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Cinco partidos vão apoiar chapa 
com reguffe para o gDF. págiNa 14

saída de Doria fará pt pressionar 
alckmin por mais apoio. págiNa 4

Doria desiste da candidatura, mas 
psDB continua dividido. págiNa 3

livraria da Vila inaugura loja em 
Brasília na quinta-feira. págiNa 17

os riscos e as angústias de uma 
motorista do Uber no DF. págiNa 15

Barreiras, capital do oeste baiano, 
exporta arte e talento. págiNa 10

Presidente da 
Petrobras cai 

40 dias depois 
de tomar posse

Varíola do macaco 
pode ser detida

Dez vezes mais emoção
Brasília será palco, hoje, da turnê de estreia 
do The Ten Tenors. O grupo, que fez mais de 
2,5 mil apresentações pelo mundo, promete 

um repertório diversificado.  

Nomeado em abril, José Mauro Coelho 
deixa o cargo desgastado devido a 

aumento no preço dos combustíveis. 
Indicado para substituí-lo, Caio Paes de 

Andrade, do Ministério da Economia, 
deve se tornar o quarto nome a assumir 

o comando da estatal no governo 
Bolsonaro. págiNa 7

De acordo com a OMS, o aumento de 
casos pode ser controlado nas regiões 

não endêmicas e é considerado um surto 
atípico. Não há tratamento para a doença.  

págiNa 12

Após saída de Doria, 
ala do PSDB se opõe 
aos planos da 3ª via

Sob pressão da Executiva do PSDB, 
o ex-governador paulista João Do-
ria (E) anunciou, ontem, a desis-
tência de concorrer à Presidên-
cia da República. Estava aberto 

o caminho para que Simone Te-
bet (MDB-MS) fosse confirmada, 
hoje, como a candidata do auto-
denominado centro democráti-
co, formado por tucanos, MDB 

e Cidadania. Mas, para surpre-
sa geral, um grupo de peessede-
bistas voltou a insistir na tese de 
que o partido deve ter candidatu-
ra própria ao Planalto e defendeu 

os nomes de Eduardo Leite e Tas-
so Jereissati para encabeçar a cha-
pa. Diante do impasse, a cúpu-
la do PSDB adiou a reunião que 
ocorreria nesta terça-feira.

PÁGINAS 2, 3, 5 E 14

“Estamos cumprindo 
os compromissos”

Sabatina com 
presidenciáveis

No dia 31, o Correio 
Braziliense vai ouvir pré-
candidatos à Presidência 

da República. O objetivo é 
antecipar as propostas de 

cada um aos eleitores.

Vice-governador, paco Britto avaliou, no CB.Poder, 
a gestão de ibaneis rocha: “Nós mostramos a que 
viemos nesses dois últimos anos”. ele disse que 
planeja compor novamente a chapa rumo ao Buriti. 

De Brasília para

o mundo

o Brasil na final da

Champions

Diplomatas que trabalham na capital 
conheceram a exposição Brasília 61 + 1 anos 

de história, que foi encerrada ontem, no CCBB. 
Painéis com capas do Correio contam muito da 
história dos 62 anos da cidade. págiNa 18 

R$ 65 milhões 
para quem tirar 
a sorte grande 

Receita abre 
hoje consulta 

ao 1º lote do IR 

págiNa 17 págiNa 8

Mega-Sena Restituição

PÁGINA 22

A barbárie 
nas ruas de 

Ceilândia que 
revoltou o país

Márcio Alves (D) viu o atropelamento das cinco crianças numa faixa de 
pedestres da via P Norte e ajudou no socorro. Ele relatou ao Correio a 
cena de terror. “Uma das mais novas ficou tão machucada que estava 
convulsionando”, lembrou. Das cinco vítimas, quatro seguem na UTI, em 
estado grave. Uma teve alta. Avó de duas meninas, Glória Pereira desabafou: 
“Queríamos que fosse um sonho, mas se tornou um pesadelo”. Francisco da 
Silva, que estava dirigindo bêbado ao atingir as crianças, segue preso.  
No local do acidente, moradores (E) temem a travessia da pista. 

PÁGINAS  13 E 15

Polícia fecha cerco a gangues de Paranoá e Itapoã

Série do Correio abre contagem 
regressiva para a final com Taffarel, 
o preparador de  
goleiros do  
Liverpool, e  
Marcelo, o  
reserva  
papa-títulos  
do Real  
Madrid.  

págiNa 19 
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ELEIÇÕES

Ala do PSDB manobra 
para implodir 3ª via

Após a desistência de Doria, grupo volta à carga por candidatura própria e coloca em risco acordo firmado com MDB e 
Cidadania em apoio a Simone Tebet. Ante o impasse, Comissão Executiva tucana adia reunião que ocorreria hoje

O 
ex-governador paulis-
ta João Doria jogou a 
toalha e não será mais 
o candidato do PSDB à 

Presidência da República. A de-
cisão foi acertada no domingo, 
em uma conversa reservada com 
o presidente do partido, Bruno 
Araújo, e o atual gestor de São 
Paulo, Rodrigo Garcia. Ontem, 
foi feito o anúncio, com a presen-
ça dos líderes na Câmara, Adol-
fo Viana (BA), e no Senado, Izal-
ci Lucas (DF), na capital paulista.

O fim da novela em que se 
transformou a disputa entre o 
agora ex-pré-candidato e a cú-
pula do partido (leia reporta-
gem na página ao lado) deveria 
desobstruir o acordo já firmado 
para confirmar a senadora Simo-
ne Tebet (MDB-MS) como candi-
data do autodenominado centro 
democrático, o consórcio entre 
tucanos, MDB e Cidadania. Mas, 
no fim da tarde, soou o sinal de 
alerta de que ainda há arestas a 
serem aparadas na terceira via.

O PSDB decidiu adiar a re-
união da Comissão Executiva, 
marcada para hoje, que formali-
zaria a coligação. O partido con-
vocou uma nova reunião para 
2 de junho, com a presença das 
bancadas da sigla na Câmara e no 
Senado. O líder entre os deputa-
dos, Adolfo Viana, informou que 
o encontro de hoje seria inócuo. 
“Seria uma reunião com a pre-
sença do ex-governador João Do-
ria, na qual trataríamos das deli-
berações do encontro que tive-
mos com o Cidadania e o MDB”, 
declarou, por meio de nota.

Porém, o Correio apurou que 
o adiamento foi pedido por inte-
grantes da própria bancada par-
lamentar tucana, que querem al-
gum tempo para retomar a dis-
cussão sobre a possibilidade de 
não integrar a terceira via e lan-
çar outro nome do partido à su-
cessão presidencial. Essa posi-
ção é defendida por uma ala da 
legenda que tem como porta-
voz não oficial o deputado fede-
ral Aécio Neves (MG).

Partiu do mineiro a acusação 
de que Bruno Araújo e Rodri-
go Garcia foram os artífices da 
“traição” que ajudou a inviabili-
zar o nome de Doria. Aécio não 
quer o PSDB a reboque do MDB 
em uma chapa unificada e con-
tinua defendendo candidatura 
própria, desde que não seja com 
o ex-governador. 

“Não acho que uma aliança 
com outro partido, neste momen-
to, seja o melhor caminho para o 
PSDB. Temos dúvidas da força que 
essa candidatura (de Tebet) pos-
sa ter dentro do MDB”, declarou. 

 » VINICIUS DORIA

O MDB manteve para hoje a reunião da Comissão Executiva do partido voltada à aprovação da pré-candidatura de Simone Tebet

Edilson Rodrigues/Agência Senado

“Defendi outra candidatura nas 
prévias e, agora, com a desistên-
cia do ex-governador de São Pau-
lo, abre-se espaço, a meu ver, para 
que o PSDB defina outro nome.”

O movimento de Aécio não é 
majoritário dentro da sigla, mas 
tem potencial para embaralhar 
ainda mais o xadrez político de 
montagem da terceira via. 

Bruno Araújo usou o Twit-
ter para reprovar a atitude da 
ala da legenda. “O PSDB tem 
um acordo político em torno de 
uma candidatura única (PSDB/
Cidadania/MDB). Qualquer ou-
tra discussão é um desserviço à 
verdade dos fatos, desrespeito 
às reiteradas decisões coletivas 

e, mais grave, ao país”, escreveu.
Para o senador Izalci Lucas 

(DF), a retomada da discussão em 
torno de uma candidatura pró-
pria “não faz sentido”. Ele não tem 
dúvida de que o PSDB vai integrar 
a terceira via e que, agora, o esfor-
ço é para conquistar novos alia-
dos. “Se houvesse uma candida-
tura única, seria a do Doria, que 
venceu as prévias. Esse assunto 
não faz sentido”, disse ao Correio.

Vaga de vice

O MDB manteve para hoje 
a reunião da Comissão Execu-
tiva do partido para aprovar a 
pré-candidatura de Tebet, mas 

Defendi outra 
candidatura nas 
prévias e, agora, 
com a desistência 
do ex-governador 
de São Paulo, 
abre-se espaço, 
a meu ver, para 
que o PSDB defina 
outro nome”

Aécio Neves 
(PSDB-MG), deputado

Integrantes do PSDB querem o ex-governador Eduardo Leite ou o senador Tasso Jereissati para encabeçar a chapa própria do partido 

Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

O PSDB tem um 
acordo político 
em torno de uma 
candidatura única 
(PSDB/Cidadania/
MDB). Qualquer 
outra discussão é 
um desserviço à 
verdade dos fatos, 
desrespeito às 
reiteradas decisões 
coletivas e, mais 
grave, ao país”

Bruno Araújo, 
presidente do PSDB

Se houvesse 
uma candidatura 
única, seria a do 
Doria, que venceu 
as prévias. Esse 
assunto não faz 
sentido”

Izalci Lucas  
(PSDB-DF), senador

o Cidadania não confirmou se 
adiará o seu encontro, também 
agendada para esta terça-feira. 
A legenda está federada com o 
PSDB e, por força da legislação 
eleitoral, tem de seguir os pas-
sos do aliado.

“O que posso dizer é que nós 
vamos ter uma candidatura úni-
ca da chamada terceira via”, dis-
se o presidente do Cidadania, Ro-
berto Freire, na semana passada, 
sinalizando o apoio a Tebet, após 
receber os resultados da pesquisa 
interna que apontaram a senado-
ra como o nome com mais condi-
ções de atrair votos do chamado 
eleitor nem-nem — o que não vo-
tam no presidente Jair Bolsonaro 

(PL) nem no ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT).

Paralelamente, ainda há a ne-
gociação em torno do nome que 
o PSDB poderá apresentar como 
vice na chapa encabeçada pelo 
MDB, caso a opção pela terceira 
via vingue. Doria não foi descar-
tado, mas os caciques tucanos le-
varão em conta interesses locais, 
como os acordos para as eleições 
a governador, senador e deputa-
dos federais. Com isso, Tasso Je-
reissati e Eduardo Leite voltam 
ao palco e terão seus nomes sub-
metidos à avaliação dos demais 
sócios da coligação da terceira 
via, caso os tucanos mantenham 
a decisão de integrar o consórcio.

Análise da notícia

Mais do que o poder em si, a 

política vive da expectativa de 

poder. E João Doria não tinha 

mais o que oferecer ao PSDB 

e aos aliados da terceira via 

além da sua própria convic-

ção de que seria um candidato 

competitivo nas eleições presi-

denciais. A desistência do pré-

candidato tucano, em que pese 

a legitimidade conquistada nas 

prévias do partido, foi o desfe-

cho melancólico da crônica do 

poder perdido. Doria já estava 

fora, faltava apenas admitir. Foi 

isso que ele fez ontem.

Um dia, a ciência social estu-

dará o caso da ascensão e que-

da de um fenômeno da políti-

ca brasileira. Em uma carreira 

meteórica, venceu duas eleições 

em seis anos, para a prefeitura 

de São Paulo e ao governo do 

estado. Mas, agora, como diz a 

famosa saudação francesa às 

sucessões monárquicas, “o rei 

morreu, viva o rei!”. No caso, viva 

a rainha, a senadora Simone 

Tebet, sobre cuja cabeça deverá 

ser consagrada a coroa da ter-

ceira via, na união dos reinos 

do MDB, PSDB e Cidadania, se 

as articulações de Aécio Neves 

e companhia não prosperarem 

no sentido de melar o jogo nova-

mente e retomar o debate em 

torno da candidatura própria.

Internamente, a saída do ex-

governador paulista desobstrui as 

articulações regionais para mon-

tagem dos palanques nos estados. 

O temor de naufrágio da pré-can-

didatura tucana estava afastando 

possíveis aliados, uma preocupa-

ção que foi explicitada na reunião 

da Comissão Executiva da sema-

na passada pelos pré-candidatos 

a governador do partido. No cen-

tro dessa discussão está o estado 

do São Paulo, cuja hegemonia 

tucana se mostra em perigo.

O atual governador, Rodri-

go Garcia — neotucano egresso 

do DEM que sucedeu Doria no 

Palácio dos Bandeirantes após a 

desincompatibilização do então 

gestor —, patina nas pesquisas. 

Para o grupo que apoia Garcia, 

a rejeição do eleitorado a Doria, 

captada nas pesquisas de opinião, 

poderia pôr a perder a joia da 

coroa tucana, o governo do mais 

rico e importante estado do país.

A novela em que se transfor-

mou o processo de fritura do 

ex-governador paulista ganhou 

um desfecho, mas está longe de 

decretar ponto final à história. 

Pela quantidade de perguntas 

sem respostas (ainda), previa-

se que uma nova temporada 

já estivesse programada para 

começar hoje, em Brasília, 

quando as comissões executi-

vas dos três partidos anuncia-

riam, com pompa e solenidade, 

a aprovação do nome de Tebet 

para encabeçar a chapa da ter-

ceira via. Só que não. O PSDB 

adiou a sua própria decisão, 

atendendo à pressão da ala 

‘aecista’ que quer emplacar uma 

candidatura própria e devolve à 

mesa de jogo as cartas de Tasso 

Jereissati e Eduardo Leite.

A única certeza nesse enredo 

sem fim é que Doria deixa de ser 

vidraça e transfere para a cúpula 

do PSDB a responsabilidade sobre 

o fracasso ou o sucesso das candi-

daturas apoiadas pelos tucanos. 

Mas isso é outra história. (VD)

Capítulo melancólico de  
uma crônica ainda incerta

Edilson Rodrigues/Agência Senado
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Doria desiste, mas 

PSDB continua dividido
O ex-governador de São Paulo João Doria jogou a toalha e 

desistiu da candidatura à Presidência da República, após ser 
comunicado pela cúpula da legenda que seria candidato de si 
mesmo. Doria perdeu o apoio do grupo liderado pelo governa-
dor Rodrigo Garcia, que o sucedeu, e pelo presidente do PSDB, 
Bruno Araújo, aliados aos presidentes do Cidadania, Roberto 
Freire, e do MDB, Baleia Rossi. Se depender dos presidentes 
dos três partidos, a candidata da chamada terceira via será a 
senadora Simone Tebet (MS), do MDB.

Doria foi vítima dele mesmo. Rompeu com seu padrinho po-
lítico, Geraldo Alckmin, que hoje é o vice na chapa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. A aliança de segundo turno que 
havia feito com o presidente Jair Bolsonaro, em 2018, rompeu-
se no começo da pandemia da covid-19, por causa da política 
de distanciamento social adotada pelo governo paulista para 
restringir a propagação da doença. Quando o Instituto Butan-
tan, pioneiramente, começou a produzir a vacina chinesa Co-
ronaVac, Doria se tornou o principal adversário de Bolsonaro, 
cujo negacionismo combateu em entrevistas diárias pela tevê.

A superexposição na mídia, porém, alavancou sua rejeição 
nas pesquisas de opinião, embora viesse fazendo um bom go-
verno, dos pontos de vista administrativo e financeiro. Doria 
nunca teve uma trégua das lideranças petistas de seu estado, 
muito fortes nas áreas da saúde e da educação, e também so-
freu oposição sistemática dos bolsonaristas de São Paulo, prin-
cipalmente nas áreas do agronegócio e da segurança pública. 
Lançou-se candidato à Presidência em situação muito desvan-
tajosa do ponto de vista de imagem.

Seu maior erro talvez tenha sido levar o vice-governador 
Rodrigo Garcia do DEM para o PSDB, o que aprofundou seu 
isolamento interno, afastando lideranças históricas, como 
Alckmin, que já estava com um pé fora da legenda, e os ex-
senadores Aloysio Nunes Ferreira e José Aníbal. A mudança 
também provocou o afastamento de sua candidatura do an-
tigo DEM, que viria a se fundir com o PSL e formar o União 
Brasil. Além disso, Doria terceirizou as articulações políticas 
com deputados federais, estaduais e prefeitos, deixando-as 
a cargo de Garcia.

Ungido seu sucessor natural, Rodrigo Garcia passou a operar 
com os deputados Carlos Sampaio (SP), Rodrigo Maia (RJ), Bru-
no Araújo e Baleia Rossi para tornar irreversível a saída de Do-
ria do Palácio dos Bandeirantes. As prévias do PSDB, do pon-
to de vista prático, serviram apenas para isso. Quando Doria 
ameaçou não disputar a Presidência e permanecer no gover-
no paulista, Garcia e Araujo assinaram um termo de compro-
misso garantindo que apoiavam sua candidatura ao Planalto. 
Doria caiu na armadilha: renunciou ao mandato de governa-
dor e acabou defenestrado. 

Candidatura própria

Doria também nunca teve grande apoio fora de São Pau-
lo. A desistência dele, porém, não unifica o PSDB. Os líde-
res históricos da legenda desejam lançar uma candidatura 
própria. Os nomes cogitados são os do ex-governador gaú-
cho Eduardo Leite, que perdeu as prévias para Doria e reti-
rou sua candidatura, mas está desincompatibilizado para 
concorrer à Presidência; e o senador Tasso Jereissati (CE), 
um dos fundadores do partido. O deputado Aécio Neves 
(MG) e o ex-governador de Goiás Marconi Perillo defen-
dem essa alternativa.

Entretanto, a reunião da Executiva que se realizaria hoje foi 
suspensa por Bruno Araújo. O grupo paulista não quer uma 
candidatura própria, para assim poder abrir o palanque de 
Garcia em São Paulo, numa tentativa desesperada de viabili-
zar a reeleição do atual gestor. Pesquisa divulgada ontem pe-
lo Real Big Data revela que o candidato petista Fernando Ha-
ddad lidera a disputa com 29%, seguido de Tarcísio de Freitas 
(PR) e Márcio Franca (PSB), com 15%. Rodrigo Garcia tem 7%. 
Nos cenários sem Haddad ou França, Garcia permanece atrás 
de Tarcísio, o candidato de Bolsonaro.

A lógica das articulações da bancada paulista para remo-
ver a candidatura de Doria foi a da alça de caixão difícil de 
carregar. Com a desistência, a situação se alterou comple-
tamente, porque Garcia não tem mais nenhuma desculpa 
para explicar sua desvantagem nas pesquisas eleitorais e 
precisa recuperar a expectativa de poder que perde a cada 
dia. Ou seja, provar que a rejeição de Doria era seu principal 
obstáculo. Tem a seu favor o grupo econômico que apoiava 
seu antecessor e teve um papel decisivo no convencimen-
to de que o tucano deveria desistir de disputar a Presidên-
cia. Entretanto, Tarcísio de Freitas também transita entre os 
empresários paulistas. 

Viabilizar o palanque de Simone Tebet em São Paulo é uma 
prioridade na terceira via, mas tanto Baleia Rossi quanto o pre-
feito Ricardo Nunes (MDB), que administra a capital paulis-
ta, sabem que essa não é uma prioridade do atual governador. 
A candidata do MDB tem apoiou político de Garcia para im-
pedir uma candidatura própria do PSDB, porém não tem ne-
nhuma garantia de apoio eleitoral no estado com maior elei-
torado do país. 

NAS ENTRELINHAS
Por Luiz Carlos Azedo 

E
m um pronunciamento 
breve, no escritório de pré-
campanha, em São Paulo, 
João Doria (PSDB) admi-

tiu, ontem, que não tinha mais 
condições de seguir na corrida 
presidencial sem o apoio do pró-
prio partido. Depois de se reunir 
com o presidente da legenda, 
Bruno Araújo, e com os líderes 
na Câmara, Adolfo Viana (BA); e 
no Senado, Izalci Lucas (DF), o 
ex-governador capitulou. “Hoje, 
serenamente, entendo que não 
sou a escolha da cúpula do PS-
DB. Aceito essa realidade com a 
cabeça erguida”, declarou, visi-
velmente abatido. 

Doria, no entanto, deixou 
muitas perguntas sem resposta 
com relação ao seu futuro po-
lítico. “O PSDB saberá tomar a 
melhor decisão no seu posicio-
namento para as eleições deste 
ano. Eu me retiro da disputa com 
o coração ferido, mas com a al-
ma leve”, acrescentou. Depois, no 
Twitter, escreveu: “Seguirei como 
observador sereno do meu país. 
Sempre à disposição de lutar a 
guerra para a qual eu for chama-
do. Na vida pública ou na vida 
privada. Que Deus proteja o Bra-
sil. Muito obrigado e até breve”.

Presidente da legenda com a 
incumbência de construir a cha-
pa unificada da terceira via, Bru-
no Araújo foi diplomático ao di-
zer que a Doria caberá a missão 
“que ele quiser”. Mas nada foi 
oferecido ao ex-pré-candidato, 
como a vaga de vice-presidente 
na chapa da terceira via ou um 
cargo de comando na sigla.

“O papel de Doria vai ser o que 
ele quiser. O partido se recolhe um 
pouco nestes próximos dias, mas 
queremos que ele tenha o papel e 
o protagonismo de alguém com 
o tamanho do gesto dele. Ele irá 
participar da forma que bem en-
tender”, garantiu Araújo.

O Correio apurou que o desti-
no de Doria foi selado na véspe-
ra, domingo, em uma conversa 
privada entre ele, Bruno Araújo 
e o governador de São Paulo, Ro-
drigo Garcia. A participação do 
gestor paulista na construção de 
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 » VINICIUS DORIA
 ALOISIO MAURICIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Sabotado, Doria sai 
de cena: “Até breve” 

uma “saída honrosa” para Doria 
é sinal revelador da importância 
que o PSDB dá à eleição no mais 
rico estado do país e indica uma 
provável reaproximação entre o 
atual governador e o ex.

Se não houver nenhum inci-
dente de última hora, Doria deve 
acompanhar Garcia no almoço-
debate promovido pelo Lide — 
Grupo de Líderes Empresariais, 
hoje, em São Paulo. O colegiado é 
influente e reúne, mensalmente, 
pesos-pesados da economia bra-
sileira para discutir cenários e al-
ternativas para o setor no país.

Nas últimas semanas, a 

relação entre o atual governador 
paulista e seu antecessor estava 
estremecida, marcada por acu-
sações de traição. Doria venceu 
as prévias do partido com apoio 
de Garcia, que era o seu vice no 
Palácio dos Bandeirantes e prin-
cipal beneficiário da pré-candi-
datura, porque herdaria (como 
herdou) a cadeira de governa-
dor, após a desincompatibiliza-
ção do então gestor. Como Do-
ria não decolava nas pesquisas, 
Garcia se afastou dele, para evi-
tar problemas na montagem do 
arco de apoios à sua reeleição ao 
governo paulista.

Pressionado por caciques tucanos, ex-governador afirma que PSDB saberá decidir

Doria: “Hoje entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito essa realidade com a cabeça erguida”

Derrotado por João Doria nas 
prévias do PSDB, o ex-governa-
dor do Rio Grande do Sul Eduar-
do Leite elogiou o colega de par-
tido por ter desistido de con-
correr ao Planalto. “O PSDB te-
ve candidato legítimo oriundo 
das prévias, que, agora, faz ges-
to pela unificação da terceira via, 
sob liderança de outro partido. 
Gesto importante de João Do-
ria, que merece respeito”, escre-
veu no Twitter. 

Em nota, o ex-presidente Mi-
chel Temer também fez elogios 
ao tucano. “O ex-governador 
João Doria realizou um extraor-
dinário governo em São Paulo, 

confirmando seu perfil de gestor 
qualificado. Revela, agora, des-
prendimento, praticando um 
gesto grandioso”, afirmou.

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes (PSD), destacou 
o papel de Doria na vacinação 
contra a covid-19. “Devemos a 
ele — graças à sua obstinação e 
capacidade de trabalho — mi-
lhares de vidas salvas pela sua 
incessante luta pela vacina da 
covid”, ressaltou. 

O senador Fabiano Contarato 
(PT-ES) comentou que a desistên-
cia pode mudar o panorama das 
eleições. “O afunilamento de can-
didaturas da terceira via acabou 

esvaziando os votos desse campo 
e pode tornar o desfecho da elei-
ção presidencial em primeiro tur-
no — antes uma completa impro-
babilidade — algo cada vez mais 
crível”, frisou ao Correio.

O deputado Ivan Valente 
(PSol-SP) disse que o ex-gover-
nador foi “de emplumado a de-
penado”. “O tucano BolsoDoria 
é vítima do seu próprio veneno. 
Doria desiste para que seu par-
tido apoie Simone Tebet, mas o 
partido de Tebet pode decidir 
não ter candidatura própria. A 
terceira via não existe para além 
dos sonhos de poucos. Cada vez 
mais poucos”, postou.

Já o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) ironizou: “Comunico que 
estou abrindo mão da disputa do 
cinturão dos pesos médios no 
UFC. escreveu.

O filho 01 do presidente, o se-
nador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) 
fez menção à pandemia. “Ao de-
sistir da pré-candidatura, Doria 
mostra que a conta do autori-
tarismo é a impopularidade. Só 
lamento de ele não ter desisti-
do, na época, de mandar soldar 
e fechar portas de comércios e 
de prender pessoas que estavam 
na rua buscando seu sustento 
e de suas famílias.”  (Cristiane 
Noberto e Agência Estado)

Elogios e críticas ao ex-governador

Até o próximo fim de semana, 
por exemplo, o PP (do ministro-
chefe da Casa Civil, Ciro Noguei-
ra, e do presidente da Câmara, 
Arthur Lira) decide em que pa-
lanque subirá na eleição paulis-
ta: no de Garcia ou no do ex-mi-
nistro bolsonarista Tarcísio de 
Freitas (Republicanos).

A tese de que a rejeição de Do-
ria nas pesquisas poderia conta-
minar arranjos regionais e afastar 
aliados e eleitores ganhou força, 
impulsionada, também, pela ala 
ligada ao deputado federal Aécio 
Neves (MG), desafeto tanto de 
Doria quanto de Bruno Araújo. 
O político mineiro chegou a de-
clarar que Garcia e Araújo foram 
os artífices da “traição” que isolou 
politicamente o então pré-candi-
dato, que contava com o apoio da 
máquina do governo de São Pau-
lo para alavancar sua campanha.

Em Cuiabá, Tebet disse que o 
anúncio de Doria “já era, de algu-
ma forma, esperado”. Ela elogiou 
o desprendimento do ex-adver-
sário e declarou que conta com o 
apoio dele à união da terceira via.

Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado. 
Sua contribuição com a luta pela vacina jamais 
será esquecida. Vamos conversar e receber suas 
sugestões para nosso programa de governo”

Simone Tebet (MDB-MS), presidenciável

A maior rede
de proteção social
do Brasil também
é obra do GDF.
760 MIL PESSOAS
BENEFICIADAS.

Maria Julieta Ferreira
Frequentadora doRestaurante
Comunitário deCeilândia
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Longe da pacificação
A saída de Doria da disputa 

presidencial ainda não representa a 
pacificação do PSDB. Ao contrário. 
Aumenta a pressão sobre a cúpula 
partidária para encontrar um 
caminho viável a um partido que 
sempre teve candidato a presidente 
da República. De quebra, ainda 
deixa o presidente do partido, Bruno 
Araújo, com a obrigação de ajudar a 
manter São Paulo, a joia da coroa — 
que desde 1995 é comandado pelos 
tucanos.

Data limite é julho
Embora tenha restado apenas a 

senadora Simone Tebet (MDB-MS) 
entre os pré-candidatos da terceira 
via, o PSDB não fechará agora o 
apoio a ela. Uma ala do PSDB não 
se conforma com o fato de o partido 
não ter um candidato a presidente 
da República.

Bolsonarista na área
Com a destituição do deputado 

Marcelo Ramos (PSD-AM) do cargo 
de primeiro vice-presidente da 
Câmara, o PL tende a permanecer 
com o posto. O partido quer alguém 
ligado ao presidente Jair Bolsonaro 
a fim de evitar surpresas. A fila está 
grande, mas existe uma torcida para 
a indicação do líder do governo, 
Vitor Hugo (GO).

O recado aos estados
A Câmara se prepara para 

aprovar, esta semana, o teto do 
ICMS para combustíveis, energia 
e transporte público. No Senado, 
a Casa dos estados, o tema é 
controverso. Ali, os governadores 
têm mais peso.

PT pressiona Alckmin
A saída de João Doria da disputa presidencial 

fará com que o PT cobre mais protagonismo de 
Geraldo Alckmin (PSB) no sentido de buscar votos 
para o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
nas legendas de centro. Na reunião desta semana, 
por exemplo, Lula foi muito claro ao dizer que seu 
partido precisa ampliar o leque, ainda que não 
seja em alianças formais. E essa tarefa, avaliam os 

petistas, estará mais afeita a Alckmin.
A equação, entretanto, não é fácil. Ao sair do 

PSDB, o ex-governador de São Paulo não levou 
grandes puxadores de votos do centro. E, até 
aqui, ele se dirigiu mais à esquerda, deixando o 
espaço anti-PT que ele ocupava aberto a outros 
personagens. Nesse sentido, será difícil Alckmin 
cumprir o que esperam dele.

CURTIDAS

Lá e cá/ Com a terceira via 
caminhando para Simone Tebet, 
o líder do PSDB no Senado, 
Izalci Lucas (DF), ficará numa 
situação indigesta. Pré-candidato 
ao Palácio do Buriti, ele se vê, 
agora, no mesmo palanque que 
o governador-candidato Ibaneis 
Rocha (MDB). Izalci foi um dos 
maiores entusiastas da candidatura 
de Doria, a quem apoiou nas 
prévias de novembro.

Por falar em prévia tucana.../ 
O golpe da cúpula tucana em Doria 
acabou de vez com a credibilidade 
de prévias do PSDB. O partido sai 
menor e com a pecha de escolher 
seus candidatos por conchavo de 
gabinete, e não por livre escolha de 
seus filiados.

Por falar em candidatos.../ O 
governador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, pré-candidato à reeleição, 
fez questão de ficar bem longe 
da capital paulista quando Doria 
anunciou que não iria concorrer à 
Presidência da República. Estava 
em Araraquara, junto com o 
deputado Wanderlei Macris.

Temer, o imortal/ Nesta  
quinta-feira, às 17h, o 
ex-presidente Michel Temer (foto) 
toma posse na Academia Paulista 
de Letras. Aliás, o emedebista 
nunca foi tão homenageado como 
nos últimos tempos.

ELEIÇÕES

Lula e PT acenam ao PDT
Ex-presidente ainda quer ter o partido de Ciro, que vem desferindo pesados ataques, no leque de apoio à chapa com Alckmin

O 
pré-candidato do PT 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va deixou claro, ontem, 
que não desistiu de ter 

o PDT na aliança que o apoia 
na disputa à Presidência, apesar 
dos frequentes ataques de Ciro 
Gomes — adversário do petista 
na corrida ao Palácio do Planal-
to. O recado foi transmitido pela 
presidente nacional da legenda, 
Gleisi Hoffman, após a primeira 
reunião do conselho político da 
chapa Lula-Alckmin.

“O presidente Lula fez questão 
de dizer que é a primeira vez que 
senta com o conjunto dos parti-
dos que representam esse cam-
po progressista, democrático, da 
esquerda, da centro-esquerda. 
Destacou que em nenhuma ou-
tra eleição teve esse conjunto de 
partidos, e lembrou que só falta o 
PDT aqui para compor esse cam-
po totalmente”, observou Gleisi.

Nos bastidores, o PT conside-
ra que Ciro poderia ajudar Lula 
a derrotar o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) já no primeiro tur-
no caso desistisse da candidatu-
ra presidencial, estacionada há 
meses no terceiro lugar — como 
mostram as pesquisas de inten-
ção de voto. O pedetista, porém, 
já afastou a hipótese de desistir.

