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PÁGINA 6 

Severino Francisco

Samanta Sallum

Luiz Carlos Azedo

Namore as plantas e viva instantes 
de beleza salvadora. PÁGINA 14

Reequilíbrio orçamentário na pauta 
de Ibaneis com costrutores. PÁGINA 17

Uma ala do PSDB ainda reluta 
em declarar apoio a Tebet. PÁGINA 3

Denise Rothenburg

Ana Maria Campos

Bivar quer usar projeto do ICMS para 
embalar sua candidatura. PÁGINA 4

Flávia Arruda cumpre missão do 
Planalto em pleito na Câmara. PÁGINA 16

Em Davos, na Suíça — onde partici-
pa do Fórum Econômico Mundial 
—, o ministro Paulo Guedes des-
cartou a possibilidade de o gover-
no conceder um percentual mais 
elevado para policiais, conforme 

vinha sinalizando Bolsonaro. “É 
por lei. Em ano eleitoral, você só 
pode dar até a inflação e linear. O 
presidente gostaria de dar aumen-
to aos policiais, mas não pode, é 
visto como aliciamento”, enfatizou. 

As declarações ocorrem num mo-
mento em que setores do funcio-
nalismo público reivindicam a re-
posição de perdas ocorridas du-
rante o congelamento salarial em 
meio à crise epidemiológica. “Você 

pode até dar alguma coisa, mas es-
quece o que ficou para trás. Você 
acha que na Alemanha, nos Esta-
dos Unidos... Perdas acontecem. 
Todo mundo perdeu no mundo 
inteiro”, ressaltou Guedes. PÁGINA 7

Servidores públicos 
terão reajuste linear 
de 5%, diz Guedes 
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No céu com Tom Cruise
PÁGINA 21

Astro de Hollywood é a sensação 
de Top Gun: Maverick, continuação 

do filme que marcou 
época nos anos 1980 e 

estreia nas telas brasileiras. 
Novamente no centro da trama, o ator 

mostra vitalidade para emplacar um novo 
sucesso, entre caças e muita aventura. 

PÁGINA 22

Dois olhares sobre 
as asas de Brasília

IBGE: DF 
tem maior 
percentual 
de homo e 
bissexuais

Tebet participará da 
sabatina do Correio 
com presidenciáveis

Bagagem gratuita deverá 
ser vetada por Bolsonaro

Aviação
“Ninguém come imposto”

No primeiro estudo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

Estatística sobre orientação 
sexual, 94,8% dos habitantes 

adultos do país se declararam 
heterossexuais. No Distrito 
Federal, 2,9% se disseram 

homo ou bissexuais, contra 
1,8% da média nacional.    

PÁGINA 6

PÁGINAS 2 E 3

Sons e histórias para brincar

Matança no Rio
Ministro do STF ouve 

MP sobre operação

PÁGINA 6

Massacre no Texas
Crime em escola causa 
dor e revolta nos EUA

PÁGINA 9

 A música de Caleb, 3 anos, e do grupo Sinfonia 
da Saúde embalou, ontem, o Hospital da Criança 
de Brasília. Fantoches, pinturas e outras atrações 

marcam uma semana festiva na unidade. PÁGINA 18   

Estados não terão perda na arrecadação, 
diz, ao CB.Poder, o deputado Danilo Fortes, 
relator do projeto que fixa em 17% o teto do 

ICMS sobre combustíveis. PÁGINA 4

PÁGINAS 19 E 20

O enigma Hulk: por que 
Tite não o convoca para 

a Seleção Brasileira?

Os iluminados da

Champions
Terceiro episódio da série 

sobre os brazucas da decisão 
fala sobre Firmino, finalista do 
torneio pela terceira vez com 
a camisa do Liverpool, e de 

Rodrygo, jovem talismã do Real.  

Pânico num 
parquinho 
da Asa Sul

Maria Zilda Pinto Alves (abaixo) foi 
presa por agentes da 1º DP. Ela é 

acusada de tentar sequestrar uma 
menina de 1 ano e 5 meses que 

brincava na SQS 310. Ao impedir 
o crime, a babá da criança foi 

agredida pela moradora de rua. 
Maria Zilda tem 99 registros de 
ocorrências policiais. PÁGINA 16
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ELEIÇÕES

Missão de dar voz  
e vez às mulheres

Pré-candidata à Presidência, Tebet promete paridade de gênero em um eventual governo. Senadora é contra privatizar Petrobras

“M
ulher vota em 
mulher”. Com es-
sa frase, a senado-
ra Simone Tebet 

apontou o caminho que preten-
de trilhar para escalar as pesqui-
sas de intenção de votos. A ago-
ra pré-candidata oficial do MDB 
na corrida à Presidência — com 
apoio formal do Cidadania — 
ancorou no eleitorado feminino 
a base do discurso que pretende 
adotar na campanha. Para se tor-
nar mais popular, intensificará 
as viagens pelo Brasil e a agenda 
de entrevistas. Os levantamentos 
têm demonstrado que a parla-
mentar é desconhecida por mais 
da metade dos eleitores que pre-
tendem votar em outubro.

No pronunciamento que fez 
para abrir a primeira entrevista 
coletiva após a oficialização do 
nome dela pelos dois partidos 
aliados, Tebet usou quatro vezes a 
expressão “homens públicos” ao 
se referir às influências que a le-
varam para a política. Pergunta-
da por que não falou de “mulhe-
res públicas”, ela admitiu que fal-
tam figuras femininas de referên-
cia. “Espero ser uma delas”, disse. 
E prometeu, se eleita, montar um 
ministério com paridade de gê-
nero. “Já está no meu programa 
a criação do ministério paritá-
rio entre homens e mulheres. Se 
tiver 20 ministérios, 10 serão de 
homens e 10 de mulheres”, decla-
rou. “É justo com a minha histó-
ria e com a história das meninas. 
A vida inteira nós fomos obriga-
das a andar atrás dos homens. 
Não posso ser eu, neste momen-
to, como mulher, única pré-can-
didata a não dar esse espaço.”

MDB e Cidadania, cujas co-
missões executivas formaliza-
ram, na terça-feira, o apoio a Te-
bet como cabeça de chapa do 
autodenominado centro demo-
crático, aguardam, agora, a de-
cisão do PSDB para colocar a 
pré-campanha unificada na rua. 
A senadora se mostrou conven-
cida do apoio tucano, que de-
veria ter sido definido na terça-
feira, mas acabou adiado para a 
semana que vem por causa das 

divergências internas da legenda.
A desistência do ex-governador 

paulista João Doria (PSDB-SP) de 
seguir na corrida eleitoral fez com 
que uma ala tucana voltasse a de-
fender candidatura própria, uma 
reviravolta que poderia implodir a 
terceira via e que acabou forçando 
o adiamento da reunião da Exe-
cutiva Nacional para 2 de junho. 
“Não tenho dúvidas de que, na 
semana que vem, nós estaremos 
com aqueles que sempre foram 
nossos aliados de primeira hora: 
homens e mulheres de bem do 
PSDB”, disse a senadora (leia re-
portagem abaixo).

Busca por unidade

Divisão interna não é exclu-
sividade do ninho tucano. No 
próprio MDB de Tebet há alas 
dissidentes. Algumas têm posi-
ções explícitas, como a lidera-
da pelos senadores Renan Ca-
lheiros (AL) e Veneziano Vital 
do Rêgo (PB) e pelo ex-senador 
Eunício Oliveira (CE), que abri-
rão palanques para o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) em seus estados. Outras 
ainda operam nas sombras em 
favor da reeleição do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL).

Na reunião da Executiva do 
MDB que ungiu Tebet como 
candidata da terceira via, o vi-
ce-líder do governo na Câma-
ra, Otoni de Paula (MDB-RJ), 
disse que não seria obstáculo 
para a aprovação do nome da 
senadora no partido, apesar 
de apoiar a reeleição de Bol-
sonaro. Horas antes, o Cor-

reio apurou que ele esteve no 
Palácio do Planalto para um 
encontro com o secretário de 
governo, Célio Faria Junior, 
em que discutiram a monta-
gem dos palanques regionais 
bolsonaristas com aval de seg-
mentos do MDB.

“Vim conversar com o minis-
tro Célio o apoio do MDB ao pre-
sidente (Bolsonaro) nos estados, 
especialmente no Sul e no Su-
deste. No Nordeste, ainda é mui-
to Lula, né?”, afirmou o deputa-
do à reportagem. Para ele, a saí-
da de Doria do jogo favorece a 

 » VINICIUS DORIA

A senadora Simone Tebet disse estar confiante de que receberá apoio, também, do PSDB à pré-candidatura à Presidência da República

 Ed Alves/CB

Já está no meu programa a criação do 
ministério paritário entre homens e 
mulheres. (...). É justo com a minha história 
e com a história das meninas. A vida  
inteira nós fomos obrigadas a andar  
atrás dos homens”

Simone Tebet, pré-candidata à Presidência

Com a definição da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) como 
pré-candidata da terceira via à 
Presidência, começa para valer 
a negociação sobre quem será o 
o vice na chapa. 

O nome deve sair dos quadros 
do PSDB, que tende a confirmar, 
na semana que vem, a adesão 
à terceira via. Dois nomes são 
apontados pelas lideranças dos 
três partidos: o do senador Tasso 
Jereissati (CE) e do ex-governa-
dor do Rio Grande do Sul Eduar-
do Leite. A depender do discur-
so adotado por Tebet, ontem, o 
político cearense larga na frente. 

A parlamentar não citou o nome 
de Leite na coletiva, mas fez ques-
tão de render homenagens ao se-
nador cearense, chamado por ela 
de “amigo querido e pessoal”, com 
quem costuma “se aconselhar”. 

Tebet reafirmou que as ne-
gociações estão sob responsa-
bilidade do presidente do MDB, 
Baleia Rossi, e do presidente do 

Cidadania, Roberto Freire, que 
estavam ao lado da pré-candi-
data na conferência de impren-
sa. Mas declarou sua condição 
para aceitar o futuro companhei-
ro de chapa: “Tem de ter compe-
tência e ética”.

Dentro do PSDB, o nome mais 
citado é Leite. Uma ala conside-
rável do partido, liderada pelo 
deputado Aécio Neves (MG), de-
fende, inclusive, que a legenda 
esqueça o acordo da terceira via 
e saia com uma candidatura pró-
pria, com o ex-governador como 
cabeça de chapa. O gaúcho, por 
sua vez, evita se envolver publi-
camente na decisão e diz que es-
tá ocupado com a articulação do 
partido no Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, Leite afir-
mou: “Meus olhares e minha 
atenção estão no RS. A condu-
ção do processo nacional es-
tá a cargo de nossos dirigentes 
partidários que, confio, sabe-
rão construir unidade no PSDB 
e em outras agremiações”. Ele 
disse, ainda, ver “como natural 
que se encaminhe a discussão 

de apoio a Simone”, mas que 
“não articula nem participa das 
articulações nacionais”.

Jereissati, por sua vez, é cota-
do especialmente pelo MDB, vi-
de o aceno feito por Tebet em seu 
discurso. O entendimento é de 
que ele pode ajudar a aumentar 
o apoio à terceira via no Nordes-
te, bem como auxiliar na pacifi-
cação das disputas dentro do au-
tointitulado centro democrático.

O senador prega respeito ao 
acordo com o MDB e o apoio a Te-
bet, mas rejeita ser seu vice e de-
fende Leite para compor a chapa.

Outro nome especulado é o 
da senadora do Cidadania Eli-
ziane Gama (MA), que recebeu 
elogios de Tebet. A pré-candi-
data, no entanto, vê com caute-
la a formação de uma chapa ex-
clusivamente feminina. “Terei o 
maior prazer em tê-la ao meu la-
do, mas essa é uma decisão para 
o futuro. Quem tem de construir 
isso são os presidentes dos parti-
dos e dos novos (aliados) que vi-
rão. Precisamos deixar as portas 
abertas”, destacou.

Jereissati larga na frente para ser candidato a vice
 » VICTOR CORREIA
 » VINICIUS DORIA

O senador foi chamado por Tebet de “amigo querido e pessoal”, com quem costuma “se aconselhar”

Pedro França/Agência Senado

captação de apoios entre os tu-
canos à reeleição do presidente. 

Tebet reconhece as divisões 
internas da legenda, mas espe-
ra que tanto MDB quanto PSDB 
cheguem unidos às convenções 
que definirão as candidaturas 

oficiais. “Não temos a unidade 
no partido, mas teremos nas con-
venções”, sustentou.

Sobre a polarização en-
tre Lula e Bolsonaro, Tebet não 
poupou críticas. “São dois la-
dos da mesma moeda, que se 

retroalimentam com discurso de 
ódio”, ressaltou. Mas se disse à 
vontade para conversar com to-
das as forças políticas que pre-
zem “o respeito à democracia”, 
inclusive com o PT. “Não pode 
haver cadeira vazia no diálogo de 
defesa da democracia.” 

Na avaliação dela, a popula-
ção está “escolhendo o menos 
pior, e essa não pode ser a elei-
ção dos rejeitados”. Sobre o atual 
chefe do Executivo, a senadora 
foi incisiva, ao ser perguntada so-
bre o estilo agressivo dele. “Polí-
tica não é lugar de grosseria, de 
palavras chulas”, reprovou.

Petrobras

Tebet antecipou posições 
que constarão de seu plano de 
governo, coordenado pelo ex-
governador gaúcho Germano 

Rigotto. Ela declarou ser con-
tra a privatização da Petrobras, 
mas seguirá a cartilha liberal na 
economia. “Comigo não é oito 
ou 80. Não tem Estado mínimo 
ou Estado máximo, tem Estado 
necessário.”

Segundo ela, é preciso faci-
litar parcerias público-priva-
das, em especial no setor de 
logística, um dos gargalos da 
economia brasileira, para in-
vestimentos em rodovias e fer-
rovias. E defendeu a responsa-
bilidade fiscal: “Está no meu 
DNA”. As propostas que a par-
lamentar pretende apresentar 
na área econômica estão sendo 
coordenadas pela economis-
ta Helena Landau. (Colaborou 

Cristiane Noberto)

Leia mais sobre Petrobras na 
página 8



Correio Braziliense  •  Brasília, quinta-feira, 26 de maio de 2022  •  Política  •  3

ELEIÇÕES

Sabatina do Correio abre 
espaço a presidenciáveis
Na terça-feira, eleitores terão a chance de ouvir as propostas de postulantes ao Planalto

P
resença confirmada na 
sabatina do Correio com 
pré-candidatos à Presi-
dência, a senadora Simo-

ne Tebet (MDB-MS) destacou a 
importância desses encontros 
para mostrar ao eleitor que há 
opções além do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
líderes dos levantamentos sobre 
intenção de voto. 

“Dada a polarização vigente 
no Brasil, as pesquisas indicam 
que a maior parte das pessoas 
define seu voto entre dois no-
mes e opta pelo candidato que 
considera ‘menos pior’”, desta-
cou a presidenciável. “Não é as-
sim que se faz uma democracia. 
Não é assim que se constrói o 
futuro de uma nação. Debates e 
sabatinas permitem que o elei-
tor conheça melhor os postu-
lantes ao Planalto (ou pré-can-
didatos) e decida em quem vo-
tar com base em ideias concre-
tas para o país”, enfatizou. 

Tebet é um dos sete nomes 
já confirmados na sabatina, que 
ocorrerá durante a manhã e a tar-
de da próxima terça-feira, na se-
de do jornal. O evento será trans-
mitido ao vivo pelo site e por to-
das as redes sociais do Correio.

Cada participante terá em 
torno de 50 minutos para res-
ponder perguntas sobre segu-
rança pública, saúde, educação 
e economia no país. Os ques-
tionamentos serão formulados 
por jornalistas do Correio ou 

 » TAINÁ ANDRADE 

luizazedo.df@dabr.com.br

PSDB ainda 
negaceia apoio 
a Simone Tebet

Ao lado dos presidentes do MDB, Baleia Rossi (SP), e do Ci-
dadania, Roberto Freire, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) 
disse, ontem, que contará com apoio do PSDB para consoli-
dar sua candidatura de “centro democrático”, como preferiu 
denominar a chamada terceira via. O presidente tucano, Bru-
no Araújo, grande artífice da retirada da candidatura do ex-go-
vernador João Doria, não participou da entrevista coletiva. Há 
tensões ainda no PSDB, embora o grupo responsável pela re-
moção de Doria da disputa, encabeçado pelo governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia, apoie Simone.

A Pesquisa CNN/RealTime Big Data para as eleições pre-
sidenciais, divulgada ontem, sem o nome de Doria entre os 
candidatos, foi um banho de água fria nas articulações in-
ternas da legenda a favor da emedebista. O levantamento 
mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 
40% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%; e por Ciro Gomes 
(PDT), com 9%. Depois aparecem André Janones (Avante) 
e Simone Tebet (MDB), com 2%, e Luciano Bivar (União 
Brasil), com 1%.

Na pesquisa com todos os candidatos, Doria aparecia com 
4%. Esses votos foram redistribuídos entre Lula (1%), Bolso-
naro (1%), Ciro Gomes (1%) e Simone (1%). Não pontuaram 
os pré-candidatos Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), So-
fia Manzano (PCB), Felipe d’Avila (Novo), Leonardo Péricles 
(UP) e José Maria Eymael (DC). Brancos ou nulos somam 9%. 
Os indecisos e os que não responderam são 5%. Foram ouvi-
das por telefone três mil pessoas entre segunda-feira (23) e a 
terça (24). A margem de erro é de dois pontos percentuais pa-
ra mais ou para menos. 

Com esses números, a ala do PSDB que defende uma can-
didatura própria ganhou novo fôlego, com o argumento de 
que seria preciso aguardar mais algumas semanas para deci-
dir os rumos da legenda, apesar das expectativas das cúpulas 
do MDB e do Cidadania de que o apoio a Simone Tebet se con-
solide logo. O adiamento dessa decisão reforça a percepção de 
que o objetivo principal da maioria dos deputados tucanos se-
ria cuidar da própria reeleição e da manutenção dos governos 
estaduais, principalmente o de São Paulo.

O presidente do MDB, Baleia Rossi, é o grande patrono da 
candidatura de Simone, não apenas porque controla 20 dos 
27 diretórios regionais do partido, mas porque também tem 
um papel importante nas eleições em São Paulo. O governa-
dor Rodrigo Garcia está numa situação difícil, em quarto lu-
gar nas pesquisas, atrás de Fernando Haddad (PT), que lidera, 
Márcio França (PSB) e Tarcísio Freitas (Republicanos). Preci-
sa do apoio do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), pa-
ra garantir uma base de apoio robusta na maior metrópole do 
país. Sem isso, corre o risco de não ir sequer ao segundo turno. 

São Paulo

Garcia é a principal âncora da candidatura de Tebet no 
PSDB, mas isso pode não se traduzir em intenções de vo-
tos. É o que as pesquisas estão mostrando. No momento, 
a prioridade dele é construir uma aliança pirata com Már-
cio França, que passou a ser o principal obstáculo para que 
chegue ao segundo turno. O ex-governador divide mais vo-
tos com o tucano do que com Haddad. Isso explica a razão 
de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de o próprio 
PT não se esforçarem para remover a candidatura de Fran-
ça ao Palácio dos Bandeirantes.

A situação é tão dramática que a eventual candidatura de 
França ao Senado, na chapa de Haddad e na aba do chapéu 
do vice de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin, já seria de 
grande serventia para Garcia, pois amplia as condições para 
que ultrapasse Freitas, o candidato de Bolsonaro, o que está 
sendo muito difícil. A verdade é que o xadrez eleitoral paulista 
continua sendo um vetor decisivo das articulações da tercei-
ra via, porém, não é a prioridade dos tucanos de São Paulo. A 
preocupação maior é manter o controle do Palácio dos Ban-
deirantes. Doria pagou por isso.

Em contrapartida, bem ao estilo dos caciques do MDB, a 
cúpula da legenda endossou a candidatura de Simone Tebet. 
Nem os que apoiam Lula, a maioria do Nordeste, nem os que 
estão defendendo a reeleição de Bolsonaro, no Sul do país, têm 
força para impor suas orientações ao partido. A candidatura 
de Simone se equilibra nessa igualdade dos contrários, numa 
sigla que tem tradição de cristianizar candidatos, como acon-
teceu com Ulysses Guimarães, em 1989; Orestes Quércia, em 
1994; e Henrique Meirelles, em 2018. 

Simone Tebet é uma novidade na disputa eleitoral, por seu 
perfil liberal progressista e por carregar a bandeira do empo-
deramento das mulheres, além de um olhar feminino sobre 
os problemas nacionais. Sobretudo a agenda dos direitos hu-
manos e do combate à exclusão e às desigualdades sociais.

NAS ENTRELINHAS
Por Luiz Carlos Azedo 

enviados por leitores, por meio 
do site do jornal. 

Equilíbrio

A dinâmica não ocorrerá co-
mo nos debates ao vivo, em que 
um pré-candidato poderá dire-
cionar a pergunta para outro. 
Apenas os jornalistas conduzi-
rão os questionamentos, e será 
fixado um tempo para a resposta. 

Na avaliação de especialistas, 
esse formato é essencial para si-
tuar o eleitor sobre a visão de ca-
da pré-candidato. “O debate ao 
vivo se volta para as frases de 

efeito, para o ataque ao rival. Na 
sabatina, é mais alta a chance de 
fazer uma discussão mais apro-
fundada e equilibrada, de au-
mentar a transparência e a pres-
tação de contas de cada candida-
to, em particular em temas que 
são importantes para o brasileiro 
neste momento”, ressaltou Mau-
rício Santoro, cientista político e 
professor de relações internacio-
nais da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (Uerj). 

Graziella Testa — profes-
sora da Fundação Getulio Var-
gas (FGV) e da Escola de Políti-
cas Públicas e Governo (EPPG) 

— destacou dois elementos que 
ajudam a construir a fundamen-
tação para o eleitor escolher em 
quem votar: o plano de governo 
e as sabatinas ou debates. “Quan-
to mais bem informado para to-
mar a decisão, mais democráti-
co é esse processo. O processo de 
democracia passa pela delibera-
ção”, ressaltou. “Os gregos consi-
deravam o direito à voz e à parti-
cipação no debate tão importan-
te quanto o voto. É fundamental 
para que haja essa troca. Vive-
mos em um momento em que o 
debate está muito enfraquecido”, 
acrescentou.  

O vice-presidente Hamilton 
Mourão (Republicanos), pré-
candidato ao Senado pelo Rio 
Grande do Sul, afirmou que o re-
sultado das eleições 2022 não se-
rá questionado com “o Exército 
na rua”. “Não existe espaço para 
um golpe. Quem diz isso está en-
louquecendo”, frisou, em conver-
sa, ontem, com empresários, ges-
tores e assessores de investimen-
tos na gestora RPS Capital, cujo 
relato foi obtido pelo Estadão. 

Segundo Mourão, é bobagem 
questionar a integridade das ur-
nas eletrônicas, como tem sido 
feito pelo presidente Jair Bolsona-
ro (PL) e aliados, sem apresentar 
provas. “Com toda a minha sin-
ceridade, sempre pode ter algum 
problema. Mas, desde que esse 
processo teve início (votação pela 
urna eletrônica), não teve fraude”, 
destacou. “Em um país que não 
guarda segredo, uma fraude já te-
ria aparecido. É uma bobagem fi-
car alimentando isso aí.”

Ele defendeu, no entanto, a 
impressão do voto. “Qualquer 
pessoa quando vai ao banco po-
de tirar um extrato e conferir se 
foi aquela operação que fez. Qual 
seria o problema de acontecer 

isso na eleição?” questionou.
O general disse ter conversado 

com o ministro Luís Roberto Bar-
roso, que foi presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) até 
fevereiro deste ano, e que hou-
ve a sugestão de chamar as For-
ças Armadas para participar da 
Comissão de Transparência das 
Eleições. “Entre 90 e 100 enge-
nheiros cibernéticos, que defen-
dem o país de ataques hackers 
diariamente, produziram dois 
documentos. Um com mais de 
400 observações, de caráter me-
nor. E outro com nove aspectos 
que poderiam ser melhorados. 
Mas deram um grau de sigilo pa-
ra todos, e o presidente (Bolso-
naro) ficou pressionando para 
divulgar, mas o tribunal respon-
deu que não aceitava”, afirmou.

De acordo com Mourão, “o 
problema é que se coloca em dis-
cussão que as Forças Armadas 
estão intervindo, mas não”. “Cria-
mos o relatório, fizemos o traba-
lho, e está encerrado o assunto. 
Próximo assunto das Forças Ar-
madas é a distribuição das urnas 
e a segurança do processo eleito-
ral. É o que ela faz toda vez que 
acontece uma eleição”, ressaltou.

Mourão: “Não existe 
espaço para golpe”

Resultado da eleição não será questionado com Exército na rua, diz vice

Bruno Batista/ VPR

Dúvidas levantadas por mili-
tares foram classificadas no TSE, 
no começo do mês, como mani-
festação de “opinião”.

Terceira via

Na conversa com empresários, 
Mourão disse não acreditar na 
terceira via “porque não conquis-
ta o povão”. “A não ser que um mi-
lagre aconteça, mas nem eles con-
seguem se entender... Não vão 
passar de 4%, 5% dos votos. A dis-
puta vai ser entre o ex-presiden-
te Lula e Bolsonaro”, sustentou.

Mourão também deixou cla-
ra a decepção com o papel que 

conseguiu desempenhar como 
vice de Bolsonaro. Ele disse que 
sempre buscou “ser proativo” pa-
ra cooperar com o governo, prin-
cipalmente nas questões inter-
nacionais. “O presidente criou 
muitos ruídos achando que eu 
estava querendo ultrapassá-lo, 
que eu queria o lugar dele ou coi-
sas do tipo”, relatou.

Em razão desses “ruídos”, o 
vice contou ter tido, no fim de 
2020, uma conversa reservada 
com Bolsonaro. “Sentei com ele e 
disse três coisas de forma direta: 
‘Eu estou aqui para te ajudar, não 
quero o seu lugar e se não está sa-
tisfeito, eu renuncio amanhã’.”

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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Deu ruim
A deputada Flávia Arruda (PL-DF) se 

lançou candidata a vice-presidente da 
Câmara em meio à queda de braço entre o 
Planalto e Valdemar da Costa Neto para a 
articulação política na Câmara. Terminou 
atropelada pelo acordo de líderes que 
fez de Lincoln Portela o primeiro-vice. 
O fato de ter sido ministra da Secretaria 
de Governo e ter apenas 83 votos foi 
considerado, dentro do PL, um desgaste 
desnecessário para a deputada.

Nada a ver
Alguns aliados de Flávia viram na 

candidatura uma forma de tentar negociar 
a retirada de Damares Alves da disputa 
pela vaga ao Senado pelo Distrito Federal. 
O jogo do DF, porém, é do Republicanos 
e não passou pelos partidos que estavam 
disputando as três vagas na Mesa Diretora 
— PL, PT e PSDB.

Bolsonaro com Zema
O PL de Minas Gerais não desistiu de 

conquistar o palanque do governador-
candidato Romeu Zema para o presidente 
Jair Bolsonaro. Hoje, com a viagem ao Vale 
do Aço para entrega de casas populares e a 
visita à Federação das Indústrias de Minas 
Gerais (Fiemg), a ideia é ampliar o diálogo. 
“Abri essa discussão no PL. A polarização 
está se repetindo em Minas e vamos 
conversar. Não tem nada impossível”, diz o 
deputado Domingos Sávio (PL-MG).

