 
já havia tentado adquirir o ata-
cante há um ano, sem sucesso.

O atacante de 23 anos, cujo 
nome foi comentado durante 
meses como uma possível con-
tratação do Real Madrid, também 
dirigiu algumas palavras ao públi-
co. “Estou muito feliz por ficar na 
França, em Paris, na minha cida-
de. Espero continuar fazendo o 
que mais gosto, jogando futebol e 
ganhando troféus”, disse

Milan ergue a taça do Italiano
Quebrando um longo jejum 

de 11 anos, o Milan se sagrou 
ontem campeão da Série A ita-
liana pela 19ª vez em sua his-
tória e pela primeira vez desde 
2011, depois de vencer por 3 x 0 
o Sassuolo fora de casa, pela 38ª 
e última rodada.

Os rossoneri, que precisa-
vam de apenas um ponto nes-
te último jogo, não deixaram 
escapar o ‘Scudetto’. Chega-
ram líderes, com dois pontos 
de vantagem sobre a Inter de 
Milão (2ª), que fez sua parte ao 
vencer a Sampdoria por 3 x 0, 
também ontem, mas a vitória 
de seus vizinhos os impediu de 
manter o título italiano.

O elenco de Stefano Piolo dei-
xou bem claro, desde o início, 
que não estava disposto a desper-
diçar a oportunidade. O francês 
Olivier Giroud, nas duas jogadas 
com assistências do atacante 
português Rafael Leão, colocou o 
Milan na frente em Reggio Emilia 
com uma dobradinha (nos minu-
tos 17 e 32). Pouco depois, o mar-
finense Franck Kessié ampliou, 
também com um passe de Leão.

Escalação

A equipe italiana entrou em 
campo para consagrar-se cam-
peã com a seguinte escalação: 
Maignan; Theo Hérnandez, 

Tomori, Kalulu, Calabria; Sandro 
Tonali, Kessie, Krunic; Rafa Leão, 
Saelemaekers e Giroud.

O resultado tornava impos-
sível o objetivo da Inter, que 
jogava no estádio Giuseppe 
Meazza, na capital lombarda, 
ao mesmo tempo e conseguiu 
marcar no segundo tempo, por 
meio do croata Ivan Perisic, aos 
49 minutos, e do argentino Joa-
quín Correa, aos 55.

 Vinte equipes disputaram 
a temporada do Campeonato 
Italiano. As equipes de Venezia 
e Genoa ficaram nas três últi-
mas posições da tabela e, por 
isso, foram rebaixadas para a 
segunda divisão.
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Data estelar: Mercúrio 
e Marte em sextil.
Seria impensável, e uma 
crueldade, exigir de alguém 
com paralisia que se 
esforçasse e andasse com 
as próprias pernas, suas 
limitações nos chamariam 
à consideração e respeito, 
e ajudaríamos em vez de 
atrapalhar. porém, quando 
encontramos alguém 
com evidente dificuldade 
de comunicação, em 
vez de ajudar, exigimos 
que essa pessoa se 
abra e esforce para se 
comunicar conosco. 
Essa naturalidade com 
que exigimos, apesar 
da dificuldade, denota o 
quanto a comunicação é 
importante, e o quanto 
ficamos nervosos diante 
de alguém que se fecha 
em si a maior parte do 
tempo. a comunicação nos 
é muito valiosa, serve de 
parâmetro e orientação 
para nos situarmos no 
complexo cenário dos 
relacionamentos. Nós 
queremos e precisamos 
saber o que o outro pensa.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

ainda que você não possa declarar 
abertamente seus verdadeiros 
planos, mesmo assim continuam 
orientando seus passos e as mais 
importantes iniciativas em que 
sua alma se envolve. a discrição é 
fundamental.