Apesar de defender o nome de 
Ciro, o presidente do PDT, Carlos 
Lupi, já admitiu que “cada estado 
tem sua peculiaridade” na cor-
rida ao Planalto — dando a en-
tender que há possibilidade de 
compor com Lula e o PT. Ques-
tionada a respeito, Gleisi foi en-
fática ao salientar que “a gente 
tem que ter respeito com a can-
didatura alheia”.

“Até andaram dizendo que o 
PT estava pressionando o PDT. 
Não é verdade. Obviamente que 
nós gostaríamos de ter o PDT 
nesse campo. Não sei qual vai 

ser, se a candidatura do Ciro vai 
continuar até o fim ou não. Isso 
é uma decisão que cabe ao PDT 
tomar”, afirmou.

O aceno ao partido de Ciro 
vem no momento em que ele tem 
subido o tom dos ataques a Lu-
la e ao PT. As críticas têm virado 
munição para o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e seus apoiado-
res, nas redes sociais, para ten-
tarem desgastar Lula e Alckmin.

Estrutura

A reunião de ontem definiu 
a organização da campanha e 
a participação dos partidos que 
compõem a coligação. Segundo 
Gleisi, a ideia é que cada legen-
da tenha representantes em to-
das as áreas — desde o plano de 
governo à comunicação, passan-
do pelas finanças.

A princípio, serão 29 cargos de 
direção, que serão distribuídos 
entre os partidos fechados com 
Lula e Alckmin. A coordenação 
executiva se dividirá em Plano de 
Governo, Comunicação, Acom-
panhamento Eleitoral, Relaciona-
mento Institucional e Mobilização 
— além da parte de agenda e a as-
sessoria jurídica. “Nada será feito 
sem conversa, sem a gente pensar 
junto. Essa fase que estamos co-
meçando agora é de organização 
e estruturação”, explicou Gleisi.

A reunião em São Paulo con-
tou com as lideranças da coli-
gação que apoiam a chapa Lu-
la-Alckmin: PT, PCdoB, PV, PSB, 
Solidariedade e Rede — apenas o 
presidente do PSol, Juliano Me-
deiros, não participou. Também 
compareceram os ex-governado-
res Márcio França (PSB) e Wel-
lington Dias (PT), o ex-minis-
tro Luiz Dulci e o líder do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem-
Teto (MTST) e candidato pelo 
PSol a deputado federal Guilher-
me Boulos.

Afirmação de Lula vem justamente quando ataques de Ciro ao ex-presidente são replicados por bolsonaristas   

Ricardo Stuckert

 » VICTOR CORREIA

Prevendo uma corrida eleitoral 
marcada por mentiras, a presiden-
te nacional do PT, deputada Gleisi 
Hoffmann (PR), cobrou do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), on-
tem, uma atuação firme sobre os 
administradores dos aplicativos 
de mensagens WhatsApp e Tele-
gram. Os petistas enxergam essas 
duas redes como as principais dis-
seminadoras de desinformações.

“Espero que as instituições, 
principalmente o TSE, tomem 
medidas firmes em relação a is-
so. Queremos conversar com o 
TSE sobre o Telegram. Vai ter es-
critório aqui? Tem um represen-
tante? Vai ter regras sobre isso, tal 
qual o WhatsApp fez, ou vai ser 
terra de ninguém?”, questionou 
a deputada.

O Telegram é um dos prin-
cipais canais de comunicação 

dos apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) justamente por 
não ter regras envolvendo o dis-
paro de informações falsas ou de 
mensagens em massa. Apesar de 
representantes do aplicativo te-
rem se reunido com o TSE, levan-
tamento realizado recentemente 
mostra que a rede continua sem 
coibir postagens com desinfor-
mações relacionadas às eleições, 
à vacina contra a covid-19 e ao 
uso de máscara.

Segundo Gleisi, o PT pretende 
liderar uma comitiva de partidos 
que sofrem ataques das contas 
bolsonaristas a audiência com o 
TSE. Ela lembrou que WhatsApp, 
Twitter e Facebook já têm regras 
para a divulgação de notícias fal-
sas, mas o Telegram não.

“A gente está com uma equipe 
jurídica que já começou a operar, 

e agora vai conversar com o jurí-
dico dos demais partidos, junto 
com a comunicação. Essa cam-
panha vai ser muito judicializada 
por conta das barbaridades que 
eles (os bolsonaristas) fazem. A 
gente tem que se preparar bem, 
se estruturar bem”, anunciou.

A equipe jurídica da campa-
nha da chapa Lula-Alckmin é for-
mada pelo ex-ministro da Justi-
ça Eugênio Aragão, pelo advoga-
do Cristiano Zenin e pelo depu-
tado federal Paulo Teixeira (PT). 
Os três, segundo fontes petistas, 
já vêm atuando com processos 
contra bolsonaristas sobre pos-
síveis casos de propaganda elei-
toral antecipada.

“Temos que estar preparados. 
E alertar à população que tudo o 
que vem do Bolsonaro é menti-
ra”, acusou Gleisi. (VC)

Pressão para TSE coibir mentiras

A campanha da chapa Lula
-Alckmin está à procura de um 
interlocutor para conversar com 
o mercado financeiro e que pos-
sa, futuramente, conduzir a po-
lítica econômica em caso de vi-
tória. Nos bastidores, discute-se 
a possibilidade de o economista 
Pérsio Arida, um dos pais do Pla-
no Real, ser convidado para ocu-
par a função. O problema é que 
o nome desagrada às alas petis-
tas radicais.

Arida é um nome aprovado 
tanto por Lula quanto por Alck-
min. A coordenação da campanha 
já recebeu indicações do mercado 
de que gostaria de ter um nome 
palatável e pouco alinhado com 
o partido nesta interlocução. Um 
nome que vem correndo por fora 
na eventualidade de Arida decli-
nar de um eventual convite é o de 
Walfrido dos Mares Guia. Empre-
sário com trânsito sobretudo em 
Minas Gerais, foi ministro do Tu-
rismo e ministro-chefe da Secre-
taria de Relações Institucionais, 
ambos os cargos ocupados quan-
do Lula era presidente.

Por causa da necessidade de 
se abrir canais de contato com 
setores com os quais o PT trava 
embates, o presidente nacional 
do PSB, Carlos Siqueira, afirmou, 
ontem, que a formação da fren-
te ampla em torno de Lula de-
ve ocorrer por meio de uma de-
monstração no programa de go-
verno. Na avaliação dele, é pre-
ciso incluir pontos de interesse 
que conversem com segmentos 
distintos. “Pode pegar pontos de 
unidade de interesse de empre-
sário e trabalho, agronegócio e 
agricultura familiar. Tem que dei-
xar clara essa abertura para am-
pliação”, disse.

Interlocução 
com mercado

AFP/Evaristo Sá
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Chance para ouvir
os presidenciáveis
Correio promove sabatina dia 31 e abre espaço para apresentação das plataformas

O 
Correio Braziliense rea-
liza, no próximo dia 31, 
uma série de sabatinas 
com os principais pré-

candidatos à Presidência da Re-
pública. A ideia é adiantar para o 
eleitor as propostas de cada um 
para os próximos quatro anos. 
E permitir que o cidadão pos-
sa comparar as ideias e soluções 
que pretendem apresentar assim 
que a campanha for oficializada 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), em agosto.

Foram convidados todos os 
pré-candidatos mais bem colo-
cados nas pesquisas de inten-
ção de voto. A sabatina terá iní-
cio às 10h e será transmitida ao 
vivo pelo site por todas as redes 
sociais do Correio.

Já confirmaram presença 
as pré-candidatas Simone Te-
bet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU), 
além de Ciro Gomes (PDT), Feli-
pe D’Avila (Novo) e André Jano-
nes (Avante). Estão pendentes 
de confirmação o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e Luciano Bivar (União Brasil).

Cada participante terá uma 
hora para responder sobre pro-
jetos de governo e planos pa-
ra o Brasil lidar com alguns dos 
principais problemas enfrenta-
dos pela sociedade — como in-
flação ascendente, juros em mais 
de dois dígitos, desemprego em 
altos patamares, educação reple-
ta de precariedades, saúde pú-
blica de má qualidade, além da 

violência e a crise na segurança 
e o avanço da pobreza. Um cená-
rio desafiador para um país cujo 
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) está praticamen-
te estagnado nos últimos anos 
— chegou a registrar retração 
em 2021. Em 2022, a previsão do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) é de um crescimento de 
apenas 0,8%.

A previsão é de que Bolsona-
ro abra a sequência de debates. 
Em seguida, será a vez de Vera 
Lúcia ser sabatinada, seguida 
de Ciro Gomes, Felipe D’Avila, 
Luciano Bivar, André Janones, 
Lula — e Simone Tebet fecha o 
debate (quadro ao lado). A or-
dem foi definida por meio de 
sorteio realizado pela equipe do 
Correio e enviada às assessorias 
dos pré-candidatos.

Na avaliação de Leandro Ga-
biati, doutor em ciência política, 
as sabatinas ajudam na tarefa de 
esclarecer a sociedade. “O eleitor 
vai avaliar de acordo com valores 
próprios, questões subjetivas e 
fazer avaliação de qual candidato 
melhor representa a sua visão de 
mundo. Essas sabatinas ajudam 
a levar informações para que o 
eleitor consiga avançar na toma-
da de decisão”, frisou.

O professor em ciência polí-
tica Valdir Pucci vê as sabatinas 
como “uma forma de o eleitor 
escolher o seu candidato a par-
tir do que ele já fez em vez da-
quilo que promete fazer. Por-
que se um candidato prome-
teu e fez, há grande chance de 
fazer novamente”.

 » RAPHAEL FELICE

O deputado federal Marcelo 
Ramos (PSD-AM) foi destituído, 
ontem, da primeira vice-presi-
dência da Câmara. O PL, partido 
do presidente Jair Bolsonaro, vi-
nha pressionando pela troca na 
Mesa Diretora, alegando que o 
posto pertencia ao partido, pelo 
qual o parlamentar se elegeu an-
tes de seguir para o PSD.

O presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL), já convocou elei-
ções internas para escolher o 
substituto de Ramos como se-
gundo nome mais importante 
da Câmara. Um dos mais cota-
dos para ocupar a primeira vice
-presidência é o deputado Major 
Vitor Hugo (PL-GO), de estreitas 
ligações com Bolsonaro.

Ramos tinha se tornado um 
personagem incômodo por conta 
das permanentes críticas ao pre-
sidente e pelos embates frequen-
tes com Lira. Isso fez com que 
Bolsonaro pressionasse o PL pa-
ra que o partido requeresse a va-
ga alegando a troca de legendas.

O deputado, porém, entrou 
com uma ação no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) para ga-
rantir sua permanência no pos-
to — chegou a conseguir uma li-
minar a seu favor. Mas, ontem, o 

PL pressiona e Lira saca 
Ramos da Mesa da Câmara

CONGRESSO

Pretexto para a destituição de Ramos foi a saída do PL rumo ao PSD

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

ministro Alexandre de Moraes, vi-
ce-presidente da Corte eleitoral, 
suspendeu a decisão e permitiu 
que o Legislativo decidisse a no-
va composição da Mesa Diretora.

O deputado deixou o PL com 
a chegada de Bolsonaro ao par-
tido. Para a troca, Ramos fez um 
acordo com Valdemar Costa Neto 
— presidente do PL — para con-
tinuar como primeiro vice-pre-
sidente da Câmara, mas o presi-
dente começou a cobrar o rom-
pimento do acordo.

Segundo Ramos, Lira teve pa-
pel central na destituição. “Fui 
eleito pelo voto de 396 depu-
tados e deputadas e destituído 
por um e atendendo a uma or-
dem do Presidente da República. 
Respeito e cumpro a decisão do 
ministro Alexandre de Moraes, 
que não julgou o mérito, mas a 
incompetência do TSE”, regis-
trou no Twitter.

As deputadas Marília Arraes 
(PE) e Rose Modesto (MS) tam-
bém foram destituídas da Mesa. 
Elas ocupavam a segunda e a ter-
ceira secretarias, respectivamen-
te. O motivo foi o mesmo de Ra-
mos: Marília trocou o PT pelo So-
lidariedade, e Rose, o PSDB pelo 
União Brasil. (RF)
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Covid põe novo 
alerta nas escolas
Instituições de ensino em ao menos três estados voltam a adotar modelo remoto e reforçam o uso de 
máscara após o aparecimento de casos. Maior procura por autotestes não se reflete nos dados oficiais 

D
epois de um respiro com 
o afrouxamento das res-
trições sanitárias, o Bra-
sil tem apresentado nova 

alta de casos de covid-19. Os nú-
meros subiram em janeiro, com a 
maior circulação de pessoas nas 
festas de fim de ano, caíram em 
março, e agora voltam a crescer. 

O efeito desse recrudescimen-
to da covid-19 começa a aparecer 
nas escolas. Algumas instituições 
de ensino no país decidiram res-
tabelecer a adoção de medidas 
sanitárias contra o novo corona-
vírus. Foi o caso de três escolas 
públicas em São Paulo, que pre-
cisaram suspender as aulas pre-
senciais para evitar que a doença 
se espalhasse, e voltaram ao sis-
tema de ensino remoto. Os surtos 
aconteceram nos municípios de 
Santo André, São Caetano do Sul 
e na capital, São Paulo.

Em Belo Horizonte, duas esco-
las da rede privada também vol-
taram ao ensino a distância, por 
um período de pelo menos 10 
dias, depois que 10% dos alunos 
contraíram o vírus. Além disso, as 
atividades no campus foram in-
terrompidas para estudantes de 
Medicina e Pedagogia da univer-
sidade federal do estado.

Londrina (PR), Aguaí (SP), 
Diadema (SP) e Serra Negra (SP), 
determinaram o retorno do uso 
obrigatório de máscaras nas es-
colas, e em Cuiabá e Recife, a exi-
gência do item de proteção está 
vigorando desde o retorno das 
atividades presenciais.

Nesse cenário, o epidemio-
logista Jonas Brant, da Univer-
sidade de Brasília (UnB), lem-
bra que a população deve in-
tensificar os cuidados. Ele re-
comenda, particularmente, o 
uso de máscaras adequadas. “É 
importante que as pessoas te-
nham a noção do momento de 
usar a máscara e de se proteger 
de acordo com o nível de trans-
missão e com o risco daquele 
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ambiente em que ela está in-
serida”, aconselha.

Subnotificações

O retorno preocupante da co-
vid-19 traz um agravante: a sub-
notificação de casos, em razão do 
amplo uso de autotestes adquiri-
dos em farmácias. Uma pesquisa 
conduzida pela Associação Brasi-
leira de Redes de Farmácias e Dro-
garias (Abrafarma) revelou que 
positivos de testes rápidos feitos 

O Brasil conquistou o segundo 
lugar nas olimpíadas estudantis 
ISF Gymnasiade 2022, realizadas 
na Normandia, na França. A 
delegação brasileira teve uma 
participação histórica tanto no 
número de atletas — foram 
230 jovens entre 16 e 18 anos 
— quanto no quadro geral de 
medalhas. O país ganhou 45 
ouros, 45 pratas e 36 bronzes. 
O Brasil competiu em 20 
modalidades. O Ministério da 
Cidadania destinou R$ 5,5 milhões 
para os jovens atletas participarem 
do evento. Representantes de 22 
estados foram selecionados para 
os jogos. Os jovens brasileiros 
também foram agraciados com 
o Troféu Fairplay, destinado à 
delegação que mais cativou a 
atenção dos participantes e dos 
organizadores do evento. 

Brasil faz bonito nas Olimpíadas estudantis

A revista norte-americana Ti-

me elegeu a líder indígena So-
nia Guajajara e o cientista Tulio 
de Oliveira entre as 100 pessoas 
mais influentes do mundo em 
2022. A lista foi divulgada ontem. 

Os dois foram eleitos na cate-
goria Pioneiros. Sonia Guajaja-
ra foi escolhida por conta do seu 
trabalho e ativismo em defesa 
dos direitos dos povos indígenas. 
Tulio Oliveira, pesquisador que 
vive na África do Sul, foi reconhe-
cido pelo trabalho que realizou 
para a identificação da variante 
ômicron do coronavírus, sequen-
ciada no país africano.

O pré-candidato a deputado 
federal Guilherme Boulos (PSol- 
SP) assinou o texto de apresen-
tação da coordenadora executi-
va da Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil (Apib) na pu-
blicação. “Desde cedo ela lutou 
contra as forças que têm tenta-
do exterminar sua comunida-
de por mais de 500 anos”, es-
creveu. “Sonia segue resistin-
do: contra o machismo, como 
uma mulher feminista; contra 

o massacre dos povos indíge-
nas, como uma ativista; e con-
tra o neoliberalismo, como uma 
socialista”, diz em outro trecho.

Guajajara lançou a pré-can-
didatura para deputada federal 
pelo estado de São Paulo pelo 
PSol. Boulos destacou ainda a 
oposição da líder indígena ao 
governo Bolsonaro, seu ativis-
mo em torno da emergência 
climática e as denúncias fei-
tas por ela sobre a negligência 
dos direitos indígenas durante 
a pandemia da covid-19. “Ela 
é uma inspiração, não apenas 
para mim, mas para milhões 
de brasileiros que sonham com 
um país que debata seu passado 
e finalmente acolha o futuro.”

No Twitter e nas redes so-
ciais, Guajajara comentou sua 
escolha pela revista. “É um re-
conhecimento da luta indígena 
global, que é coletiva e defen-
de o futuro de toda a humani-
dade”, escreveu.

“Por um Brasil melhor”

O cientista Tulio de Olivei-
ra disse ser uma grande honra 
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RECONHECIMENTO

Dois brasileiros entre 
os influentes da Time

 CBDE/Divulgação

A Aeronáutica confirmou 
que, até o próximo fim de se-
mana, devem ser lançados de 
Cabo Canaveral, na Flórida 
(EUA), dois microssatélites de 
última geração que vão auxi-
liar as operações de monito-
ramento do território brasi-
leiro. Os equipamentos vigia-
rão, em especial, a Amazônia 
e o mar territorial brasileiro 
(Amazônia Azul), a partir de 
uma tecnologia que permi-
te a captação de imagens in-
dependentemente das con-
dições atmosféricas. 

Segundo o comandan-
te da Força Aérea Brasileira 
(FAB), tenente-brigadeiro do 
Ar Carlos de Almeida Baptis-
ta Junior, a tecnologia permi-
tirá o rastreamento de faixas 
com até dois metros de lar-
gura. Será possível identifi-
car, por exemplo, princípios 
de incêndio florestais e pe-
quenos garimpos ilegais es-
condidos na floresta.

Os satélites-radar de sen-
soriamento remoto Lessonia 
operam em órbita baixa e fo-
ram desenvolvidos pela em-
presa finlandesa IceEye. Serão 
lançados por um foguete da 
Space X, companhia do bilio-
nário Elon Musk, que esteve 
no Brasil na semana passada 
para um encontro com o pre-
sidente Jair Bolsonaro. 

A contratação da Space X, 
porém, não tem participação 
do governo brasileiro. Por 
contrato, a empresa finlande-
sa é quem tem a responsabili-
dade de contratar a lançadora 
dos satélites. A Força Aérea só 
começará a operar os equipa-
mentos a partir do Centro de 
Operações Especiais da FAB, 
em Brasília, quando os apa-
relhos estiverem em órbita.

A principal diferença entre 
o satélite-radar e os equipa-
mentos óticos convencionais 
é que o segundo não con-
segue “fotografar” os alvos à 
noite, ou se o tempo estiver 
encoberto no momento do 
rastreamento. O satélite-ra-
dar independe das condições 
meteorológicas. 

O comandante assegurou 
que os dados disponibiliza-
dos pelos novos satélites se-
rão compartilhados com ór-
gãos de fiscalização, contro-
le e pesquisa civis, como Iba-
ma, Polícia Federal e uni-
versidades. “As imagens são 
de ótima resolução e cap-
tam até a presença de me-
tais na superfície”, disse Bap-
tista Junior.

Drones

Até o fim de julho, deverá 
aterrissar no Brasil o primeiro 
dos dois aviões AirBus A330-
200 comprados pela FAB da 
companhia aérea Azul. As ae-
ronaves serão equipadas pa-
ra transporte de passageiros, 
UTI aérea e reabastecimen-
to de aviões de caça em ple-
no voo. A aquisição foi feita 
porque a Aeronáutica identi-
ficou uma “janela de oportu-
nidade” durante a pandemia, 
quando centenas de aviões 
em todo o mundo ficaram 
em solo por causa do conge-
lamento de voos decorren-
te da queda na demanda por 
transporte aéreo.

Por limitações de recursos 
orçamentários, a Força Aérea 
informou que decidiu inter-
romper os projetos de desen-
volvimento de um avião hí-
brido-elétrico e de um dro-
ne de combate não tripula-
do furtivo. O Alto Comando 
considerou mais prudente — 
e econômico — aguardar a 
evolução dessas tecnologias 
antes de incorporá-las aos 
programas de investimento 
da Força Aérea. 

TECNOLOGIA

Satélites vão 
intensificar 
vigilância na 
Amazônia 
 » VINICIUS DORIA

Em discurso na Assembleia Mundial da Saúde da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o ministro Marcelo Queiroga defendeu 
as medidas adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro na pandemia. 
Ele citou os investimentos federais de US$ 110 bilhões no SUS e a 
cobertura vacinal de 80% da população brasileira. Mas omitiu os 665 
mil mortes causadas pela doença. “A liberdade, a paz, e o respeito 
à soberania dos estados. Desde o começo da pandemia de covid-19, 
o governo do presidente Jair Bolsonaro atuou para preservar vidas, 
conciliando o equilíbrio econômico e a justiça social”, disse Queiroga.

 » Queiroga exalta ação do governo

figurar na lista ao lado de Gua-
jajara. “Vamos trabalhar para 
um Brasil melhor, que respei-
te a ciência, a vida, a popula-
ção indígena e a natureza”, es-
creveu o cientista.

Tulio foi reconhecido na ca-
tegoria ao lado do também cien-
tista Sikhulile Moyo, diretor do 
laboratório para o estudo do 
HIV do governo de Botsuana, 
em parceria com a Universida-
de de Harvard. O cientista vive 
na África do Sul desde 1997 e é 

diretor do Centro para Respos-
tas e Inovação e Epidemias (Ce-
ri) daquele país.

Quem assina o texto de apre-
sentação do cientista é o es-
critor John Nkengasong, dire-
tor dos Centros Africanos para 
Controle e Prevenção de Doen-
ças. O camaronês descreve o 
sequenciamento da ômicron, 
prontamente comunicado à co-
munidade internacional, co-
mo “uma mudança de para-
digma que simbolizou que a 

excelência científica pode ter 
origem na África”.

Na categoria Líderes, a revis-
ta Time listou, entre outros, os 
presidentes Volodimir Zelenski 
(Ucrânia), Vladimir Putin (Rús-
sia), Joe Biden (Estados Unidos), 
Gabriel Boric (Chile) e Yoon Suk-
yeol (Coreia do Sul); além do lí-
der da China Xi Jinping, e o pre-
miê da Alemanha, Olaf Scholz. 

*Estagiárias sob a supervisão de 
Carlos Alexandre de Souza

Sonia Guajajara e Tulio Oliveira: causa indígena e pesquisa sobre a covid dão projeção global ao Brasil
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volume de casos leves, estágio 
em que muitos optam por não 
buscar atendimento.

A avaliação é confirmada por 
Marcelo Gomes, coordenador 
do Boletim InfoGripe da Funda-
ção Oswaldo Cruz. “Existe a reco-
mendação de que as pessoas que 
fizerem o autoteste e tenham re-
sultado positivo busquem aten-
dimento, até para ter as orienta-
ções adequadas e para a própria 
notificação de casos, que é feita 
pelo profissional de saúde. Mas a 
gente sabe que isso, infelizmen-
te, não vai ser a rotina”, lamenta.

“Certamente que a subnoti-
ficação pode ocorrer. Uma for-
ma de contornar isso é de for-
ma educativa: orientar as pes-
soas que estão fazendo o tes-
te que notifiquem o resultado. 
Isso pode ser feito por campa-
nhas dentro das farmácias, ou 
na própria embalagem do au-
toteste”, completou o infecto-
logista Hemerson Luz.

na primeira quinzena deste mês 
estão 54% acima do total registra-
do em abril. O Ministério da Saúde 
confirma a tendência. Na semana 
passada, a pasta anunciou um au-
mento de 28% na média móvel de 
registros de casos.

Esse movimento pode ser ainda 
mais significativo, mascarado pe-
los autotestes — são 31 kits aprova-
dos pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). Acontece 
que os resultados desse tipo de exa-
me não precisam ser notificados às 

autoridades, de modo que não são 
incluídos nas estatísticas.

“O aumento de casos neste 
momento já era esperado, por-
que a gente suspendeu as medi-
das que atuavam para tentar di-
minuir a transmissão. Com isso, 
há uma redução dessa força de 
contenção, e o vírus ganha es-
paço”, afirma Jonas Brant. Pa-
ra ele, os testes realizados em 
casa “sem dúvida dificultam 
o entendimento da situação”, 
porque perde-se a precisão do 
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Euro

R$ 5,136

Comercial, venda 
na segunda-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 segunda-feira Últimas cotações (em R$)

R$ 4,805
(-1,41%)

17/maio 4,943

18/maio 4,983

19/maio 4,917

20/maio 4,874

Na segunda-feira

Capital de giro

6,76%
1,98%
Nova York

Bolsas
Na segunda-feira

1,71%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

          18/5           19/5        20/5 23/5

110.346106.247

PETROBRAS

Mais uma troca de 
comando na estatal 
Desgastado pela alta do preço dos combustíveis, José Mauro Coelho é demitido após ocupar o cargo por apenas 40 dias 

O 
Ministério de Minas e 
Energia (MME) anun-
ciou, na noite de on-
tem, a demissão de José 

Mauro Ferreira Coelho da pre-
sidência da Petrobras e indicou 
Caio Mário de Andrade, mem-
bro da equipe do Ministério da 
Economia, para assumir o co-
mando da estatal. Caso tenha 
o nome aprovado pelo Conse-
lho de Administração da esta-
tal, Andrade será o quarto pre-
sidente da Petrobras durante a 
gestão do presidente  Jair Bol-
sonaro (PL). Antes de Coelho, 
o economista Roberto Castello 
Branco e o general Joaquim Sil-
va e Luna também foram exone-
rados do cargo.

José Mauro comandou a Pe-
trobras por apenas 40 dias e foi 
sacado do comando da empre-
sa 12 dias após a demissão do 
então ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, que saiu 
da pasta para dar lugar a Adolfo 
Sachsida, também originário da 
equipe de Paulo Guedes. 

Os movimentos são vistos co-
mo uma tentativa de Bolsonaro 
de sinalizar ao eleitorado que es-
tá tentando resolver a questão da 
alta dos preços dos combustíveis, 

realizando trocas tanto no MME, 
quanto na Petrobras. Segundo 
analistas, o presidente da Repú-
blica tenta se descolar da estatal 
para afastar eventuais responsa-
bilidades sobre a alta dos deriva-
dos de petróleo. 

Um levantamento divulgado 
pela Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) no último dia 21, 
aponta um preço médio do die-
sel de R$ 6,943. Já a gasolina re-
gistrou média de R$ 7,275. 

Momento desafiador

Auxiliar do ministro Pau-
lo Guedes, Caio Mário ocupa 
atualmente a chefia da Secreta-
ria de Desburocratização, Ges-
tão e Governo Digital do Minis-
tério da Economia e será sub-
metido ao Conselho de Admi-
nistração da Petrobras para as-
sumir a presidência da empre-
sa. Como é acionista majoritá-
rio, o governo possui maioria 
dentro do colegiado. 

Em nota, o MME associou a 
troca no comando da estatal a 
um “momento desafiador” de-
corrente da “extrema volatilida-
de” de hidrocarbonetos, como o 
petróleo, no mercado internacio-
nal. A pasta ainda ressaltou que 
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a alta dos combustíveis impacta 
diretamente a renda dos brasi-
leiros e citou a invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia como um motivo 

direto dos altos preços da gasoli-
na e do diesel. 

“O governo consigna ao 
presidente José Mauro os 

agradecimentos pelos resul-
tados alcançados em sua ges-
tão à frente da Petrobras. O 
Brasil vive atualmente um 

momento desafiador, decor-
rente dos efeitos da extrema 
volatilidade dos hidrocarbo-
netos nos mercados interna-
cionais”, afirma a nota.

“Adicionalmente, diversos 
fatores geopolíticos conhe-
cidos por todos resultam em 
impactos não apenas sobre o 
preço da gasolina e do diesel, 
mas sobre todos os componen-
tes energéticos. Dessa manei-
ra, para que sejam mantidas 
as condições necessárias pa-
ra o crescimento do emprego 
e renda dos brasileiros, é pre-
ciso fortalecer a capacidade 
de investimento do setor pri-
vado como um todo. Trabalhar 
e contribuir para um cenário 
equilibrado na área energética 
é fundamental para a geração 
de valor da empresa, gerando 
benefícios para toda a socie-
dade”, publicou a pasta.

O ministério afirmou ain-
da que o recém-indicado “reú-
ne todas as qualificações para 
liderar a companhia a superar 
os desafios que a presente con-
juntura impõe”, para promo-
ver o crescimento da petroleira 
“sem descuidar das responsa-
bilidades de governança, am-
biental e, especialmente, social 
da Petrobras”.  

Os lançamentos de unidades 
do programa habitacional Ca-
sa Verde e Amarela (CVA), que 
atende ao púbico de baixa ren-
da, sofreram uma redução de 
42,5%, no primeiro trimestre de 
2022, em comparação com o 4º 
trimestre de 2021. As informa-
ções fazem parte do estudo Indi-
cadores Imobiliários Nacionais, 
realizado pela Câmara Brasilei-
ra da Indústria da Construção 
(CBIC) e pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Se-
nai), em parceria com a Brain In-
teligência Estratégica.

O levantamento foi divulgado 
ontem, com os dados de 196 ci-
dades do país, sendo 25 capitais. 
Os dados do segmento de habi-
tação popular contrastam com 
os do setor de construção civil 
como um todo, que mostram re-
sultado positivo. Segundo o estu-
do, os números negativos do CVA 
não têm relação com a alta nas 
taxas de juros, mas são afetados 
por três fatores predominantes: 
aumento dos custos de materiais 
de construção civil; falta de con-
fiança dos empresários; e queda 
do poder aquisitivo das famílias.

Para o presidente da Comis-
são da Indústria Imobiliária da 
CBIC, Celso Petrucci, “se o gover-
no reagir rapidamente à redução 
das contratações do CVA dando 
maior viabilidade aos seus pro-
dutos, ainda teremos um resulta-
do em 2022, próximo ao do ano 
passado”.  Ministério do Desen-
volvimento Regional informou 

que, quando comparada com a 
média anual desde 2018,  a redu-
ção na contratação total de imó-
veis do programa foi de 9%. Já em 
comparação com os primeiros 
quadrimestres de 2021 e 2022, a 
queda foi de 15%. 

Segundo a pasta, o volume de 
recursos contratado no progra-
ma dobrou em relação ao total 
financiado nos primeiros quadri-
mestres do último quinquênio. 
“O MDR vem realizando, desde 
o lançamento do Programa Ca-
sa Verde e Amarela, mudanças 
estruturantes para facilitar cada 
vez mais o acesso das famílias à 
moradia digna”, diz nota encami-
nhada ao Correio.

O presidente da CBIC, José 
Carlos Martins, disse que os em-
presários conseguem adminis-
trar os impactos do aumento de 
custo em empreendimentos com 
obras em andamento. “Entre-
tanto, para novos lançamentos é 
inevitável o repasse desses cus-
tos ao preço de venda”, afirmou.