Sem obstáculos
Sávio conversou, inclusive, com o 

senador Carlos Viana (PL), pré-candidato 
de Bolsonaro ao governo mineiro e 
considerou que saiu com a porta aberta 
para tentar aproximar o presidente e 
o governador. Em tempo: Viana, se for 
mesmo candidato, tende a tirar votos de 
Zema — daí a perspectiva de acordo.

Bivar no embalo do ICMS
Pré-candidato a presidente da República 

pelo União Brasil, o presidente do partido, 
deputado Luciano Bivar (PE), quer aproveitar o 
projeto do deputado Danilo Forte (União-CE), 
relatado pelo líder da legenda na Câmara, Elmar 
Nascimento (BA), para puxar um discurso que 
sirva de alavanca para a disputa pelo Palácio 
do Planalto. Até aqui, Bivar tem se mantido 
discreto, mas quer mudar essa situação com 

a confirmação do seu nome num evento na 
próxima terça-feira.

A avaliação dos integrantes do União Brasil é de 
que ele será candidato, nem que seja para apresentar 
a nova agremiação ao país. E de quebra evitar que o 
tempo de tevê, o maior de todos, termine distribuído 
a outros partidos. A ideia é fazer propaganda da 
legenda. Afinal, em política, vale a máxima: time que 
não joga não tem torcida.

CURTIDAS

A hora da verdade em 
São Paulo/ O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
o ex-governador Geraldo 
Alckmin terão uma conversa 
com Márcio França (foto) 
para decidir a candidatura ao 
governo estadual. A ideia do 
petista é tirar o nome do PSB 
da disputa. Não foi isso que 
Alckmin combinou com Lula 
lá atrás.

Veja bem/ O PT dirá a França 
que a candidatura do PSB corre 
o risco de ficar isolada e perder 
terreno para o candidato do 
Republicanos, Tarcísio de 
Freitas, que tende a ficar com 
os votos de Bolsonaro.

O desafio de Tebet/ 
Candidata do MDB e do 
Cidadania ao Planalto, a 
senadora Simone Tebet (MS) 
tem agora a missão de agregar 
apoios nos próximos dias, em 
especial o PSDB e a bancada 
feminina. Se os tucanos 
demorarem a fechar a aliança, 
soará como má vontade.

Por falar em tucanos.../ 
O ex-governador João Doria 
embarca para os Estados 
Unidos. Vai descansar 
e repensar seu futuro 
empresarial e político. Mas 
deixou um recado a todos: 
“Não desistirei do Brasil”.

CONGRESSO

Senado enfrenta nó do ICMS
Aprovado na Câmara, governadores e prefeitos atacarão PL que limita alíquota em 17% e cria gatilho para perda de arrecadação

A 
Câmara dos Deputados 
aprovou, ontem, por 403 
a 10 e duas abstenções, o 
Projeto de Lei Comple-

mentar (PLP) 211/2021 que im-
põe um teto de 17% para o Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) inci-
dente na energia elétrica, com-
bustível, gás natural, transpor-
tes e telecomunicações — ago-
ra considerados bens essenciais. 
A proposta passou com amplo 
apoio — 403 votos favoráveis, 10 
contrários e 2 abstenções. O tex-
to prevê um gatilho temporário 
para compensar as unidades da 
Federação e municípios quando 
a queda na arrecadação total do 
tributo for superior a 5%. 

Mesmo com essa compensa-
ção — que será feita, se necessá-
rio, por meio do abatimento da 
dívida com a União, exceto para 
Amapá, Goiás, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul, que aderiram ao 
regime de recuperação fiscal —, a 
expectativa é de que o PLP tenha 
dificuldades de tramitação no Se-
nado, para onde segue agora. Já há 
movimentação de governadores 
e prefeitos junto às bancadas pa-
ra impedir o avanço do texto, sob 
risco de a questão parar no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 

Cálculos que circulam entre 
governos e prefeituras apontam 
uma perda de quase R$ 70 bi-
lhões, por ano,  na arrecadação 
devido ao limite de 17%. A es-
tratégia para evitar o avanço do 
projeto está traçada: aumentar 
a interlocução com os senado-
res e o presidente da Casa, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), e mos-
trar os prejuízos que suposta-
mente virão.

Para mitigar a possível redu-
ção no caixa das unidades da 
Federação, o relator do projeto, 

deputado Elmar Nascimento 
(União-BA), estendeu o gatilho 
da compensação aos municípios. 
“Tivemos cuidado ouvindo os lí-
deres dos partidos da base do go-
verno no sentido de impor uma 
trava para que não tivesse uma 
queda de arrecadação, compro-
metendo as finanças do estado. 
Houve uma procura muito gran-
de de prefeitos no sentido de que 
a gente pudesse, também, esten-
der essa trava, pois 25% da re-
ceita com ICMS são comparti-
lhados com esses municípios”, 
salientou.

Conversão

Segundo Elmar, a equipe eco-
nômica do governo acredita que 
não haverá perda de arrecadação 
porque os recursos não deixam 
de existir. “Se você gasta menos 
dinheiro com combustível, por-
que baixou o preço com a redu-
ção na alíquota, você vai gastar 
com outra coisa. Essa é a aposta 
do governo”, afirmou.

Mesmo com as dificuldades 
previstas no Senado, deputados 
afirmaram que a votação preci-
sava ocorrer. “Os senadores estão 
sendo pressionados pelos esta-
dos. Apesar disso, era necessário 
que se votasse, pois o custo de vi-
da está alto. Mas haverá articula-
ção vinda da Câmara”, justificou 
o deputado Marcelo Freixo (PSB
-RJ), que é pré-candidato ao go-
verno do Rio de Janeiro.

Já o deputado Luís Miranda 
(Republicanos-DF) argumentou 
que é “vergonhoso” que os gover-
nadores que não queiram reduzir 
a alíquota do ICMS. “O combus-
tível há dois anos custava R$ 4 e, 
hoje está R$ 8. O estado está ga-
nhando o dobro da arrecadação 
e o salário da população não au-
mentou. Então como você equa-
liza isso? Diminuindo a carga tri-
butária”, apontou.

Forte lembrou que a última vez que o Congresso votou redução de impostos foi quando extinguiu a CPMF

Carlos Vieira/CB/D.A Press.

 » DEBORAH HANA CARDOSO
 » TAÍSA MEDEIROS

O deputado Danilo For-
te (União-CE), autor do PLP 
18/2022, aprovado ontem na Câ-
mara, considera incorreta a ale-
gação de governadores e prefei-
tos de que haverá redução de cai-
xa ao ser fixado um teto de 17% 
para o Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) incidente na energia elé-
trica, combustível, gás natural, 
transportes e telecomunicações. 
Isso porque, segundo ele, a arre-
cadação que se perderá por um 
lado será compensada em outro.

“Não tem perda de arrecada-
ção. Pelo contrário: tem subs-
tituição de fonte arrecadado-
ra, por que ele (município) dei-
xa de receber na energia e no 

combustível, mas passa a arreca-
dar nos supermercados, na lan-
chonete, no cabelereiro e em ou-
tras atividades econômicas”, afir-
mou o deputado, em entrevista, 
ontem, ao CB.Poder — uma reali-
zação do Correio Braziliense em 
parceria com a TV Brasília.

Forte explicou que quando se 
diminui o tributo, há um reflexo 
em todas as cadeias produtivas. 
É esse “efeito cascata” que evitará 
a perda de arrecadação alegada 
por governadores e prefeitos — 
e se isso ocorrer, haverá a com-
pensação, pela União, quando a 
queda superar os 5%.

“A gente paga PIS e Cofins 
sobre o ICMS. Ou seja, a gen-
te paga um imposto em cima 
do outro. Ninguém compra ou 
come imposto. Isso vai ajudar a 

diminuir o valor da transmissão 
e o valor final da conta da ener-
gia”, destacou.

Inflação

Na visão do parlamentar, caso 
o PLP seja aprovado no Senado 
sem alterações — apesar de re-
conhecer que haverá problemas 
na tramitação na Casa devido às 
pressões de governadores e pre-
feitos —, o efeito sobre a infla-
ção será percebido rapidamente.

“Segundo estudos do merca-
do financeiro, pode variar em 
uma queda do IPCA de 1,2% a 
1,6%, já agora em 2022, entran-
do em vigência agora em ju-
lho. Acredito que, agora, a gente 
possa também dar um pouco de 
conforto aos brasileiros. A gente 

sabe que quando vem a inflação 
e a carestia, quem paga a conta 
são os mais pobres e os assalaria-
dos”, argumentou.

Mais tarde, depois da apro-
vação do PLP por larga margem 
de votos, Forte comentou que os 
deputados tomaram uma atitu-
de há tempos esperada pela so-
ciedade. “Um dia histórico para 
o Congresso Nacional. A última 
vez que essa Casa trabalhou para 
diminuir impostos foi quando se 
votou para acabar com a CPMF. 
De lá para cá, muito se falou em 
reforma tributária, muito se falou 
sobre o peso da carestia e da vol-
ta da inflação em cima da popu-
lação mais pobre”, disse.

*Estagiário sob a supervisão de 
Fabio Grecchi 

Deputado prevê compensação natural
 » RAPHAEL PATI*

Não tem perda de 
arrecadação. Pelo 
contrário: tem 
substituição de fonte 
arrecadadora, por que 
ele (município) deixa 
de receber na energia 
e no combustível, mas 
passa a arrecadar nos 
supermercados, na 
lanchonete”

Deputado Danilo Forte, 

autor do PLP 18/22

Guilherme Lara Campos/SP
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Portela impõe vontade do PL
Partido manda recado para Bolsonaro ao eleger deputado mineiro para a vice-presidência da Câmara, em substituição a 
Marcelo Ramos — destituído por Arthur Lira. Planalto atuou para que Major Vitor Hugo ou Flávia Arruda ocupasse o posto 

O 
deputado federal Lincoln 
Portela (PL-MG) foi elei-
to, ontem, o novo vice
-presidente da Câmara 

dos Deputados e fez prevalecer 
a vontade do partido sobre a do 
Palácio do Planalto — que atuou 
para ver a ex-ministra da Secre-
taria-Geral da Presidência, Flávia 
Arruda (DF), ocupando o posto 
em que estava Marcelo Ramos 
(PSD-AM), crítico do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e destituído 

por causa da troca de partido. 
Portela, que é pastor, obteve o 
apoio maciço da bancada evan-
gélica e recebeu 232 dos 406 vo-
tos computados.

Antes de apostar as fichas em 
Flávia, o Planalto pressionou pa-
ra que o deputado Major Vitor 
Hugo (GO) fosse o indicado do 
PL. Mas o presidente Valdemar 
Costa Neto fez valer seu contro-
le sobre a bancada e o agora vice
-presidente da Câmara foi esco-
lhido na votação interna.

O impasse entre bolsonaristas 

deflagrou um desconforto na ba-
se aliada. Isso porque um setor 
importante do PL já vê interfe-
rência excessiva de Bolsonaro 
nas articulações partidárias — 
e, em protesto, bancou a candi-
datura do parlamentar minei-
ro para tentar frear o avanço da 
influência do presidente. Porte-
la se encontrou, na quarta-feira, 
com o líder da bancada evangé-
lica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), 
que sustentou a indicação. Este-
ve também com o chefe do Exe-
cutivo para deixar claro que não 

se retiraria da disputa.
Isso não impediu, porém, que 

houvesse candidaturas avulsas pa-
ra tentar dividir os votos que elege-
ram Portela para o segundo cargo 
mais importante da Câmara — e, 
assim, impor a vontade do Planalto. 
Só que a manobra não funcionou: 
Flavia recebeu 84 votos; Fernando 
Rodolfo (PE), 40; Capitão Augus-
to (SP), 24; e Bosco Costa (SE), 11.

Destituição

Portela foi eleito dois dias 

depois de o presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), destituir 
Marcelo Ramos do cargo. O argu-
mento do comandante da Casa é 
que a vice-presidência pertence 
ao PL e que o deputado amazo-
nense, ao deixar o partido para se 
filiar ao PSD, perdeu as condições 
de permanecer no posto.

Para tirar Ramos da vice-presi-
dência, o PL entrou com ação ju-
dicial pela troca de partido. O de-
putado foi ao Tribunal Superior 
Eleitoral para garantir sua per-
manência e chegou a conseguir 

uma liminar a seu favor. No en-
tanto, o ministro Alexandre de 
Moraes, vice-presidente do TSE, 
suspendeu a decisão e permitiu 
que o Legislativo decidisse sobre 
a composição da Mesa Diretora.

O ato de Lira também promo-
veu duas alterações: para a 2ª Se-
cretaria, foi eleito o petista Odair 
Cunha (MG) para substituir Ma-
rília Arraes (Solidariedade-PE); 
na 3ª Secretaria, a deputada Geo-
vania de Sá (PSDB-SC) entrou na 
vaga deixada por Rose Modesto 
(União-MS).

Portela negou que Bolsonaro tenha tentado interferir no processo

Paulo Sergio/Agência Câmara

 » RAPHAEL FELICE

O senhor integra a base 
do governo. Mas, como 
vice-presidente, terá de 
dialogar com todos os leques 
ideológicos da Câmara. Prevê 
dificuldades nesta tarefa? 
Sou governo, tenho minha 
consciência política e tenho 
minha consciência cristã. Mas 
na Casa, sou vice-presidente de 
todos: da esquerda, do centro, 
dos ateus, dos cristãos, dos 
afrodescendentes, daqueles 
que são de outras religiões. 
Fui presidente da Comissão 
de Legislação Participativa 
(CLP), uma comissão plural, na 
qual sempre se abriu espaço 
para todos os segmentos e 
pensamentos políticos.

De acordo com o que se 
escutou nos bastidores, o 
presidente Jair Bolsonaro fez 
força para o PL lançar Major 
Vitor Hugo. Depois, trabalhou 
pelas candidaturas avulsas 
e por Flávia Arruda. Ficou 
alguma mágoa? 

O presidente não entrou nisso, 
não entrou na disputa nem 
com o Major Vitor Hugo nem 
comigo. O presidente foi bem 
isento nesse sentido. Sobre as 
candidaturas avulsas, acho 
muito boas para o sistema. 
A democracia partidária é 
uma festa e é importante 
que se dê espaço para todos. 
Fiquei muito tranquilo 
com a minha condução 
para a vice-presidência.

Em discurso ontem, 
seu antecessor na vice-
presidência, deputado Marcelo 
Ramos, disse que a destituição 
dele foi por interferência do 
Executivo. O que o senhor 
pensa a respeito? 
É um posicionamento 
democrático, republicano; é 
o livre direito de expressão. 
Ele tem direito de expressar 
as opiniões e os sentimentos 
dele. É um homem firme e 
decidido, algo natural no 
sistema democrático.

Três perguntas para Lincoln Portela

Na Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados, o presi-
dente do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FN-
DE), Marcelo Ponte, disse, on-
tem, que “ouviu conversas tor-
tas” sobre a relação de pastores 
com o Ministério da Educação. 
Mas, segundo ele, nunca recebeu 
ordem do então ministro Milton 
Ribeiro para liberar recursos a 
prefeituras de acordo com pedi-
dos dos religiosos.

“Em agosto do ano passado, 
após chegar de viagem, ouvi da 
minha equipe e de algumas pes-
soas conversas tortas sobre a re-
lação com os pastores. Procurei 
o secretário-executivo de então, 
o atual ministro Victor Godoy. 
Não tinha provas, mas, para mi-
nha segurança e para o bom ca-
minhar da minha gestão, fui ao 
secretário e, depois, ao minis-
tro”, explicou.

O presidente do FNDE dis-
se que Ribeiro, então, encami-
nhou o caso à Controladoria-Ge-
ral da União (CGU). “Nunca re-
cebi nenhuma ligação do minis-
tro para priorizar nenhum tipo 

de ação ou ingerência por parte 
dos pastores”, afirmou. A captu-
ra do MEC pelos religiosos culmi-
naram na demissão de Ribeiro.

Em uma conversa gravada, 
o então ministro admitiu que 
priorizava o atendimento a pre-
feitos que chegavam à pasta 
por meio dos pastores Gilmar 
Santos e Arilton Moura. Falan-
do a dirigentes municipais den-
tro do MEC, Ribeiro disse que 
seguia ordem do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Ele minimizou, também, 
uma licitação com preço inflado 
para comprar 3.850 ônibus es-
colares. Disse que a CGU acom-
panhou o processo. Mas o FN-
DE preferiu tocar a concorrên-
cia com risco de sobrepreço de 
mais de R$ 700 milhões.

O Fundo esteve no centro do 
escândalo do gabinete parale-
lo de influência dos pastores no 
MEC. O grupo foi capitaneado 
pelos pastores Gilmar e Arilton, 
que agiam como lobistas, atuan-
do para liberar e ou acelerar o 
empenho de recursos a determi-
nados municípios.

GABINETE PARALELO

Presidente do FNDE ouviu 
“conversas tortas” no MEC

INTELIGENTE
DE MORAR

DELICIOSO
DE VIVER

2 e 3
Qtos

ÁGUAS CLARAS
RUA COPAÍBA

O edifício 2 quartos 3 quartos

4 torres
18 pavimentos
16 lojas

62 m²
2 vagas de
garagem

84 m²
2 vagas de
garagem

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

11.900m2 de Jardins e Lazer
Espaço gourmet
Espaço pet
Bicicletário

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

Perspectiva do complexo
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CORRETORES
DE PLANTÃO
NO LOCAL

VISITE NOSSAS
CENTRAIS DE
VENDAS

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

IBGE desbrava 
orientação sexual
No primeiro estudo realizado pelo instituto sobre o tema, 2,9 milhões de brasileiros se declararam 
homossexuais ou bissexuais. Em termos proporcionais, o DF registrou a maior população gay do país

O 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) divulgou, on-
tem, levantamento iné-

dito sobre orientação sexual no 
Brasil. Em 2019, os brasileiros 
que se autodeclararam homos-
sexuais ou bissexuais totalizam 
cerca de 2,9 milhões, o que repre-
senta 1,8% da população do país. 
A maioria dos declarantes dessa 
orientação sexual é formada por 
jovens de 18 a 29 anos (4,8%) e 
concentrada entre os que têm 
maior renda e ensino superior 
(3,2% e 3,5%). 

Segundo o estudo do IBGE, o 
Distrito Federal tem a maior pro-
porção de pessoas maiores de 18 
anos que se declaram homosse-
xuais ou bissexuais no Brasil. Na 
capital federal, o IBGE identifi-
cou 66 mil pessoas, o que repre-
senta 2,9% da população adul-
ta no DF. 

Esse percentual pode ser ainda 
maior. Em 2021, a Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal 
(Codeplan) ouviu moradores de 
33 Regiões Administrativas (RAs) 
do DF. Os dados mostraram que 
cerca de 3,8% da população de 
mais de 3 milhões de habitantes 
do Distrito Federal se identifica 
como parte da comunidade LGB-
TQIA+, o equivalente a 114,4 mil 
pessoas. Esse número é expres-
sivamente maior do que o iden-
tificado pela pesquisa do IBGE. 

A pesquisa da Codeplan mos-
trou, ainda, que a maioria das 
pessoas do grupo citado mora 
em regiões consideradas de al-
ta renda, enquanto que cerca de 
3,3% moram em locais de bai-
xa renda.

No levantamento do IBGE, 
94,8% da população do país aci-
ma dos 18 anos se autodecla-
rou heterossexual, 0,7% bisse-
xual, 1,2% homossexual e 3,4% 
não sabiam ou não quiseram in-
formar. O estudo revelou, ainda, 
que 1,7 milhão de pessoas (2,1%) 
não sabiam definir a orienta-
ção sexual e 3,6 milhões (3,4%) 
preferiram não responder sua 
orientação. Vale mencionar que 
o respondente era selecionado 

 » MARIA EDUARDA ANGELI*
 » HELENA DORNELAS*

Parada do Orgulho Gay na Esplanada dos Ministérios: DF tem a maior proporção de adultos que se declaram homossexuais ou bissexuais

 Carlos Vieira/CB

aleatoriamente, entre os mora-
dores do domicílio. 

A parcela de brasileiros ho-
mossexuais ou bissexuais é signi-
ficativamente mais expressiva na 
área urbana (2%) do que na área 
rural (0,8%). Entre os homosse-
xuais, homens ficam na lideran-
ça, representando 56,9% do to-
tal de 1,8 milhão de indivíduos 
com essa orientação. As mulhe-
res foram maioria entre os bis-
sexuais, sendo 65,6% do total de 
1,1 milhão.

Subnotificação

De acordo com o IBGE, o índi-
ce de lésbicas, gays e bissexuais 
registrado na pesquisa pode ser 
maior. O instituto aponta que um 
importante fator para a subnoti-
ficação é o medo dos entrevista-
dos de sofrer preconceito. Mes-
mo assim, há um consenso de 
que o estudo constitui um avan-
ço social. “Esses resultados re-
presentam um importante pri-
meiro passo para dar visibilidade 

estatística para essa população 
em âmbito nacional no Brasil”, 
comentou Maria Lúcia Vieira, 
coordenadora da pesquisa. 

Elvis Justino Souza, represen-
tante político da Rede Família 
Stronger, também avalia que os 
dados são subnotificados. “Po-
rém, pela primeira vez o Estado 
brasileiro divulgou números ofi-
ciais sobre a comunidade LGBT. 
Mesmo subnotificados, pode-
mos ter políticas mais assertivas 
para essa parte da população. Es-
ses dados mostram algo que esta 
sendo bem perceptível: o quan-
to a juventude está saindo da cai-
xinha heteronormativa”, afirma.

Para a mestre em Direitos 
Fundamentais e Democracia 
Diana Geara, a pesquisa deve-
ria ser feita em sigilo, garantin-
do segurança aos entrevistados. 
“Somente com a compreensão 
destes números poderemos pen-
sar de forma mais adequada em 
políticas públicas de inclusão 
e combate à LGBTfobia”, argu-
menta.

A volta do despacho gra-
tuito de bagagens em voos 
operados no Brasil tornou-se 
o centro das discussões no 
Congresso Nacional. Depois 
de aprovada no Senado, a ma-
téria passou pela Câmara dos 
Deputados e, agora, aguarda a 
sanção do presidente Jair Bol-
sonaro (PL). A retomada da 
gratuidade integra uma medi-
da provisória ampla, conheci-
da como “MP do Voo Simples”.

A proposta prevê o despa-
cho gratuito de bagagens de 
até 23 quilos em voos nacio-
nais e de 30 quilos em inter-
nacionais. O Ministério da 
Infraestrutura indicou que o 
chefe do Executivo deve vetar 
o item. Por outro lado, o pre-
sidente está preocupado com 
o impacto político caso retire 
o trecho da gratuidade em um 
ano eleitoral. 

O texto ainda trata de ou-
tros pontos: mudanças de va-
lores e tipos de ações que esta-
rão sujeitas a taxas pela Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac); fim da diferença en-
tre serviços aéreos públicos e 
serviços privados; fim da na-
tureza privativa e indelegável 
da competência da Anac para 
regulamentar e conceder cer-
tificado de habilitação para 
praticantes de aerodesporto.

As companhias aéreas in-
ternacionais que queiram 
operar no Brasil estarão dis-
pensadas de parte das autori-
zações previamente exigidas. 

No entanto, a Câmara re-
jeitou o dispositivo que pre-
tendia transferir do Fundo Ae-
roviário ao Serviço Social do 
Transporte (Sest) e ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Senat) parte dos 
subsídios de contribuições de 
empresas do setor aéreo ao 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc), ao Serviço Social da In-
dústria (Sesi) e ao Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai).

Baixo custo

Para o deputado federal 
Afonso Florence (PT-BA), o 
preço cobrado para o despa-
cho de bagagens, assim como 
o dos bilhetes aéreos, se tor-
naram excessivos. “A obrigato-
riedade de pagamento de ba-
gagem se somou ao aumento 
abusivo das passagens aéreas. 
Uma cobrança dessa natureza 
se torna impeditiva para pes-
soas de classe média ou baixa 
viajarem”, destaca. 

Relator da MP do Voo 
Simples na Câmara, o Gene-
ral Peternelli (União-SP) de-
fendeu a proposta em aspec-
tos que simplificam ques-
tões como operações de ae-
roportos, criações de com-
panhias aéreas, emprésti-
mos de aeronaves e a per-
missão do chamado ‘uber da 
aviação’. O deputado disse 
ainda que a proposta amplia 
a atuação da Anac. 

Sobre a gratuidade de ba-
gagens, Peternelli orientou de 
forma contrária, por enten-
der que as companhias aé-
reas vão incorporar nos bilhe-
tes aéreos o valor antes cobra-
do para o despacho das ba-
gagens. Além disso, ele argu-
menta que a medida dificulta 
a chegada de companhias ‘low 
cost’ no Brasil.

“Eu orientei de maneira 
contrária à bagagem gratui-
ta, porque a gente sabe que 
a companhia aérea vai subir 
um pouco mais o preço para 
contemplar a bagagem. Mas 
o motivo principal é que a 
aviação de baixo custo, aque-
le avião menor, não tem como 
levar uma bagagem de 23 qui-
los”, disse.

AVIAÇÃO

Planalto 
deve vetar 
bagagem 
gratuita
 » LUANA PATRIOLINO
 » RAPHAEL FELICE 

Com 25 mortos e seis feri-
dos, a operação da Polícia Mi-
litar realizada na Vila Cruzeiro, 
zona norte do Rio de Janeiro, 
é considerada a segunda mais 
sangrenta do estado. De acordo 
com a polícia do Rio, ao menos 
15 dos mortos eram suspeitos 
de integrar o tráfico de drogas. 
Uma vítima era uma morado-
ra, outra foi atingida por uma 
bala perdida dentro de casa. O 
restante ainda não teve a iden-
tidade divulgada. 

A PM sustenta que a opera-
ção estava sendo planejada há 
meses, mas foi deflagrada de 
forma emergencial para impe-
dir uma suposta migração dos 
traficantes para a Rocinha. A Po-
lícia Federal e Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) também foram 

acionadas para ajudar na ação. 
Segundo as corporações, além 
dos criminosos do Rio, havia 
traficantes vindos do Amazo-
nas, Alagoas e Pará. 

O ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
se reuniu ontem com o procu-
rador de Justiça do Rio (MPRJ), 
Luciano Mattos de Souza, para 
discutir a operação. Em nota, o 
STF informou que o ministro de-
monstrou “preocupação” com a 
força-tarefa policial.  

Presidenciáveis comentaram 
o episódio. O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) elogiou  a operação. 
“Parabéns aos guerreiros do Bo-
pe e da Polícia Militar do Rio de 
Janeiro, que neutralizaram pelo 
menos 20 marginais ligados ao 
narcotráfico em confronto, após 
serem atacados a tiros durante 
operação contra líderes de fac-
ção criminosa”, disse via Twitter.