Às vezes, como agora, é preciso 
se atrever a dar um passo maior 
que a perna, porque em muitos 
casos essa sensação de que 
vai ser muita areia para seu 
caminhãozinho acaba não se 
comprovando na prática. pura 
ansiedade.

algumas coisas chegam ao fim, 
enquanto outras começam ao 
mesmo tempo. assim é a vida, 
leva e traz, vem e vai, e nesse 
vaivém a única certeza que 
sua alma cultiva é a de que ela 
permanece. Só isso importa, 
permanecer.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

Uma boa dinâmica de grupo 
alimenta a alma, porque coloca 
seu intelecto lado a lado de 
outros intelectos, produzindo 
um somatório que sempre 
resulta em prosperidade. Triste 
que as pessoas não somem 
mais do que dividem.

procure conhecer e 
reconhecer as pessoas com 
que você se relaciona, e que 
são as mais significativas, às 
quais sua alma recorre porque 
lhe servem de parâmetro. as 
pessoas mudam, precisam ser 
reconhecidas.

Ninguém está ao sabor da 
vida, a vida é um rio de energia 
generoso o suficiente para 
servir aos seus propósitos, e 
se você gostar da vida, a vida, 
com certeza, vai gostar de 
você. O inverso também  
é verdade.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Ofereça seu melhor em cada uma 
e em todas as atividades em que 
se envolver hoje, pois, na mesma 
medida de seu comprometimento 
a vida lhe retornará, com 
suas melhores oportunidades 
e proteções. Experimente e 
comprove.

poucas e boas coisas serão 
preferíveis a continuar 
buscando resolver tudo de 
uma tacada só, essa opção 
não se encontra disponível no 
momento. Há inúmeras coisas, 
ao seu alcance, que resolveriam 
bastante. aí sim.

para conquistar a medida 
de segurança que sua alma 
demanda neste momento, é 
menos preciso aumentar a receita 
e muito mais se trata de saber 
aproveitar e otimizar tudo que se 
encontra disponível.  
Que não é pouco.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Olha tudo do ponto de vista 
mais amplo possível, porque se 
ficar se prendendo aos detalhes, 
inevitavelmente sua alma será 
engolida pela voragem de conflitos 
que circulam à solta por aí. ponto de 
vista amplo resolve.

a janela de oportunidade se 
encontra aberta temporariamente, 
porém, mesmo assim, não se trata 
de se precipitar nessa ou naquela 
direção, mas de colocar em prática 
os planos que você vem  
cozinhando na alma.

as dúvidas e dilemas são resistentes 
a qualquer comprovação de que tudo 
continua em marcha, elas continuam 
apresentando argumentos que, se 
você não presta atenção e permanece 
confiante, corroem o estado de  
ânimo. Melhor não.
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Filme Corte final, que 
abriu o festival de 
Cannes, audiolivro com 
histórias de Edgar Allan 
Poe e interesse 
internacional pela obra 
de Zé do Caixão são 
reveladores da 
atualidade do gênero

U
ma passada de olho na pro-
gramação de cinema da ci-
dade — que traz em desta-
que os filmes de suspense A 

médium e Chamas da vingança —, 
opções de leitura como Últimas me-
mórias de um morto-vivo, o lança-
mento de 13 histórias sombrias (de 
Edgar Allan Poe) em versão de audio-
livro, o interesse internacional pela 
obra do inventor do personagem Zé 
do Caixão e mesmo a escolha de fil-
me para a abertura da 75ª edição do 
Festival de Cannes — o tenebroso 
Corte final! atestam o momento de 
ebulição da busca por sustos a rodo, 
por parte do público.

“A sensação de terror está em tu-
do. Não necessariamente instaurada 
na pandemia, nos acompanha a todo 
tempo. Não digo isso na representa-
ção de um sofrimento constante, mas 
de modo mais cínico. O terror está nas 
atitudes dos governos, está no terro-
rismo policial, na repressão na for-
ma como o meio social trata a deter-
minadas pessoas. Está em tudo: pes-
soas, nas ruas, sem casa ou comida”, 
observa a diretora argentina Agustina 
San Martín, que, recentemente, alcan-
çou o publico brasileiro com o longa 
Como matar a besta.