O economista do Insper Otto 
Nogami, explicou que, embora 
a queda dos lançamentos este-
ja associada, principalmente, ao 
aumento dos custos de produ-
ção, não se pode descartar a in-
fluência das taxas de juros. “Os 
custos tiveram alta de 17,35% no 
acumulado em 12 meses até ju-
lho de 2021, o que naturalmente 
se refletiu nos preços dos imó-
veis”, disse. No entanto, “a eleva-
ção de juros, a partir de março de 
2021, encareceu o custo de finan-
ciamentos”. Nogami apontou o 
aumento do número de famílias 
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Cai oferta de imóveis 
para baixa renda

Conjuntura

Guedes em Davos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

se reuniu nesta segunda-feira, no Fórum 

Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, 

com a ministra de Economia da Ucrânia, 

Yulia Svyrydenko. De acordo com a pasta, 

Guedes reafirmou a condenação das 

hostilidades russas e o compromisso do 

Brasil com a retomada de negociações de 

paz entre os países em conflito. O ministro 

reiterou, no encontro, o compromisso 

do Brasil com a segurança alimentar e 

energética do planeta.Guedes destacou o 

papel do Brasil como parceiro internacional 

comprometido com os valores de 

desenvolvimento sustentável e pacífico. O 

governo brasileiro tem evitado fazer críticas 

diretas a Moscou devido à dependência por 

fertilizantes para a agricultura. Porém, na 

Organização das Nações Unidas (ONU), se 

alinhou aos EUA, condenando a guerra.
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Relatório divulgado ontem 
pelo Fórum Econômico Mun-
dial, que ocorre em Davos, na 
Suíça, aponta para o risco de es-
calada da inflação mundial e re-
trocesso na globalização da eco-
nomia, com o aumento de me-
didas protecionistas.  Assinado 
por economistas-chefes dos 24 
maiores bancos do mundo, o do-
cumento coloca o conflito entre 
Rússia e Ucrânia no centro das 
preocupações, por seus efeitos 
negativos na inflação e no cres-
cimento global.

O relatório prevê o crescimen-
to do protecionismo nos pró-
ximos anos. É esperada maior 
fragmentação das cadeias de 
bens (79%), tecnologia (65%) e 
no mercado de trabalho (54%). 
Apenas nos serviços a expectati-
va de desintegração não é majo-
ritária (46%). 

Alerta semelhante foi feito pe-
lo Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI). Para a instituição, a 
economia global “enfrenta talvez 
seu maior teste desde a Segunda 
Guerra”. A invasão da Ucrânia, 
preços elevados de alimentos e 
energia e de pressão sobre famí-
lias pelo mundo leva muitos paí-
ses e companhias a reavaliar suas 
cadeias de produção global. Há 
risco de “fragmentação geoeco-
nômica”, adverte texto publica-
do no blog do FMI, assinado pe-
la diretora-gerente da instituição, 
Kristalina Georgieva, Gita Gopi-
nath, primeira vice-diretora-ge-
rente, e Ceyla Pazarbasioglu, di-
retora do Departamento de Es-
tratégia, Política e Revisão.

Globalização 
em xeque

endividadas, que atingiu 77,7% 
em abril. como outro problema.

Apesar do desempenho fra-
co do segmento popular, o setor 
de construção como um todo 
deve crescer em 2022. Adriano 
Greca, diretor de Operações da 

Versátil Andaimes e Escoramen-
tos, afirmou que a previsão é ele-
var o faturamento em 35% nes-
te ano. “Nós concluímos, agora 
em maio, a produção de 400 to-
neladas de novos equipamentos 
para atender a alta demanda da 

construção civil. Estamos ava-
liando a possibilidade de ante-
cipar investimentos de 2023 para 
este ano porque a demanda das 
construtoras, principalmente de 
edifícios residenciais, continua 
alta”, explicou.

Caio Mário de andrade será o quarto presidente da companhia no governo de jair Bolsonaro 

Michel Jesus/Camara dos Deputados

 » DEBORAH HANA CARDOSO
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RESTITUIÇÃO DO IR

Liberada consulta ao 1º lote 
Cerca de 3,3 milhões de idosos, pessoas com deficiência e professores receberão um total de R$ 6,3 bilhões nessa etapa 

A 
Receita Federal disponi-
biliza, a partir das 10h de 
hoje, a consulta ao pri-
meiro lote de restitui-

ções do Imposto de Renda (IR) 
da Pessoa Física referente ao ano 
de 2022. No total, 3,3 milhões 
de pessoas estão incluídas nes-
sa etapa. O valor das devoluções 
do IR soma R$ 6,3 bilhões e esta-
rá disponível na conta-corrente 
dos contribuintes em 31 de maio. 

Normalmente, quem recebe 
a restituição no primeiro lote do 
Imposto de Renda, são os con-
tribuintes com prioridade legal 
que entregaram a declaração e 
não caíram na malha fina. Se-
gundo a Receita Federal, neste 
lote só há pagamento da restitui-
ção para quem está na lista prio-
ritária: idosos acima de 80 anos; 
contribuintes com idade entre 
60 e 79 anos; pessoas com algu-
ma deficiência física ou mental 
ou doença grave; e profissionais 
cuja maior fonte de renda seja o 
magistério.

No entanto, também serão li-
beradas hoje consultas aos cha-
mados lotes residuais de anos 
anteriores, ou seja, de contri-
buintes que caíram na malha fi-
na mas depois acertaram as con-
tas com o Leão.

Para saber se a restituição es-
tá disponível, o contribuinte de-
ve acessar a página da Receita na 
internet, clicar em “Meu Impos-
to de Renda” e, em seguida, em 
“Consultar a Restituição”. O pa-
gamento da restituição é reali-
zado diretamente na conta ban-
cária informada na Declaração 
de Imposto de Renda. Se, por al-
gum motivo, o crédito não for 
realizado (por exemplo, a con-
ta informada foi desativada), os 
valores ficarão disponíveis para 
resgate por até um ano no Ban-
co do Brasil. 

 De acordo com o calendário 
elaborado pela Receita, os próxi-
mos lotes de restituição do IR de 
2022 serão lierados em 30 de ju-
nho, 29 de julho, 31 de agosto e 
30 de setembro.

 » FERNANDA STRICKLAND

Para saber se está incluído nessa remessa, contribuinte deve acessar o site da Receita Federal

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

RAPIDINHAS

O mercado brasileiro de futebol 
está ansioso pela chegada ao 
país do fundo Arabia Public 
Investment Fund (PIF). Dono do 
clube inglês Newcastle, o PIF 
tem US$ 700 bilhões em seu 
portfólio. Segundo fontes do 
setor, seu foco são clubes em 
dificuldades financeiras, mas 
que possuem torcida numerosa.

A gigante de moda Zara 
lançou uma novidade no 
setor: a cobrança de taxas 
para a devolução de produtos. 
Segundo a empresa, trata-se 
de uma tentativa de reduzir 
os prejuízos causados pelos 
compradores que fazem 
pedidos em excesso sem a 
intenção de ficar com todos os 
itens. Por enquanto, a iniciativa 
é válida para o Reino Unido.

A rede de cafeterias americana 
Starbucks, a maior empresa do 
setor no mundo, deixará em 
definitivo a Rússia após 15 anos 
de operação no país. O motivo, 
claro, é a guerra na Ucrânia. 
A Starbucks possui 130 lojas 
em território russo e emprega 
cerca de 2 mil funcionários. 
Poucos dias atrás, o McDonald’s 
anunciou medida idêntica.

O colombiano David Vélez, 
presidente e fundador do 
Nubank, entrou para a 
tradicional lista das 100 
pessoas mais influentes 
do mundo elaborada 
anualmente pela revista 
americana Time. Em seu 
texto de apresentação, a 
publicação diz que Vélez  
“desafiou o status quo 
e hoje em dia o mundo 
reconhece o seu trabalho”.

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

Segundo levantamento da Accenture 
Industry X, o setor  automotivo será um 

dos mais beneficiados 

Nestlé compra empresa de alimentos naturais

A operação brasileira da fabricante de alimentos Nestlé quer expandir 
a atuação na área de nutrição. Para isso, oficializou, ontem, a compra 
da Puravida, empresa de alimentos e suplementos naturais que produz 
itens orgânicos, naturais e à base de plantas, além de suplementos 
nutricionais do segmento conhecido como “clean label” (sem inclusão 
de aditivos). No ano passado, a Puravida faturou R$ 295 milhões, um 
acréscimo de 42% sobre 2021. O valor da aquisição não foi divulgado.

Rede Giraffas fatura alto com Dia das Mães
O desempenho da rede de fast food Giraffas é o retrato da recuperação 
do setor de alimentos e bebidas fora do lar. No fim de semana de Dia das 
Mães, a marca registrou a segunda maior venda nominal de sua história, 
muito próxima do recorde do Natal passado e 25% acima de 2019, no 
mesmo período. Apenas no domingo comemorativo, as vendas atingiram 
138,3% da meta estabelecida pela companhia. Atualmente, a Giraffas 
possui cerca de 400 unidades em operação em 25 estados brasileiros.

Nestlé compra empresa de alimentos naturais
Com 5G, produtividade das 
empresas vai aumentar
A tecnologia 5G está longe de ser adotada em larga escala no Brasil, mas 
as empresas aguardam ansiosas a sua disseminação. Não é para menos. A 
quinta geração da banda larga sem fio, afinal, provocará grande revolução. 
Segundo levantamento da Accenture Industry X, o setor  automotivo será 
um dos mais beneficiados. A consultoria estima que, com a aplicação da 
inteligência artificial e robôs de altíssima precisão nos processos industriais 
— métodos que ganharão impulso com a nova fase das redes móveis —, 
a produtividade das montadoras crescerá até 15%. A mudança se deve 
a um fator essencial: velocidade. Com o 5G, a internet é pelo menos 100 
vezes mais rápida do que a da geração anterior. Suas aplicações são quase 
ilimitadas. Um exemplo: os veículos autônomos, um dos focos da indústria 
automobilística, dependem de uma rede complexa de sensores interligados 
por inteligência artificial, algo só possível com a nova tecnologia.

Bancos planejam adotar biometria 
facial em transações
As tecnologias de identificação digital estão chegando a níveis 
impressionantes de sofisticação. De acordo com a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), seus associados começarão em breve a solicitar 
a biometria facial do cliente para todos os tipos de transação bancária, 
inclusive as de valor baixo. A entidade espera que a medida dificulte a 
ação de criminosos. Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco 
deverão adotar o sistema a partir do segundo semestre deste ano.

O Instituto Illuminante, em 
parceria com o Correio Brazi-

liense e com o Mezanino da tor-
re de TV, promovem, nesta quar-
ta-feira, o painel “Happy Hour do 
Futuro”, com o tema “O Futuro 

das Startups e dos Programas 
de Open Innovation”. O evento 
ocorrerá no mezanino da Tor-
re de TV, às 17h. A entrada será 
gratuita e limitada a 80 partici-
pantes. Para se inscrever é pre-
ciso entrar no site do Sympla e 
garantir o ingresso.

 » RAFAEL PATI*

INOVAÇÃO

Especialistas debatem 
o futuro das startups

O evento faz parte de uma sé-
rie de outras atividades intitula-
da “Happy Hour do Futuro”. O no-
me é uma alusão a um momento 
de descontração, que é a energia 
que o Instituto Illuminante quer 
proporcionar, na visão do presi-
dente da entidade, Gilberto Lima.

“Primeiro que o local (Torre de 
TV) é magnífico, é uma vidraça 
que dá a cena da cidade, da capi-
tal da República. Segundo, que é 
a possibilidade dessa descontra-
ção que um happy hour é capaz de 
proporcionar. Dessa forma, o nível 

de integração e calor humano es-
perado, aliado com a consistência 
de conteúdo, faz o diferencial que 
o evento precisa, e que é uma mar-
ca do Illuminante”, afirmou.

Além do painel desta quarta, 
outros eventos ainda são aguarda-
dos para acontecer. Temas como: 
“O Futuro da Energia”, “O Futuro 
do Sistema Financeiro” e “O Fu-
turo do Judiciário”, são alguns dos 
próximos capítulos da série pro-
movida pelo Illuminate, sempre 
com abordagens setoriais. “O obje-
tivo é trazer a noção de ‘novidade’. 

O que tem de impacto, e prevenir 
a política pública e a sociedade 
daquilo que pode ser um impacto 
muito forte para quem não estiver 
preparado. Isso inclui empresários 
e governos”, disse Gilberto Lima.

“O evento de quarta-feira pre-
tende trazer luz ao novo momen-
to de maturidade das startups 
no Brasil. Já não é tão simples 
para uma startup captar, se ela 
não tiver uma consistência mui-
to grande com relação a entender 
qual é o problema que ela resol-
ve, qual a dor que ela resolve e 

como, de alguma maneira, isso 
se escala em termos de demanda 
do mercado para que os investi-
dores saibam que aquele investi-
mento terá tanto o cumprimen-
to da missão e do propósito de-
la, que é resolver um determina-
do problema da sociedade, tan-
to quanto ele poderá faturar, ter o 
seu retorno de investimentos de 
capital naquilo”, comentou, ain-
da, o presidente da Illuminante. 

*Estagiário sob a supervisão 
 de Odail Figueiredo 

Com um olho na inflação, o 
governo reduziu em mais 10%, 
ontem, as alíquotas do Imposto 
de Importação sobre 6.195 códi-
gos tarifários da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM). A 
medida abrange bens como fei-
jão, carne, massas, biscoitos, ar-
roz, materiais de construção, en-
tre outros. Esses itens já haviam 
tido um corte de 10% em novem-
bro do ano passado. Assim, mais 
de 87% dos códigos tarifários da 
NCM tiveram a alíquota reduzida 
para 0% ou em 20%. O novo corte 
vale até 31 de dezembro de 2023. 
O governo espera barateamento 
dos bens importados. 

O Secretário de Comércio Ex-
terior, Lucas Ferraz, disse que a 
medida aproxima o nível tarifário 
brasileiro dos países da Organi-
zação para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). 

Cai imposto de 
importação

US$ 559 BILHÕES
é a receita anual do Walmart, que ocupa o primeiro lugar no ranking da revista 
Fortune que aponta as maiores empresas dos Estados Unidos. Depois aparecem 

Amazon (US$ 386 bilhões) e Apple (US$ 274 bilhões)

Gosto de investir em coisas que têm 
resultado valioso. O valor das empresas 
é baseado em como elas fazem ótimos 
produtos. O valor da criptomoeda é 
apenas o que alguém decide que outra 
pessoa pagará por isso. Assim, não 
agrega valor à sociedade como outros 
investimentos”

Bill Gates, fundador da Microsoft, explicando 

por que não investe em moedas virtuais

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Adauto Cruz/CB/D.A Press
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CHINA

Biden promete 
defender Taiwan

Em entrevista ao lado do premiê do Japão, o presidente dos EUA destacou o “compromisso” em se envolver militarmente, 
em caso de invasão da ilha por tropas de Pequim. Governo de Xi Jinping reage e adverte que Washington “brinca com fogo” 

E
m visita a Tóquio, onde 
se reuniu com o primei-
ro-ministro do Japão, Fu-
mio Kishida, o presidente 

norte-americano, Joe Biden, si-
nalizou o abandono da chama-
da “ambiguidade estratégica” e 
admitiu que os Estados Unidos 
defenderão Taiwan em caso de 
invasão por parte da China. A 
reação de Pequim foi imedia-
ta. O governo chinês advertiu 
que os EUA “estão brincando 
com fogo”. “Nós assumimos 
um compromisso. Apoiamos 
a política de ‘Uma só China’. 
(...) Isso não significa que a 
China tenha a capacidade... 
Desculpe-me... A jurisdição pa-
ra invadir e usar a força para to-
mar Taiwan”, declarou Biden.

Durante a coletiva de Biden 
e de Kishida, um jornalista lem-
brou que os EUA não se envolve-
ram no conflito da Ucrânia por 
“motivos óbvios”. “Vocês estão 
dispostos a se envolver militar-
mente para defender Taiwan, ca-
so seja necessário?”, questionou 
o repórter ao líder norte-ameri-
cano. “Sim”, respondeu Biden. O 
jornalista insistiu: “Vocês estão 
(dispostos)?”. “É o compromisso 
que fizemos”, acrescentou.

Biden esclareceu que os Es-
tados Unidos concordam com o 
princípio de “Uma só China”. “A 
ideia de que (Taiwan) possa 
ser tomado pela força simples-
mente não é apropriada. Isso 
desarticularia toda a região e 
seria mais uma ação similar à 
da Ucrânia. Por isso, esse é um 
fardo ainda mais forte”, disse o 
titular da Casa Branca.

Horas depois, a Casa Branca 
recuou e insistiu que a política 
dos EUA sobre Taiwan “não mu-
dou”. “Como o presidente disse, 
nossa política não mudou. Ele 
reiterou nossa Política de ‘Uma 
só China’ e nosso compromisso 
com a paz e a estabilidade em 
todo o Estreito de Taiwan. Tam-
bém reiterou nosso compromis-
so com a Lei de Relações de Tai-
wan, para  fornecer a Taiwan os 
meios militares para se defender”, 
disse à emissora Fox News um as-
sessor de imprensa da Presidên-
cia dos Estados Unidos. 

Lloyd Austin, secretário da De-
fesa dos EUA, também reforçou 
que “a política de ‘Uma só China’ 

com relação a Taiwan não foi al-
terada. “Nossa política não mu-
dou”, disse Austin à imprensa, 
ao ser perguntado sobre o signi-
ficado dos comentários de Biden.

Citada pela agência de notícias 
estatal chinesa Xinhua, Zhu Fen-
glian — uma porta-voz do Escri-
tório de Assuntos de Taiwan do 
Conselho de Estado — advertiu 
Biden: “Os Estados Unidos estão 
‘usando a carta de Taiwan’ pa-
ra conter a China, e vão se quei-
mar”. Ela exortou Washington a 
abandonar declarações ou ações 
que violem princípios estabele-
cidos entre as duas nações. Para 
Taiwan, a China é uma província 
rebelde que deve ser anexada ao 
país, ainda que, se necessário, por 
meio da força militar.

Porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da China, 
Wang Wenbin, alertou que “nin-
guém deveria subestimar a firme 
determinação, a firme vontade e 
a capacidade do povo chinês de 
defender a soberania nacional e 
a integridade territorial”. 

Apoio

Representante do Escritório 
Econômico Cultural de Taipei em 
Brasília (Representação de Tai-
wan), o embaixador Tsung-Che 
Chang afirmou ao Correio que 
o apoio mundial a Taiwan tem 
aumentado desde 24 de feve-
reiro, quando a Rússia invadiu 
a Ucrânia. “Taiwan compartilha 
os mesmos valores dos Estados 
Unidos. A localização geográfica 
de Taiwan está na linha de fren-
te contra a proliferação do tota-
litarismo e é de valor estratégico, 
tanto para os EUA quanto para o 
mundo democrático”, lembrou.

De acordo com Chang, as re-
lações entre Washington e Taipei 
são regulamentadas pela Lei de 
Relações de Taiwan. “Depois de 
cortarem relações diplomáticas 
com Taiwan, os norte-america-
nos fizeram essa legislação pa-
ra regulamentar as relações bi-
laterais. Existe uma cláusula cla-
ra para proteger Taiwan contra 
uma  invasão da China, mas no 
texto não está claro sobre a inter-
venção militar direta de Washin-
gton. As pessoas sempre queriam 
saber da atitude do governo dos 
EUA, a chamada ‘ambiguidade 
estratética’. Agora, Biden rompeu 
essa ambiguidade”, comentou. 

 » RodRiGo  CRAvEiRo

O democrata Joe Biden (E) e o premiê japonês, Fumio Kishida, no Palácio Akasaka: “Pequim flerta com o perigo”

Saul Loeb/AFP

Duas perguntas para...

A alta comissária da Organi-
zação para Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), Michelle Bachelet, se re-
uniu com o chefe da diplomacia 
chinesa no início de uma visi-
ta de seis dias ao país, durante a 
qual viajará a Xinjiang (noroes-
te), onde Pequim é acusada de 
perseguir a minoria muçulma-
na uigur. Esta é a primeira vez 
em quase duas décadas que uma 
autoridade dos direitos huma-
nos da ONU visita o país asiático.

“Espero com interesse as tro-
cas que terei com várias pessoas 
diferentes durante minha visita. 
Tratarei de alguns temas muito 
importantes e delicados. Espero 
que isso nos ajude a criar con-
fiança”, declarou Bachelet, em 
reunião com o ministro das Re-
lações Exteriores da China, Wang 
Yi. Ontem, a ex-presidente chile-
na teve encontros virtuais com os 
chefes de quase 70 embaixadas 
na China, segundo fontes diplo-
máticas, as quais afirmaram que 
Bachelet deu garantias de seu 
acesso a centros de detenção e 
defensores das liberdades.

A China é acusada de prender 
um milhão de uigures e outros 
membros de minorias muçul-
manas em campos na região de 
Xinjiang, o que os que EUA quali-
ficam como “genocídio”. Pequim 
rejeita o termo, que considera a 
“mentira do século”, e alega que 
suas políticas permitiram com-
bater o extremismo e melhorar 
a vida da população na região. 

A esperança de investigação 
profunda sobre abusos dos di-
reitos humanos foi frustrada pe-
la preocupação de que o Partido 
Comunista usará a visita para 
acobertar supostas atrocidades. 

Bachelet 
visita Xinjiang

Fabrice Coffrini/AFP

Embaixador Tsung-Che Chang, representante do Escritório Econômico Cultural de Taipei em Brasília 
(Representação de Taiwan)

Por meio de videoconferência, 
o presidente da Ucrânia, Volo-
dymyr Zelensky, utilizou a aber-
tura do Fórum Econômico de 
Davos para cobrar a interrup-
ção de todo o comércio com a 
Rússia. Ele também defendeu “o 
máximo” de sanções a Moscou e 
pediu à comunidade internacio-
nal o envio de mais armamen-
tos a Kiev. O ambiente escolhi-
do por Zelensky foi estratégico: o 
evento na cidade suíça concen-
trou as elites econômicas e po-
líticas mundiais. Hoje, a inva-
são russa à Ucrânia completará 
três meses. “Acredito que ainda 
não existem tais sanções (máxi-
mas) contra a Rússia, e deveria 
haver”, afirmou Zelensky. “Não 
deveria haver nenhum tipo de 

Zelensky pede mais sanções e armas 

GuErrA nO LEsTE EurOPEu 

foram implementadas, e a Rússia 
mantém suas exportações. Pre-
cisamos de embargo sobre o pe-
tróleo e o gás da Rússia”, disse. 
“O discurso de Zelensly em Da-
vos foi à altura do desafio que se 
apresenta na Ucrânia.”

Segundo Haran, se a Rússia 
for bem-sucedida na Ucrânia, 
enviaria um sinal para que a Chi-
na possa atacar Taiwan. “A res-
posta da comunidade interna-
cional deve ser exercida de forma 
que Pequim não seja capaz de 
tomar Taiwan. Acredito que Tai-
wan esteja em melhor situação 
do que a Ucrânia, pois os taiwa-
neses possuem um tratado mili-
tar firmado com os EUA, o qual 
prevê uma intervenção ameri-
cana em caso de ataque chinês.”

A alta comissária da Onu foi 
convidada pelo governo chinês

Arquivo pessoalBiden afirmou que é um 
“compromisso” dos EuA atuar 
militarmente para defender 
Taiwan. Como o senhor avalia 
essa posição?

O Ministério das Relações Ex-
teriores Taiwan expressou sin-
ceras boas-vindas e gratidão ao 
presidente Biden e ao governo 
dos EUA por reafirmar seu sóli-
do compromisso com Taiwan. 
O desafio colocado pela China 
à segurança do Estreito de Tai-
wan despertou grande preocupa-
ção na comunidade internacio-
nal. O governo de Taiwan nun-
ca mudou a sua determinação 
de defender firmemente a liber-
dade, a democracia e a seguran-
ça da ilha. Ele continuará a me-
lhorar as suas capacidades de 

autodefesa e a apro-
fundar a cooperação 
com países com ideias 
semelhantes, como os 
Estados Unidos e o Ja-
pão, a fim de defender 
a segurança do Estrei-
to de Taiwan e a ordem 
internacional baseada em regras. 
Queremos promover a paz, a es-
tabilidade e a prosperidade na 
região do Indo-Pacífico.

A China avisou que os EuA estão 
brincando com fogo. De que 
modo o senhor interpreta  
essa ameaça?

A China e a Rússia têm a mes-
ma ideia, ou seja, expandir seu 
território. Ambos países são bons 
em criar desculpas para usar a 

força. Ao tomarmos co-
mo exemplo a guerra 
entre Ucrânia e Rússia, a 
Otan é uma organização 
defensiva. Enquanto os 
países vizinhos não usa-
rem a força primeiro, a 
Otan não começará facil-

mente a guerra. A China tem dado 
desculpas para invadir Taiwan. Se vo-
cê observar atentamente a sequên-
cia dos eventos, poderá ver que a 
China tem enviado aviões milita-
res e navios de guerra para Taiwan, 
nos últimos dois anos, como meio 
de intimidação. Isso forçou o pre-
sidente Biden a alertar a China. 
O Partido Comunista Chinês gos-
ta de usar a linguagem chinesa de 
brincar com fogo para intimidar o 
mundo democrático. (RC)

O embaixador crê que a defe-
sa da democracia e da liberdade 
de Taiwan depende, em primeiro 
lugar, do povo taiwanês. “A von-
tade e a coragem dos ucranianos 

de enfrentarem o totalitarismo 
inspirou o meu povo. De acordo 
com uma pesquisa, 70% dos tai-
waneses estão dispostos a se le-
vantarem para defender o país e 

a democracia. Esperamos que o 
Partido Comunista Chinês tam-
bém aprenda uma lição com os 
reveses da invasão da Ucrânia 
pela Rússia”, concluiu Chang. 

comércio com a Rússia”, acres-
centou o presidente. 

O Ocidente impôs sanções 
econômicas à Rússia. A minis-
tra ucraniana da Economia, Yu-
lia Svyrydenko,  disse “enten-
der” que a Europa “está tentan-
do calcular o custo para sua 
economia, mas reiterou que 
do outro lado está a Ucrânia. 
“Há uma guerra real”, ponde-
rou. Enquanto os Estados Uni-
dos e o Reino Unido renuncia-
ram à importação do petróleo, 
a União Europeia ainda não con-
seguiu alcançar um acordo sobre 
a questão, em razão da depen-
dência de alguns de seus mem-
bros do petróleo e gás russos.

Zelensky reforçou que 
“a Ucrânia precisa de todas as 

armas que pedimos, não apenas 
das que foram fornecidas”. De 
acordo com ele, se o país tives-
se recebido equipamento mi-
litar em fevereiro, “o resultado 
teria sido dezenas de milhares 
de vidas salvas”.

Professor de política compa-
rativa da Universidade Nacional 
de Kiev-Mohyla, Olexiy Haran 
explicou ao Correio que, apesar 
do fracasso em tomar a capital, a 
Rússia ampliará a pressão sobre 
o Donbass (leste) e o sul da Ucrâ-
nia. “A ideia de Moscou é tentar 
ocupar a maior porção do terri-
tório ucraniano quanto for pos-
sível, a fim de ditar sua posição à 
Ucrânia e aos parceiros interna-
cionais. Nós precisamos do re-
forço de sanções, pois nem todas 

Sergei Supinsky/AFP

Prisão perpétua para soldado russo
Um tribunal de Kiev condenou um soldado russo considerado 
culpado de crimes de guerra à prisão perpétua, no primeiro 
veredicto do tipo desde o início da invasão russa da Ucrânia. vadim 
Shishimarin (foto), de 21 anos, admitiu ter matado um civil de 62 
anos que empurrava sua bicicleta enquanto falava ao telefone. “o 
tribunal considerou (vadim) Shishimarin culpado e o sentenciou à 
prisão perpétua”, declarou o juiz Sergiy Agafonov. Em audiência na 
semana passada, Shishimarin declarou que lamentava o ocorrido 
e pediu “perdão” à viúva da vítima, justificando suas ações pelas 
“ordens” recebidas. Mas os promotores disseram que ele disparou 
entre três e quatro balas com a intenção de matar o civil. o tribunal 
também o considerou culpado de assassinato premeditado. “o 
assassinato foi cometido com intenção direta”, disse o juiz. o 
advogado de Shishimarin, viktor ovsyannikov, prometeu recorrer.
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O 
mundo deve se preparar para 
tempos tenebrosos. Pesquisa 
realizada com economistas e 
representantes dos maiores 

bancos e empresas do planeta aponta 
uma crise de longa duração, com re-
sultados pesados para a maior parte 
da população, sobretudo a mais po-
bre. Apresentado no Fórum Econô-
mico Mundial, em Davos, na Suíça, o 
levantamento prevê crescimento me-
nor da economia, inflação mais alta, 
salários menores e aumento na inse-
gurança alimentar. Por causa dos for-
tes reajustes nos preços dos alimentos 
e da energia elétrica, milhões de famí-
lias serão empurradas para a miséria, 
não terão o que comer.

“Estamos à beira de um ciclo vicio-
so que pode impactar as sociedades 
durante anos. A pandemia e a guerra 
na Ucrânia fragmentaram a economia 
global e criaram consequências de lon-
go alcance que correm o risco de acabar 
com os ganhos dos últimos 30 anos”, 
alertam os especialistas. Para eles, o 
quadro de “tempestade perfeita de vo-
latilidade e incertezas” piora as esco-
lhas de governos e de formuladores de 
políticas, com impacto direto no custo 
de vida, na sustentabilidade da dívida 
pública e nos investimentos. As conse-
quências humanas serão devastadoras.

A situação se agrava porque mui-
tos países não estão tendo a dimensão 
exata do perigo. Em vez de encarar as 
adversidades e buscar saídas menos 
custosas para a população, governan-
tes fogem das responsabilidades e dis-
seminam fake news, criando um mun-
do fictício com o único objetivo: man-
terem-se no poder. Por isso, o alerta: os 
eleitores não devem se deixar levar por 
falsas promessas, pois os resultados, 
mais à frente, serão de difícil reversão. 
O voto consciente é peça fundamental 
nesse processo, no qual não há espaço 
para salvadores da pátria.

A América Latina, puxada pelo Bra-
sil, deverá apresentar a maior inflação 
neste ano, agravando as desigualda-
des sociais, que já são enormes. A re-
gião, sabe-se, sempre pecou por esco-
lhas erradas ao priorizar o populismo. 

Cair novamente nas mesmas armadi-
lhas resultará em uma fatura altíssi-
ma. Felizmente, ainda é possível evitar 
o pior, mas a desaceleração da ativida-
de já está contratada. As famílias terão 
de abrir mão de coisas básicas para a 
sobrevivência. Até nas nações mais de-
senvolvidas, como os Estados Unidos, 
os tempos serão de apreensão.

O Brasil chega a este momento sem 
crescimento econômico há mais de 
uma década. Na média, desde 2011, 
o Produto Interno Bruto (PIB) avança 
0,3% ao ano. Ou seja, mesmo nos pe-
ríodos de maior prosperidade da hu-
manidade, o país não conseguiu tirar o 
proveito necessário para resolver pen-
dências históricas, como a pobreza ex-
trema. A classe média, que é a base de 
qualquer sociedade, também enfrenta 
um desemprego renitente e aumenta a 
sua dependência do governo. Isso pode 
ser medido pelo aumento do número 
de brasileiros que dependem do Siste-
ma Único de Saúde (SUS): são mais de 
165 milhões de pessoas.

Aqueles que vierem a governar o 
Brasil a partir de 2023 terão o trabalho 
hercúleo de tirar a economia do atolei-
ro e recolocá-la no caminho do cresci-
mento, ainda que as adversidades glo-
bais sejam muitas. E não será por meio 
de bravatas ou planos inconsistentes. 
O que o país precisa é de seriedade, de 
transparência, de compromisso com 
medidas abrangentes e não restritas 
aos grupos privilegiados de sempre. Er-
ros em série tendem a agravar a misé-
ria que tomou conta das cidades e, por 
tabela, incentiva a violência.

A história já mostrou que a solução 
para a reversão da pobreza e a redu-
ção da marginalidade é o crescimento 
econômico sustentado. É o aumento 
da produção e do consumo que ge-
ra mais emprego e renda. As pessoas 
precisam de dignidade, e isso não se 
resume a programas sociais. Sim, eles 
são fundamentais ante o cenário de-
solador que vivemos. Mas as pessoas 
querem trabalho para satisfazer suas 
necessidades básicas. Que as esco-
lhas do país sejam por um futuro me-
lhor, não pelo retrocesso.