 » LUANA PATRIOLINO
 » ISABEL DOURADO*

25 MORTOS

Fachin ouve MP sobre 
operação policial no RJ 

A pré-candidata do MDB, se-
nadora Simone Tebet (MS), disse 
que a ação foi “um massacre” e 
pediu mais preparo para os agen-
tes que vão participar de opera-
ções desse nível. “O policial deve 

ser acolhido, não pode ser educa-
do para atirar antes de pergun-
tar”, afirmou. 

Ciro Gomes, pré-candidato 
do PDT, chamou a operação de 
“chacina”. “Será que esse é o único 

Parentes choram mortes na Vila Cruzeiro: ação terminou em tragédia     

 AFP

Para Gabriel (o sobrenome foi 
omitido, a pedido do entrevista-
do, por medo de retaliação), per-
ceber-se como bissexual foi di-
fícil. Ele precisou lidar com es-
tereótipos desde criança. “Pa-
ra mim foi meio estranho me 
descobrir desse jeito (bissexual), 
porque eu primeiro me assumi 
gay para a minha família. Foi 
um choque. E na minha cabeça, 
eu era gay, porque desde peque-
no me falavam ‘ele é afeminado, 
é gay’, relata. 

“Assumir-me bi foi bem mais 
difícil, porque muitas pessoas 
achavam que eu estava em ci-
ma do muro, ou então que eu 
era uma pessoa que simples-
mente buscava promiscuida-
de”, desabafa.

Louise também reavaliou sua 
orientação ao longo dos anos. 
Um ano atrás, se identificava co-
mo bissexual, mas atualmente se 
reconhece como pansexual. Na 

visão dela, descobrir-se LGBT-
QIA+ é “uma virada de chave na 
cabeça”.

“Eu sempre fui muito cuida-
dosa com minhas amigas. Em 
determinado momento, come-
cei a ver que todo esse cuida-
do  poderia indicar algo mais. O 
processo de revelar minha se-
xualidade para minha mãe não 
foi tranquilo”, conta.

No caso de Louise, a realida-
de começou a mudar com a con-
quista da independência finan-
ceira. “Você passa a assumir seus 
perrengues e amadurece seus 
pensamentos. E é aqui que eu 
acredito que entra a grande des-
coberta: a de que você não preci-
sa convencer ninguém de abso-
lutamente nada. Eu sou casada 
com uma mulher incrível, tenho 
um filho lindo de 7 meses com 
ela, a relação com minha mãe e 
nossas famílias é ótima e me sin-
to completa”. (MEA)

Processo pode ser longo

caminho para reprimir a bandida-
gem, que infelizmente tomou con-
ta das periferias no Brasil?”, disse.

(*Estagiárias sob a supervisão 
de Carlos Alexandre de Souza)

Jacarezinho  
(maio/2021)
28 mortos 

 
Vila Cruzeiro  
(maio/2022)
24 mortos

Complexo do Alemão  
(junho de 2007) 

19 mortos

Senador Camará  
(janeiro de 2003)

15 mortos

Fallet/Fogueteiro  
(fevereiro de 2019)

15 mortos

As operações mais 
letais do Rio 
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Euro

R$ 5,147

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

R$ 4,821
(+0,18%)

19/maio 4,917

20/maio 4,874

23/maio 4,805

24/maio 4,812

Na quarta-feira

Capital de giro

6,76%
0,6%
Nova York

Bolsas
Na quarta-feira

Estável
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

       20/5           23/5           24/5 25/5

110.580108.488

CONJUNTURA

Para Guedes, reajuste 
não pode ir além de 5%

Em entrevista durante o Fórum Econômico Mundial, na Suíça, ministro da Economia afirma que servidores devem 
“esquecer” reposição das perdas provocadas pela inflação e que não há como dar aumento diferenciado para policiais

E
nquanto os servidores se 
mobilizam com greves e 
protestos, reivindicando 
reajustes acima de 20% pa-

ra compensar as perdas durante 
o congelamento na pandemia da 
covid-19, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, reforçou que 
o governo só consegue conceder 
5% de aumento linear e avisou ao 
funcionalismo para esquecer da 
correção pela inflação, porque “o 
mundo inteiro perdeu” durante 
a pandemia da covid-19. E, se-
gundo o ministro, não é possível 
haver aumento diferenciado pa-
ra policiais.

“A essência da política é essa, 
decidir o Orçamento”, afirmou 
Guedes, ontem, a jornalistas em 
Davos, na Suíça, onde participa 
do Fórum Econômico Mundial. 

O custo de um reajuste linear 
de 5% para os servidores de to-
dos os Poderes, será de quase 
R$ 8 bilhões neste ano, sendo 
que R$ 6,3 bilhões apenas para 
os funcionários do Executivo de 
julho a dezembro.

O Orçamento deste ano não 
tem espaço para o reajuste. Na 
semana passada, o governo con-
tingenciou um total de R$ 9,9 
bilhões para acomodar aumen-
to do volume de subsídios agrí-
colas e de despesas inesperadas 
com precatórios de menor valor 
(RPVs) no teto de gastos. 

A especialista em contas pú-
blicas Juliana Damasceno, da 
Tendências Consultoria, lem-
brou que o espaço para o reajus-
te precisa ser aberto por meio de 
mais cortes ou de remanejamen-
tos nas despesas discricionárias 
(não obrigatórias). “Somando a 

pressão desses 5% aos recursos 
do Plano Safra, porque taxas de 
juros maiores exigem mais gasto 
do governo para fazer equaliza-
ção, e novas surpresas, como as 
do RPVs deste bimestre, a conta 
não fecha”, alertou. 

De acordo com o ministro, o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
não conseguirá conceder au-
mento diferenciado aos policiais, 
como vinha sinalizando à cate-
goria. “Você pode até dar algu-
ma coisa, mas esquece o que fi-
cou para trás. Você acha que na 
Alemanha, nos Estados Unidos... 
Perdas acontecem. Todo mundo 
perdeu no mundo inteiro”, dis-
se o ministro. “É por lei. Em ano 
eleitoral, você só pode dar até a 
inflação e linear. O presidente 
gostaria de dar aumento aos po-
liciais, mas não pode, é visto co-
mo aliciamento”, frisou. 

 » ROSANA HESSEL

Paulo Guedes: alta maior para certas categorias, em ano eleitoral, pode ser vista como aliciamento

 Reprodução/Weforum

Ao participar de um painel pa-
ra debater a dívida soberana glo-
bal, durante o Fórum Econômi-
co Mundial, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, responsabili-
zou a França e a Bélgica pela fal-
ta de avanço da entrada do Brasil 
na Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento (OCDE), 
o chamado clube dos ricos.

“Bélgica e França ficam atra-
sando a nossa entrada na OCDE 
porque são protecionistas na 
agricultura”, reclamou o minis-
tro, que provocou risos na pla-
teia quando disse que o Ban-
co Central do Brasil foi o único 
que “não dormiu” no processo 
de ajuste monetário e que o país 
deverá controlar a inflação “antes 
das nações  desenvolvidas”. Além 
disso, afirmou que o Produto In-
terno Bruto (PIB) brasileiro de-
verá crescer 2% neste ano. A es-
timativa dos técnicos da pasta é 
de alta de 1,5%. 

Guedes afirmou que o Brasil 

está em uma situação “muito 
confortável” em relação à dí-
vida externa, porque tem mais 
de US$ 360 bilhões em reservas. 

De acordo com o ministro, 
devido à guerra entre Rússia e 
Ucrânia, o fluxo de investimen-
tos está mudando, e, nesse sen-
tido, uma parceria com o Brasil é 
estratégica, porque o país é uma 
enorme fonte de energia verde e 
de alimentos, e, portanto, é im-
portante na estratégia de segu-
rança alimentar. 

Ele ainda mencionou a segun-
da rodada de redução do Im-
posto de Importação em mais 
10%, para 20%, anunciada nesta 
semana. “Todos estão tentando 
proteger os seus empregos. Nós 
estamos abertos. Nós chegamos 
atrasados na festa, mas muito 
animados”, afirmou o ministro. 
Ele ainda classificou a França 
como um país “irrelevante” para 
o Brasil, se comparado com os 
asiáticos. Segundo ele, no início 

do século, o comércio do Bra-
sil com a França e com a Chi-
na eram parecidos, em torno de 
US$ 2 bilhões por ano; atual-
mente, somam US$ 7 bilhões e 
US$ 220 bilhões, respectivamen-
te. “Os franceses são irrelevantes 
para nós”, acrescentou.

Guedes afirmou que os eu-
ropeus não devem desprezar 
a América Latina, que é mais 
próxima do que a Ásia e a Rús-
sia para o fornecimento de su-
primentos, alimentos e ener-
gia. “Eu disse aos europeus: vo-
cês perderam a Rússia e estão 
perdendo a América Latina se 
não entenderem que é preci-
so uma integração com o Bra-
sil, que ficou para trás duran-
te a globalização mas, hoje, es-
tá à frente da digitalização, da 
energia verde e da segurança 
alimentar”, disse. 

“Temos vento e sol. O Brasil é 
uma fronteira gigante para a ener-
gia limpa e barata”, frisou. (RH)

Críticas a França e Bélgica

Alta, que chega a 21,4% e vai até o fim do ano, foi adotada após queda no lançamentos de novas unidades

Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press

O governo federal anunciou, 
ontem, que aumentará de 12,5% 
até 21,4% o valor do subsídio pa-
ra famílias de baixa renda finan-
ciarem imóveis pelo Programa 
Casa Verde Amarela. Com isso, o 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) pretende am-
pliar o número de moradias en-
tregues pelo programa, após um 
levantamento que apontou bai-
xa superior a 40% entre o quarto 
trimestre do ano passado e o pri-
meiro trimestre de 2022. 

A medida passará a valer em 
junho e seguirá até 31 de dezem-
bro deste ano. A meta do governo 
é chegar a 400 mil financiamentos 
até o fim do ano. A variação do cré-
dito será analisada de acordo com a 
região, renda familiar e população 
do município. “Uma família de São 
Paulo (SP), com renda mensal mé-
dia bruta de R$ 1,8 mil, por exem-
plo, terá o subsídio médio ajusta-
do de R$ 38,1 mil para R$ 42,9 mil. 
Já para uma família de João Pessoa 

Aumenta  subsídio a moradia popular
 » TAINÁ ANDRADE

(PB) com renda mensal média bru-
ta de R$ 1,8 mil, o subsídio médio 
passará de R$ 29,9 mil para R$ 34 
mil”, explicou, em nota, o MDR.

O benefício foi concedido 
após a Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC), o 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai Nacional), 
em parceria com a Brain Inteli-
gência Estratégica, divulgarem 

levantamento que apontou uma 
baixa nas entregas do programa 
em relação ao ano passado. De 
acordo com o estudo, realizado 
em 196 cidades, sendo 25 capi-
tais, a redução nos lançamen-
tos foi de 40,4%, o que levou ao 
recuo de 11,1% na oferta final 
de imóveis. Foram três fatores 
os motivos da queda: aumen-
to dos dos custos de materiais 

de construção; falta de confian-
ça dos empresários para novos 
lançamentos; e queda do poder 
aquisitivo das famílias.

Ainda assim, o MDR afirmou 
que, em 2021, cerca de 350 mil fa-
mílias tiveram acesso à casa pró-
pria pelo programa, por causa do 
financiamento com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

Os franceses são 
irrelevantes para 
nós. Eu disse aos 
europeus: vocês 
perderam a Rússia 
e estão perdendo a 
América Latina se 
não entenderem que é 
preciso uma integração 
com o Brasil, que, 
hoje, está à frente 
da digitalização, da 
energia verde e da 
segurança alimentar”

Paulo Guedes, ministro 

da Economia

Sesc.Sesc.Sesc.
Tem tudo e

É esporte, cultura, educação,
assistência e saúde para você,
para os comerciários e para as
famílias de todo o Distrito Federal.
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FAÇA SEU CARTÃO EM
QUALQUER UNIDADE
SESC E APROVEITE
AS NOSSAS VANTAGENS.

sescdf.com.br
sescdf
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Lucro das companhias de capital aberto, no 
primeiro trimestre, foi 55% maior do que o 

observado no mesmo período do ano passado

Com ou sem crise, empresas de 
capital aberto aumentam seus lucros
Inflação alta, guerra na 
Ucrânia, PIB em marcha lenta, 
instabilidade política. Apesar de 
todas as dificuldades colocadas 
diante das empresas brasileiras 
em 2022, elas foram capazes — 
mais uma vez — de melhorar seus 
resultados financeiros. De acordo 
com um levantamento realizado 
pela consultoria Economática, 
o lucro das companhias de 
capital aberto, no primeiro 
trimestre, foi 55% maior do que 
o observado no mesmo período 
do ano passado. O cálculo 
exclui Petrobras, Vale, Suzano 
e os bancos, que distorcem os resultados. Sozinha, a Petrobras lucrou fabulosos R$ 44,5 
bilhões. Considerando os três primeiros meses do ano, trata-se do maior lucro da história 
para uma empresa que negocia ações na bolsa brasileira. Ainda segundo a análise da 
Economática, os setores de melhor desempenho foram, na ordem, energético, transportes, 
alimentos e bebidas. No campo oposto, o comércio apresentou os piores resultados.
 

PETROBRAS

Sem pressa para 
troca de comando
Indicado pelo governo para a presidência da estatal, Caio 
Paes de Andrade será avaliado por comitê da empresa

A
pós reunião que durou 
mais de 10 horas, ontem, 
o Conselho de Adminis-
tração da Petrobras infor-

mou que vai cumprir todas as re-
gras internas de governança antes 
de submeter à assembléia geral 
extraordinária (AGE) de acionistas 
o nome de Caio Paes de Andrade, 
indicado pelo Ministério de Mi-
nas e Energia para a presidência 
da estatal. Com isso, Paes de An-
drade será avaliado pelo Comitê 
de Pessoas da companhia, para 
verificar se atende aos requisitos 
para o cargo e a troca de coman-
do da estatal pode demorar mais 
do que o governo gostaria.

De acordo com comunicado 
divulgado após a reunião, a con-
vocação da AGE ainda depende 
de duas etapas. O governo preci-
sa enviar as indicações de outros 
sete membros para o Conselho 
de Administração, cujos nomes 
também serão avaliados pelo co-
mitê. Segundo o Estatuto da com-
panhia, o órgão deve verificar se 
as pessoas indicadas para postos 
de direção atendem aos requisitos 
exigidos, como experiência admi-
nistrativa e idoneidade.

“Após as mencionadas etapas, 
o Conselho se reunirá novamen-
te para deliberar sobre a convo-
cação da AGE”, informou a Petro-
bras na noite de ontem.

Se for aprovado em todas as 
etapas, Caio Paes de Andrade será 
o quarto presidente da Petrobras 
no governo de Jair Bolsonaro (PL), 
que, de olho na campanha à ree-
leição, tem exercido pressão para 
que a estatal freie o ritmo de al-
ta dos preços dos combustíveis. 

Andrade substituirá José Mauro 
Coelho, que está no posto há pou-
co mais de 40 dias. Ele perma-
necerá à frente da Petrobrás até 
que os acionistas aprovem a mu-
dança, o que só deve ocorrer em 
meados de julho, segundo fontes 
da empresa. O estatuto da Petro-
bras exige prazo de 30 dias entre 
a convocação e a realização de 
assembleias gerais de acionistas.

Entrave

A demora na troca de coman-
do pode ser vista como um en-
trave para os planos de Bolsona-
ro de mudar a política de preços 
dos combustíveis, hoje atrelados 
às cotações internacionais. Além 
disso, alguns analistas afirmam 
que a indicação de Caio Paes de 
Andrade corre o risco de parar na 
Justiça, uma vez que ele não tem 

experiência no setor de petróleo 
e gás. Para Fábio Medina Osório, 
ex-advogado-geral da União, po-
rém, não há impedimento nesse 
caso. “Ele não é um especialista em 
energia, mas um líder e adminis-
trador de empresas”, disse Osório.

Formado em comunicação so-
cial pela Universidade Paulista 
(Unip), Andrade tem pós gradua-
ção em administração e gestão 
pela Universidade Harvard, dos 
Estados Unidos. É também mes-
tre em administração de empre-
sas pela Universidade Duke, tam-
bém nos EUA. Atualmente, ocu-
pa cargo de secretário Especial 
de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da 
Economia. Ele já havia sido cota-
do para a Petrobras após a demis-
são do general Joaquim Silva e Lu-
na, mas acabou sendo preterido 
em favor de José Mauro Coelho. 

Se passar em todas as instâncias, executivo assumirá o posto em julho

Michel Jesus/Camara dos Deputados

 » MICHELLE PORTELA
 » TAINÁ ANDRADE

Netflix entra firme no 
mercado dos games

Depois de perder assinantes no primeiro 
trimestre, a Netflix amplia a aposta no mercado 
de games. A empresa de streaming investe 
no setor desde o ano passado, mas agora a 
coisa ficou séria. Nesta semana, anunciou o 
lançamento de três jogos para a versão mobile, 
compatíveis para Android e iOS. Seu portfólio é 
formado por 20 games, de originais a adaptados, 
mas outros lançamentos estão previstos para os 
próximos dias. Ainda assim, a participação do 
segmento nas receitas da companhia é irrisória.
 

Nas aéreas, o serviço de 
bordo está de volta

Os serviços de bordo, que estavam suspensos 
desde o início da pandemia, começam a 
voltar aos céus brasileiros. Por decisão da 
Anvisa, as companhias foram autorizadas a 
retomar a atividade. O processo será gradual. 
Por enquanto, apenas a Azul funciona como 
antes, oferecendo snacks e bebidas aos 
passageiros. Na Latam e na Gol, os alimentos 
serão distribuídos aos viajantes a partir de 
primeiro de junho. Segundo a Anvisa, o uso de 
máscaras dentro do avião continua obrigatório.
 

Topper e Rainha querem chegar a 100 lojas no país

As marcas Topper e a Rainha, especializadas em artigos para futebol e de fitness, 
planejam ampliar a presença no Brasil. Recentemente, iniciaram a abertura de franquias 
no Sudeste (uma delas, a primeira em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis), no 
Sul e no Norte. Além disso, planejam inaugurar, até o fim do ano, quatro unidades em 
Goiás, na capital Goiânia e municípios do entorno, e outras quatro lojas em Brasília. 
O plano da Topper e da Rainha é chegar a 100 estabelecimentos até 2026.

» Os bancos brasileiros nunca investiram 
tanto em tecnologia. Segundo pesquisa da 
consultoria Deloitte, feita sob encomenda 
para a Febraban, a federação dos bancos, 
os aportes chegarão a R$ 35,5 bilhões 
em 2022, um avanço de 18% em relação 
a 2021. A maior parte dos recursos será 
destinada para a digitalização de processos.

» As bicicletas compartilhadas estão prestes a 
ocupar a paisagem urbana de Belo Horizonte. 
Nesta semana, a Tembici, empresa líder do 
segmento na América Latina, apresentou 
proposta para implementar o sistema na 
cidade. “Estamos ansiosos com a possibilidade 
de chegar à capital mineira”, diz Tomás 
Martins, CEO e cofundador da Tembici.

» A Amazon, que construiu a sua reputação no 
universo da tecnologia, deu o passo mais 
surpreendente em termos de diversificação 
dos negócios. Ontem, inaugurou em 
Los Angeles, nos Estados Unidos, a sua 
primeira loja de varejo de moda. Chamada 
Amazon Style, ela venderá roupas, sapatos 
e acessórios masculinos e femininos.

» Um levantamento realizado pela plataforma 
Distrito detectou o aumento de investimentos 
estrangeiros em startups do Brasil. De 
acordo com a pesquisa, investidores não 
residentes participaram de 39% das 238 
rodadas de aportes em empresas iniciantes 
brasileiras, de janeiro a abril, ante 33% 
em igual período do ano passado.

0,47%
foi quanto caiu o preço dos carros 
usados em abril, segundo o Índice 

Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 

Foi a primeira queda 
em 21 meses.

Reprodução

 Nubank/Divulgação

Ainda somos formiguinhas no 
mercado. A nossa estratégia 
é de longo prazo”

David Vélez, fundador do Nubank

 

Divulgação
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Raiva e dor após 
massacre em escola

Autoridades revelam que Salvador Ramos, 18 anos, deixou mensagens no Facebook em que confessava disparos contra a avó e 
anunciava ataque a centro de ensino primário, em Uvalde, no Texas. Lobby pró-armas culpa criminoso “transtornado” 

A 
execução de dois adul-
tos e de 19 crianças, 
entre 7 e 10 anos, em 
Uvalde — cidade de 16 

mil habitantes situada no oes-
te do Texas — comoveu e revol-
tou os Estados Unidos, uma na-
ção que há anos tem sido viti-
mada por tiroteios em massa. 
Mas nem mesmo o massacre 
na Escola Primária Robb pare-
ce ter consternado a Associa-
ção Nacional do Rifle (NRA), 
o poderoso lobby pró-armas 
que se apoia na Segunda Emen-
da da Constituição para defen-
der o direito à autodefesa. A 
dois dias da reunião anual, em 
Houston, a NRA divulgou um 
comunicado lacônico, no qual 
culpa “um criminoso solitário 
e transtornado”. “Na reunião 
em Houston, refletiremos so-
bre esses eventos, oraremos 
pelas vítimas, reconhecere-
mos nossos membros patrio-
tas e prometeremos redobrar 
o compromisso em tornar nos-
sas escolas seguras”, conclui a 
nota. O ex-presidente Donald 
Trump confirmou que discur-
sará no evento, amanhã. 

Visivelmente aflito e irrita-
do, o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, discursou 
à nação na noite de terça-fei-
ra e cobrou dos congressistas 
que enfrentem a NRA e apro-
vem legislações rígidas para 
impedir tragédias semelhan-
tes. “Como nação, temos que 
nos perguntar quando, pelo 
amor de Deus, vamos enfren-
tar o lobby das armas. Quan-
do, pelo amor de Deus, fare-
mos o que todos sabemos que 
precisa ser feito?” disse Biden, 
emocionado. Horas depois, 
o senador Chris Murphy — 
um democrata de Connecti-
cut, palco do ataque em San-
dy Hook (26 mortos, em 14 de 
dezembro de 2012) — tam-
bém não escondeu a como-
ção ao comentar o massacre 

 » RodRigo  CRAveiRo

A foto de Makenna Lee Elrod, uma das 19 crianças mortas, é vista em memorial no local da tragédia

ChandanKhanna/AFP

em Uvalde. “Isso não é ine-
vitável, essas crianças não ti-
veram má sorte. Isso só acon-
tece neste país e em nenhum 
outro lugar”, lamentou. 

Ontem, algumas das crian-
ças executadas por Salvador 
Ramos, 18, ganharam ros-
to. Kimberly Mata-Rubio pu-
blicou no Facebook uma foto 
da filha, Alexandria Aniyah Ru-
bio, 10, com um diploma obtido 
depois de ela conseguir a nota 
máxima na escola. “Nós disse-
mos que a amávamos e que a 
buscaríamos após a escola. Não 
tínhamos ideia de que era um 
adeus”, escreveu a mãe. Mitch 
Renfro deixou um tributo ao so-
brinho Uziyah Garcia, que ti-
nha a mesma idade de Alexan-
dra. “Meu  sobrinho foi vítima 
de um tiroteio na escola. Uma 
criança foi morta por um louco. 
Uzi, amo você, camarada. Des-
canse em paz”, publicou.

Depois de implorar por notí-
cias da filha, Angel Garza desa-
bafou: “Meu pequeno amor es-
tá voando alto com os anjos. Por 

Em meio à dor, as autori-
dades divulgaram detalhes es-
tarrecedores do massacre. Às 
10h10 (12h10 em Brasília) de 
terça-feira, meia hora antes de 
invadir a Escola Primária Ro-
bb, carregando uma pistola e 
um fuzil AR-15, Ramos deixou 
uma série de mensagens em 
sua página no Facebook. “Eu 
vou atirar na minha avó.” Pou-
co depois, publicou: “Atirei na 
minha avó” e “Vou abrir fogo na 
escola primária”. Em apenas 15 
minutos, entrou na sala de au-
la do quarto ano e descarregou 
a munição contra crianças in-
defesas. De acordo com Greg 
Abbott, governador do Texas, 
Ramos “disparou na cara da 
avó”. “Ela então contatou a po-
lícia. O jovem armado fugiu, se 
envolveu em um acidente (com 
o carro) em frente à escola e 
correu para o centro de ensi-
no”, acrescentou. Outro fuzil 
idêntico foi encontrado no 
automóvel de Ramos. O as-
sassino comprou as duas ar-
mas legalmente no dia em que 
completou 18 anos. 

Em Richardson, no nordes-
te do Texas, um rapaz foi preso 
com um fuzil AK-47 e um simu-
lacro de fuzil AR-15, enquanto 
caminhava em direção à Esco-
la Secundária Berkner. “Os imi-
tadores de Salvador Ramos vão 
se espalhar em uma semana e 
durante o próximo mês”, previu 
ao Correio Loren Coleman, es-
critor, antropológo e especia-
lista em comportamento, que 
teorizou o chamado “Efeito Co-
pycat”, fenômeno de repetição 
de massacres por motivação 
de exposição midiática. Ele ci-
tou “padrões previsíveis da na-
tureza humana e lembrou que, 
em 14 de maio, um suprema-
cista branco invadiu um super-
mercado na cidade de Buffalo 
(estado de Nova York) e matou 
10 pessoas. “Normalmente, um 
mês após um tiroteio em mas-
sa é a data-chave para a ação 
de outro atirador”, comentou. 

Em meio a escândalo, Boris Johnson se recusa a renunciar
Após a divulgação de um relatório do próprio governo britânico 

que detalha e mostra fotos das festas em downing Street 
durante os confinamentos, o primeiro-ministro Boris Johnson 
(foto) tornou a rejeitar a possibilidade de renúncia. Ao mesmo 
tempo, o líder assumiu “total responsabilidade” pelos eventos. 
“entendo que as pessoas estejam indignadas”, declarou. “Mas, 

levando em conta tudo o que está acontecendo, acredito 
que é minha responsabilidade seguir em frente”, ressaltou, 

citando “prioridades”, como a guerra da Ucrânia e a crise do 
custo de vida. Horas antes, ele assumiu perante o Parlamento 

“total responsabilidade por tudo o que aconteceu na minha 
presença”.”Muitos desses eventos não deveriam ter ocorrido”, 

concluiu o relatório da autoridade Sue gray, sem citar o 
premiê. Nas fotos exibidas pela emissora iTv News, Johnson 

aparece levantando um copo e conversando com várias pessoas 
ao redor de uma mesa com garrafas de vinho e comida, em um 

momento em que as reuniões sociais estavam proibidas. 

O Exército da Rússia mantém 
os avanços no leste da Ucrânia, 
que enfrenta uma situação “ex-
tremamente difícil” e um ris-
co de destruição em massa. O 
alerta foi feito pelo presidente 
ucraniano, Volodymyr Zelensky, 
que lamentou a “falta de uni-
dade” do Ocidente na entrega 
de armamentos para o seu país. 
No primeiro dia do quarto mês 
da guerra, as forças russas con-
centraram os ataques na região 
de Luhansk e bombardearam 
implacavelmente a cidade in-
dustrial de Severodonetsk.