Antes de ressaltar a harmonia 
entre frentes belas e as coisas horrí-
veis, como destaca, Agustina centra 
a atenção no horror — “ele integra a 
própria vida”. Inspirada em colegas 
como Pedro Costa, Carlos Reygadas, 
Nuri Bilge Ceylan e Alice Rohrwa-
cher, Agustina — que, no filme, re-
vela a trajetória de uma jovem que 
força entrosamento com familiares 
distantes — traz um clima de mis-
tério — mas com tintas de horror 
e permanente transe. “A lente pela 
qual vemos o filme é realmente al-
go tenebrosa, e próxima do terror. 
Vejo a violência como a do não di-
to, do silêncio e da quietude. Exis-
te ainda a instância da violência da 
espera. Quis construir tudo de mo-
do muito sutil”, sublinha Agustina.

Revisões
Remexer situações em que há 

dose de religião opressiva traz ele-
mento forte para Como matar a 
besta, a exemplo do que abastece 
a trama de A médium, em cartaz 
na cidade, e que vem puxado pelo 
nome do diretor: Banjong Pisan-
thanakun, associado ao sucesso 
de 2004 Espíritos — A morte está ao 
seu lado. A agonia toma conta da 
protagonista empenhada em salvar 
a sobrinha de sessões de possessão 
em que se vê abalada por ostensi-
vo cerco de demônios.
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Chamas da vingança: mais uma 
refilmagem de obra de Stephen King     

Como matar a besta imprime camadas de 
terror da cineasta Agustina San Martín

Universal/Divulgacão  Vitrine Filmes/Divulgação

Norte de tendências para o cine-
ma, o Festival de Cannes apostou no 
lançamento de Corte final!, comédia 
com zumbis assinada por Michael 
Hazanavicius (há 10 anos, vence-
dor do Oscar, com O artista). Feito 
há cinco anos pelo japonês Shini-
chiro Ueda, um filme inspira o longa 
Corte final!, que trata dos bastidores 
de um filme de terror que justamen-
te passa a ser atacado por zumbis.

Três anos depois de Cemitério 
maldito, uma releitura de obra do 
mestre do suspense Stephen King, 
mais um filme (já transposto para 
as telas nos anos de 1980) alcança 
as telas: Chamas da vingança, ba-
seado em A incendiária. Com mú-
sica do cineasta autor de Hallo-
ween, John Carpenter, o novo lon-
ga é estrelado pela jovem Ryan Kie-
ra Armstrong (Charlie, no filme) e 
pelo astro Zac Efron (o pai, Andy). 
Numa forma curiosa de aproxima-
ção com o público atual, o longa, 

que mostra uma menina com ha-
bilidade pirocinética, flerta com 
filmes da Marvel e afins. Experi-
mentos com carga genética, ocul-
tação de poderes e até mesmo a 
declarações escancaradas de per-
sonagens (“Você, Charlie, é uma 
superheroína da vida real” e “O 
poder da garota está só começan-
do”) acentuam a proximidade das 
fitas de mutantes. Mas o terror dá 
as caras: uma “coisa ruim” pre-
nuncia a jornada de Charlie que 
inclui visões de lágrimas de san-
gue, o bullying de ser chamada de 
aberração e a perseguição de uma 
entidade clandestina.

Estampa nacional 
Sempre em alta no exterior, 

Coffin Joe — em bom português, 
Zé do Caixão (o icônico persona-
gem de José Mojica Marins, mor-
to em 2020) será tema de audio-
visual produzido por Elijah Wood. 

Com vistas em exibições pelos Es-
tados Unidos, Europa e Ásia, fitas 
como A meia-noite levarei sua al-
ma e O despertar da besta têm si-
do remasterizados em 4k. 