Sinal de alerta
para o mundo

Nós, os barreirenses

IRLAM ROCHA LIMA

irlam.rochabsb@gmail.com

Certamente não existe ninguém 
mais bairrista do que o barreirense, ou 
seja quem nasceu em Barreiras — or-
gulhosamente chamada de “capital do 
Oeste baiano”. A cidade, com população 
em torno de 160 mil habitantes, celebra, 
depois de amanhã, 131 anos e o fato de 
possuir o terceiro maior IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) da Bahia.

Localizada numa região conheci-
da, atualmente, por sua potenciali-
dade no campo da agropecuária, em 
outros tempos, se destacou nas áreas 
da política e da música. São de Barrei-
ras Antônio Balbino, que governou a 
Bahia entre 1955 e 1959 e foi senador 
da República de 1963 a 1971, e Tarci-
lo Vieira de Melo, líder do governo de 
Juscelino Kubitschek e um dos maio-
res tribunos da história da Câmara 
dos Deputados. Isso é sempre ressal-
tado pelos conterrâneos.

Motivo de orgulho também para os 
barreirenses é o violonista e compo-
sitor Alcivando Luz, que, na primeira 

metade da década de 1960, pertenceu 
ao grupo de artistas baianos, do qual 
faziam parte Caetano Veloso, Gilber-
to Gil, Tom Zé e Gal Costa — respon-
sáveis, posteriormente, pela criação 
da Tropicália. Alcivando é co-autor de 
canções gravadas por João Gilberto. 
Atualmente, os aplausos são para Saulo 
Fernandes, outro barreirense que bri-
lha na cena musical brasileira.

Nasci em Barreiras, onde vivi até a 
adolescência. Ao contrário da Itabira, 
que Carlos Drummond de Andrade 
dizia ser para ele “apenas um retrato 
na parede”, mantenho Barreiras bem 
guardada na minha memória afetiva. 
São antigas lembranças, principalmen-
te de lugares como Cais do Porto, Pra-
ça Duque de Caxias, Rua Silva Jardim, 
Mercado Municipal, Igreja de São João, 
Cine Roma, Dragão Social, Rio de On-
das e o Ginásio Padre Vieira —, ponto 
de partida para minha formação esco-
lar, complementada em Brasília no Ele-
fante Branco e na UnB.

» Sr. Redator
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Fiocruz 

Ao comemoramos os 122 
anos da Fiocruz, nós, servido-
res públicos, trabalhadores ter-
ceirizados, bolsistas e estudan-
tes dessa instituição que tan-
to nos orgulha, reafirmamos 
o compromisso com a saúde 
da população brasileira, en-
tendendo saúde como um di-
reito inscrito na Constituição 
que abarca os condicionantes 
de uma vida saudável: traba-
lho, renda, moradia, seguran-
ça, educação, cultura, esporte, 
lazer e meio ambiente preser-
vado e equilibrado.

Ao lado da destruição das 
proteções da legislação tra-
balhista e da seguridade so-
cial, assistimos ao desmonte 
sem precedentes em setores 
estratégicos. Saúde, ciência, 
tecnologia, educação, traba-
lho, cultura e meio ambiente 
foram áreas dura e delibera-
damente atacadas.

O autoritarismo, o obs-
curantismo, a censura, a 
manipulação e as mentiras 
são um obstáculo à resolu-
ção dos nossos graves e ur-
gentes problemas. Em horas 
cruciais como essa que vive-
mos é fundamental garantir 
o funcionamento das insti-
tuições democráticas. 

O país precisa de paz, 
transparência e legalidade. 
A estabilidade política é fun-
damental para a resolução 
e o resgate da nossa imen-
sa dívida social. Queremos 
um país soberano, solidário, 
inclusivo e sustentável. Um 
país sem fome, miséria e vio-
lência. Um país de todas as 
brasileiras e brasileiros.

Repudiamos qualquer 
ameaça ou atitude contrária à 
Democracia e ao Estado de Di-
reito. Acreditamos na legitimi-
dade do jogo democrático e na 
lisura das eleições, garantida 
pela utilização das urnas ele-
trônicas, já amplamente testa-
das e consideradas um exem-
plo para o mundo.

A certeza de que vivemos 
um momento decisivo para 
o futuro do país e de que não 
podemos nos omitir nos leva 
a convocar todos a cerrar fi-
leiras em defesa da vida, da 
democracia, da ciência e da cidadania. Vamos construir 
juntos o país que desejamos e merecemos. 

 »  Comitê das Trabalhadoras, Trabalhadores e 
Estudantes da Fiocruz em Defesa da Democracia,
Rio de Janeiro

Conservadorismo

Confesso, nas minhas mais de 
oito décadas de vida, nunca  ter 
visto maior caradurismo e rea-
cionarismo do que propagan-
deia um certo partido político, 
que se denomina “o mais con-
servador do Brasil”, como se isso 
fosse meritório: ser racista, ho-
mofóbico e derespeitoso com os 
semelhantes. É capitaneada por 
ex-ministra retrógrada, que teve 
o privilégio de conversar com Je-
sus encarapitado nos galhos de 
uma goiabeira do seu quintal. 
O pior são os beócios seguido-
res que acreditam na balela e 
exultam. Para mim, são funda-
mentalistas bocós, sem o mí-
nimo respeito pelo próximo e 
ainda duvidando da inteligên-
cia alheia. Eu não defendo nem 
tenho empatia com nenhum 
dos políticos atuais, mamado-
res insaciáveis das tetas goverr-
namentais, sem nenhum laivo 
de  vergonha. Espero que o povo 
de maricas e a igreja (dúbia) não 
permaneçam abestados.

»  Renato Vivacqua, 
Asa Norte

Capitalismo

A mentalidade anticapita-
lista faz com que os empresá-
rios virem vilões. Viceja cer-
ta teoria da exploração ampa-
rada na luta de classes. A cada 
geração, esse raciocínio torto 
muda de nome: antes, era ri-
co contra pobre, depois, veio o 
branco contra os não brancos, 
agora, é homem contra mulher. 
Sempre existe um que explora 
o oprimido. Daí a teoria aus-
tríaca questiona: o empresário 
explora de fato? A pessoa esco-
lheu sair do campo, onde pode-
ria morrer de fome, pegou suas 
coisas de modo voluntário e foi 
trabalhar na cidade. Se não foi 
obrigada, como pode haver ex-
ploração? É uma bobagem, que 
precisa ser deixada de lado em 
favor do livre mercado. Qual é 
a principal forma de defender o 
livre mercado? Apoiando o Es-
tado mínimo. O Estado não po-
de ter privilégios. Hoje, ele tem 
o monopólio dos Correios. Tem 
o monopólio da exploração dos 

rios e do subsolo. No entanto, onde o governo tem mono-
pólio, o país quebra a cara. O Estado só deveria fazer aqui-
lo que entregaria com a eficiência da iniciativa privada.
 
»  Renato Mendes Prestes, 

Águas Claras

Apesar de ser o mais  

bem preparado para  

disputar a Presidência 

da República, João Doria 

foi derrotado pelos 

tucanos bolsonaristas.

Pedro Soares — Asa Sul

O PSDB virou uma  

vergonha nacional.  

Com a saída de Doria  

da disputa pelo Planalto,  

o partido se transformou  

em um saco de gatos, 

com Aécio puxando 

todos para o buraco.

Sônia Santos — Planaltina

Pesquisas: Lula tomou  

a dianteira no Nordeste  

e no Sudeste. Enquanto isso, 

Bolsonaro tomou no Sul! 

Vital Ramos de Vasconcelos 

Júnior — Jardim Botânico

Meme pronto: debate 

entre Ciro e Gomes 

termina em confusão!

Ricardo Santoro — Lago Sul
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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N
enhum dos integrantes da Assembleia 
Constituinte de 1988 percebeu, intuiu ou 
anteviu as mudanças que estavam ocor-
rendo dentro da União Soviética naquela 

época. O Exército Vermelho havia sido obrigado 
a fazer uma retirada meio vexaminosa do Afega-
nistão, mas ninguém neste canto de mundo per-
cebeu a extensão daquela derrota. Na verdade, o 
colosso comunista estava se esfarelando. Experi-
mentava um processo acelerado de desagregação. 
Um ano depois o Muro de Berlim caiu, tempos de-
pois a União Soviética deixou de existir. Saiu da 
vida e entrou para a história.

O movimento ocorrido no norte da Europa 
mudou a política internacional. A guerra fria 
perdeu o sentido, porque um dos contendores 
passou a se preocupar com problemas políticos 
internos. A corrupção envolveu o que restou do 
antigo império. Militares e traficantes de armas 
fizeram fortuna vendendo equipamentos béli-
cos extremamente avançados. Os países vizinhos 
avançaram sobre o butim e liquidaram o assun-
to rapidamente. Dentro da Rússia os capitalistas 
amigos do poder conseguiram dominar e manter 
as principais empresas, que eram estatais. São os 
agora chamados de oligarcas russos. Ocorreu um 
processo de privatização dirigida. 

O mundo mudou. A globalização que era um 
objetivo se tornou realidade. É difícil entender 
o processo histórico quando a pessoa é protago-
nista da história. A vitória de Barack Obama nos 
Estados Unidos, o primeiro presidente negro da 
nação norte-americana, abriu novas e melhores 
perspectivas para os movimentos liberais naque-
le país. Obama cumpriu dois mandatos corre-
tos, caminhou um pouco mais para a esquerda, 
dentro dos padrões aceitáveis naquela socieda-
de. Porém, agora, é possível perceber: a eleição 
de um negro resultou na aglutinação dos supre-
macistas brancos. A eleição de Donald Trump 
veio a seguir e suas consequências são percebi-
das no Brasil e no mundo ocidental. 

A superdireita, um tipo de fascismo renovado, 
muito agressivo, que não admite nenhum tipo de 
acordo ou negociação, é impositiva e trabalha no 
ataque todo o tempo. O objetivo é destruir o opo-
nente. As consequências sempre vêm depois e 
quando chegam ao presidente Bolsonaro, ele não 
hesita em recuar, tergiversar, criar factoides e atri-
buir responsabilidades a terceiros. Essa tendência 
de atacar o adversário e cultuar o líder é tão forte 
que bolsonaristas não se preocupam em promo-
ver eventuais acertos do governo. As áreas em que 
o atual governo tem o que mostrar estão soterradas 
pelas toneladas de material crítico aos adversários. 

O problema não é exclusivamente brasileiro. 
Mas, nas vésperas da eleição presidencial, os bra-
sileiros têm assistido à guisa de debate político
-eleitoral um desfilar de vaidades, acusações va-
zias, problemas delirantes, acordos feitos e desfei-
tos e nenhum projeto de política pública. O pre-
sidente Bolsonaro nunca falou sobre seu projeto 
de governo. Não disse antes, não vai dizer agora. 
Ele é candidato dele mesmo, dos filhos, das fake 
news. Foge de qualquer definição maior de pro-
jeto, planos ou simples indicações de caminho 
para áreas fundamentais como saúde, educação 
e infraestrutura. Ele se satisfaz com o bate-boca 

com os ministros do Supremo Tribunal Federal, 
que até, agora, só conseguiu irritar os integrantes 
desse círculo de acusações recíprocas.

A invasão da Ucrânia pela Rússia é um evento 
capaz de abalar as estruturas do comércio mun-
dial. E do modelo de negócio brasileiro. Há uma 
chance real de os produtores brasileiros aumenta-
rem a produção de milho, trigo, soja e carnes para 
fornecer a nações que não mais receberão produ-
tos dos países litigantes. A indústria brasileira tam-
bém poderá fornecer peças e know-how para as na-
ções em conflito. Além disso, os consumidores de 
petróleo já solicitaram ao Brasil que aumente sua 
produção. Enfim, há uma nova ordem internacio-
nal. As novas diretrizes não vão se estabelecer por 
geração espontânea. Os líderes deverão perceber 
o novo tempo e facilitar a transição.

A globalização sofreu um grave abalo. As linhas 
de produção e abastecimento foram interrompi-
das pela pandemia e pela guerra. Já não funcio-
nam de maneira confiável. O conceito de estoque 
zero com peças e equipamentos chegando em on-
das sucessivas originários de países da Ásia per-
deram eficiência. Os carregamentos estão atrasa-
dos. Os navios não conseguem fazer as entregas, 
os portos estão congestionados. Os empresários 
serão levados a produzir no local para vender seu 
equipamento completo com preço e prazo certos. 
Ou seja, alguma coisa parecida com substituição 
de importações vai retornar à pauta industrial. 
Contudo, no Brasil, os candidatos de esquerda, 
direita ou mesmo os da chamada terceira via não 
dão a menor atenção para os assuntos que preo-
cupam investidores em todo planeta.

 » ANDRÉ GUSTAVO STUMPF
Jornalista (andregustavo10@terra.com.br)

Olhos bem fechados

C
omo estamos cansados de saber, a história 
do capitalismo é repleta de crises. A últi-
ma crise global foi em 2008, talvez a única 
que mereça usar mesmo esse nome, pois 

pegou a globalização já bastante adiantada. De 
lá para cá, outras crises menores aconteceram. A 
pandemia gerou um crash nas Bolsas de Valores 
do mundo todo em 2020, como também não se 
via havia muito tempo, mas foi um choque exó-
geno, isto é, não teve nada a ver com algum pro-
blema inerente ao sistema financeiro. Desde en-
tão, o mercado financeiro global cresceu enor-
memente, com uma política de afrouxamento 
monetário chamada de quantitative easing (QE).

Para impedir uma depressão econômica com 
os lockdowns, os bancos centrais emitiram muita 
moeda e aumentaram as compras de ativos finan-
ceiros, sobretudo, títulos do Tesouro e hipotecários. 
Isso, atrelado a uma desorganização nas cadeias de 
produção, provocou uma grande pressão inflacio-
nária no mundo. Ou seja, a conta do afrouxamento 
monetário chegou agora pesada, e o Banco Central 
americano se viu obrigado a começar a aumentar o 
juro básico da economia e a promover o chamado 
tapering, que é a reversão do QE. Como resultado, 
o mercado de crédito começa a ser estrangulado.

Juros mais altos, crédito mais difícil. E, com fi-
nanciamento mais caro, as grandes empresas e os 
fundos de investimento sofrem, além, é claro, da 
própria condição fiscal dos países endividados evo-
luir para situações bem problemáticas como o ca-
lote. Ainda não se chegou a um ponto limite nes-
se processo creditício. Pode levar meses para que 
haja de fato um risco sistêmico. Mas não há dúvi-
da de que o fim do QE aumenta muito a probabi-
lidade de recessão e de crash das Bolsas em algum 

momento. Já está em andamento uma gradativa 
erosão dos ativos financeiros. De praticamente to-
dos, o que significa que toda a falsa riqueza criada 
pelo QE agora sofre uma destruição de valor.

O Brasil começou o seu aumento de juros antes 
do mundo todo. Já está no final desse movimento, 
enquanto outros apenas começam. Mas isso não 
quer dizer que o país já superou o risco sistêmico. 
Qualquer instabilidade maior no sistema financei-
ro global vai jogar o Brasil também no chão. Há o 
complicador da Guerra na Ucrânia. No entanto, o 
maior problema vem da China. A grande potência 
asiática foi a locomotiva do mundo nas duas últi-
mas décadas. Isso mudou. O dragão mandarim per-
deu o caminho do crescimento, e não foi por cau-
sa apenas da pandemia. A economia chinesa sofre 
uma grave desestruturação do seu setor imobiliá-
rio, responsável pela maior parte do crescimento.

A acentuada desaceleração da China também 
pode gerar uma recessão global ou mesmo uma 
ruptura nas Bolsas internacionais. Até aqui, o pro-
blema chinês vem sendo compensado pelo forte 
crescimento da economia americana desde o ano 
passado. Os EUA voltaram a ser a força propulsora 
do mundo. Pela primeira vez, em muitas décadas, 
a economia americana pode inclusive crescer mais 
que a chinesa em 2022. As exportações dos EUA 
caíram muito no primeiro trimestre, provocando 
uma queda momentânea do PIB, em grande medi-
da porque a China parou de importar como antes. 
Por sua vez, a China exportou bastante no mesmo 
trimestre porque os EUA estão comprando mui-
to, com uma economia doméstica a todo o vapor.

O Brasil não cresce há tempos. Desde a pior 
recessão da sua história entre 2014 e 2016, o 
país nunca mais se recuperou. O grande capital 

internacional até gostaria de investir na econo-
mia brasileira, mas a instabilidade política e o 
risco de rupturas democráticas aqui afugentam 
os investidores de longo prazo. Sim, a nossa de-
mocracia está muito frágil. Só vêm, então, pa-
ra o Brasil o investimento especulativo de curto 
prazo, aproveitando o carrego da nossa taxa real 
de juros, a maior do planeta. O iminente fim da 
alta no ciclo das commodities acrescenta mais 
uma variável muito preocupante para nós que 
somos altamente dependentes da China. Houve 
um tempo em que se pensou que os Brics substi-
tuíram os EUA na nova ordem internacional. Mas 
a verdade é que a China parou de crescer, a Rús-
sia retrocede duas décadas e o Brasil, que pode-
ria ser uma boa alternativa, simplesmente sofre 
autossabotagem, como também a Índia.

Quem vai quebrar primeiro? Isso ninguém sabe. 
Mesmo os EUA que estão muito bem agora, com o 
dólar fortalecido, e voltaram a sustentar pratica-
mente sozinhos o crescimento do mundo hoje, po-
dem derrapar feio pelo caminho, pois estão adian-
do um encontro marcado com um ajuste monetá-
rio mais incisivo, alimentando, assim, uma bola de 
neve financeira insustentável. O mesmo pode ser 
dito sobre a Europa e o Japão, precursor do QE, e 
ainda muito mais radical. Embora não possamos 
dizer quem vai quebrar primeiro, é possível afir-
mar que seja lá quem for, vai jogar o mundo todo 
num abismo terrível em comum. Não há nada na 
história da economia como a que estamos viven-
do agora. Um reset global (ou um novo Plaza Ac-
cord) pode não ser desejável, mas inevitável. São 
muitos os fios desencapados, e qualquer um de-
les pode detonar a bomba de destruição em mas-
sa das economias na era da globalização. 

 » MARCELO COUTINHO
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Quem vai quebrar primeiro?

A política de 

preços dos 

combustíveis

D
iante da explosão dos preços dos 
combustíveis, com impactos per-
versos sobre a inflação e o custo de 
vida da população, a pergunta que 

exige resposta urgente do governo Bolso-
naro é: Por que, sendo o Brasil um gran-
de produtor de petróleo, autossuficiente e 
com produção de grande parte dos deriva-
dos que consome internamente, não aban-
dona ou reduz o peso da política de Preço 
de Paridade de Importação (PPI)?

O PPI, adotado em outubro de 2016 por 
Michel Temer e mantido por Jair Bolsona-
ro, reajusta os preços internos dos combus-
tíveis com base na variação do petróleo no 
mercado internacional, flutuação do câm-
bio e custos de importação. Ou seja, o Brasil 
produz petróleo, com custos em real e com 
alta produtividade nos campos do pré-sal, 
mas o PPI faz com que o brasileiro, pague 
preços dolarizados na compra de derivados 
de petróleo, como gasolina, diesel e gás de 
cozinha, cujo botijão de 13 quilos já supera 
R$ 120 em várias regiões do país.

Economistas do Instituto de Estudos Es-
tratégicos de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep) e de outras institui-
ções de pesquisa são unânimes em apon-
tar alternativas ao PPI, que reflitam custos 
internos de produção e adequadas a paí-
ses grandes produtores e autossuficientes 
em petróleo, como o Brasil.

Mas, então, por que o governo não muda 
ou abandona o PPI? Simplesmente, porque 
Bolsonaro não quer e, ao reclamar dos rea-
justes promovidos pela gestão da Petrobras, 
finge não ter responsabilidade pelo pre-
ço dos combustíveis. A União é a acionista 
controladora da Petrobras e, se o presiden-
te da República quisesse, poderia mudar a 
política de preço. Mas prefere buscar bo-
des expiatórios, trocando presidente e con-
selheiros de administração da Petrobras e 
o ministro de Minas e Energia. O PPI não é 
lei — é decisão do Executivo.

Na Lei 9.478/97, conhecida como Lei do 
Petróleo, não há nenhuma referência à uti-
lização do PPI. Tentar defender a manuten-
ção do PPI como um instrumento obriga-
tório por lei é inventar uma vinculação que 
não está em nenhuma legislação brasileira 
da indústria de óleo e gás. A questão cen-
tral é que Bolsonaro não quer briga com o 
mercado, com os acionistas privados, que, 
com o atual modelo, têm a garantia de di-
videndos espetaculares. A Petrobras distri-
buiu dividendos recordes de R$ 101,4 bi-
lhões em 2021, 95% do lucro obtido e mui-
to abaixo dos investimentos realizados pela 
companhia. No primeiro trimestre de 2022 
foram mais R$ 48,5 bilhões em dividendos.

O foco da gestão da Petrobras, no atual 
governo, é geração de caixa, resultante 
da venda dos combustíveis a valores de 
PPI, altos lucros e dividendos para acio-
nistas, numa  política de transferência de 
riqueza dos mais pobres para os mais ri-
cos, um verdadeiro Robin Hood às aves-
sas. Mais de 45% são investidores estran-
geiros, com ações da Petrobras nas Bolsas 
de São Paulo e de Nova Iorque.

Na ponta mais frágil dessa equação está 
o trabalhador brasileiro que, há três anos, 
não tem reajuste real do salário mínimo, 
sendo vítima do processo de empobreci-
mento acelerado pela disparada da infla-
ção, dos juros e do desemprego, todos de 
dois dígitos. No governo Bolsonaro, entre 
janeiro de 2019 e 10 de maio de 2022 — 
quando entrou em vigor mais um reajuste 
do diesel, de 8,8% —, a gasolina, nas refi-
narias, subiu 155,8%, o diesel, 165,6%, e o 
GLP 119,1%, com impactos nefastos sobre a 
sociedade e os vários setores da economia. 

Além da adoção do PPI, a gestão da Pe-
trobras reduziu o fator de utilização das 
suas refinarias, não concluiu as obras pa-
radas no Comperj (RJ) e no trem dois da 
Refinaria Abreu e Lima (PE) e abriu espa-
ço para atuação de importadores, em de-
trimento da produção nacional. Esse pro-
cesso está em linha com a venda de ativos, 
a preço de liquidação, e criação de mono-
pólios privados no refino. 

O discurso oficial de que a privatização 
seria essencial para ampliar a concorrên-
cia no mercado interno foi contrariado 
logo após a venda, no final do ano passa-
do, da refinaria baiana Landulpho Alves 
(Rlam) e seus ativos logísticos associados, 
ao fundo árabe Mubadala. Depois de três 
meses da privatização da Rlam, rebatiza-
da de Refinaria de Mataripe, a Bahia se tor-
nou o estado brasileiro com o combustível 
mais caro do Brasil, de acordo com a Agên-
cia Nacional do Petróleo. 

A mesma refinaria, até hoje está sem 
fornecer óleo bunker a navios por meio do 
Terminal Madre de Deus, principal ponto 
de escoamento da produção, por priori-
zar a sua exportação. Enquanto Bolsona-
ro busca culpados, a realidade se impõe 
ao apontar na alta da inflação e no bai-
xo crescimento da economia marcas se-
veras da política de preços dos combustí-
veis mantida por ele.

 » DEYVID BACELAR
Coordenador-geral da Federação Única dos 

Petroleiros (FUP)
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Tomate modificado 

fica rico em vitamina D
Edição genética faz com que uma fruta tenha a quantidade de nutrientes equivalente à de dois ovos. Cientistas  

britânicos planejam usar a técnica em outros alimentos, como pimentas e batatas 

U
ma das frutas mais 
consumidas pelos bra-
sileiros, o tomate po-
de se tornar uma fon-

te poderosa de vitamina D. Por 
meio de edição genética, cien-
tistas do Reino Unido trans-
formaram um tomate simples 
em um fruto com níveis do 
nutriente equivalentes ao de 
dois ovos de tamanho médio. 
A técnica, ainda experimen-
tal, poderá ajudar a comba-
ter a carência do composto 
— um problema que acome-
te mais de 1 bilhão de pes-
soas no planeta — e enri-
quecer dietas baseadas em 
alimentos de origem vegetal.

“Os tomates enriquecidos (...) 
oferecem uma fonte vegetal mui-
to necessária da vitamina do Sol. 
Essa é uma ótima notícia para as 
pessoas que adotam uma dieta 
rica em vegetais, vegetariana ou 
vegana e para o número crescen-
te de pessoas em todo o mundo 
que sofrem com o problema de 
insuficiência de vitamina D”, en-
fatiza, em nota, Jie Li, pesquisa-
dora do John Innes Centre e líder 
do estudo, publicado na edição de 
ontem da revista Nature Plants.

Os autores do artigo explicam 
que as folhas dos tomates e os 
tomates verdes contêm, natural-
mente, a provitamina D3, um dos 
blocos de construção da vitamina 
D3. Porém, a quantidade é baixa, 
e essa provitamina, também cha-
mada de 7-desidrocolesterol (7-
DHC), vai se perdendo à medida 
que a fruta amadurece. A técnica 
de edição de genes CRISPR-Cas9 
foi usada justamente para fazer 
com que o 7-DHC também se 
acumulasse nas frutas maduras. 

Para isso, o grupo britânico 
analisou pesquisas anteriores 
que mostraram a via bioquímica 
do 7-DHC na fruta e descobriram 
que a enzima Sl7-DR2 é responsá-
vel por convertê-lo em moléculas 
diversas, incluindo a vitamina D. 
A técnica de edição genética des-
ligou essa enzima no tomate co-
mum para que o 7-DHC passas-
se a se acumular no fruto. E deu 

 John Innes Centre/Divulgação

certo: a tesoura genética aumen-
tou o nível da provitamina tan-
to nas folhas quanto na fruta, e o 
7-DHC se acumulou tanto na pol-
pa quanto na casca dos tomates.

Em uma segunda etapa, os 
cientistas testaram se o 7-DHC 
nas plantas editadas poderia ser 
convertido em vitamina D3 pela 
exposição à luz UVB, o raio emiti-
do pelo Sol que, em contato com 
a pele humana, faz naturalmen-
te esse processo. O experimento 
mostrou que uma hora de exposi-
ção em folhas e frutas fatiadas foi 
suficiente para aumentar a quan-
tidade do nutriente. 

Após o tratamento com luz 
UVB para transformar o 7-DHC 
em vitamina D, um tomate con-
tinha níveis do nutriente equi-
valentes ao de dois ovos médios 
e ao de 28g de atum — que são 

fontes dietéticas recomendadas 
de vitamina D. Segundo o grupo, 
em tomates maduros, a quanti-
dade do nutriente pode ser au-
mentada ainda mais durante a 
secagem ao Sol, quando ocorre-
ria uma exposição mais prolon-
gada aos raios UVB.

Também as folhas

Coautora do estudo, Cathie Mar-
tin chama a atenção para o fato de 
a técnica melhorar as propriedades 
nutricionais das folhas do tomate, 
que geralmente são consideradas 
resíduos. Há a possibilidade, por 
exemplo, de usá-las para a fabri-
cação de suplementos de vitamina 
D3 amigáveis aos veganos ou para 
a fortificação de alimentos.

“Não estamos apenas abor-
dando um enorme problema de 

saúde, mas também ajudando os 
produtores, porque as folhas de 
tomate que atualmente são des-
perdiçadas podem ser usadas pa-
ra fazer suplementos a partir 
das linhagens editadas por ge-
nes”, enfatiza Martin. Os suple-
mentos produzidos atualmente 
vêm da da lanolina, que é extraí-
da da lã de ovelha, o que restrin-
ge o uso por veganos.

Embora a vitamina D seja cria-
da pela exposição à luz solar, sua 
principal fonte são os alimentos, 
especialmente laticínios e car-
nes. O nutriente está relaciona-
do a processos importantes para 
o funcionamento do corpo, como 
a regulação de cálcio, que é essen-
cial para a mineralização dos os-
sos e dos dentes.

Estudos têm mostrado ligação 
entre a baixa taxa de vitamina 

D e uma maior vulnerabilidade 
a cânceres e demência, como o 
Alzheimer. “A pandemia de co-
vid-19 ajudou a destacar a ques-
tão da insuficiência de vitamina 
D e seu impacto em nossa fun-
ção imunológica e saúde geral”, 
enfatiza Jie Li.

Segundo a pesquisadora, um 
tomate fortificado com edição 
genética é suficiente para obter 
entre 20% e 30% da vitamina D 
diária de que os humanos pre-
cisam. Além disso, a técnica não 
interferiu no crescimento, no 
desenvolvimento ou no rendi-
mento das plantas. O sabor das 
frutas praticamente não foi al-
terado, garante Jie Le. E a expec-
tativa do grupo britânico é tur-
binar outros alimentos que têm 
a mesma via bioquímica, como 
berinjela, batata e pimenta.

John Innes Centre/Divulgação

A pandemia de 
covid-19 ajudou a 
destacar a questão 
da insuficiência de 
vitamina D e seu 
impacto em nossa 
função imunológica e 
saúde geral” 

Jie Li, pesquisadora do John Innes 

Centre e líder do estudo

O aumento de casos de varío-
la do macaco em países da Euro-
pa, nos Estados Unidos, na Aus-
trália e no Canadá — são ao me-
nos 200 pessoas infectadas desde 
o último dia 7 — “pode ser deti-
do nessas regiões não endêmicas 
da doença”, afirmou ontem a Or-
ganização Mundial da Saúde. A 
agência das Nações Unidas con-
vocou, na sexta-feira, uma reu-
nião de emergência para discu-
tir a disseminação do vírus e se-
gue tratando o fenômeno como 
um surto atípico.

“É a primeira vez que vemos 
casos em muitos países e, ao mes-
mo tempo, em pessoas que não 
viajaram para regiões endêmicas 
da África", disse Rosamund Lewis, 
que dirige a secretaria da OMS pa-
ra a varíola do macaco no progra-
ma de emergências da agência da 
ONU. Nigéria, Camarões, Repú-
blica Centro-Africana e República 
Democrática do Congo são paí-
ses em que há registros recorren-
tes da doença, cujo primeiro caso 
foi diagnosticado em 1970 em uma 
criança de 12 anos.

Segundo Lewis, ainda não se 
sabe se o vírus que tem infectado 
pessoas fora do continente afri-
cano sofreu mutações, mas que o 

Varíola do macaco pode ser controlada, diz OMS
SURTO ATÍPICO

Maria Van Kerkhove, diretora 
para o combate a zoonoses: 
"Podemos fazer isso nos países 
não endêmicos"

RICHARD JUILLIART

Tomates selvagens 
(esquerda) e os modificados 
geneticamente: uma fruta 
turbinada forneceria de 20% 
a 30% da vitamina  
D diária indicada
 

Isolamento

Na avaliação da especialista, es-
tamos em uma situação em que é 
possível “recorrer a ferramentas de 

saúde pública de detecção preco-
ce e isolamento supervisionado de 
casos”. Ela explica que a transmis-
são ocorre por "contato físico pró-
ximo: contato pele a pele", e que, 

na maioria dos casos identificados, 
as pessoas não desenvolveram ne-
nhuma forma grave da doença.

Na mesma linha, o Cen-
tro Europeu de Prevenção e 

Sem tratamento
Não há tratamento para 
a varíola do macaco, mas 
seus sintomas geralmente 
desaparecem dentro de 
duas a três semanas. O mais 
característico são as erupções 
cutâneas na face, nas palmas 
das mãos e nas solas dos 
pés. Os infectados também 
podem ser acometidos por 
febre, dores de cabeça e 
musculares, linfonodos 
inchados, calafrios e fadiga. 

grupo ao qual ele pertence, o or-
thopoxvírus, "tende a permane-
cer estável". A transmissão se dá 
principalmente a partir do contato 
com sangue, fluidos corporais, le-
sões na pele ou membranas muco-
sas de animais infectados.

 De humano para humano, o 
contágio é baixo, o que segundo a 
OMS, favorece as medidas de con-
tenção do vírus. "Queremos deter 
a transmissão de pessoa para pes-
soa. Podemos fazer isso nos paí-
ses não endêmicos (...) É uma si-
tuação que pode ser controlada", 
declarou Maria Van Kerkhove, di-
retora da agência para o combate 
às doenças emergentes e zoonoses.