Em uma videoconferência no 
Fórum Econômico Mundial de 
Davos (Suíça), Zelensky afirmou 
que a falta de “unidade” ociden-
tal prejudica a Ucrânia, que “pre-
cisa do apoio de uma Europa 
unida”. Zelensky renovou o pedi-
do de armas pesadas a seus alia-
dos, alegando que os bilhões de 
dólares entregues eram insufi-
cientes para equilibrar o poderio 
militar russo. “Unidade é sobre 
armas. Minha pergunta é: existe 
unidade na prática? Eu não vejo 
isso. Nossa grande vantagem so-
bre a Rússia seria estar verdadei-
ramente unidos”, disse Zelensky.

Zelensky critica Otan e pede unidade  

GUERRA NO LESTE EUROPEU 

Líder da Ucrânia discursa em Davos e cobra pressa na entrega de armas

Leon Neal/AFP

Fabrice Coffrini/AFP

Em outra ocasião, durante a 
mensagem diária ao povo da Ucrâ-
nia, o presidente afirmou que es-
sas armas são “o melhor investi-
mento para a estabilidade mun-
dial” e lamentou os milhares de 
ucranianos mortos desde o início 
da invasão russa, em 24 de feve-
reiro. Para Zelensky, fornecer gra-
nadas propulsadas por foguetes, 
tanques, mísseis e outras armas é 
“o melhor investimento para evitar 
novas agressões russas”. 

Conquistas

A Rússia tenta expandir suas 
conquistas na região leste do 
Donbass e na costa sul da Ucrâ-
nia. A estratégia de Moscou é 
construir uma ponte terrestre en-
tre Donbass e a Península da Cri-
meia, anexada em 2014. Zelensky 
chamou a situação no Donbass 
de “extremamente difícil”. “Os 
ocupantes querem destruir tudo 
lá”, disse. O governador da região 

de Luhansk, Sergei Gaidai, rela-
tou que Severodonetsk enfrenta 
ataques aéreos, de foguetes, arti-
lharia e morteiros.

“As tropas russas avançaram 
tanto que podem disparar mor-
teiros” em Severodonetsk, disse 
Gaidai. A cidade “está sendo des-
truída”, acrescentou. Ele assegu-
rou que a Rússia enviou milhares 
de soldados para tomar Lugansk 
e que o bombardeio de Severodo-
netsk foi tão intenso que os 15 mil 
civis que estão na localidade não 
podem mais sair. O ministro da 
Defesa russo, Serguei Shoigu, dei-
xou claro que seu país está pre-
parado para a guerra prolonga-
da. “Continuaremos a operação 
militar especial até que todos os 
objetivos sejam alcançados.”

O presidente russo, Vladimir 
Putin, visitou pela primeira vez 
soldados feridos na Ucrânia. A te-
levisão russa exibiu imagens de 
Putin, usando uma bata branca, 
conversando com um militar, fil-
mado de costas, em um hospi-
tal de Moscou. “Quanto mais essa 
guerra durar, maior será o preço 
de salvaguardar a liberdade, não 
apenas na Ucrânia, mas em todo 
o mundo livre”, alertou Zelensky.

Personagem da notícia

instagram/AFP

De adolescente problemático a assassino

Vítima de bullying no 

colégio, com dificuldades 

em casa e histórico de au-

tomutilações: o adoles-

cente que matou a tiros 19 

crianças em uma escola do 

Texas, na terça-feira, tinha 

antecedentes problemáti-

cos, similares aos de outros autores de 

massacres escolares. Salvador Ramos, 

o jovem de 18 anos que foi morto en-

quanto a polícia tentava prendê-lo, 

era um cidadão americano de origem 

hispânica e estudante em Uvalde. 

Sua conta no Instagram, agora 

removida, exibia fotos de 

um jovem com cabelo nos 

ombros e olhos fecha-

dos. Seu perfil também 

incluía imagens de dois 

rifles semiautomáticos e 

um carregador de pisto-

las. Em entrevista ao jornal 

The Washington Post, e sob condição 

de não ter o sobrenome revelado, sua 

prima, Mia, contou que Ramos era ri-

dicularizado pelos colegas do ensino 

fundamental por gaguejar e por ter 

a língua presa. Ele teria pedido à avó 

para abandonar a escola.

Stephen Garcia, um antigo amigo de 

Ramos, confirmou que o bullying 

era um problema. “Ele era forte-

mente atormentado por muitas 

pessoas”, disse Garcia ao jornal. Ou-

tro amigo, Santos Valdez, lembrou 

que Ramos uma vez se cortou no 

rosto “só por diversão”. A impren-

sa americana também informou 

que Ramos tinha problemas com 

a mãe, que, segundo vizinhos, era 

usuária de drogas. Os conflitos en-

tre os dois eram tão graves que a po-

lícia teria sido chamada em algu-

mas ocasiões.

favor, não perca um segundo. 
Abrace sua família. Diga a eles 
que você os ama. Eu amo você, 
Amerie Joe”. A menina morreu ao 
tentar telefonar para o 911 e cha-
mar a polícia. Outro exemplo de 

heroísmo veio da professora Eva 
Mireles, 44 anos, que jogou-se 
sobre os alunos na tentativa de 
impedir que fossem atingidos 
pelos disparos. “Minha filhi-
nha foi tirada de nossos braços 

e de nossas vidas desse jeito co-
varde. Tão jovem, tão inocente, 
cheia de vida e de amor. Que 
sua morte não seja em vão”, 
afirmou Jacinto Cazares, pai de 
Jackie Cazares, 10.

     No segundo aniversário da morte 
de george Floyd, um homem negro 
assassinado por um policial branco, 
em Minneapolis (Minnesota), o 
presidente Joe Biden assinou uma 
ordem executiva para reformar a 
polícia federal norte-americana. o 
decreto exige a criação de padrões 
nacionais para o credenciamento 
de departamentos de polícia e 
um banco de dados nacional de 
policiais federais com queixas 
fundamentadas e registros 
disciplinares, incluindo aqueles 
demitidos por má conduta. Também 
proíbe o uso do estrangulamento 
na abordagem a suspeitos. Toda a 
operação que resultar em morte 
deverá ser reportada ao FBi, a 
polícia federal dos eUA. 

 » Biden decreta 
reforma policial 
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N
unca uma parcela tão expres-
siva da população brasileira 
esteve em situação tão vul-
nerável quando o assunto é 

alimentação como agora. Dados de 
uma pesquisa realizada pelo Instituto 
Gallup apontam que o índice de pes-
soas no país em insegurança alimen-
tar saltou de 17%, em 2014, para 36%, 
em dezembro de 2021. Pela primeira 
vez, desde 2006, quando o estudo co-
meçou a ser feito, essa taxa supera a 
média mundial, de 35%. Foram feitos 
125 mil questionários em 160 nações.

A realidade é alarmante, avisa o eco-
nomista Marcelo Neri, da FGV Social, 
que analisou todas as informações co-
lhidas pelo Gallup. No Brasil, a insegu-
rança alimentar afeta, principalmen-
te, mulheres (47%) e pessoas entre 30 
e 39 anos (45%), que, geralmente, têm 
mais filhos. Entre os 20% mais pobres, 
75% responderam que havia faltado di-
nheiro para a compra de comida nos 
últimos 12 meses (e média global fi-
cou em 48%).

O mais preocupante é que o levan-
tamento não pegou a recente dispa-
rada dos preços dos alimentos, decor-
rência da guerra entre a Ucrânia e a 
Rússia. Ou seja, a tendência em rela-
ção à insegurança alimentar é de piora. 
Outro dado a ser considerado: no ano 
passado, o governo pagou, ao longo 
de meses, o auxílio emergencial, ain-
da que em valores menores. Nem es-
se programa de renda, criado durante 
a pandemia da covid-19, foi suficiente 
para amenizar a situação das famílias.

Diz Marcelo Neri: “A insegurança 
alimentar mais elevada tem efeitos de 
longo prazo preocupantes, por causa 
do maior número de crianças envol-
vidas e da desnutrição entre elas”. O 

país, portanto, está abandonando as 
próximas gerações e as condenando a 
viverem na pobreza, no subemprego 
e com renda insuficiente para neces-
sidades básicas. Não há como se falar 
em desenvolvimento sustentado com 
uma população tão desassistida. 

Também chama a atenção nos da-
dos da Gallup analisados pela FGV So-
cial o aumento impressionante da de-
sigualdade na insegurança alimentar. 
Entre os 20% mais pobres no Brasil, o 
nível é próximo ao de países com as 
maiores taxas, como o Zimbábue, on-
de 80% das pessoas não têm comida 
suficiente. Já os 20% mais ricos apon-
taram queda, para 7%, ficando pouco 
acima da Suécia, país com menos in-
segurança alimentar.

Diante desse retrato cruel, o próxi-
mo presidente do Brasil terá a impor-
tante missão de reverter a pobreza e 
levar alimentos à mesa dos brasilei-
ros. A política econômica a ser execu-
tada terá de ser inclusiva, o que signi-
fica retomar o crescimento da produ-
ção e do consumo, gerar empregos de 
qualidade, controlar a inflação, baixar 
juros, ampliar a oferta de crédito, in-
centivar o empreendedorismo e me-
lhorar a educação.

A cinco meses das eleições, infeliz-
mente, nenhum dos candidatos mais 
bem posicionados nas pesquisas de in-
tenção de votos apresentou, claramen-
te, suas propostas para tornar o Brasil 
um país mais justo. Tudo, até agora, 
são discursos vazios, flertes com o po-
pulismo e incentivo à radicalização po-
lítica, o que eleva a desconfiança dos 
agentes produtivos e empurra a eco-
nomia ladeira abaixo, o caminho mais 
fácil para o caos social. Não é o que o 
Brasil merece. Muito pelo contrário.

Sem dinheiro 
até para a 
alimentação

Por Rhuan Maycon

CIDA BARBOSA

cidabarbosa.df@dabr.com.br

O nome dele era Rhuan Maycon. 
No último dia 20, teria completado 12 
anos. Mas não lhe deram essa chance. 
Foi tirado deste mundo muito antes, de 
forma perversa e brutal, como só a ra-
ça humana, em sua infinita maldade, 
é capaz de fazer.

Rhuan descansa em Deus há quase 
três anos. O mesmo Deus que, talvez 
um dia, nos permita saber por que esse 
garotinho teve de sofrer tanto, por que 
a vida reservada a ele foi praticamente 
só dor e medo. Por quê?

Criança merece e precisa daquele 
amor que parece transbordar da gen-
te, de tão imenso que é. Precisa de co-
lo, principalmente quando está triste 
ou com medo, precisa daquele abraço 
que transmite segurança, que diz “es-
tou aqui para você, vai dar tudo certo”. 
Rhuan não teve direito a nada disso. No 
seu mundo solitário, só conheceu de-
samparo e tristeza.

O garotinho, descrito como calado 
e quieto, era vítima do ódio descomu-
nal da própria mãe simplesmente por 
existir. Em silêncio, suportava uma ro-
tina de pavor. Sofria constantes abusos 
físicos e psicológicos. Não podia brin-
car, não ia à escola.

O horror na vida dele chegou ao 

inimaginável. Teve pênis e testículos 
cortados pela criatura maligna. Enfren-
tou o martírio sem receber atendimen-
to médico. Por complicações da muti-
lação, sentia dores lancinantes ao uri-
nar. Como pode uma criança ser sub-
metida a tamanho suplício? Por que ele 
teve de passar por tudo isso?

A barbárie final foi planejada e leva-
da a cabo em 31 de maio de 2019. Total-
mente indefeso, Rhuan dormia quan-
do recebeu a primeira facada. Segui-
ram-se outras. Foi degolado ainda vivo. 
A homicida, com ajuda da comparsa, 
esquartejou o corpo e queimou partes 
dele. Disse, em depoimento à polícia, 
que o cheiro da carne queimada “era 
bom”. O próprio mal na forma humana.  

Alcançado assim pela covardia e 
pela crueldade extrema, Rhuan se foi, 
aos 9 anos. Agora, está em paz, acolhi-
do por um amor intenso e infinito. A fé 
que tenho me dá essa convicção. Ele 
não precisa das minhas lágrimas, não 
precisa da sufocante tristeza que sinto 
só de lembrar seu nome. A necessidade 
é minha de que ninguém esqueça des-
se garotinho e de como a sordidez hu-
mana o tirou deste mundo. É como se 
devêssemos a ele manter essa memória 
viva, nem que seja a cada mês de maio. 

» Sr. Redator
 » Cartas ao Sr. Redator devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome e endereço completo, fotocópia de identidade e telefone para contato. 

 » E-mail: sredat.df@dabr.com.br

Milton Nascimento 
A travessia de 60 anos pela mú-

sica popular brasileira mantendo 
a qualidade de melodia e letra, de 
fácil assimilação, sem descambar 
para apelações, foi o que o cantor/
compositor Milton Nascimento 
construiu. Agora ele retira o boné 
e pede aposentadoria de shows. 
Seu trabalho firmemente enrai-
zado em Minas incorpora a alma 
brasileira. Sorver sua música é co-
mo se estivéssemos num clube de 
esquina com os amigos bebendo 
uma cervejinha celebrando a ami-
zade debaixo de sete chaves. Seu 
instrumento de trabalho, a voz, in-
confundível, é modelo vocal aben-
çoado pela natureza. No caleidos-
cópio de suas criações, escolher 
uma de suas obras como preferida 
é um dilema deleitável. Fico com 
Minas, de 1975, e Geraes de 1976. 
Sem esquecer igualmente Milagre 

dos Peixes de 1973. Até hoje tenho 
os vinis. A harmonia das melo-
dias de Milagre dos Peixes é coisa 
de pesquisador. O título de certas 
canções, por si só, já é poético. Co-
mo, por exemplo, Ponta de Areia; 

Caçador de Mim; Cio da Terra... In-
discutível que Maria, Maria se tor-
nou um hino à força da mulher, e 
Coração de Estudante à juventu-
de. O que mantém sua música viva é sua vitalidade criati-
va ao longo desses sessenta anos. Essas são assertivas co-
muns à obra do introspectivo Milton Nascimento, porque 
a sofisticação de sua criação está exatamente tornar aces-
sível sua sensibilidade artística para todos. Com a aposen-
tadoria do mineiro carioca, nada será como antes na MPB.

 » Eduardo Pereira,
Jardim Botânico

Corrupção 
Divulgar pesquisas com o ladrão na dianteira, não obs-

tante a armação, é mero exercício de insanidade. Perdem 
o jornalista, a sua credibilidade e o órgão de imprensa que 
assim se portar. A supremacia é prerrogativa inalienável de 
um povo e este, sabiamente, assim já escolheu. País sem 
corrupção é país civilizado. 
 » Jivanil Caetano de Farias,
Jardim Botânico 

Instituições 
Até recentemente se algum jornalista sugerisse na re-

união de pauta uma reportagem sobre o tema “ditadu-
ra no Brasil”, a probabilidade de ter sua ideia rejeitada 
seria enorme. Por que tratar disso? Haveria algum cri-
me cometido pelo regime militar que governou o país de 
1964 a 1985 que permanecesse desconhecido por com-
pleto? Algum episódio relevante e inédito? Qual o senti-
do de retomar um assunto do passado, que parecia se li-
mitar ao trabalho dos historiadores? No entanto, eis que 
em pleno ano de 2022, e por motivos diversos o espectro 
de uma inclinação ditatorial voltou a assombrar aqueles 
que defendem a democracia. Não só por aqui. Em várias 
partes do planeta, não apenas nos repetidos exemplos de 
Venezuela, Turquia e Bolívia, retrocessos espantosos vêm 
colocando em xeque as liberdades individuais. No Brasil, 
infelizmente, vive-se um momento de confronto às insti-
tuições, principalmente entre o Executivo e o Judiciário, 
mais especificamente com o Supremo Tribunal Federal 
(STF), como se os limites estivessem sendo testados, co-
mo se houvesse uma agenda que, sob qualquer pretexto, 

pudesse ser implementada ime-
diatamente para garantir “a or-
dem e o progresso”. No entanto, 
se constata que a política está ju-
dicializada, por meio da Suprema 
Corte, com o aval do Congresso 
Nacional, descumprindo o que 
preceitua a Constituição. Em su-
ma, o STF tem o dever e obriga-
ção de respeitar a Constituição, 
pois é uma Corte, claramente, na 
defesa do Estado de Direito. De 
certo modo, é reconfortante sa-
ber que a grande maioria da so-
ciedade está vigilante em nome 
do futuro dessa criança que é a 
democracia brasileira.

 » Renato Mendes Prestes,
Águas Claras 

Lei seca 
Na semana passada, o STF va-

lidou a constitucionalidade da 
Lei Seca. Penso que qualquer de-
bate sobre a tolerância zero de-
veria ser feito no Congresso, pois 
inconstitucionalidade neste pon-
to, de fato, não há. Quanto à pos-
sibilidade do motorista se recu-
sar a soprar o bafômetro (art. 
165-A do Código de Trânsito), 
entendeu a Corte, que o direito 
à não-autoincriminação não se 
aplica porque não há penalida-

de criminal diante da recusa, mas apenas administrati-
va. Porém, o argumento é incompleto, já que a recusa, 
por ser lícita, se não exercida, pode levar à autoincrimi-
nação. Explico: pelo art. 306 do Código de Trânsito (CTB), 
a partir de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveo-
lar, à aplicação da penalidade administrativa, se soma 
um processo criminal por embriaguez ao volante, ain-
da que o conceito de “embriaguez” não seja o daquele 
cambaleante clássico. É por isso que, na minha opinião, 
não há como dissociar direito administrativo e direito 
penal, já que existe uma coerção administrativa (puni-
tiva, sim), que pode se “tornar” um crime pelo exercício 
de uma prerrogativa constitucional. A legislação deve ser 
melhorada para, em vez de simplesmente falar em quan-
tidade de álcool ingerida por organismo, se ater aos re-
flexos do motorista. A Resolução nº 432/2013 do Contran 
traz uma solução, ao estabelecer que os sinais de altera-
ção da capacidade psicomotora poderão ser verificados 
por exame clínico firmado por médico ou, mais fácil de 
se verificar em uma blitz, por constatação, pelo agente 
de trânsito, por um conjunto de sinais que comprove a 
situação do condutor, como fala arrastada, olhar caído, 
exaltação, odor etílico, dispersão, andar torto, filmagens 
e testemunhos, descrevendo-os no auto de infração ou 
em termo específico. A recusa ao bafômetro não signifi-
ca impunidade se aplicada a resolução e conferidos ou-
tros meios de prova aos agentes de trânsito, mas garanti-
riam o direito do motorista de não produzir provas con-
tra si mesmo, pois, como disse, não consigo desassociar 
direito administrativo e direito penal quando, a partir 
do que diz o art. 306 do CTB, ambas as esferas do direi-
to podem se entrelaçar. Os números da Lei Seca são ex-
celentes e vidas precisam ser salvas, mas isso se deve só 
à tolerância zero ou à fiscalização ostensiva combinada 
com a multa pesada, que começaram a partir da edição 
da lei, em 2008? Poderia o STF, em vez de adotar uma li-
nha mais finalística com base nos dados estatísticos, ter 
partido para o aprimoramento hermenêutico e conferi-
do ao art. 165-A do CTB uma interpretação equilibrada 
conforme a Constituição.
 » Ricardo Santoro,
Lago Sul

China diz que país avançou 
em termos de direitos 

humanos. Dúvida. Campos 
de reeducação e trabalhos 

forçados são avanços?
José Matias-Pereira 

Lago Sul

 “Covid: 666 mil mortes, 
por conta de um presidente 

metido a besta!...” 
Vital Ramos de V. Júnior  

Jardim Botânico

Os americanos contam 
crianças mortas em mais um 
massacre provocado por um 
atirador louco. Até quando 

eles vão achar bonito vender 
armas no supermercado?

Vera Cruz 
Asa Norte
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição



Correio Braziliense  •  Brasília, quinta-feira, 26 de maio de 2022  •  Opinião  •  11

Financiamento do 
Casa Verde Amarela

S
ão muitos os desafios para melho-
rar o acesso à saúde no Brasil, mas, 
qualquer que seja o caminho, é pre-
ciso estruturá-lo por meio da colabo-

ração de todos os agentes do sistema, des-
de os usuários, profissionais de saúde e la-
boratórios farmacêuticos, até os gestores de 
hospitais, operadoras e membros do serviço 
público. Afinal, cuidar da vida é um objeti-
vo comum, que demanda colaboração, in-
teresse e envolvimento coletivo.

Um conceito que tem sido bastante discu-
tido como estratégia eficaz para a promoção 
da saúde é o triple win, ou seja, ganho triplo. 
Ele significa estabelecer uma relação bem-
sucedida entre os três principais elementos 
do ecossistema de saúde: o paciente, a indús-
tria farmacêutica e o sistema em si, seja ele 
público, na figura do SUS, seja privado, que 
no Brasil acontece por meio das operadoras 
de planos de saúde, sob regulação da ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Mas, para que o triple win se torne uma 
realidade, um de seus pilares deve estar cal-
cado na prevenção. Precisamos de um esfor-
ço contínuo para melhorar as atuais políti-
cas públicas em saúde, transformando-as em 
mecanismos que coloquem o indivíduo co-
mo usuário de um sistema que fortalece as 
ações de prevenção e promoção de saúde. É 
a mudança do modelo de assistência ao be-
neficiário passando a ênfase para a saúde e 
não para a enfermidade.

Se conseguirmos evoluir para um mo-
delo centrado no paciente, nas suas reais 

necessidades, valorizando os desfechos que 
realmente importam para ele, fica mais fá-
cil conseguirmos alinhar as expectativas de 
todas as partes interessadas.  Sabemos que, 
atualmente, a sociedade como um todo se 
mostra cada vez mais suscetível a enfermi-
dades. A carga de doenças, novas ou crôni-
cas, cresce de forma significante. A conse-
quência disso é a necessidade ainda maior 
de utilização do sistema de saúde, privado 
e público. O que aconteceu com a covid-19 
foi uma demonstração do perigo que é ter 
um sistema sobrecarregado.

Por isso, temos falado também em saúde 
populacional, um conceito cujo foco é in-
fluenciar determinantes sociais que afetam 
desfechos clínicos. Essa ideia se apresen-
ta como outro caminho possível, intrínse-
co ao triple win, para uma transformação 
sustentável, com a redução no impacto das 
doenças crônicas, queda na utilização ina-
dequada do serviço de saúde e promoção 
de melhor qualidade de vida. É uma abor-
dagem extremamente benéfica ao pacien-
te, pois o coloca no centro das tomadas de 
decisão, vantajosa para o poder público, 
que consegue reduzir índices de doenças, 
e lucrativa para a indústria, que se benefi-
cia com a introdução de um medicamen-
to com rapidez e escala.

Não é nenhuma novidade, mas precisa-
mos reforçar: a Atenção Primária à Saúde é 
dever de todos que desejam construir um 
modelo mais colaborativo. A sociedade pre-
cisa entender como funciona a jornada do 

paciente, o que é o SUS e que ele vai além do 
pronto-socorro, do hospital e das vacinas. 
Para isso, é necessário reduzir barreiras e 
promover o diálogo e a cooperação, ou seja, 
nova forma de concorrência colaborativa.

Por isso, na ANS, existe o objetivo de es-
timular as operadoras e planos para que re-
pensem a organização do sistema de saúde, 
a fim de que eles possam contribuir para ins-
tituir um modelo de atenção integrada. In-
duzir a adoção de boas práticas por meio de 
uma lógica baseada em atenção e cuidado 
gera ganho para todos. Um aspecto positivo 
que a pandemia de covid-19 nos mostrou foi 
a relevância das parcerias. Vimos a importân-
cia da indústria dentro desse sistema com o 
desenvolvimento de vacinas e tratamentos, 
e como o bom relacionamento com o poder 
público pode acelerar e garantir o acesso da 
população a essas inovações.

Agora, temos que aprender com essas 
parcerias que trouxeram tantos benefícios 
para a sociedade, não só no Brasil, mas em 
nível mundial. É essencial que a população 
tenha acesso a medicamentos, terapias e 
novas tecnologias por meio de análises téc-
nicas de incorporação de tecnologias com 
análise de custo, efetividade e desfecho clí-
nico, afinal saúde não tem preço, mas seu 
custo é arcado por todos. Nossa maior mis-
são como agentes ativos do sistema de saú-
de é tornar esse acesso perene e sustentá-
vel para que a população brasileira usufrua 
de forma plena o direito à saúde, dentro das 
reais possibilidades de nosso povo.

 » PAULO REBELLO
Diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Sistema de saúde mais igualitário

Para que depois ninguém venha por a culpa em ninguém, o 

aumento foi autorizado pelo Conselho Nacional do Petróleo, que 

cedeu, assim, à pressão do Sindicato dos Distribuidores de Gás 

Engarrafado no Brasil. (Publicada em 01.03.1962)

Visto, lido e ouvido

» A frase que foi pronunciada

» História de Brasília

Em algum lugar muito recôndito deste país, verdade e sua coirmã, 
a justiça, parecem ter se abrigado, fugindo desse momento presente 
de incertezas e em que a inversão de valores se transformou, da noi-
te para o dia,  no novo normal, com os tribunais, agora, protegendo e 
inocentando notórios criminosos, ao mesmo tempo em que conde-
nam e perseguem inocentes, sobretudo aqueles que ousaram, um dia, 
mandar para a cadeia,  poderosos e influentes políticos e empresários. 
Todos eles metidos até a ponta do cabelo no mais profundo e fétido 
lodaçal de corrupção já visto pelos brasileiros.

É nesse ambiente, em que já não é possível sequer distinguir o chão 
do teto, que os autênticos operadores da justiça, aqueles que buscaram 
verdade em nome da sociedade, vão se transformando em réus ape-
nas pelo fato de que cumpriram com o que ordena o dever profissio-
nal e a ética, mandando para a cadeia os principais membros da bem 
estruturada quadrilha que dilapidava o Estado, por dentro do coração 
do Estado, num esquema tão surreal que nem os mais inventivos es-
critores de ficção policial imaginariam.

É tudo tão absurdo, que o uso das expressões correntes da nossa 
língua já não consegue traduzir o que se passa neste momento. Feliz-
mente, aqui e ali, ainda despontam alguns personagens dotados de 
digna coragem para denunciar esses e outros descalabros que assisti-
mos todos, entre mudos e inertes.

Um caso aqui, digno de nota, foi trazido pela coluna de JR Guzzo, 
publicada na revista Oeste, na última semana, intitulada “Estão que-
rendo virar a mesa”. No artigo, o jornalista diz textualmente que há 
um golpe de Estado sendo preparado e organizado em câmara lenta, 
pronto para ser executado, na frente de todos. Não se trata, segundo 
o articulista, de um golpe nos moldes tradicionais, comandado pelas 
forças militares, mas levado a cabo por aqueles que se arvoram de-
fensores da democracia, mas que, no íntimo, estão angustiados com a 
perspectiva de perderem seus privilégios. “É gente que vem com uma 
doutrina destes nossos tempos”, diz.  