No Brasil, a mostra O cinema 
sem medo de Mojica marcou a re-
cente reabertura da Cinemateca 
Brasileira, ocasião em que foram 
projetados o média-metragem A 
praga (1980-2007) e A última pra-
ga de Mojica (2021), sobre o pro-
cesso de finalização de um ma-
terial estacionado na produção e 
que foi retrabalhado pelo diretor 
Eugenio Puppo, cineasta que res-
pondeu por mais de 20 mostras no 
país, entre as quais José Mojica Ma-
rins — 50 anos de carreira.

“A conclusão de A praga foi resul-
tado de um processo de muitas dé-
cadas e sua recuperação aconteceu 
em 2007, quando exibido em duas 
sessões para convidados”, ressalta 
Puppo. Quando Mojica morreu, o 
diretor Eugenio Puppo decidiu apri-
morar a versão de A praga, em alta 
definição, e seu relançamento casa 
com a exibição de um curta, em tor-
no do processo da recuperação. “Tu-
do dialoga com a própria história de 
esquecimento, precariedade e aban-
dono do cinema brasileiro. Mojica é 
um gigante de nosso cinema, um gê-
nio que flertou com o horror, faroes-
te, policial e erótico. Ele trabalhou 
por muitos anos para moldar seu es-
tilo, e fez grandes experimentos com 
a linguagem narrativa, criando ce-
nas surreais, usando posições e mo-
vimentos de câmera incomuns”, de-
marca Puppo. A praga foi mostrado 
em Sitges (Espanha), o maior festi-
val de cinema fantástico do mundo, 
ao fim de 2021, gerando aplausos e 
elogios de autenticidade. “O próprio 
Mojica filmou as cenas necessárias 
para concluir a história, assim como 
participou como narrador, seguin-
do moldes de duas outras versões 
da obra: em 1967, transformada em 
episódio da série de tevê e. em 1969, 
transferida para quadrinhos”, como 
conta Puppo, que completa — “Mo-
jica criou personagens muito autên-
ticos da realidade brasileira. Foi um 
dos maiores cronistas das classes in-
feriores, retratando-a de modo vis-
ceral, contundente, agressivo. Seus 
personagens são movidos por ins-
tintos muito básicos, como o sexo, 
a violência e o recalque”.

Bebendo 
do cinema

Estruturas narrativas utiliza-
das no cinema facilitam a cone-
xão quando o alvo é o leitor, res-
salta Diego Rates, autor do livro 
Últimas memórias de um morto-
vivo. Entre regras, Diego conta 
do prazer da ruptura e de buscar 
uma renovação. “Os filmes mais 
revolucionários fizeram isso e ve-
nho fazendo isso também em mi-
nha escrita, pegando inspiração 
em filmes que são considerados 
subversivos”, aponta.

Nascido em Belo Horizonte; aos 
23 anos, Diego guarda admiração por 
Machado de Assis, em especial Memó-
rias póstumas de Brás Cubas, mas não 
perde de vista Guerra Mundial Z, que 
mescla falso jornalismo e relatos do 
apocalipse zumbi. “Esse universo po-
de ter uma abordagem bem diferen-
te. No livro, é um dos mortos-vivos 
que conta a história. Através do 
seu ponto de vista, somos le-
vados por uma trama tragi-
cômica, mostrando os im-
pactos de teores sociais e 
ambientais”. De olho na-
queles “desacostumados com 
a leitura”, Rates defende uma ação 
de vanguarda.

 
Palavra de especialista

“Mojica inventou o cinema 
fantástico brasileiro. Foi contem-
porâneo de vários movimentos do 
cinema nacional — Vera Cruz, Ci-
nema Novo, Cinema Marginal — 
mas nunca fez parte de nenhum 
deles. Fez um cinema pessoal é 
único e criou, sozinho, um dos 
maiores personagens do cinema 
de terror no mundo. Mojica fazia 
filmes brutais e sangrentos, mas 
era um sujeito dos mais cordatos. 
Era difícil acreditar que aquele se-
nhor tão calmo fosse o autor da-
queles filmes pesados. O persona-
gem que criou, Zé do Caixão, so-
nhava em ter um filho, enquanto 
Mojica, seu criador, teve sete.”