Controle de Doenças (ECDC) 
enfatizou, ontem, que o ris-
co de contágio por varíola do 
macaco é "muito baixo" en-
tre a população em geral, di-
ferentemente do que pode 
acontecer entre pessoas com 
múltiplos parceiros sexuais. 
Isso porque “é considerada 
alta a probabilidade de o ví-
rus se espalhar mais por con-
tatos próximos, por exemplo, 
em atos sexuais ou entre pes-
soas que têm múltiplos par-
ceiros sexuais", explicou.

Ainda de acordo com o 
ECDC, crianças pequenas, 
mulheres grávidas e pessoas 
imunossuprimidas podem ser 
acometidos por formas mais 
graves desse tipo de varíola. A 
agência também alertou para 
o risco de ocorrência de trans-
missão do patógeno de huma-
no para animal. Nesse caso, 
"existe o risco de a doença se 
tornar endêmica na Europa".
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Os sinistros de trânsito são de-
correntes de diversos fatores: os 
relacionados ao sistema viário; ao 
meio ambiente; ao ambiente da 
via; aos veículos, aos condutores 
e aos pedestres; e às característi-
cas da regulamentação e à fiscali-
zação. No cenário brasileiro, den-
tre os principais problemas perti-
nentes ao trânsito, cabe destacar 
a ampliação da frota de motoci-
cletas e a alcoolemia.

Na perspectiva da prevenção 
dos sinistros de trânsito, é necessá-
rio que um repertório de ações se-
ja promovido, desde intervenções 
na via, campanhas educativas e de 

conscientização quanto aos riscos 
do trânsito, qualificação na for-
mação de condutores até o que se 
convencionou como esforço legal, 
destacando-se a implantação da 
Lei nº 11.705/2008 conhecida co-
mo Lei Seca.

Além de outras letras normati-
vas e respectiva fiscalização, o en-
rijecimento legal promovido pela 
Lei Seca, com “tolerância zero” ao 
álcool para os motoristas brasilei-
ros, tem contribuído na redução de 
sinistros de trânsito, uma vez que o 
flagrante de alcoolemia ao volante 
pode ter como consequência desde 
a aplicação de multa até o enqua-
dramento como crime. É impor-
tante salientar que mais de 90% dos 
sinistros de trânsito decorrem de 
fatores humanos, dentre os quais, 
o consumo de álcool, ratificando a 
relevância da lei supracitada.

A combinação álcool e dire-
ção afeta diretamente os níveis 
de consciência, gerando altera-
ções de comportamento, per-
da ou redução da noção de pe-
rigo; diminuição da capacidade 
de avaliação crítica; alterações 
da capacidade de julgamento; 
redução na capacidade de con-
trole dos impulsos e aumento da 
impetuosidade; além de outros 
prejuízos à condução veicular.

O álcool promove danos após 
a ocorrência do sinistro de trân-
sito em razão de dificultar ou im-
pedir a realização de um diagnós-
tico claro e objetivo da ocorrência 
e, até mesmo, o atendimento de 
vítimas, quando existentes. Mes-
mo pequenas concentrações de 
álcool no sangue são capazes de 
comprometer a habilidade de di-
rigir, e deve-se ter em mente que 

sua eliminação completa do or-
ganismo demanda tempo.

Embora socialmente tolerado, 
o consumo de substâncias etílicas 
pode acarretar em uma série de 
agravos à saúde, problemas psi-
cossociais e estimular outros tipos 
de violência além, naturalmente, 
das relacionadas ao trânsito. Mas, 
a despeito da fiscalização, de cam-
panhas de conscientização, há con-
dutores que insistem em beber e 
dirigir, desse modo, alterações que, 
em alguma medida relaxam o ri-
gor legal, podem colocar em risco 
tudo o que se avançou na redução 
dos sinistros de trânsito. Contudo, 
no que se refere à Lei Seca e ao STF, 
uma ressaca moral foi evitada, pre-
valeceu o bom senso.

* Doutora em transportes e mestra 
em ciências da saúde

Editor: José Carlos Vieira (Cidades) 
josecarlos.df@dabr.com.br e 

"UM PESADELO  

NAS NOSSAS VIDAS"
A família de duas das cinco crianças que foram atropeladas na via P2 Norte relatam a dor e a angústia um dia após o crime. 

Quatro das vítimas permanecem em estado grave em UTIs. Motorista está preso e passa hoje por audiência de custódia

M
edo e revolta tomaram 
conta dos moradores da 
QNP 5, no dia seguin-
te ao atropelamento de 

cinco crianças, de 4 a 11 anos, na 
via P2 Norte, na tarde de domingo, 
por um motorista bêbado. “Nin-
guém conseguiu dormir. Quería-
mos que fosse um sonho, mas se 
tornou um pesadelo nas nossas vi-
das”, desabafa Glória Rodrigues Pe-
reira, 51 anos, avó de Ester Isabelly 
Pereira, 10, e Ana Júlia Pereira, 6 — 
duas das vítimas. 

Este ano, a média mensal — de 
janeiro a abril — de condutores al-
coolizados flagrados ao volante é 
de 2.887 (totalizando 11.550 autua-
ções). O número é 51% maior do 
que as ocorrências de 2019 (1.904 
infrações, por mês), quando não 
havia pandemia. Os dados são do 
Departamento de Trânsito do Dis-
trito Federal (Detran-DF).

A família das cinco crianças pe-
de por justiça. “Engraçado que 
ele teve o raciocínio rápido 
de correr, de fugir. Se não 
fossem os motoqueiros, 
ele teria fugido. A cons-
ciência dele não estava 
tão ruim assim. Por que 
ele não parou? Por que não 
prestou socorro?”, protesta Gló-
ria Rodrigues.

Ao passar pelo local, de bicicle-
ta, uma testemunha do atropela-
mento conversou com o Correio, 
ontem. O corretor de imóveis Már-
cio Silva Alves, 50, contou como tu-
do aconteceu. “Eu estava do outro 
lado (da rua). Acho que ele vinha 
a uns 80km/h. Ele passou por ci-
ma de duas, e as outras três voa-
ram uns 30 metros, foi horroroso. 
Ele saiu em disparada, e a sorte foi 
que os motoqueiros agiram e de-
tiveram o motorista. Na hora, vo-
cê não pensa muita coisa, fica em 
choque e não consegue pegar o 
número da placa. O que podíamos 
fazer, fizemos: paramos o trânsito, 
aferimos a pressão, amenizamos os 
ânimos”, detalha.

Márcio ressalta que houve mui-
ta confusão, mas que a ação ime-
diata das pessoas que presencia-
ram o fato ajudou as vítimas. “Fi-
camos completamente desnortea-
dos. Entramos em pânico por não 
poder socorrer as crianças. Uma 
das mães chegou 20 minutos de-
pois do acontecido. A polícia apa-
receu 40 minutos depois”, lembra. 
“Uma das mais novas ficou tão ma-
chucada que estava convulsionan-
do. Não aguardamos pelo Samu 

(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), pegamos algumas ma-
deiras e alocamos ela para levar pa-
ra a ambulância, senão ela ia mor-
rer. Muita gente ficou abalada, cho-
rando, orando pela recuperação 
das meninas. É muito triste”, afir-
ma o corretor de imóveis.

A sensação da comunidade no 
P Norte é de impunidade. “Nesse 
setor aqui tem muita criança que 
passa, compra um açaí, vai para a 
escola e não tem sinalização, não 
tem cone, não tem policiamento. 
É um terror andar aqui, até para 
mim, que sou ciclista. É uma pena 
que não exista educação no trân-
sito. Um cara assim não tem cora-
ção. Ele estava totalmente embria-
gado, não falava coisa com coisa. 
Vai pagar fiança e vai embora”, cri-
tica Márcio.

Medo

O Correio esteve no local do 
atropelamento ontem. À tarde, o 
movimento era como em um dia 
qualquer da semana. Somente 

um quebra-molas — a 50 
metros da faixa onde o fa-
to aconteceu — continha 
a velocidade dos veícu-
los na via. A diarista Simo-

ne Maria de Jesus, 51, não 
sente qualquer segurança ao 

atravessar a rua. “As pessoas con-
fiam na sorte, não na faixa, que não 
é visível à noite. Sempre acontece 
algo aqui, é muito perigoso. Não 
confio em dar o sinal de vida e os 
carros pararem. É muito difícil”, re-
lata Simone.

A doméstica Luzia Ramos da 
Cruz, 44, não deixa os enteados 
atravessarem a rua desacompa-
nhados, só com um responsável. 
“Sempre é preocupante. Não dei-
xo eles andarem sozinhos. Se não 
estiverem comigo, não saem. Sen-
ti muita tristeza na vizinhança. A 
sensação é de pura revolta. Até para 
os adultos é perigoso andar aqui, a 
travessia é difícil por conta do me-
do, pois os carros não param na 
faixa apagada e as crianças correm 
para conseguir chegar ao outro la-
do”, descreve Luzia.

Relembre o caso

Francisco Manoel da Silva, 53, 
atropelou as cinco crianças en-
quanto atravessavam a faixa de 
pedestres. Policiais militares tive-
ram que conter a população, que 
pretendia linchar o motorista. Em 
exame no Instituto Médico Legal 
(IML), foi constatado a embriaguez 
do condutor, que afirmou à polícia 

 » ARTHUR DE SOUZA
 » PAULO MARTINS*

A doméstica Luzia Ramos, 44, só deixa os enteados saírem de de casa na companhia de um adulto

Paulo Martins/CB

ter consumido uma dose de uís-
que. Ele estava sem a carteira de 
habilitação.

Ao Correio, o delegado da 15ª 
Delegacia de Polícia (Ceilândai 
Norte), Fernando Crisci, informou 
que Francisco está preso no De-
partamento de Polícia Especiali-
zada (DPE) da Polícia Civil (PCDF), 

aguardando audiência de custódia, 
que será realizada hoje. Quatro ví-
timas estão internadas em unida-
des de terapia intensiva (UTI) em 
estado grave no Hospital de Ba-
se. Maria Eduarda da Silva Moura, 
10, recebeu alta hospitalar na tar-
de de ontem.

O Correio entrou em contato 

com a defesa de Francisco da Silva. 
O advogado informou que ainda 
não consta oficialmente nos autos 
do processo e que vai se pronun-
ciar de forma oficial sobre o caso.

Em o Detran, o órgão de trânsi-
to do DF destaca que sua atuação — 
em relação à Lei Seca — se pauta por 
ações educativas e de fiscalização. 

“O mais importante é que o cidadão 
se conscientize dos riscos que a mis-
tura entre bebida e direção geram 
para a segurança dele mesmo e dos 
demais usuários da via”, ressaltou o 
departamento, no texto.

*  Estagiário sob a supervisão de 
Guilherme Marinho

ARTIGO  » ADRIANA MODESTO DE SOUSA*

Nenhuma 
dose é segura

Memória

21 de maio de 2022
»  Renan Pires de Araújo, 33, foi 

atingido por Jessivan Leal Araújo, 
30, na DF-489, no sentido Gama, 
próximo ao condomínio Fênix. 
O motociclista foi atropelado, 
arrastado e morto pelo motorista, 
que estava bêbado, durante a 
madrugada. Jessivan conduzia o 
carro em alta velocidade.

17 de abril de 2022
»  No domingo de Páscoa, o casal de 

ciclistas Hilberto Oliveira da Silva, 
47, e Vera Lúcia da Cruz Sampaio, 
43, morreu e outra pessoa ficou 
gravemente ferida após serem 
atingidos por um veículo em Santa 
Maria. De acordo com informações 
da Polícia Militar, a motorista, 
de 36 anos, envolvida no 
atropelamento, dirigia sob efeito 
do álcool. Ela foi submetida ao 
teste, que constatou a alcoolemia 
de 0,62 miligramas de álcool por 
litro de ar expelido (mg/L).
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EIXO CAPITAL

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Acordo pode definir chapa
Um acordo fechado ontem no 

gabinete do senador José 
Antônio Reguffe (UB-DF) 
sinalizou uma possível chapa 
para as próximas eleições. União 
Brasil, Podemos, Cidadania, PSC 
e Novo firmaram o compromisso 
de caminharem juntos nas 
eleições deste ano. Para que esse 
alinhamento ocorra, a chapa 
deve ser com Reguffe na cabeça 
da chapa, concorrendo ao 
Palácio do Buriti; a deputada 
Paula Belmonte (Cidadania-DF), 
concorrendo como vice; e o 
advogado Paulo Roque (Novo) na disputa ao Senado. Mas nada está fechado. Reguffe tem 
conversado também com o PSB e gostaria de ter um nome do partido na chapa, para dar um 
viés mais a centro-esquerda. Em nota, os partidos que se uniram ontem ressaltaram que o 
acordo eleitoral está baseado “em princípios e valores éticos, sempre buscando o melhor 
para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal”.

Dois passos para trás
O senador Izalci Lucas (PSDB) teve duas 

notícias ruins ontem para seu projeto de 
candidatura ao GDF. João Doria, sua aposta e 
aliado do PSDB, saiu do jogo eleitoral e 
houve um avanço na casinha das 
negociações em torno de uma chapa 
liderada por Reguffe, com partidos de direita.

Com Tebet na terceira 
via, Bolsonaro pode 
exigir candidatura ao 
GDF com a sua cara

Depois que João Doria jogou a toalha na 
disputa presidencial, muita gente passou a 
apostar e analisar as consequências nos 
estados. No DF, com o fortalecimento da 
candidatura da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) à Presidência da República, o 
governador Ibaneis Rocha (MDB) não 
poderá fazer campanha aberta pela 
reeleição do presidente Jair Bolsonaro, 
como se aventou, embora sua base seja 
quase toda bolsonarista. Surge aí uma 
possibilidade de candidatura ao governo 
da base de Bolsonaro.

Empoderadas
No meio político, fala-se numa chapa 

totalmente feminina no DF com partidos 
da base bolsonarista. Teria Flávia Arruda 
(PL) ao governo, Celina Leão (PP) de vice 
e Damares Alves (Republicanos), ao 
Senado. No trio, a única que torce a favor 
dessa frente é Damares.

SÓ 
PAPOS

“Comunico 
que estou abrindo 
mão do cinturão 

dos pesos médios do UFC. 
Boa tarde a todos”

Presidente Jair Bolsonaro, 
em tom de ironia, após a retirada da pré-

candidatura de João Doria

“Saio 
da disputa à 

presidência com o coração 
ferido, mas com a alma leve. 

Seguirei como observador 
sereno do meu País”

Ex-governador de São Paulo 
João Doria (PSDB)

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

CB.PODER /

"Nós resgatamos a esperança"

Vice-governador destaca o DNA das gestões de Roriz e de Arruda no governo de Ibaneis Rocha, que soube 
unir um projeto em torno da retomada do crescimento do Distrito Federal, sem se esquecer da área social 

O 
programa CB.Poder, 
uma parceria do Cor-

reio Braziliense com 
a TV Brasília, recebeu, 

ontem, o vice-governador do 
Distrito Federal, Paco Britto 
(Avante). Em entrevista à jor-
nalista Ana Maria Campos, Pa-
co respondeu a questões sobre 
as eleições de outubro e ava-
liou a gestão do governador 
Ibaneis Rocha. Segundo o vi-
ce, o destaque da atuação po-
lítica do governador é a união 
que ele conseguiu entre o tra-
balho de dois ex-governado-
res, Joaquim Roriz e José Ro-
berto Arruda. Para Paco Britto, 
o primeiro representa mudan-
ças e obras, e o segundo, o so-
cial. “Nós conseguimos juntar 
isso, resgatar essas duas espe-
ranças”, afirma.

Na avaliação de Paco, o gover-
no do Distrito Federal conseguiu 
unir valores que são imprescin-
díveis à população. Ele acredita 
que Ibaneis Rocha foi capaz de 
juntar a essência do governo Ar-
ruda, sem esquecer da outra es-
sência que são as pessoas, do go-
verno Roriz. Na entrevista, Paco 
ressaltou que seu projeto é per-
manecer como vice-governador. 

Apesar de afirmar diversas vezes 
o quanto considera legítimo que 
outros políticos tentem ocupar 
sua posição, Paco também diz 

que não tem um plano B. “Meu 
plano A é ser vice-governador na 
chapa Ibaneis Rocha, e o plano 
B é fazer com que o plano A dê 

certo”, destacou.
Paco afirma que se dá 

bem com todos os postulan-
tes ao cargo de vice. Todo esse 

movimento de pré-candidatu-
ra, na visão dele, é momentâneo 
e, por esse motivo, ele conversa 
com todos de forma tranquila. 
“Onde estou agora, na vice-go-
vernadoria, isso passa, mas nós 
somos daqui (do DF), convive-
mos aqui, então nós estamos 
sempre juntos”, ressalta sobre a 
relação que tem com seus con-
correntes ao cargo.

Com a retirada da pré-can-
didatura de João Dória (PSDB) 
à Presidência da República, 
especialistas apontam que o 
nome que virá será o da se-
nadora Simone Tebet (MDB). 
A partir dessa percepção, Paco 
explica que mesmo que Iba-
neis Rocha (MDB) não deixe 
de apoiar sua escolha eme-
debista, também não é possí-
vel que ele ignore o que está 
ocorrendo em outros palan-
ques, principalmente de Bol-
sonaro. “Inclusive podemos 
ter o palanque do próprio 
Avante. O ex-deputado federal 
André Janones está com 3% de 
intenção dos votos”, informa.

A mistura de candidaturas 
é uma realidade, na visão de-
le. E, por isso, ele não irá “fu-
gir” de uma orientação par-
tidária. “Como o governador 
Ibaneis Rocha também não 

irá fugir de uma orientação ou 
de uma convocação do presi-
dente Bolsonaro por meio dos 
partidos que nos apoiam”, diz.

O vice-governador diz ser 
adepto do ditado popular: “Em 
time que está ganhando, não 
se mexe”, e usa este argumen-
to para afirmar que o governo 
atual do DF conseguiu vencer, 
e segue vencendo, a pandemia. 
“Tivemos uma pandemia du-
rante dois anos e agora uma 
guerra que reflete na economia 
do Brasil e em Brasília. Mas a 
guerra da pandemia também 
não acabou”, pondera.

Para além da pandemia, Pa-
co comenta sobre as obras fei-
tas na gestão de Ibaneis Ro-
cha, que estão iniciadas ou 
que serão concluídas no pró-
prio governo. Paco destacou o 
viaduto do Recanto das Emas 
e o dede Taguatinga. “Temos 
muitos viadutos inaugurados, 
obras que estão realmente 
sendo feitas. Nós mostramos 
a que viemos nesses dois úl-
timos anos. No finalzinho do 
ano passado e neste ano, esta-
mos fazendo as entregas pro-
metidas. Apesar de no plano 
de governo não ter promessas, 
estamos cumprindo compro-
missos”, acrescentou.

Paco Britto avalia o bom resultado do governo Ibaneis: “Em time que está ganhando, não se mexe”

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 » ANA LUISA ARAUJO
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Largada para a política
Depois de participar das inserções do PSD, ao lado da estátua do 

bisavô Juscelino Kubitscheck, André Octávio Kubitschek estreou no fim 
de semana em um evento de apoiadores políticos. O filho caçula do 
empresário Paulo Octávio e de Anna Christina Kubitschek se prepara 
para disputar a eleição. Ele participou de um café da manhã para mais 
de uma centena de tradicionais apoiadoras do pai, no Kubitschek Plaza 
Hotel. PO perguntou aos presentes se o André deveria ser pre-
candidato a distrital ou federal, e a plateia ficou dividida.

Festa da OAB/DF
A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) completa 

62 anos, com uma comemoração no Cine Brasília, nesta quarta-feira. A programação conta 
com concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro e com a presença 
de autoridades e integrantes das diretorias de gestões passadas.

Audiência pública vai 
debater projeto que cria 
advocacia dativa

Por iniciativa do 
deputado distrital 
Fábio Félix (PSol), será 
realizada hoje na 
Câmara Legislativa 
uma audiência pública 
para debater projeto 
que cria a figura do 
defensor dativo, um 
advogado que atuará 
na defesa de réus que não têm condições de 
pagar uma defesa. Os custos com os advogados 
são arcados com recursos públicos. O projeto foi 
encaminhado pelo governador Ibaneis Rocha 
(MDB) por sugestão do presidente da OAB-DF, 
Délio Lins e Silva Júnior. A solenidade de envio 
da proposta virou uma festa da advocacia. Fábio 
Félix diz que recebeu várias reclamações de 
defensores públicos. “Temos uma preocupação 
grande com o enfraquecimento da Defensoria 
Pública. Em alguns estados, isto tem sido 
utilizado pra enfraquecer a Defensoria Pública. E 
mais a nomeação de dativos enfraquece um 
senso mais geral de justiça. Defensores em todo 
o processo do início ao fim. Dativos atuam e 
ganham por ato processual”, diz o distrital.

Aniversário na Catedral
Pré-candidata a 

deputada federal pelo 
PL, a ex-secretária de 
Justiça do DF Marcela 
Passamani 
comemora o 
aniversário no 
próximo sábado com 
uma missa de ação 
de graças na Catedral 
Metropolitana de Brasília.

Advogado lança romance 
sobre eleições fictícias

O advogado Max 
Telesca lança, na 
próxima semana, o 
livro "2047: A 
revolução dos 
dementes". Uma 
paródia da campanha 
deste ano. Na ficção, o 
jornalista Alex Tedesco 
coordena a 
candidatura de Cairo Góes à Presidência da 
República contra Lair Montanaro, em tempos 
de pandemia com a doença rened-47, a luta 
pela vacina e a eleição presidencial próxima 
disputada pelos candidatos: Lucas, Lair 
Montanaro, Servius Mórus e Cairo Góes. O 
lançamento do livro será em 31 de maio, a 
partir de 19h, no restaurante Fuego, na Asa Sul.
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Crônica da Cidade

Conversa
no Uber

Em princípio, não tenho simpatia 
pelo Uber ou por qualquer modelo de 
negócio sem regulação ou controle. 
Não tenho dúvidas de que a desregu-
lação leva a um estado de barbárie. É 
muito estranho, você pede o serviço e 
chega um carro sem qualquer identifi-
cação. Todos os meus amigos utilizam 
transporte por aplicativo, mas conti-
nuo com as minhas reservas.

No entanto, precisei usar os serviços 
do Uber e fui atendido por uma moça de 
sotaque nordestino. Eu gosto de conver-
sar com motoristas, pois eles sempre tra-
zem informações, observações ou histó-
rias interessantes.

Para puxar conversa, perguntei à mo-
ça se ela gostava do ofício, e ela comen-
tou: "trabalhava com RH, mas, com a 
crise econômica, perdi o emprego, pe-
guei o carro, inscrevi no Uber e come-
cei a trabalhar. Tem muita gente desem-
pregada. É o que está salvando a gente".

Você gosta de trabalhar de motorista?
Gosto muito, sempre gostei muito 

de dirigir, não tenho preguiça. Trans-
formei a habilidade em profissão. 

Gosto tanto que, alguma vezes, tra-
balho à noite.

Mas não é um pouco perigoso trabalhar 
à noite?

Muito!

E vocês têm algum aplicativo para 
garantir a segurança?

Temos.

Qual deles?
É Deus! Mas temos um sistema de 

comunicação, e o GPS ajuda na lo-
calização.

Já viveu alguma situação de 
insegurança?

Claro, várias. Em uma delas, uma 
moça pediu uma corrida para a Cei-
lândia. Mas, quando chegou próximo 
à cidade, ela me comunicou: 'Moça, 
eu disse que era para a Ceilândia por-
que fiquei com medo de que você re-
cusasse a corrida se eu dissesse que 
o destino era Sol Nascente'. Pergun-
tei qual era o endereço, e ela respon-
deu que não saberia dizer, seria pre-
ciso me guiar até chegar ao destino.

E conseguiu chegar lá?
Rodei por muitas vielas e becos tor-

tuosos. Até que cheguei a um lugar es-
tranho. A sensação era a de estar em 
uma favela do Rio de Janeiro. As pes-
soas andavam armadas pelas ruas, em 

frente a casas onde rolavam funk. Nun-
ca pensei que pudesse existir algo assim 
dentro de Brasília.

E como é que saiu de lá?
Liguei para os colegas e um motorista 

que conhecia a região foi lá me ajudar a 
sair. Ele disse: 'Essa área é muito perigo-
sa. Nunca mais aceite uma corrida para 
cá. Você teve sorte de não ter aconteci-
do nada com você'. Felizmente, saímos 
sem nenhum problema e eu voltei em 
paz para casa.

Cheguei a meu destino e desejei boa 
sorte àquela trabalhadora. Só Deus mes-
mo para protegê-la. "Que Deus te prote-
ja!". E ela respondeu: "Amém!"

CRIME /

Guerra na capital

Polícia Civil cumpre 59 mandados de prisão envolvidos em conflitos de 
gangues no Paranoá e no Itapoã. Brigas teriam causado a morte de 22 pessoas em 2021

U
m novo capítulo da guer-
ra de gangues no Distrito 
Federal aconteceu na ma-
drugada de ontem, quan-

do foi realizada a Operação Finis. 
A ação cumpriu 59 mandados de 
prisão e 37 de busca e apreen-
são de membros de grupos rivais 
atuantes no Itapoã e no Paranoá, 
denominadas Fábrica de Luto/Co-
mando Bala Voa (FBL/CBV) e Vin-
te e Nove (V9T2). Esses conflitos, 
apenas em 2021, teriam deixado, 
ao menos, 22 mortos e 68 feridos 
nas regiões.

O delegado-chefe da 6ª Dele-
gacia de Polícia (Paranoá), Ricar-
do Viana, informou que as inves-
tigações mostraram que os indiví-
duos que compunham os grupos 
tinham passagens por vários cri-
mes, como tráfico de drogas, re-
ceptação e homicídio, sendo to-
dos os classificados como de alta 
periculosidade.

A investigação durou cerca 
de um ano e meio e apurou cin-
co anos de atuação dos grupos 
na região. “No momento, nós en-
cerramos parte da operação com 
26 mandados de prisão cumpri-
dos. Doze pessoas são considera-
das foragidas, mas eu digo que as 
equipes estão na rua, e nós temos 
mais 22 mandados a serem cum-
pridos no sistema prisional”, de-
talha o delegado Viana. Dos man-
dados cumpridos, cinco foram de 
prisão em flagrante.

Origem da investigação

O delegado Paulo Henrique 
Feitosa, também da 6ªDP, res-
salta que as investigações co-
meçaram após a identificação 
de diversos homicídios inter-
ligados na região. “Por volta de 
2018, começamos a ver que di-
versos crimes de homicídios 
ocorridos em nossa região — 
Paranoá e Itapoã — tinham rela-
ção com duas gangues bastante 

atuantes no local”, conta.
A gangue Fábrica de Luto/Co-

mando Bala Voa (FBL/CBV) age 
principalmente nas quadras 6, 8, 
10 e 12 do Paranoá. A Vinte e No-
ve (V9T2) tem como territórios a 
Quadra 29 e no Itapoã 2. De acor-
do com o delegado Marcelo Viana, 
a intenção dos grupos era lotear a 
região, estabelecendo áreas para 
prática de crimes como roubo, ho-
micídio, tráfico de drogas e recep-
tação, sem uma motivação especí-
fica além da dominação territorial.

Mortes e saidões

Outro ponto de interesse pa-
ra a investigação foi a incidência 
de homicídios ocorridos em saí-
das temporárias de presos no DF. 
“Nós identificamos que durante 
os saidões houve, ao menos, um 
homicídio tentado. Os indivíduos 
que estavam no presídio executa-
vam rivais a mando de outros que 
também estavam presos”, afirma. 
Por esta razão, alguns criminosos 
que estão presos também foram 
alvos dos mandados de apreensão.

Um dos casos de execuções 
feitas por membros beneficiados 

pela saída temporária aconteceu 
em junho do ano passado, no fe-
riado de Corpus Christi, quando 
dois detentos foram presos pela 
Polícia Militar do Distrito Fede-
ral (PMDF) por assassinar um ho-
mem na Quadra 32 do Paranoá. 
Os criminosos, identificados co-
mo Fernando Fagner e Vinícius, 
se disfarçaram de garis para pra-
ticar o homicídio.

Eles invadiram a residência da 
vítima, identificada como Ronielly, 
23 anos, e o mataram a tiros. De-
pois, roubaram um veículo Re-
nault Duster branco para fugir. Mi-
litares do 20º Batalhão Policial mo-
nitoravam o local e viram o carro 
deixar o Conjunto D em alta velo-
cidade. Os criminosos foram cap-
turados na DF-001, próximos a um 
pinheiral, após capotar o veículo.

Ódio desde cedo

O delegado Paulo Henrique 
Feitosa alerta para a grande parti-
cipação de crianças e adolescen-
tes em grupos criminosos. “Há di-
versos jovens que atuam nessas 
gangues. Inclusive, alguns inicia-
ram quando eram menores, já são 

maiores de idade, e foram presos 
hoje. Geralmente esses adoles-
centes estudam no mesmo lu-
gar, frequentam os mesmo luga-
res, mas, por conta da territoria-
lidade traçada por essas gangues, 
eles se odeiam desde tenra idade 
e não sabem o porquê desse ódio. 
Simplesmente, porque uma pes-
soa mora em outro local, eles são 
obrigados a odiar. E esse ódio des-
de a adolescência se perpetua até 
a fase adulta, o que culmina em 
crimes hediondos, como os que 
estamos apurando”, explica.

O cenário de gangues e de dis-
puta entre bandidos é algo bem 
comum no DF. De acordo com 
o especialista em segurança pú-
blica Leonardo Sant’anna, o sur-
gimento desses grupos atrela-
dos à criminalidade, está ligado 
a necessidade de continuar man-
tendo seus pontos de comercia-
lização de drogas, bem como da 
locação de armas e a venda de 
substâncias tóxicas e entorpe-
centes, ou seja, a briga por terri-
tórios é fator preponderante pa-
ra os conflitos. “É muito compli-
cado dizer que é só para domínio 
de território, apenas para provo-
car ou provar quem é o melhor. 
Tudo isso carrega um histórico 
bem mais antigo”, destaca.

A presença de menores de 
idade, frequente nessas organi-
zações, requer um olhar aten-
to. Segundo o especialista, mui-
tas questões estão imersas nessa 
realidade, como: desassociação 
familiar, efetividade do sistema 
educacional, e aqueles que são 
atraídos para esse contexto pelo 
dinheiro, uma vez que alguns são 
responsáveis pelos custos den-
tro de casa. Na visão de Leonar-
do, outro motivo que corrobora 
nesse vínculo é a pena de prisão 
que, para menores, é relativa-
mente pequena. Isso, para mui-
tos, é um pretexto para entrar na 
vida do crime.

*Estagiários sob a supervisão de 
Guilherme Marinho

Os delegados Ricardo Viana e Paulo Henrique Feitosa, da 6ªDP

 Ed Alves/CB

 » CARLOS SILVA* 
 » EDUARDO FERNANDES*

Obituário

 » Campo da Esperança

Benedicto Miranda, 84 anos
Diógenes Viana, 57 anos
Francisca Trajano da Silva, 78 anos
João Cordovil Ferreira, 78 anos
Maria Benedita X. Porto, 74 anos
Maria Figueiredo Meneses, 92 anos
Maria Said O. Jabour, 86 anos
Maristela Ribeiro Gonçalves,  
61 anos
Vicentina Ioles Garzi, 80 anos
Yolanda de Pontes Silva Koury, 
90 anos

 » Taguatinga

Antônio Veloso da Costa, 82 anos
Edmar Quaresma da Silva, 46 anos
Edson Jair Monção do 
Nascimento, 47 anos
Edson Pereira Alves, 44 anos
Lili Mendes Rodrigues Pereira, 
77 anos
Marcos Henrique Carvalho de 
Sousa, 50 anos
Renato Matias da Gama, 78 anos

Sueny de Lima E Silva, 51 anos

 » Gama

Derek Silva Martins,  
menos de 1 ano
Domingos Alves da Silva, 52 anos
Edemir Ferreira, 86 anos
Leydiane Evelin da Silva Pereira, 
33 anos

 » Brazlândia

Eduardo Pereira Neves, 50 anos
Jesulina Maria da Silva, 88 anos

 » Sobradinho

Aldo Luís Factum Santos, 42 anos

 » Jardim Metropolitano

Antônio José da Silva, 77 anos
José Maria Chaves Pinheiro 
Lopes, 70 anos (cremação)
Maria Adélia Carvalho de 
Souza, 101 anos (cremação)
Cleusa Maria Paim de Aguiar, 
72 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 23 de maio de 2022

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

Concorrência Pública Eletrônica com Proposta
de Aquisição de Imóvel SPU nº 76/2022

1. A União, por intermédio do Ministério da Economia, via Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, torna público que
às 10 horas (horário de Brasília/DF), do dia 28 de junho de 2022, no endereço
eletrônico https://imoveis.economia.gov.br, será realizada sessão pública
eletrônica para venda de imóvel, sendo permitido o envio de propostas
até às 09h59, do mesmo dia, sendo este o prazo final para apresentação da
documentação e das respectivas propostas para alienação do domínio pleno
do imóvel da União a seguir discriminado, nas condições em que se encontram. A
licitação será na modalidade de CONCORRÊNCIA, pela maior oferta, respeitado
o preço mínimo a ele atribuído.