Gente que, segundo consta no artigo, está disposta a “salvar” a de-
mocracia, destruindo as regras da própria democracia, disposta, in-
clusive, a anular os resultados das eleições de outubro, caso vença o 
demiurgo de Garanhuns.  O que fica evidenciado, e mereceu ampla 
divulgação feita pelo presidente Bolsonaro em sua live semanal, é, que 
tanto a cúpula do Poder Judiciário quanto parte do atual Congresso, 
estão se articulando para governar o país, afastando todas as pautas 
consideradas por essa turma como conservadoras e contrárias aos 
seus propósitos. Para tanto, alerta Guzzo, não se intimidarão em blo-
quear, degenerar ou falsificar as eleições para fazer prevalecer suas re-
gras. Quem acompanha e conhece a longa e prestigiosa trajetória de 
J R Guzzo, considerado hoje o mais brilhante e incisivo jornalista do 
nosso país, deve ter ficado de orelha em pé com esse artigo.

O próprio presidente foi um desses. A ideia final desse grupo conti-
nua o artigo, é dar a vitória ao único adversário real do atual presidente. 
Guzzo em seu texto dá nome aos bois. Logo em seguida, vêm os polí-
ticos do Brasil velho, bichado e inimigo do progresso — “dos túmulos 
do PSDB, dos que querem roubar e estão em síndrome de abstinência, 
dos parasitas da máquina estatal, dos fracassados que precisam vol-
tar ao governo e afastar o risco de perderem o resto de suas carreiras. 

O golpe traz consigo ainda o consórcio nacional formado pelos em-
preiteiros de obras públicas, os empresários-piratas, os ladrões em geral, 
as classes intelectuais, as empresas aflitas com as questões de gênero, ra-
ça e sustentabilidade, os artistas de novela e os banqueiros de esquerda”.          

A reforçar o teor desse artigo, é possível elencar um calhamaço de 
sentenças oriundas das altas Cortes que vão de encontro as suspeitas 
do articulista, de que há, de fato, um golpe em preparação. Só para fi-
car na mais recente dessas decisões, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) acaba de anular, por quatro votos a um, uma série de sentenças 
condenatórias proferidas pelo ex-juiz Sergio Moro contra membros 
do Grupo Schahin e contra ex-dirigentes da Petrobras, no âmbito da 
Operação Lava-Jato, com todos esses processos sendo encaminhados, 
pasmem, para a Justiça Eleitoral.

Agora, também, o próprio Sergio Moro foi tornado réu em ação 
popular que foi aceita pela Segunda Vara Cível da Seção Judiciá-
ria do Distrito federal (SJDF), acusado de ter provocado prejuízos 
de mais de R$ 172 bilhões à Petrobras por conta de seu protago-
nismo frente a Operação Lava-Jato, e que teria resultado em gra-
ves danos à estatal e a diversos entes da administração pública. 
Um dos signatários dessa ação é ninguém menos do que o notó-
rio deputado José Guimarães, do PT.

Pelo o que se tem visto até aqui, todos os elos desse esquema vão 
sendo montados um a um, diante de todos nós, com a cumplicidade 
de muitos, o silêncio de outros e a covardia daqueles que, mesmo sa-
bendo dessa trama, fingem-se de mortos.

A Hidra da Praça  
dos Três Poderes

“Uma pesquisa com 1.200 
entrevistados é capaz de retratar a 
intenção de voto dos brasileiros?
Dúvida que não quer calar

Caesb X consumidor
 » De um lado, a Caesb anuncia, com antecedência, o dia em 

que será feita a próxima leitura, de outro, o consumidor 
reclama que não sabe a hora e precisa ficar disponível 
durante o horário comercial. O fato é que, se a Caesb não 
tiver acesso à leitura, ela está amparada por lei a cobrar 
pelo o que não foi consumido, indo contra o Código de 
Defesa do Consumidor.

Impasse
 » Aconteceu com um consumidor que conseguiu diminuir a 

conta para R$ 30 por mês. Como não havia gente em casa 
no dia da leitura, o cálculo feito com a média dos últimos 
12 meses somou R$ 70. Mais que o dobro dos últimos 
meses de economia.

Amparo por lei
 » Ao mesmo tempo em que isso ocorre, a Caesb anuncia 

que vai devolver em 2022 mais de R$ 11,5 milhões 
aos consumidores que economizaram. Nesse caso, 
os consumidores estão amparados por Lei Distrital e 
Resolução da Adasa.

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

E
stamos vivendo um cenário econômi-
co bastante desafiador.  A crise mun-
dial causada pela covid-19 e agravada 
pelos efeitos da guerra entre Rússia e 

Ucrânia provocou uma grande desordem 
nas cadeias produtivas em todo o mundo. O 
resultado foi uma forte inflação, que corrói 
o poder de compra, principalmente das fa-
mílias mais pobres. Uma prova disso é que a 
cesta de consumo das famílias de baixa ren-
da no Brasil cresceu 17% em 2021, acima do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IP-
CA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que findou o 
mesmo período com a variação de 10,06%.

Além disso, houve expressivo aumento 
nos custos de construção, o que pode ser 
constatado com a variação positiva de 14% 
do Índice Nacional de Custos da Constru-
ção (INCC), calculado pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) no ano passado. A situa-
ção se agrava quando constatamos que esse 
mesmo indicador aumentou 27% desde 2020. 
Essa combinação está inviabilizando a com-
pra de moradias por parte dos interessados. 

A piora na performance do programa ha-
bitacional de baixa renda causa impactos di-
retos tanto no combate ao elevado deficit ha-
bitacional (de 7,8 milhões de famílias) quanto 
na geração de emprego e renda. Em 2021, o 
Casa Verde Amarela foi responsável pela ge-
ração de 1,4 milhão de postos de trabalho, 

de acordo com dados do próprio governo. 
O programa não somente melhora a quali-
dade de vida das famílias mais necessitadas, 
como também é a principal fonte de gera-
ção de emprego aos mais pobres, pois gran-
de parte dos trabalhadores da construção ci-
vil é oriunda dessa parte de nossa população.

Dessa forma, é urgente implantar me-
didas que recuperam o poder de compra 
das famílias mais necessitadas em relação 
à aquisição de imóveis. Precisamos consi-
derar que 93% do deficit habitacional bra-
sileiro está concentrado em famílias com 
renda de até três salários-mínimos. Pesqui-
sa realizada pela Consultoria Brain mostra 
que 77% das aquisições de imóveis realiza-
das em 2021 só puderam ser concretizadas 
devido aos benefícios disponibilizados pe-
lo programa Casa Verde Amarela.

O governo está bastante sensível em rela-
ção a essa questão, tanto que várias propos-
tas já estão sendo discutidas com intuito de 
garantir que a produção do programa habi-
tacional cumpra seu papel social para as pes-
soas mais necessitadas. Em adição às diver-
sas medidas que estão sendo avaliadas, de-
vemos considerar a ampliação do prazo de 
financiamento de 30 para 35 anos. Essa al-
ternativa é de fácil implantação, sem impac-
tos para o resultado do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e sem necessidade 
de uso de recursos da União. 

A Caixa já adota esse prazo para financia-
mentos com recursos da poupança, sendo 
que, em bancos privados, é possível fazer 
financiamentos em até 40 anos. Tal medi-
da seria suficiente para elevar em cerca de 
7% o poder de compra dos consumidores, 
o que implica tornar elegíveis ao financia-
mento 4 milhões de pessoas. Esse público, 
que perdeu renda no último ano, estaria no-
vamente em condições de realizar o sonho 
da casa própria.

É fundamental a implantação dessa e de 
outras propostas de forma iminente, pois o 
desempenho da construção, que avançou 
9% em 2021, foi vital para o crescimento de 
4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro no ano passado. A construção civil é o 
setor que mais impulsiona a atividade eco-
nômica, uma vez que consegue ativar uma 
complexa rede de 97 atividades econômi-
cas, gerando 10% de todos os empregos do 
Brasil. Dessa forma, precisamos implantar 
medidas que viabilizem a construção de 
novos projetos habitacionais para o público 
de baixa renda. Já foram propostas emen-
das às medidas provisórias 1.105/2022 e 
1.110/2022, ambas propostas pelo depu-
tado federal Hildo Rocha (MDB/MA), que 
propõe a ampliação do prazo de financia-
mento para 35 anos. Essa é, sem dúvida, 
questão fundamental para que o desenvol-
vimento econômico-social.

 » LUIZ FRANÇA
Presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc)
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Covid longa, 
apesar da vacina 

Cientistas americanos observam problemas de saúde duradouros em pessoas que tiveram a forma leve da doença e 
estavam imunizadas, embora sem dose de reforço. O estudo foi realizado antes de a variante ômicron se tornar dominante

 » VILHENA SOARES

Fila para realização de testes de detecção do novo coronavírus: especialistas defendem proteção extra

MANDEL NGAN

P
essoas vacinadas, sem 
dose de reforço, que ti-
veram infecções leves 
por covid-19 podem 

apresentar sintomas debili-
tantes e persistentes que afe-
tam órgãos, como rins e es-
tômago, bem como a saúde 
mental. É o que mostra um 
estudo realizado por cientis-
tas americanos, divulgado na 
mais recente edição da revista 
especializada Nature Medici-

ne. Os pesquisadores avalia-
ram dados médicos de mi-
lhares de pacientes nos Es-
tados Unidos e constataram 
que esses problemas são ain-
da mais frequentes em imu-
nocomprometidos. A despei-
to disso, os especialistas res-
saltaram que as vacinas redu-
zem os riscos de morte e de 
contrair a enfermidade. 

Para o estudo, os pesquisado-
res analisaram os registros médi-
cos de veteranos de guerra dis-
poníveis em um banco de infor-
mações relacionados à presta-
ção de servidos de saúde no país, 
mantido pelo governo america-
no. Foram examinados dados de 
113.474 não vacinados contra a 
covid-19 e de 33.940 já imuni-
zados. Os especialistas pesqui-
saram ainda referências de ou-
tras 100 mil pessoas vacinadas, 
de idades e etnias distintas, in-
fectadas pelo vírus. Todos os ava-
liados tiveram a doença entre 1º 
de janeiro e 31 de outubro de 
2021 — antes, portanto, do sur-
gimento da variante ômicron. 

Os pesquisadores clas-
sificaram como totalmente 

O grupo farmacêutico suíço 
Roche desenvolveu um teste de 
PCR capaz de detectar o vírus 
da varíola do macaco. No anún-
cio, feito ontem, a empresa ex-
plicou que a criação do método 
de detecção da doença, carac-
terizada por lesões cutâneas, 
foi motivada pelo recente au-
mento de casos dessa infecção, 
que já foi registrada em 16 paí-
ses e tem preocupado especia-
listas da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Os testes foram produzidos 
pela Roche e sua filial alemã 
TIB Molbiol, numa parceria que 
também foi responsável pelo 
desenvolvimento de métodos 
de identificação da variante 
ômicron do novo coronavírus. 
De acordo com os responsá-
veis, as novas tecnologias não 
se destinam ao público em ge-
ral, ou seja, não serão vendidas 

em farmácias e centros médi-
cos, mas estarão disponíveis 
para fins de pesquisa na maio-
ria dos países do mundo.

Os cientistas criaram três 
versões de sistemas de detec-
ção. O primeiro é capaz de 
identificar a presença de qual-
quer patógeno da família or-
thopoxvírus, enquanto o se-
gundo reconhece especifica-
mente o vírus da varíola do ma-
caco. O terceiro torna possível 
detectar a presença e o tipo de 
mais de um orthopoxvirus, es-
pecificando se um deles é va-
ríola do macaco.

“Devido à urgência da crise 
de saúde em que vivemos, bus-
camos fabricar de forma mais 
rápida possível uma nova série 
de testes, que ajudem na detec-
ção dessa varíola, contribuin-
do assim para o seu monitora-
mento e auxiliando a conter a 

Laboratório desenvolve teste para detectar doença
VARÍOLA DO MACACO

Imagem mostra uma captura 
microscópica eletrônica colorida 
do vírus da doença: casos 
detectados em 16 países
    

 AFP

disseminação dessa enfermida-
de”, destacou, em um comunica-
do à imprensa, a diretoria da di-
visão de diagnósticos da Roche.

Segundo a OMS, a varíola do 

macaco só pode ser detectada com 
um teste de PCR, que envolve a 
análise do material genético de um 
patógeno. Isso porque, esclareceu 
a agência das Nações Unidas, os 

testes antigênicos não são capazes 
de determinar se o agente infeccio-
so presente nas amostras analisa-
das é de origem símia ou de outros 
vírus da mesma família. A organi-
zação também destacou que o me-
lhor material para realizar a detec-
ção da enfermidade são os fluidos 
retirados das lesões na pele desen-
cadeadas pela infecção.

Surto atípico

Até o início da semana, mais 
de 250 casos da doença haviam 
sido oficialmente registrados em 
16 países. Segundo a OMS,  tra-
ta-se de um surto atípico, pois 
ocorre em países onde a varíola 

do macaco não é endêmica. Es-
sa zoonose viral (vírus transmi-
tido aos humanos por animais), 
cujos sintomas são menos graves 
do que os observados no passa-
do em indivíduos com varíola, 
foi detectada pela primeira vez 
em humanos em 1970, na Re-
pública Democrática do Congo. 
Em 2003, episódios da infecção 
foram confirmados nos Estados 
Unidos, marcando os primeiros 
casos fora da África.

A maioria dos infectados do 
atual surto da doença teve con-
tato com cães domésticos, que 
contraíram o patógeno por meio 
de roedores africanos importa-
dos. Os especialistas acreditam 
que a maioria dos casos recentes 
está relacionada à transmissão 
de humano para humano. Eles 
reforçam a necessidade de rea-
lização de mais estudos que aju-
dem a entender a situação. 

Um dos possíveis efeitos cola-
terais desencadeados pela infec-
ção do novo coronavírus consis-
te na falha no olfato — ou mesmo 
perda temporária desse sentido. 
Os pacientes podem sentir cheiros 
repulsivos em diversos alimentos, 
mesmo depois de curados. Em um 
estudo científico publicado na úl-
tima edição da revista Nature Me-

dicine, especialistas ingleses iden-
tificaram uma molécula presente 
no café que está relacionada a es-
sa alteração no cheiro.

Os autores do trabalho ex-
plicam que uma grande parcela 
das pessoas que contraíram co-
vid-19 desenvolve a parosmia, 
problema de saúde em que um 
indivíduo tem dificuldade pa-
ra sentir odores. Segundo os 
cientistas, alguns dos alimen-
tos “gatilhos” mais comuns re-
lacionados a essa enfermidade 
são café, chocolate, carne, ce-
bola e creme dental. “No nosso 
estudo, resolvemos investigar 
se havia compostos específicos 

dentro desses produtos que po-
deriam ser os culpados por es-
sas falhas olfativas”, destaca-
ram os pesquisadores no artigo.

O estudo acabou focando es-
pecificamente o café. Os especia-
listas separaram 100 compostos 
que compõem a bebida já pron-
ta para serem avaliados indi-
vidualmente por dois grupos 
de voluntários, sendo o pri-
meiro formado por 29 pessoas 
que tiveram parosmia. O ou-
tro foi formado pela mesma 

quantidade de indivíduos que 
não manifestaram esse proble-
ma de saúde.

Nas análises, os especialistas 
encontraram 15 compostos que 
desencadearam a parosmia, sen-
do um deles o principal culpado 
por falhas relacionadas ao cheiro, 
um produto químico chamado de 
2-furanmethanethiol. “Os analisa-
dos com um olfato normal identifi-
caram o odor desse composto co-
mo oriundo de café ou pipoca, mas 
aqueles com parosmia geralmente 

descreveram seu cheiro como re-
pugnante, repulsivo ou sujo”, des-
tacaram os pesquisadores.

Os cientistas acreditam que 
outros elementos podem estar 
relacionados ao problema, mas 
ressaltam que a identificação 
dessa molécula é um passo im-
portante.  “Ainda temos um lon-
go caminho a percorrer”, admitiu 
Simon Gane, pesquisador do Ro-
yal National Ear, Nose and Throat 
Hospital, no Reino Unido, e um 
dos autores do estudo. (VS)

Molécula do café está relacionada à alteração no olfato

Estudo achou 15 compostos na 
bebida ligados à parosmia

SCOTT OLSON

Mais investigações 
necessárias

“A covid longa é um proble-

ma de saúde que ainda não com-

preendemos totalmente. Sabemos 

que as pessoas podem sofrer da-

nos diversos por meses após a 

cura da doença, como cansaço, 

dificuldade de raciocinar e me-

mória fraca, entre outras falhas. 

Agora, vemos que as vacinas tam-

bém não conseguem driblar esses 

prejuízos em alguns pacientes, 

apesar de ela ser extremamente 

efetiva no combate a casos gra-

ves dessa enfermidade e também 

ao óbito. Essa nova informação 

é valiosa, pois pode nos ajudar a 

entender melhor esses prejuízos. 

Apenas com dados como esses po-

demos trabalhar em busca de ele-

mentos que evitem essas sequelas. 

Precisamos de mais pesquisas que 

nos mostrem os mecanismos que 

estão por trás dessas falhas e, com 

base nisso, iremos desenvolver fer-

ramentas que ajudem a freá-las.”

Lucas Albanaz, clínico geral do 
Hospital Santa Lúcia, em Brasília

 

imunizados quem havia rece-
bido duas doses dos produtos 
da Moderna ou da Pfizer-BioN-
Tech ou uma dose do fármaco 
criado pelo laboratório Jans-
sen. “No momento em que a 
pesquisa foi realizada, o ban-
co de dados utilizado para esse 
estudo não incluía informações 

relacionadas a reforços vaci-
nais”, destacaram. Na análise, 
eles constataram que de 8% 
a 12% dos vacinados infecta-
dos desenvolveram 
sintomas associados 
à covid longa, que in-
cluem distúrbios en-
volvendo os rins, saú-
de mental, problemas 
no metabolismo e nos 
sistemas gastrointes-
tinal e musculoesque-
lético.

Os especialistas 
também constataram que es-
se risco foi 17% maior entre 
os imunocomprometidos va-
cinados. Os imunizantes mos-
traram-se mais eficazes na 

prevenção de algumas das ma-
nifestações graves da covid lon-
ga — distúrbios pulmonares e 
de coagulação do sangue  di-

minuíram cerca de 
49% e 56%, respecti-
vamente, entre os va-
cinados. A vacinação 
também reduziu o ris-
co de morte dos pa-
cientes em 34% e o de 
contrair a enfermida-
de em 15%, na com-
paração com não va-
cinados infectados.

“As vacinas continuam sen-
do extremamente importantes 
na luta contra a covid-19”, de-
clarou Ziyad Al-Aly, epidemiolo-
gista clínico da Universidade de 

Washington, nos EUA, e um 
dos autores do estudo. “Es-
sas armas protetivas reduzem 
a probabilidade de hospitali-
zação e morte por covid- 19, 
mas parecem fornecer apenas 
uma proteção modesta contra 
a covid longa”, acrescentou.

Alerta
Para os cientistas, os dados 

vistos no estudo são um alerta 
importante à área médica. “Agora 
que entendemos que a covid-19 
pode ter consequências persis-
tentes para a saúde, mesmo entre 
os vacinados, precisamos avan-
çar no desenvolvimento de es-
tratégias de mitigação que pos-
sam ser implementadas a longo 

prazo, pois não parece que o no-
vo coronavírus vá desaparecer 
tão cedo”, ressaltou Al-Aly. 

Segundo o autor do estudo, 
as vacinas nasais, mais fáceis 
de serem aplicadas do que as 
atuais, e medicamentos des-
tinados a minimizar os danos 
gerados pela covid-19 a longo 
prazo, podem ser boas opções 
a serem adotadas. “Contrair es-
sa infecção, mesmo entre indi-
víduos imunizados, parece algo 
quase inevitável hoje em dia”, 
ressaltou o epidemiologista. 
“Por isso, precisamos criar es-
sas fontes extras de proteção”, 
frisou o especialista.

Para o infectologista Leandro 
Machado, os dados verificados 
no estudo refletem o que espe-
cialistas da área já esperavam. 
“Nós sabemos que o papel da va-
cina é evitar danos mais graves, 
que podem gerar a morte dos pa-
cientes. Essas complicações de 
covid longa podem, sim, acon-
tecer. São um risco, mesmo em 
quem foi imunizado. Por isso, é 
importante adotar outras medi-
das preventivas, como a másca-
ra e o uso do álcool em gel, por 
exemplo”,  afirmou.

Machado também disse 
acreditar que outras medidas 
de auxílio no combate a essa 
enfermidade podem surgir no 
futuro, principalmente, devido 
ao avanço da tecnologia. “Com 
a covid-19, tivemos um recor-
de na produção de imunizan-
tes, usando técnicas totalmente 
novas. É bastante possível que 
venham surgir novos fármacos 
e medicamentos que evitem es-
sas sequelas longas e até a for-
ma leve da doença”, opinou. 

Palavra de especialista
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E
m apenas quatro meses, 
R$ 31.673.440,83 retornaram 
aos cofres do Distrito Fede-
ral após ações de combate 

à sonegação, que distribuíram 
35 multas, de 1º de janeiro a 30 de 
abril de 2022. O valor é referente ao 
Imposto sobre Serviços (ISS) que 
não seria pago pelas empresas au-
tuadas. O montante é 680% supe-
rior à quantidade recuperada no pri-
meiro quadrimestre de 2021, quan-
do R$ 4.060.993,80 foram reabsorvi-
dos pelo Executivo local, por meio 
de 11 autos de infração. Entre as in-
consistências percebidas, estão no-
tas fiscais emitidas e não escritura-
das e imposto declarado diferente 
das notas fiscais emitidas. Os núme-
ros são da Subsecretaria da Receita 
(Surec), ligada à Secretaria de Eco-
nomia (Seec), e foram obtidos com 
exclusividade pelo Correio. As ope-
rações da Surec fiscalizam médias e 
grandes empresas.

Os setores que lideram as infra-
ções aplicadas são saúde e veteri-
nária, ensino e informática, mas as 
áreas de construção civil, serviço de 
apoio administrativo e assistência 
técnica também foram multadas. 
Os valores recolhidos retornaram 
aos cofres do Distrito Federal e estão 
disponíveis para investimentos em 
serviços públicos. Com a quantida-
de restituída, é possível construir 15 
escolas, inaugurar três unidades bá-
sicas de saúde ou disponibilizar 226 
moradias sociais (confira quadro).

O valor recuperado, porém, po-
deria ser maior, de acordo com o 
economista Riezo Almeida. “Todas 
as empresas estão sujeitas a essa fis-
calização, mas, na prática, há uma 
sistematização por meio dos audi-
tores da Receita do DF em relação a 
temática, volume de arrecadação e 
prioridades, pois o governo não con-
segue fiscalizar todas as empresas de 
todos os setores em Brasília”, destaca.

Thiago Sorrentino, professor de 
direito tributário do Ibmec Brasí-
lia, concorda com o colega e suge-
re ações complementares. “O GDF 
deveria ter iniciativas como o Nos 
Conformes, do estado de São Paulo, 
que busca melhorar as relações com 
o sujeito correto e contra o sonega-
dor. É um modo de tratar correta-
mente o bom pagador de tributos e 
separá-lo do mau pagador”, opina o 
especialista. De acordo com o profes-
sor, historicamente, a entidade res-
ponsável pela fiscalização financeira 
do governo é o Legislativo, com auxí-
lio dos tribunais de contas. 

Segundo Sorrentino, três leis 
principais definem a destinação do 
dinheiro público: o Plano Plurianual 
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). “O fluxo não acaba na 
LOA. Os gestores seguem proces-
sos administrativos para escolha 
de outras aplicações específicas 
do dinheiro e liberação dos fun-
dos, para ordenar as despesas. É 
um caminho burocrático, basea-
do em normas antigas, das quais 
a maior parte é anterior à Consti-
tuição. E, no fim, todos esses pro-
cessos não garantem a proteção e 
a fiscalização necessárias para que 
o dinheiro público seja bem gas-
to”, conclui o professor.

O crescimento da arrecada-
ção, em 2022, com os valores 
readquiridos em ISS pode ser ex-
plicado pelo fortalecimento das 
ações de fiscalização no DF, con-
forme aponta o secretário de Eco-
nomia, José Itamar Feitosa. “O 
GDF contratou novos auditores 

 » ANA ISABEL MANSUR

Áreas

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
E DE SEGURO 

R$ 762,9 
milhões (39,6%)

SAÚDE E VETERINÁRIA

R$ 223,7 
milhões (11,6%)

ENSINO

R$ 78 milhões (4%)

CONSTRUÇÃO CIVIL: 

R$ 64,8 milhões 
(3,4%)

SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO

R$ 63,5 milhões 
(3,3%)

Fonte: Secretaria de Economia do DF

R$ 1.006.618.390,62
IMPOSTÔMETRO

arrecadação de ISS no DF, entre 1º de janeiro e 25 de maio de 2022

Fonte: Portal da Transparência DF

fiscais e reforçou os mecanis-
mos de fiscalização, investindo 
em novas tecnologias. Isso tem 
nos permitido realizar operações 
mais constantes e evitar a sone-
gação de impostos”, avalia.

Paulo Roberto Batista, coor-
denador do núcleo do ISS da 
Subsecretaria da Receita (Su-
rec), da Secretaria de Economia 

(Seec), reforça a observação do 
secretário. Segundo Paulo Ro-
berto, 15 auditores fiscais pas-
saram a fazer parte da equipe no 
fim de 2021, cuja atuação ajuda a 
combater a sonegação e fortale-
ce a arrecadação no DF. “O pro-
cesso de monitoramento come-
çou a ser feito de maneira mais 
aprofundada a partir de outubro 

de 2019 e ganhou mais força em 
2020. A entrada de novos audito-
res fiscais trouxe uma evolução 
significativa e os números mos-
tram isso”, aponta gestor.

A autuação faz parte da eta-
pa de fiscalização, que sucede 
ações de monitoramento. Nos 
quatro primeiros meses deste 
ano, a Receita monitorou 498 

empresas quanto a possíveis 
operações fraudulentas em re-
lação ao pagamento do ISS, que 
poderiam chegar a R$ 49 mi-
lhões. Esse número diz respei-
to a atividades suspeitas. Uma 
vez identificadas, é dada à fir-
ma a oportunidade de sanar as 
incoerências, antes de ser mul-
tada. “Se não o faz, em até 90 

dias, é encaminhado para a fis-
calização e recebe o auto de in-
fração”, explica o coordenador, 
que cita os casos encaminhados 
diretamente à fase de punição. 
“Como é o caso das vendas de 
cartão de crédito e débito sem 
emissão de nota fiscal. É autua-
do de imediato, porque é uma 
sonegação”, define.

Conceito

Estreitamento

Finanças

Imposto cobrado sobre os 
prestadores de serviços, sejam 
pessoas físicas (autônomos) 
ou jurídicas, à exceção de 
trabalhos prestados no exterior 
sem reflexo no Brasil. A 
alíquota varia de 2% a 5%, a 
depender do serviço. Se houver 
incidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre o serviço, 
não há pagamento de ISS, 
para evitar dupla tributação. 
A taxa cobrada de profissionais 
autônomos é tabelada e varia 
de R$ 556,45 a R$ 1.112,88.

O Programa de Estímulo 
à Conformidade Tributária 
(Nos Conformes), criado em 
2018, dá condições para a 
construção de um ambiente 
de confiança recíproca 
entre os órgãos da Fazenda 
paulista e os contribuintes. 
O projeto privilegia atividades 
de orientação, atendimento e 
autorregularização, por meio 
de sistemas de classificação 
de contribuintes e de 
agendamento eletrônico.