André Barcinski, coautor de Zé 
do Caixão — Maldito, a biografia  

O que move o interesse das pessoas 
pelo terror?

As pessoas gostam de ler ex-
periências que elas nunca 

viveram. No âmbito de 
terror, esperam nunca 
viver aquilo que leem. 

A sensação do medo, do 
arrepio na espinha, tudo is-

so vem de tempos ancestrais. 
Em relação aos efeitos fisiológicos, 

ele faz nos sentirmos mais vivos, faz 
o sangue correr mais rápido, a pupi-
la dilatar. Foi o medo que manteve 
nossa espécie viva até hoje e esse é 
o principal motivo pelo qual acredi-
to que somos tão atraídos para esse 
gênero, assim como somos atraídos 

por parques de diversão com brin-
quedos assustadores.

Você tem medo de mortos-vivos?
O ponto de vista de uma história 

sempre é fundamental para cons-
truir o efeito do medo. Um padrão 
que percebi em histórias do gêne-
ro dos mortos-vivos é que eles rara-
mente são o elemento mais assus-
tador. Quem nós realmente teme-
mos são os vivos. E o porquê disso? 
Porque os mortos não têm motiva-
ções. São retratados como irracio-
nais, movidos apenas pelo desejo in-
saciável de se alimentar. Os vejo co-
mo uma força da natureza. Eles fa-
zem o papel da seleção natural.

Duas perguntas // Diego Rates, escritor

Diego Rates, autor de Últimas memórias de um morto-vivo  

José Mojica Marins 

Detalhe do cartaz de 
Corte final!, filme que 

abriu o Festival 
de Cannes

 » RICARDO DAEHN



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

OPORTUNIDADE MESMO!!
KUBITSCHEK SHS
Vdo 46m2 alto padrão.
Mobiliada. Pisci., sauna,
academia. R$ 250mil.
98380-1568 c513

1.2 APARTAMENTOS

ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

ASA SUL

2 QUARTOS

PARA INVESTIDORES
209 NORTE 2qts sem
suíte sem garag 56m2
priv2ºandmobiliadova-
randa estendida. Acei-
to financ 99215-8031

3 QUARTOS

LINDO REFORMADO
105 APTO 3qts. Maio-
res informações (11)
98657-3796 c23562

1.2 ASA SUL

MAPI VENDE!
107 3QTOS deps
140m2. Vazio. Original.
SóR$1.100mil.Aceitotro-
ca. Oportunidade única!
98522-4444 ou 98380-
1568 c513

SUDOESTE

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

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.3 CASAS

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

710 4 QTOS casa refor-
mada 2 pavimentos
329m2 de área útil, chur-
rasq. 999707721 c5525

GUARÁ

3 QUARTOS

QE 19 original Lt 200m2

p/investidor, frente p/
pista, resid/comercial alu-
gada. Part. 99333-3034

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

1.3 LAGO SUL

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

MAPI VENDE OU ALUGA
QI 28 Casa colonial 4
stes360m2utéis.Vista to-
tal do Lago. Aceito tro-
ca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 98380-
1568c513

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

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

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

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

SUDOESTE

CLSW 105 Ótima loja
alugadap/investidorParti-
cular. 99333-3034

1.4 VALPARAÍSO

VALPARAÍSO

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

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

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

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 05Vendo lote, Bair-
ro são José. 762m2 ótti-
ma localização! Tr:
99269-0998 / 98125-
3140 Anderson

RUA 44 Centro. Vendo
Galpã 170m2 comMeza-
nino e 2 banh. Lote com
350m2. Ótima localiza-
ção Tr: 99269-0998 /
98125-3140 Anderson

TAGUATINGA

LEILÃO PRÉDIO
COMERCIAL

C 08 Lotes 13, 14, 29 e
30, AgênciaBRB,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.
com

LEILÃO PRÉDIO
COMERCIAL

C 08 Lotes 13, 14, 29 e
30, AgênciaBRB,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.
com