Item Localidade Endereço Matrícula Cartório Descrição PreçoMínimo

01 Brasília/DF

SHIS
QL26,
conjunto
06, Lote
13, Lago
Sul

134.285

Cartório do
1ºOfício
deRegistro
de Imóveis
doDF

Terreno
666,67m²

R$1.595.000,00

2.Os trabalhos daComissãoPermanente deLicitaçãoobedecerão rigorosamente
aos termos do Edital da Concorrência SPU no 76/2022.
3. Informações sobre o imóvel poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de 23
de maio de 2022, das 14h30 às 17 horas, na Superintendência do Patrimônio
da União no Distrito Federal, localizada à Esplanada dos Ministérios, Bloco K,
3º andar - Brasília/DF, ou solicitadas por e-mail (dicip.spudf@economia.gov.br) ou
telefone, pelo número (61) 2020.2676/2601. Mais informações estão disponíveis
no site https://imoveis.economia.gov.br.

THALLYTA DE PAIVA LACERDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E GOVERNANÇA DO
PATRIMÔNIO DA UNIÃO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Concorrência Pública Eletrônica com Proposta
de Aquisição de Imóvel SPU nº 75/2022

1. A União, por intermédio do Ministério da Economia, via Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, torna público que
às 10 horas (horário de Brasília/DF), do dia 27 de junho de 2022, no endereço
eletrônico https://imoveis.economia.gov.br, será realizada sessão pública
eletrônica para venda de imóvel, sendo permitido o envio de propostas
até às 09h59, do mesmo dia, sendo este o prazo final para apresentação da
documentação e das respectivas propostas para alienação do domínio pleno
do imóvel da União a seguir discriminado, nas condições em que se encontram. A
licitação será na modalidade de CONCORRÊNCIA, pela maior oferta, respeitado
o preço mínimo a ele atribuído.

Item Localidade Endereço Matrícula Cartório Descrição PreçoMínimo

01 Brasília/DF

SQN108,
BlocoA,
Apto. 401,
AsaNorte

44.320

Cartório do
2ºOfício
deRegistro
de Imóveis
doDF

Apartamento
Área

privativa:
123,93m²

R$1.018.000,00

2.Os trabalhos daComissãoPermanente deLicitaçãoobedecerão rigorosamente
aos termos do Edital da Concorrência SPU no 75/2022.
3. Informações sobre o imóvel poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de 23
de maio de 2022, das 14h30 às 17 horas, na Superintendência do Patrimônio
da União no Distrito Federal, localizada à Esplanada dos Ministérios, Bloco K,
3º andar - Brasília/DF, ou solicitadas por e-mail (dicip.spudf@economia.gov.br) ou
telefone, pelo número (61) 2020.2676/2601. Mais informações estão disponíveis
no site https://imoveis.economia.gov.br.

THALLYTA DE PAIVA LACERDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E GOVERNANÇA DO
PATRIMÔNIO DA UNIÃO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



16  •  Cidades  •  Brasília, terça-feira, 24 de maio de 2022  •  Correio Braziliense

FEMINICÍDIO

Preso suspeito de matar namorada
Wallace Eduardo, 34 anos, confessou o 
assassinato de Marina Paz, 30. Ele queimou 
parte do corpo da vítima. Em 7 de maio, 
outra mulher foi morta e carbonizada

E
m menos de 15 dias, duas 
mulheres foram mortas e 
encontradas carbonizadas 
no Distrito Federal. Um 

dos corpos foi localizado em Sa-
mambaia, em 7 de maio, e, o ou-
tro, em Taguatinga Norte, próximo 
à BR-70, na última quarta-feira. 
Brenda Pinheiro da Silva, 26 anos, 
e Marina Paz, 30, foram brutal-
mente assassinadas. Neste ano, a 
Secretaria de Segurança Pública 
do DF (SSP-DF) registrou quatro 
casos de feminicídios. O número 
é 50% menor do que o registrado 
no mesmo período de 2021, quan-
do houve oito crimes em razão de 
gênero. Ontem, a Polícia Civil do 
Distrito Federal (PCDF) prendeu 
o suspeito de matar Marina.

Wallace Eduardo, 34, era na-
morado da vítima e será indicia-
do por feminicídio qualificado. De 
acordo com o delegado respon-
sável pelas investigações, Mauro 
Aguiar, da 17ª Delegacia de Polí-
cia (Taguatinga Norte), durante o 
interrogatório, Wallace confessou 
que matou a mulher e detalhou o 
crime. “Ele nos levou ao local e, 
inclusive, mostrou a pedra que 

usou para matar a vitima”, contou 
o delegado. O objeto foi apreendi-
do ainda com sangue de Marina.

Os dois tinham um relaciona-
mento de cinco meses, bastante 
conturbado, de acordo com o in-
vestigador. Na delegacia, Wallace 
alegou que era humilhado pela 
namorada e, no dia do crime, após 
ingerirem bebida alcoólica e usa-
rem cocaína, eles discutiram. Se-
gundo Mauro Aguiar, o acusado 
disse que Marina “entrou na men-
te dele”, e foi quando ele pegou a 
pedra e a acertou.

“A Marina gostava de viver. Viver 
enquanto se tem vida, era o lema 
dela”, conta a irmã de Marina Paz 
Katriny,Rosimeire. Caçula de seis 
filhas, a jovem veio para o DF há 
seis anos em busca de mais opor-
tunidades. Na última quarta-feira, 
ela foi encontrada morta e com o 
corpo parcialmente carbonizado, 
na BR-070, em Taguatinga Norte.

Ao Correio, Rosimeire Paz con-
firmou que o relacionamento dos 
dois era conturbado. “Eu cheguei 
a conhecer esse último namora-
do. Ele era muito possessivo, tinha 
muitos ciúmes porque ela sempre 
teve amizade, sempre gostou de 
sair com os amigos”, disse. Além 

De Rio Branco (AC), Marina foi enterrada domingo, na cidade onde nasceu

Fotos: Reprodução/Redes sociais 

 » RENATA NAGASHIMA 

disso, segundo a irmã, há cerca de 
um mês Marina perdeu um bebê 
de quatro semanas e ainda estava 
se recuperando. O corpo da vítima 
foi sepultado na manhã do último 
domingo, em Rio Branco, no Acre, 
onde Marina nasceu.

Investigação

O corpo de Brenda Pinheiro 
da Silva, 26 anos, foi encontrado 
em chamas em um matagal, no 
Parque Gatumé, em Samambaia, 
em 7 de maio. A vítima estava sem 
roupas. Ela morava com a mãe no 
Recanto das Emas e estava desa-
parecida há quatro dias.

De acordo com os investiga-
dores da 26ª Delegacia de Polícia 
(Samambaia), Brenda tinha feri-
mentos de pelo menos 22 faca-
das. Os policiais acreditam que 
a mulher possa ter sido estupra-
da antes de ser assassinada e ter 
o corpo queimado.

Tia da jovem, Alice Pinheiro, 39, 
conta que Brenda deixa três filhos, 
entre 10 e 3 anos. “Foi um crime 
muito brutal, e essas pessoas não 
podem continuar andando por aí 
como se não tivessem feito nada. 
Prender não vai trazer ela de vol-
ta, mas queremos justiça”, desaba-
fa. Nenhum suspeito foi preso, e a 
26ª DP segue investigando o caso.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do 
Distrito Federal (PMDF). Uma 
viatura é enviada imediatamente 
até o local. Serviço disponível 24h 
por dia, todos os dias. Ligação 
gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF 
(PCDF). E-mail: denuncia197@
pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 
98626-1197. Site: https://www.
pcdf.df.gov.br/servicos/197/
violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de 
Atendimento à Mulher, canal da 
Secretaria Nacional de Políticas 
para as Mulheres. Serviço 
registra e encaminha denúncias 
de violência contra a mulher 
aos órgãos competentes, além 
de reclamações, sugestões e 
elogios sobre o funcionamento 

dos serviços de atendimento. A 
denúncia pode ser feita de forma 
anônima, 24h por dia, todos os 
dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de 
Atendimento à Mulher (Deam): 
funcionamento 24 horas por dia, 
todos os dias.
•Deam 1: previne, reprime e 
investiga os crimes praticados 
contra a mulher em todo o DF, à 
exceção de Ceilândia. Endereço: 
EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 
3207-6172 / 3207-6195 / 98362-
5673. E-mail: deam_sa@pcdf.
df.gov.br.
•Deam 2: previne, reprime 
e investiga crimes contra a 
mulher praticados em Ceilândia. 
Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. 
Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 
3207-7438.

Wallace Eduardo vai responder por feminicídio pela morte de Marina

2022/03
Em onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-

se reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A.
(CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada no Setor de
Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília
(DF), CEP 70040-912, sob presidência da Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni
e com participação dos conselheiros Aramis Sá de Andrade, Fausto de Andrade
Ribeiro e, por videoconferência, Débora Cristina Fonseca, Ariosto Antunes Culau,
Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio
Ribeiro. Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica; o
Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral; o Sr. Egídio Otmar Ames, Coordenador do
Comitê de Auditoria (Coaud); e o Sr. Vilmar Gongora, Coordenador do Comitê de
Riscos e de Capital (Coris). Ao declarar a abertura dos trabalhos, a Presidente do
Conselho e o Presidente do BB apresentaram seus informes como de praxe. O
Conselho de Administração (CA): 01. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – elegeu, nos termos do art. 21,
XVI, do Estatuto Social, como membro do Cosem escolhido a critério do Conselho
de Administração (art. 3º, caput, do Regimento Interno do Cosem), o Sr. Francisco
Gaetani, a seguir qualificado, para o mandato 2022/2024, esclarecido que o eleito
atende às exigências legais e estatutárias e que, conforme art. 37, §3º, do Estatuto
Social, será investido no cargo nesta data, independentemente da assinatura
de termo de posse: Francisco Gaetani, brasileiro, nascido em 09.03.1959,
economista, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.500.916-04, portador
da Carteira de Identidade nº 606196, expedida em 23.06.1997 pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Endereço: SAUN, Quadra 5,
Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16° andar, Asa Norte, CEP 70040-
912 - Brasília (DF); 02. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS,
REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE (COREM) – elegeu, nos termos do art. 21,
XVI, do Estatuto Social, comomembro não independente do Corem escolhido pelos
integrantes do Conselho de Administração indicados pela União (art. 3°, §1°, II,
do Regimento Interno do Corem), a Sra. Neleide Abila, a seguir qualificada, para
o mandato 2022/2024, em razão da renúncia do Sr. Walter Eustáquio Ribeiro em
09.02.2022, com efeitos a partir de 11.02.2022, esclarecido que a eleita atende às
exigências legais e estatutárias e que, conforme art. 34, §8º, do Estatuto Social, será
investida no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:
Neleide Abila, brasileira, nascida em 03.11.1966, advogada, divorciada, inscrita no
CPF/MF sob o nº 078.499.808-67, portadora daCarteira de Identidade nº 73356474,
expedida em 07.03.1995 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Paraná. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte,
16° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF); (...) 05. PARECER DOS
AUDITORES INDEPENDENTES – tomou conhecimento do parecer dos auditores
independentes sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2021,
apresentado pelo Sr. Luiz Carlos Oseliero Filho, representante da Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes; 06. RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ
DE AUDITORIA (COAUD) – aprovou o resumo do Relatório do Coaud relativo ao
2S21, apresentado por seu Coordenador; 07. PARECER DO CONSELHO FISCAL
(CF) – tomou conhecimento do parecer do Conselho Fiscal acerca do Relatório de
Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício 2021, apresentado
pelo Presidente do Conselho; (...) 14. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021 E
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO COMPLEMENTAR –
aprovou as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas do BB relativas
ao exercício 2021 e o pagamento de JCP Complementar referente ao 2S21; 15.
RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO 2021 – aprovou o Relatório da Administração
2021; 16. POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA – aprovou (i) a revisão da
Política de Segurança Cibernética, do Plano de Prevenção e Resposta a Incidentes
Cibernéticos do BB e do Plano de Ação em Segurança Cibernética (PASC); (ii)
tomou conhecimento do Relatório Anual de Segurança Cibernética, com data-base
de 31.12.2021, e do Plano Corporativo de Gestão de Crise em Cibersegurança; em
atendimento à Resolução CMN nº 4893/2021; O Conselho de Administração, ao
aprovar a Nota UCF 90791, solicitou que a Vicri/UCF apresente reportes semestrais
acerca da evolução das ações previstas no PASC, nos termos do parecer do Coris.
17. SUMÁRIO DE ATIVIDADES DAAUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento
do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a jan/2022,
elaborado pelo Auditoria Interna; 18. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
2S20 – tomou conhecimento do Relatório do Coaud referente ao 2S21. Nada mais
havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas e
cinquentaminutos, da qual eu, RodrigoNunesGurgel, Secretário,mandei lavrar esta
ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos conselheiros. Ass.)
Iêda Aparecida de Moura Cagni, Aramis Sá de Andrade, Ariosto Antunes Culau,
Débora Cristina Fonseca, Fausto deAndrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de
Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro. ESTE DOCUMENTO É
PARTE TRANSCRITADO LIVRO 31, PÁGINAS 33A 37. IêdaAparecida de Moura
Cagni - Presidente do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial
e Serviços do Distrito Federal certificou o registro em 06/04/2022 sob o número
1823032 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do
Conselho de Administração Realizada em Onze de
Fevereiro de Dois Mil e Vinte e Dois

CNPJ 00.000.000/0001-91

2022/06
Em dez de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se

reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ:
00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada no Setor de Autarquias
Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar,AsaNorte - Brasília (DF), CEP70040-
912, sob presidência da Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni e com participação
presencial do Conselheiro Aramis Sá de Andrade e, por videoconferência, dos
Conselheiros Ariosto Antunes Culau, Débora Cristina Fonseca, Paulo Roberto
Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia eWalter Eustáquio Ribeiro.Ausente,
por motivo justificado, o Sr. Fausto de Andrade Ribeiro. Também estiveram
presentes o Sr. João Carlos de Nóbrega Pecego, Vice-presidente de Negócios
de Atacado, respondendo pela presidência do BB; a Sra. Lucinéia Possar,
Diretora Jurídica; o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral; o Sr. Egídio Otmar
Ames, Coordenador do Comitê de Auditoria (Coaud); e o Sr. Vilmar Gongora,
Coordenador do Comitê de Riscos e de Capital (Coris). Ao declarar a abertura
dos trabalhos, a Presidente do Conselho e o Presidente do BB em exercício
apresentaram seus informes como de praxe. O Conselho de Administração (CA):
(...) 02. DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL DO BB – tomou conhecimento do
reporte semestral referente ao Desempenho Socioambiental do BB, com ênfase
na performance e nas práticas ambientais, sociais e de governança (ASG),
apresentado pelo Vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial
e pelo Gerente Executivo da Gerência de Sustentabilidade Empresarial;
(...) 05. POLÍTICA ESPECÍFICA DE ATUAÇÃO E CONTRATAÇÃO NOS
CORRESPONDENTES – aprovou a Política Específica deAtuação e Contratação
nos Correspondentes, em atendimento à Resolução CMN nº 4935/2021; (...)
06. POLÍTICA ESPECÍFICA DE CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO DE
OPERAÇÕES NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO E BANCÁRIA (CROCNB) –
aprovou a revisão da Política Específica de Classificação e Reclassificação de
Operações na Carteira de Negociação e Bancária, em atendimento às Resoluções
CMN nº 4926/2021 e BCB nº 111/2021; 07. POLÍTICA ESPECÍFICADE GESTÃO
DACONTINUIDADEDENEGÓCIOSEPOLÍTICAESPECÍFICADESEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA– aprovou a revisão da Política Específica de
Gestão da Continuidade de Negócios e da Política Específica de Segurança da
Informação e Cibernética, em atendimento às Resoluções CMN nº 4557/2017 e
CMN nº 4893/2021; (...) 08. RELATÓRIO DASATIVIDADES RELACIONADASAO
SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E DO RESULTADO DAS ATIVIDADES
RELACIONADAS À FUNÇÃO DE CONFORMIDADE - aprovou o Relatório
Anual de atividades relacionadas ao Sistema de Controles Internos e atividades
relacionadas à função de conformidade 2021, em atendimento às Resoluções
CMN nº 2554/1998 e CMN nº 4595/2017; 09. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE
EFETIVIDADE DA POLÍTICA, DOS PROCEDIMENTOS E DOS CONTROLES
INTERNOS DO PROCESSO DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE
DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD/FT) – aprovou
o Relatório de Avaliação de Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos
Controles Internos de PLD/FT 2021, em atendimento à Circular Bacen nº
3978/2020; (...) 13. SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA –
tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna
referente a fev/2022; (...) Foram analisados os seguintes processos extrapauta:
(...) 23. ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA – elegeu, nos
termos do art. 21, X, do Estatuto Social, para completar o mandato 2021/2023, o
Sr. Neudson Peres de Freitas para o cargo de Diretor de Clientes Varejo MPE e
PF e o Sr. Marco Túlio de Oliveira Mendonça para o cargo de Diretor de Gestão
de Riscos, em razão das renúncias, respectivamente, da Sra. Carla Nesi e do Sr.
Gerson Eduardo de Oliveira, ambas com efeitos a partir de 24.02.2022. Elegeu,
ainda, para o mesmo período, a Sra. Daniela deAvelar Gonçalves para o cargo de
Diretora de Soluções em Empréstimos e Financiamentos, condicionada sua posse
à vacância do referido cargo. Foi esclarecido pela Secretaria Executiva que os
eleitos, a seguir qualificados, atendem às exigências legais e estatutárias: Diretor
de Clientes Varejo MPE e PF: Neudson Peres de Freitas, brasileiro, nascido
em 26.10.1979, bancário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
inscrito no CPF/MF sob o nº 936.631.536-49, portador da Carteira de Identidade
nº 9350933, expedida em 27.06.1995, pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do
Brasil, Torre Central, 3° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF); Diretor
Gestão de Riscos: Marco Túlio de Oliveira Mendonça, brasileiro, nascido em
30.06.1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, inscrito
no CPF/MF sob o nº 749.403.336-04, portador da Carteira de Identidade nº
M-4247863, expedida em 02.09.1985 pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do
Brasil, Torre Norte, 6° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF); Diretora
de Soluções em Empréstimos e Financiamentos: Daniela de Avelar Gonçalves,
brasileira, nascida em 25.06.1972, bancária, casada sob o regime de separação
total de bens, inscrita no CPF/MF sob o nº 858.222.306-44, portadora da Carteira
de Identidade nº 2900692, expedida em 22.05.2007 pela Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco
do Brasil, Torre Norte, 10° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF). (...)
Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às
quatorze horas e vinte minutos, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel, Secretário,
mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos
Conselheiros. Ass.) Iêda Aparecida de Moura Cagni, Aramis Sá de Andrade,
Ariosto Antunes Culau, Débora Cristina Fonseca, Paulo Roberto Evangelista de
Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro. ESTE DOCUMENTO
É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 31, PÁGINAS 44 A 51. Iêda Aparecida de
Moura Cagni - Presidente do Conselho de Administração. A Junta Comercial,
Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro em 06/04/2022 sob o
número 1823055 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do
Conselho de Administração Realizada em Dez de
Março de Dois Mil e Vinte e Dois

CNPJ 00.000.000/0001-91

CNP Capitalização S.A.
(anteriormente denominada Caixa Capitalização S.A.)

CNPJ/ME Nº 01.599.296/0001-71 - NIRE 53.3.0000553-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Dezembro de 2021

1. Data, Local e Hora: Realizada eletronicamente aos 22 dias do mês de dezembro de 2021, às

16h00. 2. Convocação: O aviso de convocação para reunião do Conselho de Administração da CNP

Capitalização S.A. (“Companhia”) foi enviado por correio eletrônico nesta data. 3. Presença:

Manifestaram a Sra. Asma Zidani EP Baccar, na qualidade de Presidente do Conselho, e os

Conselheiros Alexandre Petrone Vilardi, suplente da Sra. Maria do Carmo N. de Almeida Braga,

Pedro Duarte Guimarães, Luciano Snel Corrêa, Paulo Otavio Silva Camara, suplente da Sra. Gabriela

Ortiz (afastada e impossibilitada para o exercício do cargo). 4. Mesa: Presidente: Asma Zidani EP

Baccar; e Secretária: Polliana Blans Libório. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Eleição de membro

da Diretoria; e (ii) Eleição e reeleição de membros do Conselho Consultivo Financeiro. 6.

Deliberações: A unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem

quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue: 6.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta

reunião do Conselho de Administração em forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei

nº 6.404/76. 6.2. Eleição de Diretoria: Aprovar a eleição do Sr. Rubens Bordinhão de Camargo Junior,

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, securitário, titular da carteira de

identidade RG nº 1.846.320, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,

inscrito no CPF/ME sob o nº 510.030.159-72, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito

Federal, com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala

1201, CEP 70701-050, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um mandato que

encerrar-se-á com a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada em

fevereiro de 2024. 6.2.1. Os Conselheiros tomam conhecimento que o Diretor qualificado acima

preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/15 e na Lei nº 6.404/76 e suas

atualizações, bem como nas demais disposições legais aplicáveis. O Diretor ora eleito declara, sob

as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer

as atividades empresárias ou administração de sociedades empresárias, bem como não está

impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenado a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a

propriedade, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6.2.2. A eleição fica sujeita ao

cumprimento das formalidades legais, sendo certo que ao eleito foi dado amplo conhecimento dos

preceitos estipulados na referida Resolução CNSP nº 330/15 e demais disposições legais aplicáveis.

6.2.3. Diante do exposto, e em atenção ao disposto na Resolução CNSP nº 330/15, a composição da

Diretoria Executiva da Companhia e as suas designações passará a ser: - Rubens Bordinhão de

Camargo Junior, como Diretor Presidente, com as seguintes funções: (a) Diretor Responsável pelas

Relações com a SUSEP nos termos do art. 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234/2003, e (b) Diretor

Responsável Técnico, nos termos do art. 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234/2003 e da Resolução

CNSP nº 321/2015; (c) Diretor Responsável Administrativo-Financeiro nos termos da Circular SUSEP

nº 234/2003; (d) Diretor Responsável pelo registro das apólices e endossos emitidos, bem como,

pelos cosseguros aceitos, nos termos da Resolução CNSP nº 143/2005; (e) Diretor Responsável pela

Contratação e Supervisão de Representantes de Seguros e pelos serviços por eles prestados, nos

termos da Resolução CNSP nº 431/2021; (f) Diretor Responsável pelo Acompanhamento, Supervisão

e Cumprimento das Normas e Procedimentos de Contabilidade, nos termos da Resolução CNSP n°

321/2015; (g) Diretor Responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução

CNSP nº 382/2020; e (h) Diretor Responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP

nº 383/2020. - André Mourão Passos Coutinho, como Diretor Superintendente, com as seguintes

funções: (a) Diretor Responsável pelo Cumprimento do Disposto na Lei nº 9.613/1998, nos termos da

Circular SUSEP nº 234/2003 e Circular SUSEP nº 612/2020; (b) Diretor Responsável pelos Controles

Internos nos termos da Circular SUSEP nº 249/2004; e (c) Diretor Responsável pelo Sistema de

Seguros Aberto (Open Insurance), nos termos da Resolução CNSP nº 415/2021. 6.2.3.1. Tendo em

vista a revogação das Circulares SUSEP nº 344/2007 e nº 442/2012, a Companhia deixa de ter um

diretor formalmente designado junto à SUSEP como responsável específico pela prevenção de

fraudes e pela contratação de correspondentes de Microsseguro e pelos serviços por eles prestados.

6.3. Eleição e reeleição de membros do Conselho Consultivo Financeiro: Aprovar a eleição e

reeleição de membros do Conselho Consultivo Financeiro da Companhia, com mandato de 01 (um)

ano, ou seja, até 22 de dezembro de 2022, a saber: Eleição: (i) Thiago Cabral Fernandes, brasileiro,

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da identidade RG nº

133093153, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 109.620.947-06, residente e

domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na

Avenida Oscar Niemeyer nº 2000, Bloco 1, Sala 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de

Janeiro, CEP 20220-297, eleito para o cargo de membro do Conselho Consultivo Financeiro, para

preencher o cargo vago de indicação da Icatu Seguros S.A.; (ii) Marcelo Estácio Silveste Gonçalves,

brasileiro, solteiro em união estável, atuário, portador da identidade RG nº 13.134.173-7, expedida

pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 107.869.347-19, residente e domiciliado na Cidade

do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Oscar Niemeyer

nº 2000, Bloco 1, Sala 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP 20220-297,

eleito para o cargo de membro do Conselho Consultivo Financeiro, em substituição ao mandato do

Sr. Marcio de Moraes Palmeira; Reeleição: (iii) André Mourão Passos Coutinho, brasileiro, solteiro em

união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 11.463.910, expedida pela

Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.906.536-61,

residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIN QI 10 CJ 09 LT 06, Lago

Norte, CEP 71.525-090, reeleito para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo Financeiro;

(iv) Tatiana Thome de Oliveira, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade

RG nº 7071196682 SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 931.836.740-68, residente e domiciliada na

Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no SBS quadra 4 lotes 3 e 4 Edifício

Matriz I, 21º andar, CEP 70092-900, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, reeleita para o cargo de

membro do Conselho Consultivo Financeiro; e (v) Paulo Henrique de Holanda Dantas, brasileiro,

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, servidor público federal, portador da cédula de

identidade RG nº 94002560354 SSP-CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 628.097.253-49, residente e

domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Ministério do

Desenvolvimento Regional, Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa,

sala 808, CEP 70.067-901, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, reeleito para o cargo de membro

do Conselho Consultivo Financeiro. 6.3.1. Os Conselheiros ratificam que os membros do Conselho

Consultivo Financeiro da Companhia qualificados acima preenchem as condições previstas na

Resolução CNSP nº 330/15 e na Lei nº 6.404/76 e suas atualizações, bem como nas demais

disposições legais aplicáveis. O Conselheiro ora eleito e os Conselheiros reeleitos ratificam a

declaração, sob as penas da lei, de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que

os impeçam de exercerem as atividades empresárias ou administração de sociedades empresárias,

bem como não estão impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem sido condenados a

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a

fé pública ou a propriedade, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6.3.2. Os eleitos e

reeleitos serão empossados em seus respectivos cargos após o cumprimento das formalidades

legais, sendo certo que aos mesmos foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na

referida Resolução CNSP nº 330/15 e demais disposições legais aplicáveis. 6.3.3. Diante do exposto,

a composição do Conselho Consultivo Financeiro da Companhia é a seguinte: como Presidente, o

Sr. Andre Mourão Passos Coutinho, e, para os demais cargos de membros efetivos, os Srs. Thiago

Cabral Fernandes, Marcelo Estácio Silvestre Gonçalves, Tatiana Thome de Oliveira e Paulo Henrique

de Holanda Dantas. 6.4. Autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários à implementação e

formalização das deliberações aprovadas neste ato. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,

a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Polliana Blans Libório, designada para secretariá-

la, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a

subscrevem. Assinaturas: Asma Zidani EP Baccar, Presidente da Mesa; e Polliana Blans Libório,

Secretária da Mesa. Membros do Conselho: Asma Zidani EP Baccar, Alexandre Petrone Vilardi,

suplente da Sra. Maria do Carmo N. de Almeida Braga, Pedro Duarte Guimarães, Luciano Snel

Corrêa, Paulo Otavio Silva Camara, suplente da Sra. Gabriela Ortiz (afastada e impossibilitada para

o exercício do cargo). Diretor Eleito: Rubens Bordinhão de Camargo Junior. Conselheiros eleitos:

André Mourão Passos Coutinho, Tatiana Thome de Oliveira, Paulo Henrique de Holanda Dantas,

Thiago Cabral Fernandes, Marcelo Estácio Silveste Gonçalves. A presente é cópia fiel da Ata lavrada

em livro próprio. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Polliana Blans Libório, Secretária da Mesa.

Protocolo JUCIS-DF nº DFN2244556970, de 11/05/2022. Registro JUCIS-DF nº 1836590, de

13/05/2022. Maxmiliam Patriota Carneiro, Secretário-Geral.
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“Moral é o que te faz sentir bem depois de tê-
lo feito, e imoral o que te faz sentir mal.”

Ernest Hemingway

Dia Bem Retiqueta
Em 11 de junho, acontece o Dia Bem 

Retiqueta. Parte da renda será revertida para a 
Promovida, ação social da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, que completa 
23 anos de atendimento a 220 crianças e 
adolescentes. São três os focos do evento: 
vender peças de segunda mão, de alta 
qualidade e de marcas consagradas; receber 
roupas e agasalhos para doação às famílias 
atendidas pela Promovida; e atender 
demandas de consertos de roupas, com a 
equipe da La Costureiras.

Moda circular
O evento será realizado, das 10h às 16h, na 

loja multimarcas Salve Rainha, que possui um 
corner da marca Retiqueta, na QI 15, Conjunto 
13, no Lago Sul. “Estamos felizes em realizar 
uma ação que fomente o conceito de 
economia circular, e, ao mesmo tempo, se 
propõe a ajudar um trabalho social tão 
importante”, afirma Gisele Barrozo, 
idealizadora da Retiqueta, que é uma empresa 
brasiliense.

Semana do MEI 2022
O Sebrae no Distrito Federal promove 

na manhã desta terça-feira em Ceilândia a 
abertura oficial da Semana do MEI 2022. A 
iniciativa chega este ano à 13ª edição e 
tem como objetivo apoiar o 
desenvolvimento de 
Microempreendedores Individuais (MEIs), 
além de estimular a abertura de pequenos 
empreendimentos. Uma estrutura foi 
montada na Praça do Trabalhador, ao lado 
da administração regional.

Gestão de vendas
Até quinta-feira, o Sebrae vai promover 

palestras e oficinas em temas como 
controle financeiro, precificação, vendas 
pelo Instagram e pelo WhatsApp, 
marketing pessoal, inovação e gestão de 
vendas com foco na fidelização de 
clientes. No local, também serão 
realizados atendimentos gratuitos para 
formalizar novos negócios, emitir 
documentos, certidões negativas de 
débitos, assim como orientações sobre as 
consultorias.

Salas do Empreendedor
Além de Ceilândia, outras nove 

localidades participam da programação 
para apoiar os micro empresários. As 
atividades ocorrem até o dia 31 de maio 
nas salas do Empreendedor nas sedes das 
administrações regionais. Para mais 
informações, a Central de Atendimento da 
instituição está disponível no número 
0800 570 0800.

Livraria da Vila abre primeira
loja em Brasília no Iguatemi

A Livraria da Vila inaugura, 
na quinta-feira, sua primeira 
unidade na capital federal. A 
loja terá 350 m² no Shopping 
Iguatemi em um mix de livros e 
serviços. Essa é a oitava aberta 
desde 2020, quando iniciou o 
plano de expansão. Com a de 
Brasília, a Vila passa a contar 
com 17 lojas, sendo 14 em São 
Paulo e duas no Paraná. No 
mercado há 37 anos, vai 
oferecer 25 mil itens entre 
livros, jogos, brinquedos e 
artigos de papelaria.