Fonte: Secretaria da Fazenda e 
Planejamento de SP

A LOA é conhecida como 
uma peça de execução 
orçamentária, pois é nela 
que o governo coloca em 
prática os programas e 
projetos que foram previstos 
no Plano Plurianual (PPA) e 
priorizados na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

R$ 31,6 milhões 
sonegados voltam 
aos cofres do DF

Ações de fiscalização recuperaram valores 
de ISS não pagos pelas empresas da 
capital do país, de janeiro a abril de 2022. 
Dinheiro é incluído agora passa a integrar 
orçamento público, que pode ser destinado a 
investimentos no Distrito Federal

IMPOSTOS
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Crônica da Cidade

Pausa para
respirar

Talvez, neste momento, nunca o país 
precisou tanto da nossa vigilância, da 
nossa mobilização e da nossa prontidão 
para defender os bens mais preciosos da 
ameaça dos pilhadores. Mas também 
sinto necessidade de respirar no conta-
to com a natureza e com as coisas belas 
da vida. Eu me incluo entre aqueles que, 
durante a pandemia, estreitaram o con-
tato com as plantas e cultivaram o jar-
dim para não enlouquecer.

Lidar com as plantas é um campo 
de aprendizado completo sobre a vida. 
Elas são seres singulares, sensíveis, ca-
prichosos e suscetíveis. Algumas gostam 
de muita água, outras sobrevivem bem 
no sol, outras preferem a sombra ou a 
meia-sombra. É preciso conhecer, ob-
servar e interagir com elas. 

Fiquei incumbido de aguar três vasos 
de impatiens, aquelas flores delicadas, 
brejeiras e multicoloridas, que trans-
mitem alegria a uma casa. São chama-
das, popularmente, de maria-sem-ver-
gonha ou do sugestivo nome de beijo. 
Pois bem, estava lendo um livro muito 
bom e me esqueci da obrigação.

Quando me dei conta, fui até a varan-
da e as encontrei murchas, fenecidas e, 

aparentemente, mortas. Senti um peso 
terrível de culpa: elas morreram por cau-
sa da minha negligência. De qualquer 
modo, resolvi aguá-las, sem esperança 
de que revivessem.

Mas, pouco mais de três horas depois, 
voltei à varanda e constatei que elas ha-
viam renascido, revivescido e reflores-
cido. Estavam novamente eretas, facei-
ras e fagueiras. Haviam apenas, femi-
nilmente, desmaiado, pela falta de água 
provocada por minha incúria.

Uma moça loquaz de um viveiro con-
tou que um cliente comprou mais de 20 
mudas de azaleias quando se separou 
da esposa. Alguns meses depois, voltou 
com fotos de uma verdadeira alameda 
de flores, em pleno fulgor. Ele curou a 

dor do desencanto amoroso com a be-
leza das azaleias.

Certo dia, visitamos alguns viveiros 
de nossa região. Quando flanávamos em 
um deles, fomos abordados por um ven-
dedor simpático, que perguntou: “Posso 
ajudar?”. Eu estava tão distraído e entre-
tido com as plantas que respondi avoa-
do, desinteressado, com vagar: “Não.” E 
pinguei três pontinhos de reticência pre-
guiçosos. Ao que ele replicou, com sen-
so de humor e de poesia: “Entendi, vo-
cês estão namorando as plantas.” A de-
finição foi perfeita.

Era isso mesmo, namorar as plan-
tas nos viveiros é um dos passeios que 
mais me acalma e mais me deixa em 
estado de enlevo. Ali, a gente flerta 

com as espécies que gostaríamos de 
cultivar em nossos jardins. É um mun-
do de beleza e mistério que se abre aos 
nossos sentidos. Não adianta ter di-
nheiro para comprar tudo que quiser. 
É preciso tratar cada planta com cari-
nho, cuidado, conhecimento, atenção 
e sensibilidade.

Todos os dias vou ao quintal para na-
morar a bauinia, a caliandra vermelha, 
a caliandra rosa, as florações da On-
ze Horas, a pitangueira, a rosa do de-
serto e tantas outras plantas. Elas me 
proporcionam instantes de beleza sal-
vadora que me fazem esquecer, por al-
guns momentos, a estupidez de alguns 
de nossos governantes. É por isso que, 
aparentemente, não enlouqueci.

REMÉDIOS / 

Desabastecimento preocupa

Medicamentos como antibióticos, antitérmicos, xaropes e antigripais começam a faltar, destacam sindicato 
das farmácias e consumidores. Falta de insumos importados devido à pandemia é um dos motivos

E
m meio à grave crise sani-
tária que o Distrito Fede-
ral vem enfrentando por 
causa da pandemia da 

covid-19 desde março de 2020, 
o brasiliense começa a consta-
tar o desabastecimento de me-
dicamentos. As três farmácias 
de alto custo do governo do 
DF, por exemplo, estão com fal-
ta de alguns remédios no esto-
que. Consumidores têm senti-
do a falta também de remédios 
populares nas drogarias da re-
de pública e privada.

Na farmácia de alto custo, na 
Asa Sul, 51 medicamentos estão 
em falta; em Ceilândia, 50 itens 
não estão disponíveis; e, no Ga-
ma, 49 substâncias não constam 
no estoque, segundo último mo-
nitoramento do Correio feito no 
site da Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal (SES-DF). Quan-
to aos medicamentos populares, 
produtos como a morfina (sulfa-
to) cápsula para liberação con-
trolada, de 30mg e mesalazina 
supositório 250mg também es-
tão em falta na rede pública.

Nas demais drogarias, o ce-
nário se repete. O desabaste-
cimento afetou a assistente de 
comunicação Carolina Araújo, 

47 anos, que ao menos duas ve-
zes, nos últimos 60 dias preci-
sou passar por vários estabele-
cimentos até encontrar os re-
médios. Em março, a moradora 
do Sudoeste não encontrou an-
tibiótico para a filha de 7 anos e, 
em maio, não conseguiu com-
prar cálcio para a mãe, de 83.

“Eu precisava de duas caixas, 
e tive que rodar três farmácias 
para conseguir comprar o anti-
biótico, em março. Com o remé-
dio da minha mãe, o meu irmão 
foi em duas farmácias procurar 
o medicamento. No Lago Sul e 
eles disseram que tinha uma no 
Sudoeste, onde moro com a mi-
nha família. Liguei, e só tinha as 
duas últimas caixas”, conta. “Se-
gundo eles (da farmácia), faltava 
insumo que produzia o medica-
mento. Várias amigas me conta-
ram que também tiveram essa 
dificuldade. Antibiótico precisa 
e ao não achar fico desesperada”, 
completa Carolina Araújo.

O diretor do Sindicato do 
Comércio Varejista de Produ-
tos Farmacêuticos do Distrito 
Federal (Sincofarma-DF), Fran-
cisco Messias Vasconcelos con-
firma o problema na rede de 
drogarias na capital. “São an-
tibióticos, antitérmicos, xaro-
pes e antigripais. A indústria 
alega não conseguir comprar 

Remédios como antibióticos, antitérmicos, xaropes e antigripais estão em falta, aponta sindicato da categoria

Jhonatan Vieira/Esp. CB/D.A Press

 » RENATA NAGASHIMA
 »  PABLO GIOVANNI*

Obituário

 » Campo da Esperança

Carlos Rafael da Rocha 
Gama, 37 anos
Erika Cristina do Nascimento 
Chaves, 43 anos
Euranilda Paiva Silva Costa, 
62 anos
Fabiana Ferreira Barbosa,  
30 anos
José de Lima Silva, 85 anos
José Mauro Gonçalves,  
87 anos
Juliana Figueiredo Oliveira, 
46 anos
Katlein Caroline Barbosa da 
Silva, 34 anos
Maria do Rosário Alves de 
Araújo, 104 anos
Maria Ivone Peixoto Neves, 
71 anos

Pedro Rodrigues Amorim,  
88 anos
Thyago Henrique Almeida da 
Costa, 28 anos

 » Taguatinga

Eudes Rodrigues Nunes, 82 anos
Francisco de Assis Andrade, 
72 anos
Ines Gomes da Silva, 56 anos
João Victor Almeida de Lima, 
menos de 1 ano
Lucas Pereira Fernandes, 
menos de 1 ano
Marcos Gabriel Rodrigues da 
Costa, 19 anos
Maria José dos Santos Soares 
Alves, 70 anos
Miguel Fernandes Rodrigues, 
menos de 1 ano

Rozinalldo Toribio dos Santos, 
40 anos
Vitoria Matias Teles, 72 anos
Vituriano de Sousa Almeida, 
84 anos

 » Planaltina

Liz Gabriele Barbosa 
Wanderley, menos de 1 ano
Maria Rosa Fernandes da 
Silva, 85 anos
Nivanildes Pereira Neto, 12 anos

 » Brazlândia

Renata Ludos Santos Araújo, 
44 anos

 » Sobradinho

Carlos José da Costa, 68 anos
Alessandra Malaquias de 

Souza e Souza Lima,  
menos de 1 ano
Wellington Moura de Oliveira, 
28 anos

 » Jardim Metropolitano

Vicente Silva dos Santos,  
56 anos
José Ferreira da Silva, 78 anos
Osmando Rodrigues Tavares, 
53 anos
Nágila Carolina Barbosa do 
Nascimento, menos de 1 ano 
(cremação)
José Carlos Souza Rodrigues 
Junot, 89 anos (cremação)
Alberto de Paula Santos,  
73 anos (cremação)
Sara Cohen, 85 anos 
(cremação)

Sepultamentos realizados em 25 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

A indústria alega não 
conseguir comprar 
insumos para a 
fabricação, então a 
produção fica reduzida"

Francisco Messias Vasconcelos, 

diretor do Sincofarma-DF

insumos para a fabricação, en-
tão a produção fica reduzida. 
Estamos sofrendo com isso des-
de dezembro. Tem a ver com a 
pandemia (da covid-19), mas a 
guerra (entre Rússia e Ucrânia) 
piorou a situação”, explica.

Segundo Francisco, a produ-
ção está lenta e os remédios vão 
chegando aos poucos nas farmá-
cias. “Não temos expectativa de 
melhoria e nem de quando vol-
tará a normalidade”, completa. 
Apesar do problema, ele afirma 
que não haverá alta no preço fi-
nal dos insumos. “Os valores dos 
medicamentos não têm sido afe-
tados”, acrescenta o diretor do 
Sincofarma-DF.

Para o professor de econo-
mia da Universidade de Brasília 
(UnB) Carlos Alberto Ramos, a 
pandemia de covid-19 corrobo-
rou em uma mudança interna-
cional na distribuição de produ-
tos de vários segmentos, e o far-
macêutico não foi diferente. De 
acordo com o economista, como 
a maioria dos insumos dos pro-
dutos são produzidos em outros 

países, a dependência também 
impulsionou a falta de medica-
mentos necessários para a po-
pulação mundial.

Produção afetada

“O problema é que todas as 
cadeias de distribuição no mun-
do foram alteradas pela pande-
mia. As drogas que são insumos 
para a maioria dos medicamen-
tos são produzidas em poucos 

países, como Índia e China, espe-
cialmente. Mesmo medicamen-
tos simples, como o paraceta-
mol, tem uma distribuição mun-
dial que tem como origem esses 
países. As restrições (lockdowns) 
pela pandemia fizeram com que 
surgissem restrições de oferta e/
ou aumentos de preços. Isso é 
mundial e não só do Brasil. A po-
pulação é logicamente penaliza-
da seja pela falta de produtos seja 
pelo aumento nos preços”, anali-
sa o especialista.

A funcionária pública Rosi 
Barbosa, 50, queixou-se da fal-
ta do Clavulin na rede privada, 
e tentou, por duas vezes, a com-
pra do medicamento nas far-
mácias do Distrito Federal. Na 
tentativa de achar o remédio, a 
moradora da Octogonal mobili-
zou um grupo de amigos nas re-
des sociais. “No fim de abril eu 
consegui comprar, mas achei só 
uma parte do que eu precisava. 
Meus amigos comentaram que 
havia uma caixa em uma far-
mácia da Asa Sul. Depois preci-
sei comprar um outro remédio 

para alergia, mas também não 
encontrei”, conta. “Rodei, ao to-
do, umas quatro farmácias de 
rede, além de ir em farmácias 
pequenas. Cheguei a ligar para 
a minha prima, porque a filha 
dela tinha tomado o remédio 
na semana anterior”, diz.

A médica infectologista Ana 
Helena Germóglio explica que de-
vido a uma alta demanda de me-
dicamentos, ocorreu de alguns 
antibióticos, que são dos mais uti-
lizados para infecções bacteria-
nas frequentes na comunidade, 
faltarem no mercado. “Durante a 
pandemia muitos desses antibió-
ticos tiveram a sua prescrição in-
correta no combate contra a co-
vid-19, já que nós sabemos que 
eles não têm ação contra a doen-
ça”, observa Germóglio.

Questionada sobre o desa-
bastecimento na rede pública, 
a Secretaria de Saúde do DF não 
se posicionou até o fechamento 
desta reportagem.

*Estagiário sob a supervisão 
de José Carlos Vieira

2022/12
Em sete de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos,

realizou-se reunião ordinária do Conselho deAdministração do Banco do Brasil S.A.
(CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), no Setor de Autarquias Norte,
Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70040-912,
sob presidência daSra. IêdaAparecida deMouraCagni, comparticipação presencial
dos ConselheirosAramis Sá deAndrade, AriostoAntunesCulau, Fausto deAndrade
Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Walter Eustáquio Ribeiro e, por
videoconferência, da Conselheira Rachel de Oliveira Maia. Ausente a Conselheira
Débora Cristina Fonseca. Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar,
Diretora Jurídica; o Sr. IramAlves de Souza,Auditor Geral; o Sr. Egídio OtmarAmes,
Coordenador do Comitê deAuditoria (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): (...) 07. ELEIÇÃO DE MEMBROS
DADIRETORIAEXECUTIVA – em conformidade com o parecer Corem 2022/1283,
elegeu, nos termos do art. 21, X, do Estatuto Social, para completar o mandato
2021/2023, o Sr. Paulo Eduardo da Silva Guimarães, como Diretor Estratégia
e Organização, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Márvio Melo Freitas,
com efeitos a partir de 02.05.2022, condicionada sua posse à vacância do cargo.
Foi esclarecido que o eleito, a seguir qualificado, atende às exigências legais e
estatutárias: Diretor Estratégia eOrganização:PauloEduardodaSilvaGuimarães,
brasileiro, nascido em 21.09.1964, bancário, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.701.148-92, portador da Carteira
de Identidade nº 170858108, expedida em30.06.2012 pela Secretaria deSegurança
Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN,Quadra 5, Lote B, Edifício Banco
do Brasil, Torre Sul, 12° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF). (...) 11.
RELATÓRIO DO PROCESSO INTERNO DE AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE
CAPITAL (ICAAP) E RESPECTIVO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DEZ/2021 –
aprovou o Relatório ICAAP e o Relatório de Validação, data-base dez/2021, em
atendimento à ResoluçãoCMNnº 4.557/2017, Circular Bacen nº 3.846/2017 eCarta
Circular Bacen nº 3.907/2018; (...) 12. SUMÁRIO DE ATIVIDADES DAAUDITORIA
INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria
Interna referente a mar/2022, elaborado pelo Auditoria Interna; 13. REPORTE
DO PROGRAMA DE COMPLIANCE E DAS ATIVIDADES DE INTEGRIDADE –
tomou conhecimento do Relatório de Reporte do Programa de Compliance e das
Atividades de Integridade, referente ao exercício 2021; (...) 14. RELATÓRIOS DE
AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS – tomou conhecimento dos Relatórios
deAvaliação deControles Internos do BB - Custódia, Escrituração eOperações com
Valores Mobiliários, referentes ao exercício 2021, em atendimento às Resoluções
CVM nº 32/2021, 33/2021 e 35/2021; (...) 15. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
OUVIDORIA EXTERNA – tomou conhecimento do Relatório de Atividades da
Ouvidoria Externa referente ao 2S21; (...) 16. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO
COREM – tomou conhecimento do Relatório de Atividades do Corem referente ao
exercício 2021, em atendimento à Resolução CMN nº 3921/2010; (...) Nada mais
havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas e
quarenta 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 63 A 68. Iêda Aparecida de Moura Cagni - Presidente
do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito
Federal certificou o registro em 17/05/2022 sob o número 1837955 - Maxmiliam
Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

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

CNPJ 00.000.000/0001-91
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Entrevistas compré-candidatos àPresidência da Repúblicanas Eleições 2022
O Correio Braziliense realizará um dia de entrevistas com os pré-candidatos à
Presidência da República nas eleições de 2022, dando espaço para que apre-
sentem suas ideias sobre temas de interesse de todos os eleitores. Na pauta,
assuntos como segurança pública, saúde, educação e economia. Acompanhe e
participe enviando sua pergunta.

Jair Bolsonaro(PL)10h(PCB)9h

Ciro Gomes(PDT)12h
Luciano Bivar
15h

Lula(PT)17h

Vera Lúcia(PSTU)11h

Felipe D’Avila(Novo)14h

André Janones(Avante)16h

Simone Tebet
19h

(PROS)18h

terça-feira

9h às 21h

Realização:Transmissão ao vivo no site
correiobraziliense.com.br/correioentrevista.html
e redes sociais do Correio

Acesse o QR codee ative o lembreteda live

r/correioeioentrev
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EIXO CAPITAL

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Missão dada, missão cumprida
Ex-ministra do governo Bolsonaro, a deputada Flávia Arruda (PL-DF) entrou na 

disputa pela vice-presidência da Câmara para cumprir uma missão do Palácio do 
Planalto. Segundo integrantes do PL que participaram das articulações, a Presidência 
da República apostou em candidaturas avulsas no PL — dono de vaga — para evitar 
o surgimento e o crescimento de um nome desalinhado com o Executivo. O preferido 
do presidente Jair Bolsonaro era o deputado Vitor Hugo (PL-GO), que não se viabilizou 
e nem concorreu. Flávia entrou no jogo e, depois, iniciou um trabalho para construir 
um acordo e retirar a sua candidatura. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), abriu a votação ontem antes da conclusão do acordo. Flávia acabou em 
segundo lugar, com 83 votos, e o deputado Lincoln Portela (PL-MG), que teve 232 
votos, vai substituir Marcelo Ramos (PSD-AM) na vice-presidência da Câmara.

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

INVESTIGAÇÃO /

Crime em parquinho da Asa Sul

Moradores da SQS 310 ficaram assustados após uma mulher em situação de rua entrar em um 

U
m caso, ocorrido on-
tem, mobilizou policiais 
do Distrito Federal e as-
sustou moradores da Asa 

Sul. Pela manhã, uma criança, 
de 1 ano e 5 meses, sofreu uma 
tentativa de sequestro enquanto 
brincava em um parquinho na 
SQS 310 sob os cuidados da ba-
bá. Acusada do crime, a morado-
ra de rua Maria Zilda Pinto Alves, 
49, agrediu a babá e fugiu, mas foi 
presa horas depois pela Polícia 
Civil (PCDF) perambulando pe-
lo Núcleo Bandeirante. Ao Cor-

reio, a mãe da criança disse se 
sentir aliviada e cobrou punição.

A filha da pedagoga Ana Már-
cia Rabelo, 39, está matriculada em 
uma creche, mas, segundo a mãe, a 
menina faltou por estar febril. “Ho-
je (ontem), ela acordou melhor e 
pensei em levá-la à creche, mas lo-
go pela manhã ela agarrou na ba-
bá querendo descer ao parquinho”, 
contou. Margarett Silva, 38, desceu 
com a bebê por volta das 9h.

Pouco mais de 20 minutos de-
pois, a babá retornou ao aparta-
mento, o que causou estranheza 
em Ana. “Geralmente, elas ficam 
de 40 minutos a 1 hora no parque. 
Eu estava na cozinha e, quando 
me virei para perguntar o porquê 
haviam subido mais cedo, notei 

Suspeita de tentar sequestrar uma criança na Asa Sul e agredir babá da menina acumula 99 ocorrências policiais e 50 ações penais 

Darcianne Diogo/CB/ D.A Press

 » DARCIANNE DIOGO

Gabinete Flavia Arruda/Divulgação

Overdose
Entre deputados, a 

avaliação, ontem, era 
de que Flávia Arruda 
(PL-DF) já ocupou cargos 
estratégicos demais 
para uma parlamentar 
em primeira legislatura. 
Ela foi presidente da 
Comissão Mista do 
Orçamento e secretária de 
Governo da Presidência 
da República. Dois 
postos cobiçadíssimos. 
A vice-presidência da 
Câmara dos Deputados 
seria overdose.

Reinserção 
política

O ex-senador Gim Argello 
se filiou ao Pros para concorrer 
ao Senado com uma meta: 
reinserção no mundo político, 
depois de oito anos sem 
mandato com uma prisão no 
meio do caminho. A amigos, 
ele admitiu que, com tantas 
candidaturas de direita, sabe 
que a chance é pequena de 
vitória. Mas Gim não quis 
tentar outro cargo nesta 
eleição. Prefere recomeçar 
com uma meta ambiciosa.

Carlos Moura/CB/D.A Press

De molho
O presidente do PT-DF, Jacy Afonso, testou positivo 

novamente para covid-19. No ano passado, ele chegou a 
ser internado, quando foi infectado pelo novo coronavírus. 
Dessa vez, está com sintomas de uma gripe forte. De licença 
médica, Jacy foi substituído interinamente na presidência 
do partido pela deputada distrital Arlete Sampaio, que vai 
conduzir o encontro do PT marcado para amanhã e sábado.

 Arquivo Pessoal

Nominatas
Originalmente 

marcado para 13 e 14 
de maio, o encontro 
do PT-DF vai discutir 
estratégias eleitorais e 
definir a nominata de 
candidato proporcionais 
a deputado federal e 
distrital. Erika Kokay, 
Agnelo Queiroz e Roberto 
Policarpo são alguns dos 
concorrentes a federal.

Ed Alves/CB/D.A.Press

Federação PSol-Rede lança  
pré-candidatura ao Senado

A federação PSol-Rede decidiu lançar uma 
candidatura coletiva ao Senado liderada pelo 
ambientalista e dirigente nacional da Rede, Pedro Ivo. 
Ele é fundador do partido ao lado de Marina Silva e de 
Heloísa Helena. Segundo o deputado distrital Fábio 
Félix (PSol), pré-candidato à reeleição, o único nome 
que uniria a esquerda em torno de uma candidatura 
ao Senado seria o da deputada Erika Kokay (PT). Mas 
ela deve tentar um novo mandato na Câmara Federal.

PSB-DF reafirma  
pré-candidatura de Rafael Parente

O presidente do PSB-DF, Rodrigo Dias, reafirmou, ontem, a 
disposição do partido em ter candidatura própria ao governo, com 
Rafael Parente. “Parente tem o maior crescimento e é o mais competitivo, 
segundo as pesquisas, dentre os pré-candidatos para enfrentar o atual 
governador, Ibaneis Rocha, nas eleições de 2022”, aposta. O problema é 
que a federação PT-PV-PCdoB acertou que o pré-candidato ao governo 
é Leandro Grass (PV) e não abre mão de ter um nome do PT na disputa 
ao Senado. E mais: para vice de Leandro, até gostariam de ter alguém 
do PSB. Mas teria que ser uma mulher. Para fechar essa equação e 
liderar a chapa, Parente precisará de uma intervenção nacional.

À espera de Reguffe
Sobre o pacto de Reguffe para caminhar com Podemos, Cidadania, Pros, União 

Brasil e Novo, Rafael Parente (PSB) disse à coluna: “nós acreditamos que viabilizaremos 
a parceria e o apoio do senador Reguffe à nossa futura candidatura ao Governo 
do Distrito Federal. Reguffe é inteligente e estratégico. Estará conosco”.

Mulheres e clima em debate
A advogada presidente do Instituto Brasiliense de Direito 

Previdenciário e ex-candidata a presidência da OAB-DF, 
Thais Riedel (E), participou do 24º Congresso da Federação 
Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, que ocorreu 
em Luanda, de domingo a ontem. O tema do encontro 
que reuniu mulheres de diversos lugares do mundo foi 
Efeito das mudanças climáticas — Mulheres em ação. Ao 
final do encontro, a Federação Internacional de Mulheres 
de Carreiras Jurídicas elegeu a nova presidente e, pela 
primeira vez na história da instituição, o comando será de 
uma brasileira, Manoela Gonçalves (D), atual presidente da 
Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas.

Oficial
O deputado 

Leandro Grass (PV) 
vai participar do 
encontro do PT no 
próximo sábado 
na condição de 
pré-candidato da 
federação PT-PV-
PCdB ao Governo 
do Distrito Federal.

Rede Sustentabilidade DF/Reprodução

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
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parque infantil e tentar levar uma criança de 1 ano. A suspeita agrediu a babá e foi presa horas depois pela Polícia Civil

o arranhão no pescoço da Marga-
rett”, relatou a mãe.

Assustada, Margarett detalhou 
a situação. Segundo ela, enquan-
to estavam no parque, a mulher 
ergueu os braços e disse: “Vem 
com a tia”. No momento em que 

a criança foi ao encontro da sus-
peita, ela a segurou. “Nessa ho-
ra, a babá só pensou em salvar a 
minha filha. Ela me contou que 
não estava se importando com as 
agressões, mas em tirar a bebê dos 
braços dela”, detalhou Ana Maria.

Vitória Ferreira, 49, uma ou-
tra babá que estava no local, 
presenciou a cena e ouviu os gri-
tos de socorro. “Ela (babá) veio 
correndo com a criança para o 
outro parquinho e a mulher veio 
atrás. Foi quando eu falei que 

ela não iria entrar, senão eu iria 
acionar a polícia.”

Fuga e prisão

Câmeras do circuito interno 
de segurança registraram Maria 

momentos antes do crime cami-
nhando entre os pilotis dos pré-
dios da quadra. Após a fuga, poli-
ciais civis da 1ª Delegacia de Po-
lícia (Asa Sul) deram início às di-
ligências e colheram as imagens. 
“Os policiais da 11ª DP nos for-
neceram algumas informações, 
até porque ela costumava fre-
quentar a delegacia e já chegou 
a tomar banho lá e receber doa-
ções. Com as imagens das câme-
ras de segurança, conseguimos 
identificá-la e a encontramos em 
uma rua do Bandeirante”, deta-
lhou Isac Azevedo, um dos dele-
gados à frente do caso.

No momento da prisão, a mo-
radora de rua partiu para cima dos 
policiais e chegou a arranhar uma 
agente. A servidora passou por exa-
me de corpo delito no Instituto de 
Medicina Legal (IML). Presa, ela 
responderá por tentativa de se-
questro qualificado, que pode re-
sultar em uma pena de 2 a 5 anos.

De acordo com o delegado-ad-
junto da 1ª DP, Maurício Iacoz-
zilli, a moradora de rua acumu-
la 99 ocorrências policiais por le-
são corporal, desacato, injúria e 
ameaça. Natural de Minas Gerais, 
ela também tem outras 50 ações 
penais. Em uma das situações 
ocorridas este ano, Maria desaca-
tou e afrontou policiais da 11ª DP, 
do Núcleo Bandeirante.
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Capital S/A SAMANTA SALLUM
samantasallum.df@cbnet.com.br

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de 
coragem. Não pode temer o debate. Não pode fugir 

à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.