1.6 OUTROS ESTADOS

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

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

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 ASA NORTE

2.2 APARTAMENTOS

ASA NORTE

1 QUARTO

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

3 QUARTOS

STN SOF Norte Qd 02
Bl B lt 13 ap 101 alg ap
3q a.emb sl cz R$1.400.
99157-7766 c9495

2.3 CASAS

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

MAPI ALUGA OU VENDE
QI 28 Casa colonial 4
stes360m2utéis.Vista to-
tal do Lago. Aceito tro-
ca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 98380-
1568c513

MAPI ALUGA OU VENDE
QI 28 Casa colonial 4
stes360m2utéis.Vista to-
tal do Lago. Aceito tro-
ca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 98380-
1568c513

2.4 LOJAS E SALAS

SALAS

ASA NORTE

QD01AmericaOfficeTo-
wer Alg 2 salas juntas +
2 garagens 4ºandar fren-
te , vista livre Tr:99985-
7091 Libaino

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

3.6 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

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

CONSÓRCIO

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

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

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

BRUNO MASSOTERA-
PEUTA11anos deexpe-
riência 11-973868078

TERAPÊUTAS 100%
massag 3347-5464 Elen
e Equipe das 8h as 21h

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

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

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

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

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

4.7 DIVERSOS

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutando jogado-
res 99862-4892 whats

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária

5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais

5.3 Infomática

5.4 Oportunidades

5.5 Pontos Comerciais

5.6 Telecomunicações

5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

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

LEILÃO DE FAZENDA EM PARANATINGA/MT

COM 9.660HA, CASA C/ 60M²,
Faz. Santa Marta, confront. c/ Rio Ronuro.

INICIAL 73.409.440,00
(Obs.: O imóvel tem predominância de solo misto arenoso e arenoso argiloso.)

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO!

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9339

5.2 MÍSTICOS

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
não correspondido, In-
veja, Depressão, Ví-
cio, Intriga, Insônia,Fal-
ta de paz, União de ca-
sal. Endereço: QSA
07 casa 14 Tag.Sul
Rua do Colégio Gui-
ness. Site: www.
donaperciliamentoraespi-
ritual.com F: 3561-
1336 / 99666-0730 /
98363-5506 (Zap)

RELIGIOSOS

NOVENA PODEROSA
AoMenino Jesus de Pra-
ga.Oh! Jesusquedisses-
te: peça e receberá, pro-
cura e achará, bata e a
porta se abrirá, por inter-
médio de Maria Vossa
Sagrada Mãe, eu bato,
procuro e vos rogo que
minha prece seja atendi-
da, (menciona-se o
pedido). Oh! Jesus que
disseste: tudo o que pedi-
res ao Pai em Vosso No-
me, Ele atenderá. Por in-
termédio de Maria Vos-
sa SagradaMãe, eu con-
fio que minha oração se-
ja ouvida (menciona-se
o pedido). Oh! Jesus
que disseste: o céu e a
terra passarão, mas mi-
nha palavra não passa-
rá. Por intermédio deMa-
ria, Vossa Sagrada
Mãe, eu suplico que mi-
nha oração seja ouvida
(menciona-se o pedido.
Rezar 3 Pai Nosso,1 Sal-
ve Rainha e 1 Credo.
Em casos urgentes esta
novena deverá ser feita
em 9:00hs. Agradeço a
graça alcançada NF.

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRO NA HORA
para funcionário público
em geral sem consulta
consulta spc/serasa Tel.
4101-6727/ 98449-3461

5.4 FRANQUIAS E
SOCIEDADES

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

SOCIO INVESTIDOR
LUCRO GARANTIDO
de 10% ao mês, forne-
ço garantia real não é
golpe 61 98668-2008

5.5 PONTOS COMERCIAIS

PLANO PILOTO

CONSULTÓRIO MÉDICO
716 ED. MEDICAL Cen-
ter. Vdo c/ CNPJ com-
pleto 35m2 canto quita-
da 99970-7721 c5525