Objeto mágico
“Nós acreditamos na força do livro como um objeto mágico que nos acompanha a vida inteira. 

Achamos que a Livraria é a melhor e mais agradável ponte para unir leitores aos seus autores 
favoritos ou levá-los a descobrir novos nomes. Esta é nossa razão de existir. Despertar na criança, 
no jovem e no adulto o prazer da leitura”, afirma Samuel Siebel que está à frente da empresa.

LOTERIA /

Estratégias para levar a bolada
Apostadores criam alternativas na hora de jogar. Mas o que vale é ganhar os R$ 65 milhões acumulados

A 
cada novo sorteio em que 
a Mega Sena acumula, au-
menta a expectativa de sa-
ber quem vai faturar a bola-

da milionária. No Distrito Federal, 
brasilienses sonham com a opor-
tunidade de levar para a casa o prê-
mio, acumulado em R$ 65 milhões. 
É o caso do despachante de veícu-
los, João Carlos Cavalcante Almeida, 
42 anos, que sempre vai até a lotéri-
ca próxima ao Palácio do Buriti para 
tentar a sorte. Assim como ele, mi-
lhares de brasilienses devem ir até 
as loterias credenciadas para tentar 
a sorte e, com o intuito de aumentar 
as chances de ganhar, ou não perder 
o controle na hora de fazer as tenta-
tivas, apostadores criam alternati-
vas ou estratégias na hora de jogar.

Segundo o professor e matemáti-
co Romin Rocha não existe uma es-
tratégia numérica indicada e corre-
ta, por se tratar de um jogo que en-
volve sorte. “Não existe uma linha 
matemática certa a ser seguida, ou 
um raciocínio matemático que vai 
te dar uma chance maior de ganhar. 
Mas, podemos analisar eventos pas-
sados, jogadas, concursos e avaliar 
a frequência dos números jogados 
dentro da probabilidade”, diz. O es-
pecialista pondera que não existe, 
por exemplo, combinações de nú-
meros, para multiplicar as chan-
ces do prêmio. “Cada número tem 
a mesma chance e probabilidade. 
Por exemplo, uma sequência de um 
a seis têm a mesma chance de cair 
do que qualquer outra”, explica.

Porém, uma estratégia a ser 
seguida é avaliar quais números 
mais caíram nos últimos concur-
sos. “Até então a Mega realizou qua-
se 2.500 concursos desde 1996 até 
aqui. Dentre esses, o número 53 
saiu 284 vezes, assim como o nú-
mero 10, 282 vezes. Então, se eu 
fosse arriscar pelo lado da mate-
mática, avaliaria aqueles que têm 
maior frequência de sair”, comple-
ta. Romin recorda, ainda, que o 

apostador paga pelas combinações 
e não pelos números. “Você apos-
ta em combinações possíveis, por 
isso, a melhor alternativa é seguir 
a lógica de apostar naqueles que 
mais saíram, sendo o 53, seguido 
do 10, 42, cinco e 37”, completa.

Mais chances

Morador da Candangolândia, 
João Carlos Cavalcante Almeida 
conta que aposta todos os dias na 
Mega e na Lotofácil. “Tento sempre 
manter as minhas chances”, diz. Pa-
ra isso, utiliza como estratégia jogar 
os mesmos números além de sepa-
rar, mensalmente, um valor para as 
apostas. “O intuito é deixar o mes-
mo jogo, seja para Mega Sena, se-
ja para a Lotofácil. É uma forma de 
manter a sorte igual, vai que dá cer-
to né?”, indaga, com humor. A estra-
tégia foi criada pensando nos so-
nhos que planeja alcançar, caso le-
ve a bolada para casa. João diz que 
um dia poderá montar o próprio ne-
gócio. “Quero fazer uma megadis-
tribuidora de bebidas, ajudar meus 
amigos e familiares. Então eu reser-
vo um valor mensal só para isso, não 
jogo mais, nem menos”, completa.

O matemático Max Bianchi Go-
doy explica que as chances aumen-
tam quando o apostador joga mais 
vezes, assim como faz João. “Isto 
pode ser realizado apostando em 
mais números no mesmo cartão ou 
fazendo vários jogos de seis núme-
ros em cartões diferentes”, diz. Se-
gundo divulgado pela Caixa Eco-
nômica Federal, o apostador que 
joga seis números — aposta mí-
nima — tem a chance de ganhar 
cerca de um em aproximadamen-
te 50.063.860. Enquanto quem jo-
ga mais números em um mesmo 
cartão, tem chances aumentadas.

“Ou seja, por exemplo, quem 
faz a aposta máxima em um mes-
mo cartão, representada pela mar-
cação de 15 números, terá como 
chances de ganhar um em apro-
ximadamente 10.003 de acertar, 

 João 
Carlos: 
"Tento 
sempre 
manter as 
minhas 
chances"

 Ed Alves/CB

 » ANA MARIA POL

Andre Hawk Photographer

 Divulgação

 Divulgação

Espaço Kids
A unidade vai oferecer ainda 

um espaço exclusivo para as 
crianças, com mobiliário lúdico e 
iluminação especial.

Empanadas
A Vila conta ainda com uma parceria saborosa. 

A nova loja tem a presença da La Guapa 
Empanadas Artesanais, famosa rede da chef Paola 
Carosella, em São Paulo.

Lucy Alves é 
atração do Sesc

Começou a temporada das Festas Juninas do 
Sesc-DF. O destaque desta edição ficará por 
conta do show da cantora e atriz Lucy Alves que 
se apresentará no dia 4 de junho no Sesc 
Ceilândia. As festas vão ocorrer também nas 
unidades do Guará, Gama, Taguatinga Sul e 
Norte, 913 Sul e 504 Sul, sempre a partir das 19h.

Mesa Brasil
A entrada para comerciários, 

conveniados e dependentes é franca 
(apresentar credencial atualizada); idosos, 
professores e estudantes pagam R$ 10; e 
público em geral R$ 20,00 (mediante a 
doação de 1kg de alimento é meia entrada 
R$ 10,00). As doações realizadas serão 
entregues para o programa de combate à 
fome Mesa Brasil Sesc.

porém estará arriscando o valor 
de cerca de R$ 22.522,50 em sua 
aposta, podendo, claro, perder”, ci-
ta Max. O matemático reitera: “O 
fator sorte é sempre predominante 
em quaisquer das formas de apos-
ta, mas, claro, só consegue ganhar 
aquele que aposta”, completa.

Quem não tiver como ir a uma 
lotérica credenciada, pode fazer as 
apostas a distância, pelo site Lote-
rias Online, até as 19h de amanhã, 
no horário de Brasília. Para apos-
tar virtualmente, porém, é preci-
so ser maior de 18 anos, ter CPF, 
cartão de crédito e criar um ca-
dastro nas Loterias Online. A Cai-
xa requer dois passos para o cadas-
tro: informar seus dados pessoais e 
depois fazer a validação do token 
de cadastramento, encaminhado 

para o e-mail. No jogo on-line, no 
entanto, o apostador pode jogar 
no mínimo R$ 31,50, e no máximo 
R$ 945 por dia.

Concorra

A aposta mínima, com seis nú-
meros, custa R$ 4,50. O valor da 
aposta aumenta, assim como a 
probabilidade de ganhar, quan-
to mais números forem marca-
dos, podendo ser escolhidos até 
15 números. Sete números custam 
R$ 31,50 e têm probabilidade de 
acerto de 1 em 7.151.980. Já 15 nú-
meros custam R$ 22.522,50 e têm 
probabilidade de acerto de 1 em 
10.003. As apostas também podem 
ser realizadas pelo portal Loterias 
Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa.

2022/01
Em vinte de janeiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos,

realizou-se, por videoconferência, reunião ordinária do Conselho de Administração
do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8),
secretariada no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar,
Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70040-912, sob presidência da Sra. Iêda Aparecida
de Moura Cagni e com a participação dos conselheiros Aramis Sá de Andrade,
Ariosto Antunes Culau, Débora Cristina Fonseca, Fausto deAndrade Ribeiro, Paulo
Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro.
Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, o Sr. Iram
Alves de Souza, Auditor Geral, e o Sr. Vilmar Gongora, Coordenador do Comitê de
Riscos e de Capital (Coris). Ao declarar a abertura dos trabalhos, a Presidente do
Conselho e o Presidente do BB apresentaram seus informes como de praxe. O
Conselho de Administração (CA): 01. PLANO DIRETOR 2021/2025 – INDICADOR
EMPLOYEE NET PROMOTER SCORE (eNPS) – tomou conhecimento do
resultado detalhado do indicador eNPS referente ao 4T21, apresentado pelos
Diretores de Estratégia e Organização e de Gestão da Cultura e de Pessoas; (...)
10. PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE
2022 (PAYOUT) E DESTINAÇÃO ÀS RESERVAS ESTATUTÁRIAS – aprovou
(i) a fixação de 40% do resultado a ser distribuído (Payout) para o exercício de
2022; (ii) a destinação das Reservas Estatutárias na proporção de 70% para a
RMO (Reserva para Margem Operacional) e de 30% para a RERC (Reserva para
Equalização de Remuneração do Capital) no exercício de 2022; (...) 16. SUMÁRIO
DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário
Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a dez/2021, elaborado pelo
Auditoria Interna; (...) 24. COMUNICADODERENÚNCIA– tomou conhecimento da
renúncia do Sr. Eder Luiz Menezes de Faria, ao cargo de Diretor de Suprimentos,
Infraestrutura e Patrimônio, com efeitos desde 11.01.2022. (...) Nada mais havendo
a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas e trinta
minutos, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel, Secretário, mandei lavrar esta ata
que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos conselheiros. Ass.) Iêda
Aparecida de Moura Cagni, Aramis Sá de Andrade, Ariosto Antunes Culau, Débora
Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima,
Rachel de Oliveira Maia eWalter Eustáquio Ribeiro. ESTEDOCUMENTOÉPARTE
TRANSCRITA DO LIVRO 31, PÁGINAS 25 A 30. A Junta Comercial, Industrial
e Serviços do Distrito Federal certificou o registro em 02/05/2022 sob o número
1831628 - Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do
Conselho de Administração Realizada em Vinte de
Janeiro de Dois Mil e Vinte e Dois

CNPJ 00.000.000/0001-91

2022/04
Em onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se

reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A.
(CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada no Setor de
Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF),
CEP 70040-912, sob presidência da Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni e com
participação dos conselheiros Aramis Sá de Andrade, Fausto de Andrade Ribeiro,
e, por videoconferência, Ariosto Antunes Culau, Paulo Roberto Evangelista de Lima,
Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro. O Conselho de Administração
(CA): 01.AVALIAÇÃODEDESEMPENHO INDIVIDUALDADIRETORIAEXECUTIVA
DO BB - analisou e aprovou, após realização do processo de calibragem previsto
na metodologia, o resultado final da avaliação da Diretoria Executiva referente ao
2S21, com o registro de que o conselheiro Fausto de Andrade Ribeiro se retirou da
reunião no momento da divulgação do resultado e calibragem de sua avaliação como
Presidente. (...) Reunião realizada sem a participação da Conselheira representante
dos funcionários do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art.18, §6°, do
Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a
reunião às treze horas e vinte minutos, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel, Secretário,
mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos
conselheiros. Ass.) Iêda Aparecida de Moura Cagni, Aramis Sá de Andrade, Ariosto
Antunes Culau, Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima,
Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro. ESTE DOCUMENTO É PARTE
TRANSCRITA DO LIVRO 31, PÁGINAS 38 A 41. Iêda Aparecida de Moura Cagni -
Presidente do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços
do Distrito Federal certificou o registro em 06/04/2022 sob o número 1823039 -
Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração Realizada em Onze de
Fevereiro de Dois Mil e Vinte e Dois

CNPJ 00.000.000/0001-91
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    Uma
história
    bem
contada
O encerramento da exposição Brasília 61 + 

1 anos de história contou com a presença 
de 23 representantes de embaixadas no 
Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) 

O 
encerramento da expo-
sição Brasília 61 + 1 anos 

de história, no Centro 
Cultural Banco do Brasil 

(CCBB) foi marcado com a pre-
sença de 23 embaixatrizes e em-
baixadores do corpo diplomático 
atuante em Brasília. Sucesso de 
público, a mostra contou 62 com 
painéis que contam a história de 
Brasília e dos brasilienses em ca-
pas do Correio Braziliense nas 
datas de aniversário da cidade.

Embaixador da Itália no Bra-
sil desde 7 de janeiro de 2020, 
Francesco Azzarello tem uma 
relação de carinho com a cidade 
e com o jornal. “Para o aniver-
sário de Brasília, o Correio fez 
uma grande cobertura, e a ex-
posição é um testemunho mui-
to importante porque o jornal 
dá espaço para gente comum 
também, não somente às pes-
soas conhecidas”, opina o diplo-
mata. Francesco ressalta a ar-
quitetura modernista de Brasília 
como outro destaque nas pági-
nas do Correio, além da questão 
humanista. “Temos a capital do 
futuro”, descreve.

Se o italiano cita a relação de 
pessoas comuns nas capas do 
Correio, o embaixador do Ga-
bão, Jacques Michel Moudou-
te-Bell, afirma que Brasília é 
um local agradável de se viver e 
acompanhar as notícias do Cor-

reio. “Uma exposição como es-
sa, mostra a relevância do jor-
nal para a cidade, onde eu vi-
vo desde 2015, e percebo essa 
identidade (do veículo) com as 
pessoas, os locais e persona-
lidades mostradas nas capas”, 
conclui o diplomata.

Para a embaixadora da Vene-
zuela, María Teresa Belandria, a 
primeira capa, de 21 de abril de 
1960, foi a que chamou mais a 
atenção, pois relatou os fatos da 
cidade antes mesmo da funda-
ção do jornal, editado em Lon-
dres a partir de 1808, por Hipó-
lito José da Costa. “É interessan-
te, porque conta os 187 anos de 
antes da fundação (da cidade e 
do jornal), o que eu não conhe-
cia, pois nas páginas do Correio 
estão a história dos escravos e a 
luta pela independência brasi-
leira, o que foi um impacto pa-
ra mim”, analisa.

No cargo desde 9 de feverei-
ro de 2019, María diz ler o Cor-

reio todos os dias, principalmen-
te nas redes sociais, por onde 

também acompanhou os qua-
tro últimos aniversários da cida-
de. “Se você mora aqui, vê que o 
Correio Braziliense acompanha 
tudo que está acontecendo, não 
somente a política, mas a vida da 
cidade”, analisa.

O editor de política do jornal, 
Carlos Alexandre de Souza, resu-
miu a ordem cronológica da ex-
posição aos convidados. Carlos 
Alexandre ressalta que a história 
do jornal, naturalmente, se con-
funde com a capital da Repúbli-
ca. “Gosto muito de uma capa 
dos anos 2000, que fala “Eu, tu, 
ele, nós amamos Brasília”, além 
de outra capa também com a 
participação do Maurício de Sou-
za, em que ele desenhou com a 
Turma da Mônica”, detalha.

O jornalista observa que, nos 
anos 2000, os brasilienses passa-
ram a estar com maior frequên-
cia nas capas do jornal. “O bra-
siliense comum mesmo, do dia 
a dia, apareceu mais, o que re-
forçou uma característica aco-
lhedora”, avalia.

Vice-presidente do jornal, 
Guilherme Augusto Macha-
do tem apreço especial pela pri-
meira capa do Correio, de 21 
de abril de 1960. “Como o Cor-

reio Braziliense, com suas ca-
pas, conta toda a história de Bra-
sília e do Brasil, elas são emocio-
nantes, destacam política, cele-
bridades, de Copa do Mundo, 
mas essa primeira data é mais 

especial, porque foi quando nas-
ceu Brasília, o Correio e a TV 
Brasília”, contextualiza.

Emocionado com a exposi-
ção, o embaixador da Áustria, 
Stefen Scholz, contou à reporta-
gem que vai celebrar, em 1º de 
setembro, os 50 anos da chega-
da da representação a Brasília, 
cidade na qual ele diz ter forte li-
gação. “Nós viemos em 1974, de-
pois de inaugurarem o Itamaraty 
(em 1970) e o Palácio do Planal-
to (em 1960), instituições impor-
tantes para nós. Então, é um mo-
mento muito especial estar nes-
ta exposição marcante de uma 
cidade com fauna e flora forte, 
além da presença importante de 
Brasília no cinema internacio-
nal”, comenta o diplomata.

Memória

A exposição durou 32 dias 
no CCBB, e recebeu a visita de 
vários tipos de públicos, des-
de crianças, estudantes, auto-
ridades e moradores da capital 
que relataram o elo afetivo com 
as capas. No evento de abertu-
ra, em 25 de abril, várias perso-
nalidades de Brasília marcaram 
presença, como o governador do 
Distrito Federal, Ibaneis Rocha 
(MDB). Recentemente, em 19 de 
maio, foi a vez das 190 crianças, 
de 6 a 15 anos atendidas pela Le-
gião da Boa Vontade (LBV), de vi-
sitarem a exposição.

Depois de ouvirem histórias 
sobre a construção de Brasília, 
cada criança recebeu uma répli-
ca da capa do jornal para criar as 
próprias matérias e desenhos so-
bre o que sonham para a cidade 
nos próximos anos. Ao final, elas 
levaram para casa a o próprio jor-
nal em forma de lembrança. Al-
gumas edições contaram com um 
QR Code que levou os visitantes 
diretamente às histórias de mar-
cas brasilienses que nasceram na 
cidade e cresceram com ela.

 » PEDRO MARRA

Pelas capas, o visitante conheceu um pouco da história do país e da cidade

Num ambiente festivo, os representantes do corpo diplomático curtiram cada página

Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Vice-presidente do Correio, Guilherme Machado, fala sobre exposição Brasília 61 + 1 anos de história, no CCBB

O editor Carlos Alexandre 
comenta a interação com o leitor 
nas plataforma do jornalDiplomatas ressaltaram a importância do jornal para a vida da capital

Embaixador da Áustria, Stefen 
Scholz destaca a ligação de 50 
anos com Brasília 

Julie e Jacques Michel Moudoute-Bell, embaixatriz e embaixador do Gabão

A exposição Brasília 61 + 1 anos de história, com 62 capas históricas do Correio, no CCBB, teve a presença do corpo diplomático de Brasília
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T
affarel exibe no currícu-
lo o que Marcelo ainda 
não conseguiu: o título 
da Copa do Mundo. Em 

contrapartida, o lateral-esquer-
do do Real Madrid ostenta uma 
coleção do que faltou na carreira 
do preparador de goleiros do Li-
verpool — quatro conquistas da 
Uefa Champions League. Ope-
rários na decisão continental do 
próximo sábado, às 16h, no Sta-
de de France, em Saint-Denis, 
eles são dois dos 10 personagens 
com sangue verde-amarelo na 
veia envolvidos direta ou indire-
tamente na disputa pela Orelhu-
da. O Correio abre contagem re-
gressiva para o duelo mais espe-
rado da semana falando sobre a 
influência de ambos na engrena-
gem dos timaços comandados de 
Jürgen Klopp e Carlo Ancelotii.

Faltou um título na passa-
gem do melhor goleiro da Sele-
ção Brasileira pela Europa. Taf-
farel conquistou a Copa da Ue-
fa (atual Liga Europa), a Super-
copa da Uefa, mas alcançou no 
máximo as quartas de final na Li-
ga dos Campeões. Era 2001. O ti-
tular do Galatasaray não evitou a 
eliminação do time turco por 5 x 
2 no placar agregado, justamente 
contra o Real Madrid. Portanto, 
há uma pitada de revanche para 
o gaúcho de Santa Rosa.

O Galatasaray não foi tão 
longe como na semifinal de 
1988/1989, porém tinha uma 
equipe forte na virada do sécu-
lo. Taffarel no gol, Popescu na za-
ga, o meia Gheorghe Hagi no pa-
pel de maestro e o centroavante 
Jardel. Ainda assim, pouco para 
bater de frente com um Real que 
começava a virar galáctico na-
quele abril de 2001. Vicente del 
Bosque liderava Casillas, Rober-
to Carlos, Hierro, Luís Figo, Raúl, 
entre outros astros.

Vinte anos depois, Taffarel, 
contratado em novembro de 
2020 para ser um dos prepara-
dores de goleiro do Liverpool, 
está na decisão da Champions 
League. Embora atue nos basti-
dores, praticamente invisível, o 
senhor goleiro de 55 anos pode, 
enfim, conquistar a Orelhuda. 

O camisa 1 verde-amarelo nas 
edições de 1990, 1994 e 1998 da 
Copa do Mundo é um dos três 
responsáveis pela performance 
do pupilo Alisson. Os outros pre-
paradores de goleiros da comis-
são técnica de Klopp são John 
Achterberg e Jack Robinson.

Jürgen Klopp celebrou a che-
gada de Taffarel. O profissional 
também é homem de confiança 
de Tite na Seleção. “Temos um 
grupo excepcional de goleiros e 
queríamos uma solução para es-
tes rapazes. Queremos criar nos-
sa própria filosofia de goleiro. Pa-
ra isso, trouxemos Taffarel, um 
treinador que foi um jogador de 
classe mundial e trabalha no mo-
mento ao lado de dois dos me-
lhores goleiros do mundo: Eder-
son e Alisson (na Seleção)”, jus-
tificou Klopp no anúncio oficial.

Alisson é influenciado por 
uma das especialidades de Taffa-
rel: a defesa de cobranças de pê-
nalti. Decisivo nas semifinais dos 
Jogos Olímpicos de Seul-1988, na 
decisão da Copa de 1994 e nas se-
mifinais do Mundial de 1998, o 
mestre viu o pupilo brilhar nesta 
temporada na conquista da Copa 
da Inglaterra. Alisson defendeu 
a cobrança de Mason Mount e 
brindou o Liverpool com a vitó-
ria por 6 x 5 contra o Chelsea, no 
lendário Estádio Wembley. 

Eu tenho, você não
MARCOS PAULO LIMA

MERCADO

O Liverpool confirmou, ontem, a contratação do jovem atacante 
português Fábio Carvalho, que estava no Fulham. Carvalho, de 
19 anos, assinou um contrato de cinco anos com os ‘Reds’ e será 
apresentado oficialmente em 1º de julho. O jogador foi fundamental 
na campanha que garantiu ao Fulham o acesso à primeira divisão do 
Campeonato Inglês, marcando 10 gols e dando oito assistências em 
36 jogos. A chegada de Carvalho dará uma nova cara ao ataque do 
Liverpool, já reforçado em janeiro com o colombiano Luis Díaz.

“A minha preparação se baseia 
em uma tríade: treinamento, es-
tudo e instinto. É momento. Te-
nho duas grandes referências: Ta-
ffarel e Dida, mas cada um deles 
tem característica própria. Pego 
alguma coisa de cada um”, reco-
nhceu Alisson no início da car-
reira, quando defendia as traves 
do Internacional antes da trans-
ferência para a Roma. 

Lateral guloso
Enquanto Alisson é aprendiz 

de Taffarel, o lateral-esquerdo 
tem se comportado nesta tem-
porada como uma espécie de 
“auxiliar” do técnico italiano Car-
lo Ancelotti. Reserva de Mendy, 
o brasileiro de 34 anos gesticu-
la, oriente, vibra e comemora 
gols lembrando assistentes de 

treinadores. Lá se vão 16 tempo-
radas consecutivas de experiên-
cia com a camisa merengue. 

Tetracampeão da Cham-
pions League, a primeira delas 
sob a batuta de Carlo Ancelot-
ti, em 2013/2014, Marcelo faz 
parte do seleto grupo de rema-
nescentes das últimas quatro 
conquistas. Oito jogadores do 
atual elenco podem ganhar a 

Orelhuda pela quinta vez com 
a camisa do Real Madrid: os la-
terais Carvajal e Marcelo, o za-
gueiro Nacho, o volante Case-
miro, os meias Modric e Isco, 
e os atacantes Bale e Benzema. 

Marcelo desembarcou no Real 
desafiado a suceder Roberto Car-
los e conseguiu. A conquista do 
Espanhol nesta temporada foi 
a 24ª dele no clube. Superou a 

coleção de glórias do lendário 
Gento e pode ampliá-la no sába-
do em caso de vitória contra o Li-
verpool. Marcelo é o primeiro ca-
pitão estrangeiro do Real Madrid 
desde 1940, ou seja em 82 anos, 
e tornou-se o primeiro brasilei-
ro a erguer troféu usando a bra-
çadeira do clube. Depois de exi-
bir ao mundo a Supercopa e La 
Liga, pode levantar a Champions.

Série sobre os personagens brasileiros da decisão de sábado abre a contagem regressiva do Correio 
para o concerto na França. No episódio de hoje, Taffarel, o preparador de goleiros do Liverpool que 
ganhou a Copa, mas não a Liga dos Campeões; e Marcelo, sem Mundial pelo Brasil, mas tetra europeu

PROGRAME-SE

O jogo!
Quando: Sábado, 28/5

Onde: Stade de France,  

Saint-Denis, França

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir:  
SBT e TNT Sports

HISTÓRICO NA CHAMPIONS LEAGUE

“Queremos a 
nossa filosofia de 

goleiro e trouxemos 
Taffarel, jogador de 

classe mundial”

Jürgen Klopp, técnico  
alemão do Liverpool

“Marcelo ainda 
não se despediu. 
Ele ainda é nosso 

capitão e será  
até a final”

Carlo Ancelotti, técnico  
italiano do Real Madrid

TAFFAREL

28 jogos

38 gols sofridos

Melhor desempenho: quartas 

de final (2000/2001)

Clube: Galatasaray

» Hoje, é preparador  

de goleiros do Liverpool

MARCELO

102 jogos

9 gols

Melhor desempenho: campeão 

(2014, 2016, 2017 e 2018)

Clube: Real Madrid

» Hoje, é reserva de Ferland 

Mendy no banco merengue
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Briga pela melhor campanha
LIBERTADORES Classificados com antecedência, Palmeiras e Flamengo jogam última rodada para consolidarem marcas

D
onos dos últimos três tro-
féus e finalistas da edi-
ção de 2021 da Libertado-
res, Palmeiras e Flamen-

go utilizaram a fase de grupos da 
competição em 2022 para reafir-
mar o domínio continental. Mes-
mo em chaves acessíveis e sem 
grandes potências, alviverdes e 
rubro-negros fizeram o dever de 
casa e se classificaram com tran-
quilidade e antecedência. Ho-
je, na última rodada, jogam às 
21h30 contra Deportivo Táchi-
ra e Sporting Cristal, respectiva-
mente, para consolidar o desem-
penho como as melhores campa-
nhas no geral.

Atual bicampeão da América 
do Sul, o Palmeiras foi imponen-
te. Dono do melhor ataque do tor-
neio, o alviverde igualou o recorde 
da maior quantidade de gols mar-
cados na fase de grupos e é o úni-
co com 100% de aproveitamen-
to em toda a Libertadores. Se ga-
nhar do Deportivo Táchira, no Al-
lianz Parque, o elenco palmeiren-
se consolidará a liderança geral e 
a primeira campanha invicta do 
clube no atual modelo de chaves, 
adotado em 2000. Na história, so-
mente três equipes conseguiram 
ganhar os seis jogos iniciais: Vasco, 
em 2001, Santos, em 2007, e Boca 
Juniors, em 2015.

Invicto, mas com um empa-
te na fase de grupos, o Flamen-
go tem 86% de aproveitamento e 
a segunda melhor campanha da 
Libertadores de 2022, atrás jus-
tamente do Palmeiras. Vencer  o 
Sporting Cristal, no Maracanã, 
deve consolidar o posto e, de 
quebra, a melhor campanha ru-
bro-negra na etapa de chaves da 
competição nacional. Em 2006, o 
time carioca teve os mesmos 16 
pontos que pode alcançar neste 
ano. Porém, mais goleador, po-
derá terminar com um saldo de 
gols mais relevante: hoje são oito 

DANILO QUEIROZ

Dominantes no continente nos últimos três anos, alviverdes e rubro-negros fizeram campanhas excelentes na fase de grupos da competição

 Gilvan de Souza/Flamengo

 »Braga joga a vida

Em busca da classificação para 
as oitavas de final logo em 
sua estreia na Libertadores, o 
Bragantino faz um confronto 
direto com o Nacional-URU, às 
19h15. O time paulista é o vice-
líder do Grupo C com cinco 
pontos. O Nacional é o lanterna, 
mas tem apenas um ponto a 
menos e sonha com a vaga.

Fórmula 1
Sebastian Vettel apostou nas 
habilidades profissionais, ontem, 
para tentar recuperar uma mochila 
roubada, em Barcelona, mas não 
teve sucesso. De acordo com o 
jornal El Periódico, o tetracampeão 
da Fórmula 1 guiou um patinete 
elétrico na perseguição que 
terminou com a fuga do criminoso.

Primeiro contrato
O Palmeiras e o staff do atacante 
brasiliense Endrick anunciaram, 
ontem, um acordo sobre as bases 
do primeiro contrato profissional 
do atleta, com multa rescisória 
de R$ 308,9 milhões. O jogador 
assinará o vínculo quando 
completar 16 anos, em julho.

Renovação no vôlei
Garantido na elite, o Brasília 
Vôlei iniciou o planejamento para 
a temporada 2022/2023 com 
uma renovação. Ontem, o time 
anunciou o fico da oposta Arianne 
Tolentino, uma das maiores 
pontuadores da última Superliga. 

Roland Garros
Rafael Nadal tem impressionantes 
13 títulos na terra batida de 
Roland Garros. Considerado o 
rei do saibro francês, o espanhol 
abriu a edição de 2022, ontem, 
com uma tranquila vitória sobre o 
australiano Jordan Thompson, por 
triplo 6/2. Foi o 106° triunfo dele na 
competição francesa.

Saída no basquete
Eliminado na primeira fase do 
NBB, o Brasília Basquete começa 
a lidar com as saídas no elenco. 
Ontem, o ala norte-americano 
Zach Graham se despediu dos 
companheiros, do time e da capital 
federal. “Muito amor aos meus 
irmãos e toda a organização.”

Kenzo Tribouillard/AFP

William West/AFP

 Reprodução/Twitter

Matheus Maranhão/Brasília Basquete

Matheus Veloso

Giro Esportivo

contra seis de 16 anos atrás.
Ficar com a melhor campanha 

é importante tendo em vista os 
jogos eliminatórios. O time com 
mais pontos entre todos os clas-
sificados da fase de grupos terá o 
direito de definir como mandante 
até as semifinais da Libertadores. 
Se o primeiro e o segundo ficarem 
em chaves diferentes, carregariam 
o mesmo benefício. Isso será defi-
nido no sorteio das oitavas de final, 
marcado para sexta-feira, às 13h.

A tendência no Palmeiras é de 

time misto, mas com o lateral Jor-
ge mantido entre os titulares. “Es-
sa sequência que estou tendo é 
muito importante para mim. A 
minha avaliação individual é de 
que venho evoluindo no dia a 
dia. Venho conversando bastante 
com a comissão técnica e queren-
do sempre melhorar no que erro 
nas partidas para poder acertar 
nas próximas. Então, é dar conti-
nuidade ao trabalho e se manter 
em alto nível”, analisou o jogador.

No Flamengo, a aposta deve ser 

por manter a base titular para dar 
ritmo de jogo ao grupo. O zagueiro 
David Luiz pode ser a novidade pa-
ra ganhar minutos em campo com 
Paulo Sousa após se recuperar de 
lesão. “Da minha parte, é trabalhar 
como sempre fiz, manter sempre 
o Flamengo na frente de tudo. Dar 
consistência, cada vez tenho visto 
nossa equipe defendendo mais, 
atacando mais, com mais inten-
sidade. Vamos ter muito em breve 
nosso torcedor muito feliz”, disse 
o treinador.

AUTOMOBILISMO

Brasileiro de Drift chega a Brasília

VICTOR PARRINI*

Brasília viverá dias de velo-
zes e furiosos. Nos próximos 
sábado e domingo, o torneio 
Ultimate Drift desembarca na 
capital federal para a realização 
da segunda etapa do Campeo-
nato Brasileiro da modalidade. A 
adrenalina das curvas e derrapa-
gens tomará conta do estaciona-
mento da Arena BRB Mané Gar-
rincha, com a presença de mais 
de 55 pilotos.