Paulo Freire

Ibaneis se reúne com 
empresários da construção civil

A Associação Brasiliense 
de Construtores (Asbraco) 
recebeu, ontem, o governador 
Ibaneis Rocha para um café 
da manhã com empresários 
da construção civil, na 
sede da entidade no SIA. O 
presidente da associação, 
Luiz Afonso Assad, elogiou a 
gestão de Ibaneis e agradeceu 
a interlocução entre GDF e 
empresas. Apresentou também 
uma demanda: o reequilíbrio 
orçamentário dos contratos de 
obras públicas em execução. 
Expôs o cenário de aumento no 
preço dos materiais, que faz o 
custo dos projetos crescerem.

EXECUTIVO / 

Obras nas escolas de Samambaia

O governador Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço para demolição e reconstrução de uma unidade 
de ensino, com investimento de R$ 9,6 milhões. Ele anunciou que mais duas passarão por melhorias

P
ara melhorar a estrutura 
da rede de ensino, três es-
colas serão demolidas e re-
construídas em Samam-

baia Norte. “Partimos para a re-
construção daquelas escolas mais 
antigas, onde já não cabiam mais 
reformas”, comentou o governa-
dor Ibaneis Rocha (MBD), após 
assinar a ordem de serviço pa-
ra a obra da primeira delas, a Es-
cola Classe 425, na QS 425 — que 
funcionava em caráter provisó-
rio desde a década de 1990. Além 
das reformas, o chefe do Executi-
vo local aproveitou a ida à região 
administrativa para entregar três 
coberturas em quadras de espor-
tes de centros de ensino locais. 

As escolas das quadras 410 e 
415 de Samambaia Norte serão as 
próximas a serem reconstruídas. 
“Essas duas eu sei que estão bem  
precárias e a gente vai colocar no 
chão e refazer. A grande dificulda-
de nossa é até com espaço de loca-
ção aqui para colocar os alunos”, 
avaliou a secretária de Educação, 

Demolição para reconstrução de unidades de ensino em Samambaia começa pela Escola Classe 425

Renato Alves/Agência Brasília

 » JÚLIA ELEUTÉRIO

Hélvia Paranaguá, que acompa-
nhou o governador na agenda.

Hélvia destacou que o valor da 
obra na primeira escola será de 

R$ 9,6 milhões. A unidade, que 
atende cerca de 1,2 mil crianças, 
deve ficar pronta em um ano. A es 
trutura terá 19 salas, laboratórios 

e quadra coberta. “A escola vai fi-
car show”, disse a secretária, res-
saltando que serão investidos 
R$ 59 milhões em educação 

somente na região de Samam-
baia, até o final do governo.

Com as crianças presentes, Iba-
neis celebrou o início da obra no 
espaço. “Ano que vem, vocês vão 
estar todos voltando para cá para 
um ambiente totalmente reforma-
do e humanizado. Aquilo que vo-
cês merecem, vocês vão ter”, disse 
o governador para os estudantes. 
“Eu espero muito estar aqui inau-
gurando essa escola, eu acho que o 
trabalho está sendo bem feito e as 
pessoas estão acreditando nesse 
governo”, comentou Ibaneis.

Para possibilitar a reconstru-
ção da primeira unidade, Hélvia 
explicou que as crianças serão 
atendidas em outro espaço, até a 
conclusão da obra. “A gente final-
mente conseguiu fechar um alu-
guel. Não foi fácil, mas nós con-
seguimos transferir as crianças e 
levar pra essa nova escola até que 
essa seja concluída”, comentou.

Foco na educação

“A educação é prioridade 
do nosso governo”, destacou 

Ibaneis após a assinatura do do-
cumento. Segundo o governa-
dor, foram investidos recursos 
na construção de novas escolas 
e creches, além de reformas. “Só 
de vagas de creche foram aber-
tas mais de 10 mil, diminuindo 
a fila das creches de 22 mil para 
em torno de 11,5 mil, que hoje 
faltam ainda”, pontuou.

As três coberturas em quadras 
de esportes dos centros de ensi-
no fundamental das quadras 411, 
427 e 312, de Samambaia Norte, 
também fizeram parte da agen-
da do governador. As três qua-
dras receberam o investimento 
total de R$ 3 milhões e vão bene-
ficiar 3,5 mil estudantes. 

“Pode parecer pouco, mas nós 
estamos fazendo um trabalho pa-
ra cobrir todas as quadras polies-
portivas que servem como um 
ambiente não só para os espor-
tes, mas também de encontro das 
famílias e das crianças juntamen-
te com a comunidade escolar”, 
ressaltou Ibaneis. “Nós estamos 
fazendo isso por todo o Distrito 
Federal”, completou.

O Instituto Illuminante deu o 
pontapé inicial para uma série de 
encontros que vão debater temas 
como inovação, empreendedoris-
mo, visões mercadológicas e o fu-
turo das startups em funcionamen-
to no Distrito Federal. Realizado no 
Mezanino da Torre de TV, o even-
to teve início às 17h de ontem e 

recebeu três convidados na primei-
ra etapa: André Froes e Vitor Duarte, 
que são sócios da Cotidiano Acele-
radora, e Hugo Melo Giallanza, atual 
presidente da Brasil Startups.

Mediador e presidente do Ins-
tituto Illuminante, Gilberto Lima 
coordenou as perguntas do painel 
“Happy Hour do Futuro”. Ele não 
poupou comentários sobre a força 
que a capital do Brasil tem e pode 

 » RAFAELA MARTINS

NEGÓCIOS

Brasília: capital do 
empreendedorismo

Especialistas debatem futuro das startups em evento na Torre de TV

Rafaela Martins/CB/D.A. Press

adquirir no setor privado. Participa-
ram do evento, realizado em parce-
ria com o Correio Braziliense, cer-
ca de 40 pessoas que acompanha-
ram especialistas falarem sobre “O 
Futuro das Startups e dos Progra-
mas de Open Innovation”.

Ao Correio, Gilberto ressal-
tou que Brasília é uma startup por 
ser nova e estar em uma curva de 
aprendizado sobre o empreende-
dorismo. “O DF se destaca por apre-
sentar, para o Brasil e para o mundo, 
empresas startups de grande resul-
tado para os investidores, mas, so-
bretudo, que estão impactando com 
muito força a área social e ambien-
tal”, afirmou o empresário.

Com duração de duas horas e 

meia, aproximadamente, o projeto 
visa dar luz ao conhecimento e agre-
gar no cotidiano daqueles que que-
rem abrir uma empresa e não têm 
coragem. Outro objetivo é engajar 
o cidadão que está no ramo e pre-
tende se qualificar. Além do painel 
promovido na noite de ontem, ou-
tros eventos são aguardados, com 
temas como “O Futuro da Energia”, 
“O Futuro do Sistema Financeiro” e 
“O Futuro do Judiciário”.

Gilberto Lima destacou ainda 
que o eixo Rio-São Paulo não é o 
único disponível e preparado para 
receber os empreendedores. “Bra-
sília é um mercado que tem uma 
renda per capita alta, é a maior do 
Brasil”, completou o empresário.

Erivelton Viana/Divulgação

CNI/Divulgação

Incertezas
“A preocupação do setor 

com os aumentos de preço 
dos insumos tem gerado 
incertezas e dificuldades 
na execução das obras, 
tanto públicas como 
privadas”, defendeu Assad. 
Apontou, como exemplos, 
o aumento de 56% no 
cimento; e, no aço, de 57%, 
somente no último ano.

Responsabilidade 
orçamentária

Ibaneis informou que o 
governo tem sido sensível 
a esse cenário. “Pagamos 
em dia os contratos, 
não deixamos atrasar. E 
realizamos uma gestão 
com responsabilidade 
orçamentária para termos 
condições de honrar 
nossos compromissos.”

Comitiva
Ibaneis foi ao evento 

acompanhado do colega de 
MDB, o ex-vice governador Tadeu 
Fillipelli, a quem fez referência 
pela trajetória na execução de 
obras. Integrantes do GDF também 
estiveram presentes como o vice-
governador Paco Britto, o secretário 
de governo, José Humberto Pires; 
o presidente da Terracap, Izidio 
Santos, entre outros.

Sabatina dos presidenciáveis
Já é grande a expectativa de eleitores e pré-candidatos para a sabatina com os 

presidenciáveis, que será realizada pelo Correio Braziliense. O evento ocorre na próxima 
terça-feira no auditório na sede do jornal. A ideia é adiantar para o eleitor as propostas de 
gestão de cada um. Foram convidados todos os pré-candidatos mais bem colocados nas 
pesquisas de intenção de voto. A sabatina terá início às 10h e será transmitida ao vivo pelo site 
e por todas as redes sociais do Correio.

Vitória do Sindhobar em ação para 
impedir tributação sobre gorjeta

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Brasília (Sindhobar) ingressou em 
2016 com uma ação contra o conselho gestor 
do Simples Nacional por ter determinado que 
gorjeta é receita para efeito de tributação.

Mandado de segurança
“Entramos com mandado de 

segurança coletivo. Nós já ganhamos na 
primeira e agora na segunda instância. 
Caso a Fazenda Nacional recorra, nós 
vamos tentar mais uma decisão favorável 
no STJ”, ressaltou o presidente do 
Sindhobar, Jael Antônio da Silva.

CNI cria Conselho 
do Fórum Nacional 
de Mulheres 
Empresárias

Janete Vaz e Sandra 
Costa, sócias fundadoras 
do Grupo Sabin, tomaram 
posse ontem no Conselho do 
Fórum Nacional de Mulheres 
Empresárias, criado pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O seleto 
grupo é formado por 30 
executivas de destaque no 
país. Outra representante de 
Brasília integra o conselho: 
a presidente de Câmara de 
Mulheres Empreendedoras da Fecomércio-DF e vice-presidente do Lide Mulher, Beatriz Guimarães. 
Laura Oliveira, do grupo Levo, e Ana Claudia Badra Cotait também foram empossadas.

Expansão de 
oportunidades

Juntas, elas serão 
responsáveis por formular 
e acompanhar políticas de 
contratação sem distinção de 
gênero, desenvolvimento de 
competências, ampliação da 
diversidade na indústria e a 
expansão de oportunidades 
para empresas lideradas 
por mulheres. A cerimônia 
na CNI em Brasília teve a 
presença do presidente da 
entidade, Robson Braga; 
o presidente da CNC, 
José Tadros; e o presidente 
do Sebrae Nacional, 
Carlos Melles.

estiveram presentes como o vice-
governador Paco Britto, o secretário 
de governo, José Humberto Pires; 
o presidente da Terracap, Izidio 
Santos, entre outros.
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BRINCAR É DIREITO 
DE TODAS AS CRIANÇAS

O Hospital da 
Criança de Brasília 
(HCB) promove, até 
amanhã, uma série 
de atividades lúdicas 

para pacientes da 
unidade de saúde

A
s brincadeiras são ele-
mentos importantes pa-
ra desenvolver a criati-
vidade, a comunicação, 

e para garantir o bem-estar dos 
pequenos. Por isso, o Hospi-
tal da Criança de Brasília José 
de Alencar (HCB) promove, até 
amanhã, a “Semana do Brin-
car”. A programação, que se ini-
ciou em 23 de maio, em come-
moração ao Dia Internacional 
do Brincar, celebrado mundial-
mente no próximo sábado, pre-
vê a realização de atividades lú-
dicas para entreter e acolher os 
pacientes da unidade hospitalar. 
Nos últimos dois anos, o evento 
foi suspenso devido às medidas 
de distanciamento e restrições 
da pandemia de covid-19.

Teatros de fantoches, pintu-
ras, contação de histórias, jo-
gos variados e a apresentação 
de músicas do folclore brasileiro 
são algumas das atividades orga-
nizadas no HCB por voluntários 
da Associação Brasileira de As-
sistência às Famílias de Crianças 

Portadoras de Câncer e Hemo-
patias (Abrace). Para marcar o 
encerramento do evento, o HCB 
promove, às 10h de amanhã, um 
webinar com a presidente da As-
sociação Brasileira de Brinque-
dotecas (ABBri) e doutora em 
psicologia escolar e do desen-
volvimento humano, Maria Célia 
Malta Campos. A palestra, sobre 
o papel do brincar na hospitali-
zação de crianças e adolescen-
tes, será no auditório Dr. Oscar 
Moren, no Setor Noroeste, e es-
tará aberta ao público externo, 
com transmissão ao vivo pela 
plataforma Zoom.

Ontem, as crianças e os ado-
lescentes hospitalizadas e que 

aguardavam atendimento no 
HCB participaram do Sarau Brin-
cante, uma das atrações da pro-
gramação. Na ocasião, a volun-
tária da Abrace Lilian Neves, 64 
anos, contou histórias que en-
cantaram os pequenos. “A con-
tação de histórias alivia e ame-
niza o sofrimento causado por 
um período de internação, e isso 
já foi demonstrado por diversas 
pesquisas e estudos científicos. 
Mas claro que existem histórias 
mais adequadas para os pacien-
tes, não é como contar uma his-
tória qualquer para seu filho ou 
neto, por exemplo”, explica Li-
lian, que atua há cerca de 10 anos 
como voluntária na instituição. 

O Sinfonia da Saúde, grupo 
musical de voluntários filiados 
à Abrace, também se apresen-
tou no Sarau Brincante. Segun-
do a coordenadora do grupo, 
a voluntária Lilian Zorzetti, 42 
anos, a música tem poder tera-
pêutico e traz benefícios para 
as crianças e para os pais. “Na 
UTI, por exemplo, que é um lu-
gar onde fazemos muitas apre-
sentações, muitas mães ficam 
semanas sem ter contato com a 
parte externa do mundo, então 
levamos uns 10 minutos de mú-
sica por dia a elas, e isso faz com 
que saiam da realidade tensa e 
pesada da internação hospita-
lar”, conta a voluntária. 

O evento de ontem também 
teve a participação do pequeno 
Caleb, 3 anos, que dividiu o palco 
com a Sinfonia da Saúde. Pacien-
te do HCB desde 2020, quando 
foi diagnosticado com um cân-
cer de mediastino (região entre 
o coração e o pulmão), o meni-
no retirou o tumor no ano passa-
do, após 12 sessões de quimiote-
rapia e 25 de radioterapia. Hoje, 
ele faz apresentações de canto 
em igrejas e frequenta o hospital 
para acompanhamento médico.

A mãe de Caleb, Marília Nu-
nes, 24 anos, diz que o conta-
to com instrumentos o ajudou a 
recuperar os ânimos após o cân-
cer. “Ele sempre amou a música. 

Desde cedo, quando íamos à 
Igreja, ficava fascinado com os 
instrumentos. Essa é a primeira 
vez que participamos da Semana 
do Brincar, e ele passou a semana 
inteira falando que iria cantar no 
hospital, ficou muito feliz com o 
convite”, conta.

A unidade faz 500 a 600 aten-
dimentos por dia no ambula-
tório e, em média, 700 inter-
nações por mês. Atualmente, o 
hospital conta com 85 voluntá-
rios. Quem tiver interesse em se 
tornar voluntário no local deve 
se cadastrar pelo site da Abrace 
— https://abrace.com.br/ — e, 
depois, passar por um período 
de preparação.

Semana do Brincar teve sarau com direito a contação de histórias para os pequenos pacientes do HCB

 Ed Alves/CB

 » THAÍS MOURA

Caleb, 3 anos, tratou-se no HCB e faz apresentações de canto

 Ed Alves/CB

JÁ ESTÁ NO ARO NOVO SITECLUBE.FM

Acesse o novo site CLUBE.FM
Música, informação e prêmios.
Tá na Clube, tá bom demais!

D i s p o n í v e l n a

APLICATIVO ANDROID
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Q
uem vê Roberto Firmi-
no colecionar títulos no 
Liverpool, talvez não co-
nheça os perrengues do 

alagoano de 28 anos até a tercei-
ra final de Liga dos Campeões da 
Europa na carreira. Filho de do-
na Mariana Cícero e seu José Oli-
veira — ex-vendedor ambulante 
que pedalava numa bicicleta de 
carga pelas ruas da cidade co-
mercializando refrigerante, cer-
veja e água para sustentar a fa-
mília —, o atacante quase foi re-
gistrado com nome inglês (Ro-
bert Richard), mas prevaleceu o 
desejo dos pais de homenagear 
o avô. Daí o nome na certidão de 
nascimento ficou Roberto Firmi-
no Barbosa de Oliveira.

O dono da camisa 9 do Liver-
pool foi criado em uma casa no 
Trapiche, um dos bairros mais 

violentos de Maceió, localizado 
entre a Lagoa Mundaú e o Ocea-
no Atlântico. A residência ficava 
a cinco minutos a pé do Estádio 
Rei Pelé, o campo dos sonhos de 
Roberto Firmino. Aprovado nos 
testes das divisões de base, ini-
ciou a carreira no CRB, mas ga-
nhou projeção no Figueirense, 
em Santa Catarina. 

Lançado em 18 de outubro 
de 2009 pelo técnico Hemerson 
Maria no empate por 1 x 1 com 
o Joinville na Copa Santa Cata-
rina, Roberto Firmino amargou 
a reserva durante um bom tem-
po e até empréstimos num vai-
vém para o Tombense de Minas 
Gerais. Em 2010, tinha como um 
dos concorrentes no Figueiren-
se o atacante Reinaldo, ex-Fla-
mengo, São Paulo, Santos e PSG. 
Mesmo assim, o fã do cantor cea-
rense Wesley Safadão ajudou o ti-
me a ser vice-campeão da Série 

B com quatro pontos atrás do 
Coritiba, a subir para a elite do 
Brasileirão, e conquistou o prê-
mio de revelação da segunda di-
visão sob a batuta 
do treinador Már-
cio Goiano.

Dos sete gols 
de Roberto Firmi-
no em 2010, um 
causou estrago a 
clube do Distrito 
Federal. Ele enca-
minhou o rebai-
xamento do Bra-
siliense para a Sé-
rie C. Era 25 de se-
tembro. O atacan-
te decidiu a parti-
da aos 23 minutos do segundo 
tempo. Saiu do banco para entrar 
no lugar de Baraka e decidiu o 
confronto com o time candango 
comandado à época por Andra-
de. Naquela campanha, brilhou 

também com gols decisivos con-
tra São Caetano, Vila Nova, Icasa 
e Bahia. O sucesso escancarou as 
portas da transferência para o fu-

tebol europeu.
A porta de en-

trada foi o Hof-
fenheim, da Ale-
manha, antes do 
sucesso no Liver-
pool. Aos 30 anos, 
acumula seis títu-
los pelo clube. Um 
deles, a Cham-
pions League de 
2019 na vitória so-
bre o Tottenham, 
por 2 x 0. Embora 
não ostente uma 

temporada dos sonhos, Firmi-
no é o vice-artilheiro dos Reds 
na Champions League com cin-
co gols, três atrás do astro Sa-
lah. Além das lesões, as chega-
das do português Diogo Jota e do 

colombiano Luis Díaz acirraram 
a disputa no ataque. 

Concorrente

Dos 62 jogos do Liverpool na 
temporada, Firmino participou 
de 34 e fez 11 gols. O atacante 
passou de intocável na lista final 
de Tite para a Copa de 2018 a in-
certo rumo ao Qatar-2022. Um 
dos motivos é o amadurecimen-
to de um ex-menino da Vila. Re-
velado pelo Santos, Rodrygo só 
não ameaça diretamente Firmi-
no porque o jogador do time in-
glês também é visto por Tite para 
opção como meia, ou seja, para o 
setor onde atuam Lucas Paquetá, 
Philippe Coutinho e até Neymar.

Aos 21 anos, Rodrygo coloca 
pressão em Raphinha e Antony. 
Candidata-se, também, a nove 
na corrida contra Gabriel Jesus 
e Matheus Cunha, por exemplo. 

Embora seja jovem, Rodrygo deu 
provas incontestáveis de amadu-
recimento em duelos gigantes 
desta Champions League. 

Marcou na vitória contra a In-
ternazionale na estreia. Fez o gol 
da classificação diante do Chel-
sea nas quartas de final. Virou 
salvador da pátria com dois gols 
em dois minutos na virada épi-
ca diante do Manchester City, no 
Santiago Bernabéu. 

Apelidado de Raio, Rodrygo se 
tornou o brasileiro mais jovem a 
marcar 10 gols na Liga, superan-
do lendas como Ronaldo, Adria-
no e Ronaldinho Gaúcho. Alcan-
çou a marca com 21 anos, 3 me-
ses e 25 dias. O recorde pertencia 
a Gabriel Jesus. O compatriota do 
Manchester City fez aos 22 anos, 
7 meses e 23 dias. Devagarinho, 
Rodrygo se aproxima do Fenô-
meno. Ronaldo coleciona 14 gols 
na Champions League. 

No terceiro capítulo da série sobre os brazucas da decisão, Firmino, o carrasco do Brasiliense na 
Série B e do Flamengo no Mundial de Clubes, a caminho da terceira final da Liga dos Campeões.  
E o raio Rodrygo, protagonista das classificações épicas do Real contra Chelsea e Manchester City

Dois iluminados

MARCOS PAULO LIMA

CONFERENCE LEAGUE

Na segunda das três finais continentais da Uefa na 
temporada, a Roma venceu o Feyenoord por 1 x 0, ontem, 
no Air Albânia Stadium, em Tirana, e conquistou a 
primeira edição da Conference League. Nicolo Zaniolo 
entrou para a história do clube italiano ao anotar o gol 
do primeiro título do clube autenticado pela entidade 
máxima do futebol europeu. José Mourinho tornou-se 
o primeiro técnico a ostentar no currículo os títulos das 
três competições de clubes do Velho Mundo: Conference 
League, Europa League e Champions League. 

HISTÓRICO NA 
CHAMPIONS LEAGUE

“As pessoas 
escreverão livros 

sobre como Firmino 
interpreta a função 

de falso 9”

Jürgen Klopp, técnico  
alemão do Liverpool

ROBERTO FIRMINO

48 jogos

20 gols

Melhor desempenho: campeão 

em 2018/2019

Clube: Liverpool

» Está na lista dos 10 maiores 

artilheiros brasileiros da Liga 

dos Campeões da Europa.  

HISTÓRICO NA 
CHAMPIONS LEAGUE

“Rodrygo faz a 
diferença. Precisa 
de tempo para ser 
ainda melhor, mas 

estou satisfeito”

Carlo Ancelotti, técnico  
italiano do Real Madrid

RODRYGO

26 jogos

10 gols

Melhor desempenho: semifinal 

(2020/2021)

Clube: Real Madrid

» É o atacante brasileiro mais 

jovem a alcançar a marca de 10 

gols na Champions League.  

PROGRAME-SE

Liverpool x Real Madrid
Quando: sábado, 28/5

Local: Stade de France,  

Saint-Denis, França

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir:  

SBT e TNT Sports

 Ozan Kose/AFP
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No aguardo de uma chance
LIBERTADORES Apesar dos números expressivos, forte concorrência e preferências de Tite mantém o atacante fora da lista

E
m pouco mais de um ano, 
Hulk acumula façanhas ves-
tindo alvinegro. São 88 jogos, 
54 gols, 16 assistências, cinco 

títulos e o rótulo inconteste de um 
dos principais nomes em ação no 
futebol nacional. O ídolo do multi-
campeão Atlético-MG conquistou 
admiradores pelo país, mas ainda 
não conseguiu convencer o técni-
co da Seleção Brasileira. Afinal, por 
que Tite não o convoca?

Os questionamentos cresceram 
e chegaram ao próprio treinador. 
“Eu aceito. Convoco todos que qui-
serem. Só me diz quem eu tiro. Só 
pode 23 ou 26. Só dizem que eu te-
nho que convocar, mas não quem 
eu tenho que tirar”, afirmou o co-
mandante em entrevista recente 
ao canal Desimpedidos. Enquan-
to Tite se justifica, Hulk diz focar 
no trabalho com a camisa atleti-
cana. Em 2022, o camisa 7 melho-
rou os próprios números. Em 20 
jogos, marcou impressionantes 18 
gols e deu três assistências. A mé-
dia é superior a uma participação 
em gol por jogo.

“Meu foco maior é estar bem 
aqui no Galo, é dar o meu melhor, 
é somar os números no coletivo 
e no individual também, é claro, 
para, quem sabe, confundir ainda 
mais a cabeça do nosso professor 
(Tite)”, disse Hulk em entrevista na 
última semana, na Cidade do Galo.

“Como sempre falo, não é fácil 
para o treinador da Seleção con-
vocar 23, 26 jogadores. Tem um le-
que de opções com jogadores de 
alto nível. A concorrência é mui-
to grande. Cabe a nós, jogadores, 
continuar trabalhando, fazendo o 
nosso melhor para que, se for cha-
mado e tiver oportunidade, corres-
ponder à altura”, completou.

JOÃO VÍTOR MARQUES

Atacante do Galo brilha desde a volta ao Brasil, mas teve poucas chances com a Amarelinha e conta com o clamor popular por chamado

Lucas Figueiredo/CBF

 »Derrota em casa

Na despedida da fase de grupos 
da Libertadores, o Atlético-
MG foi surpreendido pelo 
Tolima, no Mineirão. O time 
colombiano venceu por 2 x 
1, mas não conseguiu tirar a 
liderança do grupo D das mãos 
dos brasileiros. O Galo, porém, 
acabou perdendo a maior 
invencibilidade da história da 
competição continental: eram 18 
partidas sem nenhum tropeço.

Informe Publicitário

Disputas

A menos de seis meses da Copa 
do Mundo, Tite aparenta ter dúvi-
das sobre quais centroavantes le-
vará para o Qatar. Em convoca-
ções recentes, o treinador chegou 
a não chamar nenhum jogador 
para o comando do ataque. Por 
outro lado, a lista para os amisto-
sos contra Coreia do Sul e Japão, 
em junho, tem Gabriel Jesus, Ma-
theus Cunha e Richarlison.

O trio jogou com frequência 
na reta final da temporada euro-
peia. Jesus pediu a Pep Guardiola 
para ser escalado como centroa-
vante. No setor, deslanchou e ga-
nhou status de titular em vários 
dos principais jogos do semes-
tre. Mais jovem dos três, Matheus 
Cunha, de 22 anos, não é titular 
absoluto do Atlético de Madrid. 
Porém, foi acionado com frequên-
cia por Diego Simeone. Richarli-
son, por sua vez, foi peça impor-
tante na agônica temporada do 

Everton, que escapou do rebaixa-
mento na penúltima rodada do 
Campeonato Inglês. 

Além do trio, dois nomes des-
pontam como concorrentes de 
Hulk: Roberto Firmino, do Liver-
pool, e Gabigol, do Flamengo. O 
primeiro perdeu espaço e só jo-
gou 34 vezes, menor número desde 
que se transferiu para a Europa, em 
2011. Já o flamenguista é o princi-
pal adversário do atleticano na dis-
puta pelas artilharias nacionais. O 
rubro-negro tem ótimos números 

no ano: 15 gols e duas assistências 
em 26 partidas.