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

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

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

5.7 ACOMPANHANTE

MASSAGEM NURU
RELAXANTE INVER-
SO tailandesa (61)
3326-7752/99866-8761

MASSAGEM RELAX

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

6
TRABALHO
& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

6.1 Oferta de Emprego

6.2 Procura por Emprego

6.3 Ensino e Treinamento

6.1 OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

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
CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054
COZINHEIRO(A) CON-
TRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com
COZINHEIRO(A) COM
EXPERIÊNCIA p/ Rest.
no SIA 99909-9896

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

PRECISA-SE
MASSAGISTA COM
OU SEM experiência.
Ót ganhos 993156778

6.1 NIVEL BÁSICO

MASSAGISTAOPORTU-
NIDADE para são Pau-
lo com ou sem experiên-
cia. 61-994089903
PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA aux de almoxari-
fe. Cv p/: rh@contarpp.
com.br

PROFISSIONAL PRECISO
QUE SAIBA depilação,
cílios, sobrancelha, mas-
sagem 99164-9876 Tag
TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com

NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
ATENDENTECOMERCI-
AL c/ experiência em co-
municação visual. Cv p/:
digidoor1@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
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO c/ experiên-
cia em crédito consigna-
do. Enviar currículo p/:
adm@frevalle.com.br
COZINHEIRO(A)/ATEN-
DENTE Enviar CV what-
sapp: 61 99689-8281
DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com

ESCOLA CONTRATA
AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO com domínio
em informática. Local :
Paranoá.R$1.400,00En-
viar CV : selecaotecnica.
brasilia@gmail.com

CONTRATA-SE
ATENDENTECOMERCI-
AL c/ experiência em co-
municação visual. Cv p/:
digidoor1@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

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
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
MECÂNICOEINSTALA-
DOR de ar condiciona-
do. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com
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
SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com
SECRETÁRIA P/ LOJA
deVeículosemTaguatin-
ga. Enviar Currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com

SECRETÁRIA COM ex-
periência em convênios
para Clínica Odontológi-
ca. Enviar CV: selecao
psi2022@gmail.com

TÉCNICODE ARCondi-
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

ELETRICISTA
MANUTENÇÃO PREDI-
AL Remuneração a par-
tir de R$ 1.308,18. Envi-
ar curriculo p/ whatsapp
61 99182-4771

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

6.1 NÍVEL MÉDIO

VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com
EXECUTIVO DE VEN-
DAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
SECRETARIA COMER-
CIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br

NÍVEL SUPERIOR

AGRÔNOMO,CONSUL-
TORIA para rancho na
regiãodeBrasília-DF.En-
viar currículo através do
Wpp : 61 9 9854-5054
ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contá-
bil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br
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
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
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
CONSULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arven-
se Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com

6.1 NIVEL SUPERIOR

ESTÁGIO EM GESTÃO
PÚBLICARequisitos:En-
genharia,Direito,Contabi-
lidade, Gestão Pública e
áreas afins. Bolsa: R$
1.000,00+Aux-transp.
R$ 200,00+seg de vida.
Horário:13hàs18h.Envi-
ar cv para: selecao@
caucfacil.com.br.
FISIOTERAPEUTAPRE-
CISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207
PERIODONTISTAESPE-
CIALISTA c/ experiên-
ciaparaatendimentoclini-
ca Asa Sul, 1 a 2 perío-
dos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com
PROFESSOR(A)/ESTA-
GIÁRIO p/ escola de re-
forço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
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.

6.2 PROCURA
POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

DOMÉSTICA MINEIRA
Forno e Fogão. Ofereço
meus serv. 996838650
OFEREÇO MEUS SER-
VIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora ex-
per/refer 998185408

6.3 ENSINO E
TREINAMENTO

SERVIÇOS

CURSOS

CURSO DE ESPECIA-
LISTA em Departamen-
to Pessoal e eSocial
100h 61-984459373
ENSINO MÉDIO , TÉNI-
CO, SUPERIOR 2022
35-991484079
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