A pista será montada no esta-
cionamento da arena brasiliense e 
reunirá os competidores das cate-
gorias Principal e Light. O evento 
traz os mais variados modelos de 
carros, como Chevette, Mustang, 
BMW, Mercedes, Nissan e Toyota. 
Um dos atrativos é a preparação 
livre de diversos componentes, 
como o motor, câmbio, suspen-
são, freio de mão e outros.

Mais do que uma competição 
esportiva, o Ultimate Drift é tam-
bém um evento para as famílias. 
A estrutura terá praça de alimen-
tação, brinquedoteca, exposição 

A etapa da capital federal será 
a segunda da temporada 2022

Divulgação

A abertura da última rodada 
da fase de grupos da Sul-Ameri-
cana terá Brasil em dose tripla. 
Hoje, Santos, Internacional e 
Atlético-GO entram em campo 
para manterem a liderança con-
firmarem presença nas oitavas 
de final do torneio.

Embalado pela vitória emo-
cionante sobre o Unión La Cale-
ra, que garantiu a liderança Gru-
po C, o Peixe será o responsável 
por abrir os trabalhos brasileiros 
no último ato da fase classifica-
tória. Com o apoio da torcida, o 

alvinegro praiano recebe o lan-
terna Banfield, às 19h15, na Vila 
Belmiro. Para avançar, o Santos 
depende apenas de si. Em caso 
de empate, deverá torcer pelo 
tropeço do vice-líder Unión La 
Calera, que está a dois pontos 
atrás. No primeiro encontro 
com os argentinos, os santistas 
foram derrotados por 1 x 0.

No Grupo E, o Internacional 
é quem tem as rédeas. O Colo-
rado possui os mesmos nove 
pontos do Guaireña, mas leva 
a vantagem no saldo de gols. 

Para evitar o vexame, a equipe 
comandada por Mano Menezes 
precisa vencer o 9 de Outubro, 
às 21h30, no Beira-Rio, e torcer 
por qualquer resultado que não 
seja a vitória do Guaireña.

O Atlético-GO terá a missão 
de segurar a LDU, às 21h30, em 
Equador. O Dragão é o líder da 
chave, com 12 pontos. Embora 
puxe a fila, todo cuidado é pou-
co. Os equatorianos vêm logo 
atrás, com 10, e se apegam ao 
fato de ainda não terem sido 
derrotados em casa no torneio.

SUL-AMERICANA

Trio brasileiro joga para confirmar classificação

FUTEBOL EUROPEU

Kylian Mbappé 
explica decisão 
de ficar no PSG

O Paris Saint-Germain fez 
enorme festa, ontem, para ofi-
cializar a assinatura de contrato 
de Kylian Mbappé com o clube 
até 2025. O jogador foi sauda-
do por muitos fãs do clube no 
Parque dos Príncipes e teve de 
explicar sua escolha após estar 
apalavrado com o Real Madrid. 
Ele fez juras de amor à França e 
pediu para os torcedores do Real 
Madrid entenderem sua escolha.

O atacante da seleção francesa 
seria o principal reforço do clube 
merengue e assinaria um milio-
nário contrato de cinco anos. Mas 
acabou sendo convencido por 
Nasser Al Khelaifi, presidente do 
PSG, que na França ele terá totais 
condições de conquistar tudo o 
que almeja. Além da vantajosa 
proposta financeira que ganhou, 
o clube francês ainda prometeu 
montar um time ainda mais forte.

O jogador evitou polemizar 
com os espanhóis. Ao contrário, 

Atacante “esnobou” proposta do Real Madrid e fica na França até 2025

Anne Christine Poujoulat/AFP

Destaque do dia

Ingressos 
A Confederação Brasileira de Vôlei 
(CBV) iniciou, ontem, a pré-venda 
dos ingressos da Liga das Nações, 
que acontece de 7 a 12 e 14 a 19 de 
junho, no Ginásio Nilson Nelson. 
A primeira fase está aberta 
apenas para clientes do Banco do 
Brasil, que possuem entre 25% 
e 50% de desconto nas compras. 
A venda para o público geral 
acontece a partir de amanhã pelo 
site Eventim. Para os dias com 
jogo da Seleção Brasileira, os 
ingressos custam entre R$ 30 e 
R$ 70. Nos dias em que o Brasil 
não estiver em quadra, os tickets 
custarão entre R$ 12 e R$ 36.

Ed Alves/CB/D.A Press

demonstrou respeito e considera-
ção, apesar de deixar muita gente 
frustrada. “Espero que os torcedo-
res do Real Madrid entendam que 
eu preferi ficar no meu país. Sou 
francês e, como tal, quis continuar 
um pouco mais”, afirmou o joga-
dor de 23 anos. “No ano passado, 
eu queria ir para o Real Madrid. 
Acreditava que era a melhor 

decisão. Mas um ano se passou, 
muitas coisas mudaram no lado 
esportivo e pessoal”, explicou.

“Uma mensagem para os tor-
cedores do Real Madrid? Quero 
agradecer, pois sempre me acei-
taram como um deles. Entendo 
a decepção deles e espero que 
entendam que decidi ficar no 
meu país”, disse Mbappé.

de carros e outras atrações. Os 
ingressos de meia entrada custam 
R$ 25 para o sábado e R$ 35 para 
o domingo. O passaporte para os 
dois dias varia entre R$ 90 e 330. 
Os bilhetes podem ser adquiridos 
pelo site Lets Events. 

* Estagiário sob a supervisão  
de Danilo Queiroz
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Data estelar: marte 
ingressa em Áries. melhor 
errar por tomar a iniciativa 
equivocada do que se 
equivocar por não tomar 
iniciativa alguma e, depois, 
se arrepender por não ter 
tentado. sim! agir e errar 
é infinitamente melhor do 
que ficar se defendendo 
passivamente dos supostos 
perigos, e contendo o 
impulso criativo que 
leva todo e qualquer ser 
humano a se aventurar na 
vida. É triste testemunhar 
o tempo passando e a 
gente se aventurando 
muito menos do que 
poderia, porque a escala de 
valores que usamos para 
avaliar e tomar decisões 
é a do medo, e não a da 
valorização da experiência. 
Porém, assim somos a 
maior parte do tempo, 
orientados pelo medo, que 
adota em inúmeros casos 
o ar da prudência e do 
bom senso, mas que, na 
prática, continua sendo o 
medo que nos faz esconder 
da vida. almas escondidas 
ou almas atrevidas? o que 
vai ser daqui para frente? 

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Faça o que tiver de fazer, sem 
se importar com a natureza da 
ação, porque este é um momento 
excepcional que, com certeza, 
requer medidas excepcionais 
também. tudo, porém, há de ser 
feito sob o manto da discrição.

Há coisas que não podem passar, 
como se fossem banais, há coisas 
que precisam ser encaradas 
no mesmo momento em que 
produzem emoções inconfundíveis, 
que não daria para varrer para 
abaixo do tapete. ação imediata.

É sábio dar fim ao que, 
evidentemente, não vai dar em 
nada além de mais conflito, e 
é disso que sua alma precisa 
se livrar, porque cada conflito 
acumulado é tempo que terá de 
ser investido para administrar.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

Para tocar nas portas certas e 
fazer contato com as pessoas 
indicadas, você não deve esperar 
que o universo tome a iniciativa, 
pois, neste momento, é sua 
alma que precisa assumir esse 
lugar de tomar a iniciativa.

Este é um dos melhores momentos 
possíveis para se chegar a um 
acordo, sem importar o quanto 
de concessões tenham de ser 
feitas, porque, se você observar 
com imparcialidade, o estado de 
conflito não beneficia ninguém.

as coisas que acontecem atualmente 
fazem sua alma pensar, porque 
o cenário se tornou complexo 
como nunca antes imaginado, e 
as soluções que você dava não 
se aplicam mais, deixaram de 
ser eficientes. Pensar bem.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

otimize o tempo e faça o máximo 
que puder neste momento, 
porque as portas estão abertas e 
se pode colher mais resultados, 
investindo menos tempo e recursos. 
tudo acontecerá na mesma 
medida de seu atrevimento.

terceirizar o que você poderia 
fazer não seria uma boa ideia. se 
quiser que algo seja bem feito, em 
vez de passar a responsabilidade 
a outrem, assuma logo essa 
tarefa, porque só assim terá 
garantia de bons resultados.

Você sabe que ninguém fará por 
você o que somente sua alma 
pode resolver, mas, mesmo assim, 
a preguiça sempre espreita nos 
pensamentos e nas emoções, 
buscando uma facilidade que, 
talvez, seria sábio deixar de lado.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Elevar o tom da voz não vai 
ajudar a que as pessoas ouçam 
suas ideias com clareza, porque 
quando elas emperram em suas 
próprias opiniões não há força 
divina que as faça sair do lugar. 
siga em frente com os exemplos.

Faça valer sua intenção, seu 
desejo, porém, mais ainda faça 
valer suas pretensões por meio 
de atitudes que deixem clara 
sua posição nesta parte do jogo 
complexo da vida em que sua 
alma se meteu. É tudo um jogo.

a oportunidade está disponível, se 
você depender de tomar alguma 
iniciativa, não hesite, é agora 
que é mais propício colocar em 
marcha suas pretensões, porque 
com menos investimento você 
colherá resultados melhores.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ CarLos ViEira

TANTAS Palavras
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Flores amarelas do amanhecer,
pensando sobre
os bêbados do México
 
Jack Kerouac

n
o romance 2047 — A revolu-

ção dos dementes, segundo vo-
lume da trilogia de Max Teles-
ca, qualquer semelhança com 

a vida real no Brasil, não é mera coin-
cidência. A começar por “Lisarb”, país 
fictício e distópico onde se desenvolve 
a trama e que foi apresentado no pri-
meiro livro, intitulado 2038 — A ins-

tituição da cleptocracia num futuro 

não muito distante, lançado em 2016. 
A continuação da saga está ambienta-
da num futuro próximo, mas alinhada 
com os tempos atuais.

Com a derrocada de um tal Partido 
Ético e Verdadeiro (PEV), o jornalista Alex 
Tedesco volta ao país para coordenar a 
campanha de Cairo Góes à Presidên-
cia da República e tentar tirar do poder 
o ensandecido Lair Montanaro, e ainda 
precisa lidar com a candidatura do seu 
antigo aliado, Servius Mórus. Uma epi-
demia espalha o vírus da estupidez, a 
Rened-47, e transforma as personagens 
atingidas em seres animalescos, conta o 
autor, que é advogado, tem 47 anos e é 
membro da Academia Brasiliense de Le-
tras e presidente do Instituto de Popula-
rização do Direito (Ipod).

O livro, que está disponível em pré-
venda na Amazon, será lançado com 
noite de autógrafos no dia 31, a partir das 
19h, no restaurante Fuego: 112 Sul, Bloco 
A, loja 3. Preço de capa: R$ 69.

Em Cem anos de solidão, Gabriel 
García Márquez inventou a cidade de 
Macondo, e você apresentou ao leitor 
um país chamado “Lisarb”, no seu 
primeiro livro, 2038 — a instituição 
da cleptocracia num futuro não 
muito distante. Agora você vem com 
2047. A cidade fictícia de Gabo é uma 
fonte de inspiração para você?

Com certeza, o realismo mágico 
dos autores latino-americanos são in-
fluências, especialmente neste segun-
do volume da trilogia. Cem anos de so-

lidão, é uma referência obrigatória. 
Mas não apenas este autor. Quando 
me isolei para terminar o 2047, bus-
quei a releitura de alguns clássicos da 
literatura brasileira e universal, como In-

cidente em Antares (do meu conterrâneo 
gaúcho Érico Veríssimo), A peste (Albert 
Camus), Por quem os sinos dobram (Er-
nest Hemingway), e, obviamente, 1984 e 
a Revolução dos bichos (George Orwell). 
Eu ainda tentei criar alguns diálogos na 
estruturação de um conto que é uma 
obra-prima do Caio Fernando Abreu: 
Linda, uma história horrível. Para as 
partes finais, quando o personagem 
Alex Tedesco vai para o Estado Celes-
te, de carro, tem uma passagem que 
eu gosto muito, bastante lírica, poe-
sia em prosa, que eu tentei ambien-
tar à maneira Jack Kerouac.

 » iVonE BELÉm
   ESPECIAL PARA O CORREIO

O olhar de Max Telesca

LIVRO

Max Telesca: angústia 
com a realidade

 Hilton/divulgação

divulgação

Suas obras são de ficção e qualquer 
semelhança com nomes, pessoas, 
fatos ou situações da vida real não 
é mera coincidência. Motivação não 
faltou, não é?

Partiu de uma angústia muito 
grande com a realidade. Eu costu-
mo dizer que 2038 nasceu de várias 
mortes, porque foi escrito por um 
Max Telesca com 36 anos. É o meu 
olhar do que é a nossa política, e o 
primeiro traz essa certa desilusão 
com aquilo que a gente acredita-
va de melhor na política, que pode-
ria ser algo transformador. Mas essa 
transformação não é e não foi como 
a gente gostaria que fosse. 

E 2047?
Quando eu lancei o primeiro livro 

da saga, o 2038, na Feira do Livro de 
Porto Alegre, em 2016, um repórter 
disse que, ao final da leitura do livro, 
havia sentido necessidade de ler mais 
sobre aquela história, como se o ro-
mance não tivesse terminado. Eu ha-
via escutado este sentimento de ou-
tras pessoas, desde o lançamento em 
agosto daquele ano. Nessa ocasião 
nasceu a ideia, já gestada, mas ain-
da não confirmada, de transformar 
o 2038 no primeiro romance de 
uma trilogia. Com o tempo, com a 
observação do que vem ocorrendo 
na política, com a crise de represen-
tatividade, pensei num fio condutor 
que fosse uma abordagem sobre aqui-
lo que considero o maior de todos os 
problemas do sistema político: a ins-
trumentalização da institucionalidade 
democrática para a obtenção de inte-
resses privados, mas a realidade real 
me trouxe uma aflição maior.
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PELA PRIMEIRA 
VEZ NO BRASIL, 

THE TEN TENORS 

PROMETE 
APRESENTAR UM 

REPERTÓRIO 
DIVERSIFICADO  
NA TURNÊ QUE 

ESTREIA  
EM BRASÍLIA 

“S
ou apenas 10% do gru-

po”, entrega o tenor aus-

traliano Boyd Owen, mo-

desto para quem já apre-

sentou Carmina Burana, no pres-

tigioso Carnegie Hall (Nova York), 

e que chega a Brasília, com a tur-

nê Love is in the air, com direito à 

passagem por quatro outras capi-

tais. Junto com nove amigos, com 

quem forma a primeira turnê do 

grupo The Ten Tenors pelo Brasil, 

depois de mais de 2,5 mil apresen-

tações mundo afora, com venda 

superior a 3,5 milhões de ingres-

sos, Boyd Owen antecipa muito do 

fator surpresa do show que alinha 

releitura do cancioneiro românti-

co internacional: “Não se espera 

que estes caras de smoking e gra-

vatas avermelhadas sejam capazes 

de relaxar, no palco”.

Aos moldes de um time de fute-

bol, o Ten Tenors, pelo que enfatiza 

Owen, traz integrantes diferentes, a 

cada formação: “É algo natural, uma 

vez que estamos juntos há mais de 

27 anos. Iniciamos, aos meados dos 

anos de 1990, justo quando o trio 

Pavarotti, Domingo e Carreras ex-

plorava algo absolutamente novo. 

A música clássica, à época, era man-

tida nas casas de ópera e por lá ficava, 

com um limitado grupo de admira-

dores. Mas, os três sabiam que o eru-

dito podia muito bem ser apreciado 

por um maior público. Nós começa-

mos, de modo muito informal, e eles 

foram uma inspiração”.

Nessa linha, depois de apre-

sentações com Rod Stewart e Ala-

nis Morissette, e da gravação de 

15 álbuns e 4 DVDs (entre os quais 

Amigos para siempre), Owen e os 

parceiros Cameron Barclay, Da-

niel Belle, Michael Edwards, Kea-

ne Fletcher, Nigel Huckle, Nathan 

Lay, JD Smith, Sam Ward e James 

Watkinson apresentarão músicas 

como Life is perfect, A thousand 

years e All of me. Never enough 

e ainda árias como Una furtiva 

lagrima (de Donizetti) e Nessun 

dorma (Puccini) não fogem do re-

pertório a ser apresentado, hoje, 

às 21h, no Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães.

Pequenos pontos (colocados 

nos ouvidos), no palco, ajudam 

no checar de vozes e na comuni-

cação com a equipe técnica, em 

complexa afinação. “No mais, en-

saiamos, ensaiamos e ensaiamos, 

até o mais próximo da possível 

perfeição. Trabalhamos duro, ab-

solutamente todos os dias. Ainda 

que tenhamos ensaios regulares, 

a cada apresentação, tomamos ao 

menos uma hora para aperfeiçoa-

mentos e ajustes. Buscamos um 

som único e especial com mo-

mentos poderosos, desde a inte-

gração das vozes no palco até os 

momentos de holofote e brilho 

para uma única voz peculiar 

ganhar projeção. A constân-

cia dos ensaios é que resultou 

na harmoniosa experiência. 

Não podemos ainda deixar 

de observar a escolha afu-

nilada de repertório”, en-

trega o cantor.

Ao ressaltar que te-

nores não se limitam 

à identidade junto 

ao clássico, Owen 

lembra de Fred-

die Mercury (do 

 » RICARDO DAEHN

Dylan Evans

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

O coração do brasileiros é uma incógnita, mas estamos ansiosos porque vocês gostam de grandes shows — dançam e cantam junto. Há curiosidade de saber o que acham do nosso sotaque em português. Queremos compartilhar todos os nossos corações e  nossa música com vocês”Boyd Owen, integrante do The Ten Tenors

THE TEN TENORS

Show com quase duas horas, hoje, às 21h, no 

Auditório Ulysses Guimarães, a partir de revisões 

de músicas como Unchained melody, Somebody to 

love e Make you feel my love, entre muitas outras. 

Ingressos individuais (poltronas) têm valores entre 

R$ 150 (meia, superior) e R$ 350 (meia, premium), 

e podem ser adquiridos, de modo online, em: www.

bilheteriadigital.com (sujeito à taxa de serviço). Não 

recomendado para menores de 14 anos.

D
yl

an
 E

va
ns

O inesperado 

promete invadir 

as apresentações 

dos dez tenores: 

todos com estilos 

particulares, mas 

afinados no palco

Grupo The Ten 
Tenors arrebata 

plateias em várias 
cidades do mundo

Queen) e John Longmuir. “Eu 
tendo a soar como cantor clás-
sico, mas alguns (do The Ten Te-
nors) vêm com a afivelada tonali-
dade de rock. Levamos o público 
para uma jornada de sons muito 
diversos. Nós realmente gos-
tamos de surpreender”, co-
menta. Celebrar o amor e as 
primeiras danças de noivos, 
a cada casamento, formulou o 
conceito de Love is in the air. 
A espera pela apresentação no 
Brasil está engasgada, há dois 
anos, quando tudo se viu mo-
dificado pela pandemia.

“Finalmente, podemos nos 
apresentar. É o que em mim toca, 
ao apresentar Love is in the air: ficar 
sem cantar, por dois anos, me fez 
sentir como se uma parte de mim 
estivesse ausente. Me levanto, pe-
la manhã para isso: para entregar a 
música. Os últimos dois anos nos 
deixaram em frangalhos. Em duas 
horas de apresentação, espero que 
haja transcendência. A música to-
ca nosso coração, e acentua a nos-
sa interação. Queremos, de verda-
de, exercer uma mudança, como 
numa forma de cura. Quero que 
todos se sintam vivos novamente 
— contactar o que existe de pul-
sante na vida, algo perdido nos úl-
timos anos”, observa Boyd Owen.

Num patamar técnico e que 
dimensiona o grupo, vale lem-
brar que um dos álbuns foi grava-
do em Praga com a Orquestra Fi-
larmônica Tcheca, mas, em Bra-
sília poucos instrumentistas es-
tarão no palco. “Às vezes, com-
pactamos o som da orquestra 
num computador”, brinca o ar-
tista. Na reta final de uma longa 
jornada, depois de enorme acei-
tação pela Europa e Américas do 
Sul e do Norte, Owen conta da in-
timidade com o relacionamen-
to mantido com públicos diver-
sos com alemães, australianos, 
italianos e chineses. E, do Bra-
sil, como ouvinte, do que gosta 
Owen? “Adoro samba, e que é, 
claro, marca brasileira. Gosto de 
Gilberto Gil, mas, no momento, 
adoro as músicas de Ivete San-
galo, ainda que minha favorita 
seja Maria Rita. Com a música 
brasileira não há quem fique tris-
te”, observa. Ciente do entendi-
mento do que apeteça o público, 
Owen é catedrático: “Nosso atual 
show é dos que mais me orgulha, 
trata-se de um dos melhores. Fa-
zemos trocas culturais, e temos 
Mas que nada (Jorge Ben). Injeta-
mos o inesperado, com medleys 
e twists, e nunca deixaremos de 
fora Bohemian rhapsody. É um 
show animado, e, no encerra-
mento, é muito bacana ver todo 
mundo dançando, e sentindo”, 
conclui Boyd Owen.



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

ÁGUAS CLARAS

2 QUARTOS

E V N D A

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

1.2 ASA NORTE

ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA SUL

2 QUARTOS

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

3 QUARTOS

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

1.2 ASA SUL

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

GUARÁ

3 QUARTOS

E V N D A

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

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 ASA SUL

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

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
stes 360m2 utéis. Vista to-
tal do Lago. Aceito tro-
ca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 98380-
1568c513

1.3 PARK WAY

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

CLSW105Ótima lojaalu-
gadap/ investidorParticu-
lar. 99333-3034

VALPARAÍSO

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

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

SALAS

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

1.5 TAGUATINGA

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

TAGUATINGA

LEILÃO PRÉDIO
COMERCIAL

C 08 Lotes 13, 14, 29 e
30, Agência BRB, Tagua-
tinga Centro/DF. Área
do terreno 1.000m2,
á r e a c o n s t r u í d a
2.407,41m2. Aluguel ga-
rantido. Leilão dia 26/05/
2022, às 16h. Inf. (61)
3465-2203/2542. Edital
completo, fotos e leilão
on-line www.multleiloes.
com

LEILÃO PRÉDIO
COMERCIAL

C 08 Lotes 13, 14, 29 e
30, Agência BRB, Tagua-
tinga Centro/DF. Área
do terreno 1.000m2,
á r e a c o n s t r u í d a
2.407,41m2. Aluguel ga-
rantido. Leilão dia 26/05/
2022, às 16h. Inf. (61)
3465-2203/2542. Edital
completo, fotos e leilão
on-line www.multleiloes.
com

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

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

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
stes360m2 utéis.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
stes360m2 utéis.Vista to-
tal do Lago. Aceito tro-
ca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 98380-
1568c513

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

PLANALTINA

COND ARAPOANGA
Alugo loja + - 400m2,
bem localizada. Boa p/
igreja e outros. Tr.:
3389-2152

2.4 ASA NORTE

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 NAO CONTEM-
PLADA Mobi Easy 16
parcelas pagas 41 à pa-
gar. Valor à combinar.
Tr: 61 98207-8213

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

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

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

RELAXANTE 50 PACO-
TES 4 massag R$160
3340-5822/ 982488399

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

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

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ENGENHARIA

SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA Contato 61-
998315874

OUTROS PROFISSIONAIS

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

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE ALESSANDRA
ADULTÉRIO FOTOS
Nº1 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

DETETIVE ALESSANDRA
ADULTÉRIO FOTOS
Nº1 com filmagens, fla-
grante. Sigilo e discri-
ção. Gps / Monitoro
24h.Trabalho todas as
áreas.(61)99810-6976

4.6 TELEVISÃO

4.6 SOM E IMAGEM

TELEVISÃO

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

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

4.7 DIVERSOS

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutando jogado-
res 99862-4892 whats

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária

5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais

5.3 Infomática

5.4 Oportunidades

5.5 Pontos Comerciais

5.6 Telecomunicações

5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

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

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

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)

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇADE OPERAÇÃO.
Torna público que recebeu do Instituto BrasíliaAmbiental – IBRAM/DF a Licença de Operação nº 53/2022- IBRAM, referente
ao Sistema Produtor de Água Pipiripau, Brejinho e Fumal, abrangendo a unidade de tratamento (ETA Pipiripau), Estações
Elevatórias de Água Bruta (EAB.PIP.001, EAB.BRJ.001 e EAB.FUM.001),Adutoras de Água Bruta e as captações no ribeirão
Pipiripau, córrego Brejinho e córrego Fumal, localizado na Região Administrativa de Planaltina - DF. Processo SEI/GDF nº
00391-00021972/2017-00. Companhia de SaneamentoAmbiental do Distrito Federal – CAESB.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

5.2 RELIGIOSOS

RELIGIOSOS

NOVENA PODEROSA
Ao Menino 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 Sagrada Mãe, 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 de Ma-
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

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

LOIRA GULOSA
ORAL EM HOMENS ati-
vos até sentirem prazer
na minha boca. 61
98539-7146. Asa Norte

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

5.7 ACOMPANHANTE

ORAL ATÉ O FIM
FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreen-
da-se!! 61 98112-7253

WANDA MULHERÃO!
PRECISO DE CLIEN-
TES sou bonita! zap 61
98473-3483Asa Norte

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

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

MASSAGEM RELAX

MASSOTERAPEUTA
BRUNA!! TIRE um
tempo para você ve-
nha relaxar! Uma boa
massagem. Atendo to-
dos os dias. Marque
sua sessão. 61 99297-
7842 whats W3 N.

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

CAROL TOP DE LUXO
REALMENTE LINDA s/
decepção 61996306790

MASSAGISTA procuro
c/ou s/exp meio período
A. Norte 61 99907-8898

PRECISA-SE DE MO-
ÇAS com ou sem experi-
ência 61 98323-7100

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA

CONFEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
009/2022 - UASG 925175

Contratação de empresa de engenharia visando a
operação e manutenção preventiva e corretiva nos
equipamentos e sistemas de áudio e vídeo com
prestação de serviços eventuais de fornecimento de
reposição de peças e equipamentos e de sistemas de
informações, de forma a atender as necessidades do
Sistema Confea/Crea Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia - Confea, conforme especificações contidas
em Edital e seus anexos. Edital disponível: 24/05/2022
nos Sítios
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/compras
net-siasg e www.confea.org.br. Recebimento das
Propostas: até 03/06/2022, às 08h30, no sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/compras
net-siasg. Informações pelo telefone (61) 2105-3818 e
email: licitacao@confea.org.br.

Rivanildo Lima Moura - PREGOEIRO

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

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

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

MASSAGISTA PROCU-
RO c/ ou s/exp meio perí-
odo até 1.500 semanal
A. Norte 99907-8898

Secretaria deOrçamento, Finanças eContratações

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Audiência Pública nº. 01/2022/SCO

O Diretor-Geral da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Regulamento da Secretaria,
comunica aos interessados que será realizada
AUDIÊNCIA PÚBLICA, nos termos do artigo
21 da Lei 14.133/2021, com a finalidade de
colher subsídios e informações da sociedade em
geral para NOVAS SOLUÇÕES E MODELOS
DE NEGÓCIO DA TV E RÁDIO JUSTIÇA. A
audiência pública é aberta a quaisquer pessoas
interessadas, físicas ou jurídicas. Os objetivos e os
procedimentos definidos para realização constam
do Edital de Convocação de Audiência Pública à
disposição dos interessados no portal do STF,
https://portal.stf.jus.br, em Comunicação/Audiência
Pública – TV e Rádio Justiça. As contribuições
devem ser encaminhadas por escrito ou
apresentadas em exposição oral, na forma descrita
nos itens 1.1 a 1.7 do Edital de Convocação de
Audiência Pública nº 01/2022/SCO, disponível
no Portal do STF, https://portal.stf.jus.br, em
Comunicação/Audiência Pública – TV e Rádio
Justiça. Formas de participação e cronograma da
Audiência constantes do referido Edital.

Brasília, 23 de maio de 2022
Edmundo Veras dos Santos Filho

Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal

SUPREMOTRIBUNALFEDERAL



CLASSIFICADOS4 Brasília, terça-feira, 24 de maio de 2022 CORREIO BRAZILIENSE

6.1 NIVEL BÁSICO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL 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

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

EDITAL Nº 056/2022

ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

BRA/IICA/13/001

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código: TR/PF/IICA-16559

Contribuir, por meio de consultoria individual, com apoio
técnico especializado ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, com foco no levantamento e análises de
políticas de recursos hídricos, ambientais, urbanas e
regionais, as quais estejam diretamente relacionadas ao
ordenamento territorial.

Formação: Obrigatório: Profissional de nível superior com,
no mínimo 5 (cinco) anos de formação e com Mestrado
ou Doutorado preferencialmente nas áreas de Geografia,
Ciências Sociais e Ciências Econômicas. Desejável: Possuir
Mestrado ou Doutorado com estudo concentrado em
questões de infraestrutura, logística e transportes no Brasil.

Experiência Professional: Obrigatório: Atuação de no
mínimo 2 (dois) anos em projetos de pesquisa relacionados
aos temas abrangidos pelo Objetivo Geral deste Termo de
Referência, com resultados comprovados em publicações
em livros ou periódicos especializados. Desejável: Possuir
publicações em periódicos ou livros sobre questões atuais
de infraestrutura, logística e transportes no Brasil. Vigência
Contratual: 8 meses. Número de Vagas: 1111

Outras Informações: Para participar do edital de
seleção os candidatos deverão se cadastrar no processo,
impreterivelmente até o dia 30/05/2022 às 23h59min00seg.
A responsabilidade pelo processo seletivo de serviços
técnicos de consultoria é de competência da entidade
executora nacional, conforme legislação vigente. A
íntegra do edital e o resultado da seleção (após processo
seletivo) poderão ser visualizados na página do IICA
https://iica.int/pt/node/75

Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/04, Portaria
MRE Nº 08 de 04/01/2017.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

6.1 NÍVEL MÉDIO

DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com
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
TÉCNICO DE AR Condi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
TECNICO ELETRONI-
CA instalaçãoemanuten-
ção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
VENDEDOR(A)COMUNI-
CAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br
VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com

6.1 NÍVEL MÉDIO

EXECUTIVO DE VEN-
DAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
SECRETARIA COMER-
CIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br

NÍVEL SUPERIOR

MASTER EDUCACIONAL
CONTRATAÇÃO IMEDIATA
PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊScomexpe-
riência. Enviar Curriculo
p/: mastereducacional
@yahoo.com.br

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

EDITAL Nº 057/2022

ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

BRA/IICA/13/001

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código:TR/PF/IICA-16563

CONSULTORIA INDIVIDUAL VOLTADA PARA O
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE POLÍTICAS DE
INFRAESTRUTURAS, LOGÍSTICA, TRANSPORTES,
ENERGIA E RECURSOS HÍDRICOS PARA O
ORDENAMENTO TERRITORIAL

Formação: Obrigatório: Profissional de nível superior
com, no mínimo 5 (cinco) anos de formação e com
Mestrado ou Doutorado preferencialmente nas áreas
de Geografia, Ciências Sociais e Ciências Econômicas.
Desejável: Possuir Graduação ou Pós-Graduação em
áreas voltada aos estudos de questões territoriais,
regionais ou ambientais.

Experiência Professional: Obrigatório: Atuação de
no mínimo 2 (dois) anos em projetos de pesquisa
relacionados aos temas abrangidos pelo Objetivo
Geral deste Termo de Referência. Desejável: Possuir
publicações em periódicos ou livros relacionados aos
temas abrangidos pelo Objetivo Geral deste Termo de
Referência. Vigência Contratual: 8 meses. Número
de Vagas: 1111

Outras Informações: Para participar do edital de
seleção os candidatos deverão se cadastrar no
processo, impreterivelmente até o dia 30/05/2022
às 23h59min00h. A responsabilidade pelo processo
seletivo de serviços técnicos de consultoria é de
competência da entidade executora nacional,
conforme legislação vigente. A íntegra do edital e
o resultado da seleção (após processo seletivo)
poderão ser visualizados na página do IICA
https://iica.int/pt/node/75.

Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/04,
Portaria MRE Nº 08 de 04/01/2017.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

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

PROFESSOR(A)/ESTA-
GIÁRIO p/ escola de re-
forço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
gmail.com

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

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
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