Além da concorrência, Tite tem 
citado as diferenças entre as ligas 
pelo mundo como fator analisado 
na hora das convocações. Por jo-
gar no Brasil, Hulk tem um nível de 
enfrentamento inferior ao de joga-
dores como Gabriel Jesus, Richar-
lison, Firmino e Matheus Cunha, 
entende o treinador.

“É muito difícil saber o nível e 
quantificar isso. A gente tem que 
relativizar: qual é a exigência da 

Premier League? Qual é a exigência 
contra o Espanhol? E o Francês? E o 
Brasileiro?”, avaliou Tite em entre-
vista à Jovem Pan. “É esse acom-
panhamento mais aprofundado, 
e não aquela história de convocar 
pelo aspecto geográfico. Não é as-
sim. Não traz esse critério”, pontua.

Histórico

O histórico de Hulk na Seleção 
Brasileira é outro fator menciona-
do por quem tenta entender a não 
convocação. O camisa 7 disputou 
49 partidas com a amarelinha. Fo-
ram 11 gols (todos em amistosos) 
e cinco assistências. Durante as 
convocações, o atacante jogou a 
Copa do Mundo de 2014, a Copa 
das Confederações do ano ante-
rior e a Copa América.

Depois de cinco anos longe da 
Seleção, Hulk foi convocado em se-
tembro de 2021 para partidas das 
Eliminatórias para a Copa do Mun-
do do Catar. O centroavante entrou 
no lugar de Gabigol aos 38 minutos 
do segundo tempo, na vitória por 2 
a 0 sobre o Peru, na Arena Pernam-
buco, e teve pouco tempo de jogo.

O Corinthians empatou três 
vezes seguidas e, agora, quer vol-
tar a vencer para carimbar a vaga 
às oitavas de final da Libertadores. 
A equipe ainda tem boas chances 
de garantir a primeira posição e 
recebe o Always Ready, às 21h, na 
Neo Química Arena.

O alvinegro é o vice-líder do 
Grupo E, com os mesmos oito 
pontos do Deportivo Cali, que 
leva vantagem no saldo de gols. O 
time colombiano tem duelo dian-
te do Boca Juniors, na Argentina. 
“Sabemos da importância desse 
jogo, vale a classificação. Terminar 
em primeiro é muito importante”, 
disse o atacante Gustavo Man-

tuan à Corinthians TV.
Fagner e Cássio continuam 

em tratamento com a fisioterapia, 
mas o lateral-direito pode voltar 
a campo hoje. O goleiro segue 
como uma incógnita. A lesão no 
ombro não preocupa, mas ainda 
não se sabe quando o arqueiro 
volta ao time titular.

Furacão

Após uma fase de grupos de 
altos e baixos, o Athletico-PR tam-
bém joga focado na classificação. 
Dependendo de suas forças, o time 
paranaense recebe o Caracas-VEN, 
na Arena da Baixada, às 19h.

Corinthians planeja vaga nas oitavas e liderança

Lateral Fagner pode voltar hoje 
ao time titular do alvinegro

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Cearenses brilham
Os times cearenses conseguiram, 
ontem, classificações históricas em 
torneios continentais. O Fortaleza 
venceu o Colo Colo, por 4 x 2, e 
passou na Libertadores. O Ceará 
venceu o Independiente, por 1 x 0, e 
avançou na Sul-Americana.

Bruno Oliveira/FEC

Giro Esportivo

Série B
Depois de ter entrado no G-4 
da Série B, a intenção do Vasco, 
claro, é permanecer lá. Para 
isso, volta a campo hoje, às 19h, 
quando recebe o Brusque, no 
estádio de São Januário, no Rio 
de Janeiro (RJ), pela nona rodada.

Rafael Ribeiro/Vasco

Sul-Americana
O Fluminense vive bom momento, 
mas vai precisar de um milagre 
para conseguir a classificação na 
Sul-Americana. Às 21h30, o time 
visita o Oriente Petrolero-BOL. 
Ontem, o São Paulo venceu o 
Ayacucho, por 1 x 0, gol de Caio.

Mailson Santana/Fluminense FC

Natação
Bruno Fratus se destacou e subiu 
no topo do pódio Mare Nostrum, 
em Barcelona, com o ouro nos 
50m livre. O Brasil ainda viu João 
Gomes Júnior e Gabrielle Roncatto 
somarem belos resultados e 
conquistarem medalhas de prata.

François-Xavier Marit/AFP

Roland Garros
A brasileira Bia Haddad foi 
eliminada da chave de simples de 
Roland Garros. A tenista número 
1 do Brasil e 48ª do mundo não 
resistiu à estoniana Kaia Kanepi e 
acabou sendo derrotada por 2 sets a 
0, com duplo 6/4, em 1h27min.

Pierrick Contin/Divulgação

Série D
O Brasiliense venceu mais uma 
partida na Série D do Campeonato 
Brasileiro. Ontem, o Jacaré visitou o 
Grêmio Anápolis e levou a melhor, 
por 2 x 1, gols de Luquinhas e Tarta. 
Com o resultado, o time disparou na 
liderança do Grupo 5.

Jessika Lineker/Distrito do Esporte

I N F O R M A
3003-2433

(o custo é de uma ligação local
em qualquer região do País,
mesmo que solicite o DDD)

www.ciee.org.br

Traga a sua vaga de

Estágio ou Aprendizagem

para o CIEE

www.ciee.org.br 3003-2433

Acesse

https://bit.ly/3aFaqO8

Entre os dias 12 e 16 de setembro, será realizada a Expo CIEE Virtual 2022. O evento
será novamente 100% on-line, reunindo jovens de todo o Brasil em um ambiente
virtual que, em 2021, teve mais de 55 mil inscritos, 70 mil acessos, 91 palestras com
mais de 282 mil visualizações e 42 mil acessos aos estandes de expositores.

Brasília
Ano IV - nº 565

EXPOCIEEVirtual 2022vemaí

“As primeiras edições da Expo CIEE Virtual levaram conteúdo, entretenimento e
capacitação paramilhares de inscritos. Este ano, o jovempoderá acessar novamente
de maneira remota um evento virtual cheio de novidades sobre o mundo do
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Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua míngua 
em Áries. coloca tua 
criatividade em campo, 
expressa teus sentimentos 
com o objetivo de modificar 
o que quer que seja que 
te perturbe, ou que se 
apresente como uma 
limitação. nada temas, 
tua constituição humana 
te permite todas as 
extravagâncias que quiseres 
porque, na prática, não existe 
nenhuma “normalidade” 
disponível para um ser 
humano. toda normalidade 
é feita de convenções, e as 
nossas se erguem sobre o 
equívoco de que a natureza 
humana é selvagem e, por 
isso, precisa ser contida, 
amarrada, reprimida e 
encarcerada, para evitar 
os efeitos colaterais de 
duvidosa reputação que 
a criatividade promulga. 
Enquanto isso, a criatividade 
é a própria natureza de nossa 
humanidade, toda e qualquer 
pessoa nasce entre o céu 
e a terra para se expressar 
criativamente, dentro do 
alcance do seu atrevimento. 

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

neste momento, você tem potencial 
de criar problemas que seria 
melhor evitar. Procure andar com 
cuidado, pelo caminho mais seguro 
possível, sem cair na tentação 
de dar passos maiores do que 
a perna. uma coisa por vez.

a contrariedade de seus pontos 
de vista não há de servir de 
justificativa para você deixar 
de fazer o que estiver ao seu 
alcance, porque não se trata 
de ter a razão, mas de dar 
continuidade ao que é essencial.

melhor seguir pelo caminho 
que requer ajustes e atenção do 
que confiar de que haveria uma 
tacada magistral que resolveria 
tudo, porque essa opção é 
enganosa, parece estar disponível, 
mas é apenas uma ilusão.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

ainda que você não aprecie tudo 
que acontece, e que muitas coisas 
lhe provoquem apreensão, mesmo 
assim siga em frente, porque neste 
momento da história humana, 
todas as pessoas precisam fazer 
muitas concessões. É assim.

Para abraçar seus ideais e os 
fazer acontecer, muitos riscos 
precisarão ser assumidos e 
administrados da melhor maneira 
possível. isso é inevitável e 
quanto antes você o aceitar, mais 
rápido tudo andará. É assim.

adote a visão mais realista 
possível diante do cenário que se 
descortinou à sua frente, porque 
não há disponível nenhuma 
tacada magistral que resolva 
tudo. cada assunto precisará 
ser tratado por separado.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Prefira resolver tudo sem pedir 
ajuda de ninguém, porque essa 
ajuda pode até estar disponível, 
mas nas condições atuais sairia 
muito cara, nem tanto pelo 
dinheiro envolvido, mas pelas 
retribuições e favores posteriores.

resolver tudo, é disso que trata 
este momento. resolver significa 
deixar de lado, pelo menos 
temporariamente, a tentação 
de dar sermão, porque isso não 
ajudaria em nada, e ainda por cima 
atrapalharia com resistências.

melhor deixar as coisas no tom 
mais agradável e leve possível, 
contando com que, no momento, o 
ânimo das pessoas anda bastante 
azedo e propenso a criar conflitos 
inúteis e contraproducentes. 
melhor não se envolver.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Prefira agir em conjunto, a despeito 
da dificuldade que permeia os 
vínculos sociais, todos afetados 
pelo estado do mundo e o 
momento histórico da humanidade. 
Prefira agir em conjunto, porque 
juntas as pessoas são mais.

o equilíbrio é instável, mas é 
equilíbrio mesmo assim, precisa 
de ajuste constante e de muita 
atenção para que as coisas 
continuem da melhor maneira 
possível. Evite se acomodar ou 
cantar vitória antes do tempo.

as negociações são imprescindíveis, 
porque, não se trata de fazer 
concessões apenas, mas de 
se chegar a um acordo que 
coloque ponto final em conflitos 
inúteis e contraproducentes, não 
importando o quanto isso custar.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TANTAS Palavras

Esta sEção circuLa dE tErça a sÁBado/ cartas: sig, Quadra 2, LotE 340 / cEP 70.610-901

MARASMO
 
O vazio de algo
que conheci, e que passou.
Passou, mas restou
a dor de algo que jamais
será vivido, ou revivido.
Ficou o marasmo.
Irônico,
lento,
doloroso.
 
Tânia Maria

o
s fotógrafos Eraldo Peres e João 
Campello queriam fazer um re-
gistro das superquadras brasi-
lienses quando foram atropela-

dos pela pandemia de covid-19. O proje-
to de sair andando pelas asas Norte e Sul 
ficou suspenso até ser retomado no ano 
passado. Cada um em uma asa, Campel-
lo e Peres passaram a registrar os modos 
de vida e a paisagem dos setores resi-
denciais do Plano Piloto. O resultado es-
tá em Um olhar curioso nas asas, que os 
fotógrafos lançam hoje na Galeria Pátio.

Eraldo conta que a intenção inicial era 
realizar os registros a pé, mas o cotidia-
no entrelaçado ao trabalho impediu as 
caminhadas pelas asas. “Sempre morei 
no Cruzeiro, Guará e agora em Vicente 
Pires e minha relação com as asas sem-
pre foi de trabalho e lazer”, conta o fo-
tógrafo, que nunca chegou a morar no 
Plano Piloto. “Quando discuti o proje-
to com  João, quis muito buscar aque-
la ideia de Lucio Costa, Oscar Niemeyer 
e Burle Marx das quadras modelo: qual 
era a ideia? O que foram essas quadras?”, 
conta. Por isso, Eraldo quis se concentrar 
no núcleo das superquadras de final 6, 7 
e 5, onde estão a Igrejinha e os projetos 
de paisagismo de Burle Marx.

Eraldo chegou a Brasília com 1 ano. 
Veio com os pais, do Rio de Janeiro, e se 
considera um candango. Para o título 
do livro, ele quis levar a curiosidade que 
sempre o moveu pelas asas e eixos de 
Brasília. “Um olhar curioso no sentido 
de que não esgota, e no sentido do que 
chamou a atenção. O grafite nos muros, 
intervenções de artistas, desenhos, cola-
gens, essa referência do que é a W3, por 
exemplo. Eu acho que o que vai salvar a 
W3 é entregar para esses artistas, aquilo 

devia ser um núcleo de arte, pelo menos 
as quadras perto do (Espaço Cultural) 
Renato Russo. A arte daria a possibilida-
de de convivência, de ocupação da W3”, 
diz o fotógrafo, que ficou encarregado de 
registrar a Asa Sul.

A Asa Norte ficou para João Cam-
pello, que acabou por se deparar com o 
fenômeno da contradição entre a cida-
de tombada e a expansão contemporâ-
nea. “Foi um reencontro com o projeto 
original do Lucio Costa, porque a gen-
te percorreu a cidade 60 anos depois e, 
às vezes, algumas coisas não condizem 
muito com o que deveria ser Brasília. 
Em quadras mais novas, por exem-
plo, têm sempre um obstáculo, uma 
barreira que não te deixa ver direito.
Tanto obstáculo que a pessoa desiste”, 
conta o fotógrafo, ao lembrar que, pelo 
projeto original, as superquadras com 
prédios construídos sobre pilotis deve-
riam facilitar a passagem das pessoas 
pelas áreas residenciais.

Campello chegou à cidade em 1979 
e passou a morar na 108 Norte. Dali, viu 
o Plano Piloto crescer, tomar forma e vi-
da. O livro também foi um reencontro 
com a cidade que ele conheceu na épo-
ca. “Quando cheguei, não tinha nem gra-
ma nas quadras, as árvores eram mudas 
ainda. O projeto foi um pouco o de rever 
esses caminhos, como estão integrados 
com a cidade de hoje”, conta.

UM OLHAR  
CURIOSO NAS ASAS

Lançamento hoje, às 19h, na 
Galeria Pátio (3º piso do shopping 
Pátio Brasil). Editora Photo 
Agência, 96 páginas. R$ 60. 

 » nahima maciEL

Asas em imagens

FOTOGRAFIA

Livro Um 
olhar curioso 
nas asas, 
de João 
Campello e 
Eraldo Peres

João campello
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Diversão&Arte
O QUE VALE É O

EM MEIO À ALTITUDE E ATITUDES FIRMES, UM ELITIZADO GRUPO 
TREINADO PELO PERSONAGEM DE TOM CRUISE, EM TOP GUN: 

MAVERICK, TESTA O FÔLEGO DOS ESPECTADORES, NUM FILME 
DINÂMICO E CHEIO DE CITAÇÕES AO SUCESSO DE 1986

N
uma outra era do cinema —a do cinema — 
num céu de brigadeiro para Tom 
Cruise, antes, e bem antes de 
sucessos como Minorty Report

e das franquias Jack Reacher e eacher e Missão: 

Impossível —, o filme el —, o filme Top Gun: Ases in-

domáveis (1986) cravou o marco absolu-
to de bilheteria para o astro e que paira 
até hoje, numa esfera de renda de US$ 
357 milhões, em escala mundial. Nou-
tros tempos, desde 2018, US$ 152 mi-
lhões foram injetados em Top Gun: Ma-

verick, que chega, finalmente, nas telas, 
depois de travado pelos efeitos da pan-
demia. Com ar cool, e algo abatido, mas 
com a petulância sob medida do prota-
gonista, o piloto de caça Pete “Maverick”
Mitchell, Cruise encabeça Top Gun: Ma-itchell, Cruise encabeça Top Gun: Ma-
verick, no qual o inimigo tem forma defi-

No material de divulgação do filme 
sob o selo da Paramount Pictures, Tom 
Cruise exalta a “grandiosidade e beleza 
em pilotar um caça”. Se coloca as mãos 
na icônica jaqueta de couro, no estiloso 
ray-ban e no guidão da invejável Kawa-
saki, não há dúvidas de que Maverick 
vai se meter entre a esquadrilha de ca-
ças, e pilotar os F-18 que enlouquecem 
o corpo de alunos do programa de Tá-
ticas de Caças de Combate da Marinha 
(popularmente batizado Top Gun). Na 
californiana estação Miramar, na qual 
teve aprendizados há 33 anos, Cruise re-
gressou para um curso de sobrevivência 
e ainda ajustou as apostilas de ensina-
mentos repassados aos colegas do elen-

“O novo filme é sobre família, ami-
zade e sacrifícios. É ainda sobre reden-
ção e sobre o preço dos erros”, avalia 
Cruise, novamente unido aos lendá-
rios produtores Don Simpson e Jerry 
Bruckenheimer. Vale a lembrança de 
que o roteiro do longa original partiu 
de um artigo assinado pelo israelense 
Ehud Yonay, valorizado pela capacida-
de imersiva da leitura do texto publi-
cado numa revista de 1983. O mote do 
filme atual, que tem direção de Joseph 
Kosinski (dos futuristas Tron: o legado

e Oblivion), passou pelo trato de Ehren 
Kruger (O chamado), Eric Warren Sin-
ger (Trapaça) e Cristopher McQuarrie 
Missão: Impossível — Efeito Fallout).Missão: Impossível — Efeito Fallout).Missão: Impossível — Efeito Fallout

Rispidez, sem direito a debate, e uma 
hierarquia exagerada cercam o expe-
riente Maverick. Veterano de combates 
na Bósnia e no Iraque, ele é informado 
de  possível cortes nas verbas de um pro-
jeto ligado a supersônicos que ele en-
cabeça. Cheio de medalhas e menções 
especiais, Maverick segue sem promo-
ções, mas vislumbra se ajustar. Porém é 
alertado de que “o futuro está vindo” e 
que o fim “é inevitável”. O almirante Ci-
clone (Jon Hamm) é quem dá sobrevi-
da a Maverick. Tornado “o ser huma-
no mais veloz do mundo”, Maverick é 
destacado para lecionar para um gru-
po de brat pack (pirralhos) que, de cer-
ta forma, já forma a elite da Marinha, 
num recurso que faz entrever o nostál-
gico filme oitentista do britânico Tony 
Scott estrelado por Anthony Edwards, 
Tom Skerritt, Tim Robbins e Val Kil-
mer, outrora visto como o rival Iceman 
(que retorna à telona). O interesse ro-
mântico de Maverick, vale a menção, 
não é mais a instrutora Charlotte (Kelly 

Reavivando a carga de descontra-
ção das cenas que traziam as cantorias 

Great balls of fire e ainda Great balls of fire e ainda Great balls of fire You´ve lost 

that lovin´ feelin´ (do primeiro filme), a that lovin´ feelin´ (do primeiro filme), a that lovin´ feelin´

jovem senhora atrás do balcão de bar, 
Penny (Jennifer Connelly), é quem atrai 
o protagonista que, inesperadamente, 
volta a vestir o branco uniforme de ga-
la. Em certa medida, quem ensaia um re-
torno é Goose — mas, a partir do reben-
to tenente Bradley “Rooster” Bradshaw 
(Miles Teller). Na missão de liderança, 
Maverick assume missão que determina 

 » RICARDO DAEHN
vida e morte entre novos, afoitos, e por 
vezes, insubordinados e provocado-
res, pilotos. No grupo, destacam-se os 
atores Glen Powell (Hangman), Moni-
ca Barbaro (Phoenix) e Lewis Pullman, 
na pele do nerd Bob. 

À frente de um forte campo minado 
na pele do nerd Bob. 

À frente de um forte campo minado 
na pele do nerd Bob. 

armado pelos inimigos, a falta de tempo 
se prova a maior adversidade dos jovens 
que padecem para encampar o espírito 
de equipe. O novo longa parece abra-
çar o mesmo potencial para estímulo 
de alistamento detectado no exitoso fil-
me de 1986. A ação desenfreada, doses 
de competição e sombras dos efeitos de 
mortes reaparecem, na mesma medida. 
A engenharia técnica que despontou na 
edição do Oscar de 1987, quando o fil-
me venceu estatueta de canção original 
(por Take my breath away), e ainda se viu Take my breath away), e ainda se viu Take my breath away

candidato à melhor edição, som e edi-
ção de efeitos sonoros, se repete agora: 
a excelente direção de fotografia de Jef-
frey L. Kimball (do original) tem parelha 
na obra de Claudio Miranda (o mesmo 

“Sempre quis me envolver em gran-
des histórias e entreter o mundo. Foi 
meu propósito”, ressaltou Tom Cruise, 
no material promocional. O sucesso 
está impresso na nova aventura. Para 
além das irretocáveis e envolventes ce-
nas de combate aéreo, o filme explora 
bem as dívidas e os medos no exame 
de consciência de Maverick. Os testes 
de tolerância dos organismos sujeitos 
à resistência e às forças da física, no ar, 
também impressionam. O compositor 
Hans Zimmer faz a diferença no pro-
jeto em muito baseado nos propósitos 
de a equipe aérea atingir o alvo, entre 
rasantes quase mortais. Calibrado de 
emoção, atitudes paternais de um per-
sonagem (a princípio) solitário e ainda 
por revival sonoro (ecoa Danger zone

com Kenny Loggins), o novo Top Gun

apesar de uma fajuta música defendi-
da por Lady Gaga, consegue divertir, 
com toques de heroísmo e superação 
(por vezes, piegas), numa missão ple-
namente “realizada”.

Top Gun é um clássico 
dos anos 80 e acredito 
que, como tal, todo 
mundo deveria ver 
pelo menos uma 

vez. A trilha sonora é 
uma das melhores 

que o cinema já produziu e espero 
que a continuação mantenha esse 
nível. Estou ansioso para assistir esse 
lançamento, gostei do trailer e li boas 
resenhas, principalmente sobre a 
atuação do Tom Cruise, e é perceptível 
como o tempo e a experiência ajudaram 
no desenvolvimento do personagem.

 Não gosto do primeiro 
filme (Top Gun- 
Ases indomáveis), 
mas o segundo me 
surpreendeu muito. 

Melhorou em todos os 
aspectos, entregou ação 

e drama de qualidade, não é previsível, a 
trilha sonora é incrível, o preparo dos atores 
e da produção fica evidente a cada cena. 
É um filme que conversa com todos os 
e da produção fica evidente a cada cena. 
É um filme que conversa com todos os 
e da produção fica evidente a cada cena. 

públicos porque aborda situações que todos 
conseguem se identificar, além de ser um 
entretenimento que você quer ver e rever 
várias vezes. Recomendo demais.

A união 
deveria fazer 
a força entre 
os alunos da 

escola dos 
pilotos de 

caça
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 Miles Teller interpreta o tenente Bradley 
“Rooster” Bradshaw: elemento vivo do 

sombrio passado de Maverick    

 Tom Cruise, no papel 
do Capitão Pete 

“Maverick” Mitchell  

 Jon Hamm tem papel decisivo na trama do novo filme     
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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
LIFE RESORT. Vendo
Apto 1 quarto (suíte). To-
do Mobiliado e reforma-
do. Completa estrutura
de lazer na beira do la-
go. Sala c/ copa e varan-
da. Vista livre. R$
480.000,00. Saback Imó-
veis 3445.1105 CJ3506
LIFE RESORT. Vendo
Apto 1 quarto (suíte). To-
do Mobiliado e reforma-
do. Completa estrutura
de lazer na beira do la-
go. Sala c/ copa e varan-
da. Vista livre. R$
480.000,00. Saback Imó-
veis 3445.1105 CJ3506

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

2 QUARTOS

R 04 Ed. Oscar Freire 2
qtos, sendo1suíte, armá-
rios planejados, sala
dois ambientes, varan-
da, 81,40m2 02vagas, la-
zer completo. Tratar:
3225-5320 - Módulos
Consult. CJ5004

1.2 ÁGUAS CLARAS

R 37 Sul R$ 450.000,00
Oportunidade! Requinte
e Sofisticação! Apt 2qts
cozinha planejada suíte
lazer completo. Ac. car-
ro 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

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

JRC VENDE!!!
AV FLAMBOYANT 4
qtos,3stes,nascente.va-
zado,3vgsgar,189m2pri-
vativo. R$ 1.120.000,00.
98413-8080 c8081

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

COBERTURA LINEAR
RUA 31 NORTE 4 suí-
tes, 265m2, 3vagas,
nascente, desocupada
, localização excelen-
te, próximo ao parque.
R$1.790.000. Tr :
98585-9000 c13429

ASA NORTE

1 QUARTO

704/5 1º And Elev vazio
45m2 R$295mil Ac prop.
98121-2023 c8827

1.2 ASA NORTE

710/11 3º andar reforma-
dissimo desocup 40m2.
98121-2023 c8827

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

QUITINETES

OPORTUNIDADE
713/913 GOLDEN PLA-
CER$290mil5ºandarde-
socupada nascente gar
98111-1595 c4789

2 QUARTOS

103 SQS Bloco A Apto
duplex de 02 qtos, 02 ba-
nheiros, 01 vaga cober-
ta, 98 m2, elevadores e
ótima localização. Tra-
tar: 3225-5320 - Módu-
los Consult. CJ5004

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

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

3 QUARTOS

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

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

LINDA VISTA LIVRE
202 SQS 3 Quartos +
DCE 142m2 andar al-
to, vista livre de am-
bos os lados, prédio
meio de quadra, nas-
cente, 1 vaga. Valor
R$1.690.000,00 - acei-
to financiamento. Tr:
98585-9000 c13429

1.2 ASA SUL

210 SUL Vdo/trc apto to-
do reform vazado 3qts
130m2, c/gar Ac casa
na Asa Sul. Volto dif. Par-
tic p/ partic 99105-6277

211 REFORMADO Ven-
do excelente Apto 3 quar-
tos, sendo 1 suíte, com
armários embutidos. R$
1.500,000,00. A quem in-
teressar entrar em conta-
to a partir das 13h pelo
número. 61 99984-0541

MELHOR BLOCO!
415 R$765.000,00 Mai-
or Apto da quadra 3qtos
DCE 2ºandar desocupa-
do 98111-1595 c4789

COBERTURA LINEAR
SMAS TR 03 03 qtos -
126m2 - 2 vagas, Con-
domínio novo com la-
zer. Ágio R$ 470 mil.
V a l o r t o t a l
R $ 1 . 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 .
98585-9000 c13429

MELHOR BLOCO!
415 R$765.000,00 Mai-
or Apto da quadra 3qtos
DCE 2ºandar desocupa-
do 98111-1595 c4789

GAMA

2 QUARTOS

ST CENTRAL QD 55
Vdo apto 2qtos 62m2 Tr:
. 99988-1122

GUARÁ

3 QUARTOS

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

E V N D A

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

LAGO NORTE

QUITINETES

KIT COM PISCINA
CA 11 Confort Lake R$
310mildivididac/31m2va-
zia garagem lazer compl
98111-1595 c4789

1.2 OCTOGONAL

OCTOGONAL

3 QUARTOS

AOS 06 3qts 2banh 1vg
R$1.100.000, c1346 Tr:
99971-5151 Eurípedes
AOS 06 3qts 2banh 1vg
R$1.100.000, c1346 Tr:
99971-5151 Eurípedes

SUDOESTE

2 QUARTOS

CCSW 03 02 qtos com
1 suíte, varanda, armári-
os em todos os cômo-
dos, vaga e lazer comple-
to. Tratar: 3225-5320 -
Módulos Consult .
CJ5004
CCSW 03 02 qtos com
1 suíte, varanda, armári-
os em todos os cômo-
dos, vaga e lazer comple-
to. Tratar: 3225-5320 -
Módulos Consult .
CJ5004

3 QUARTOS

OPORTUNIDADE ÚNICA
105 SQSW 3qtos 1ste
armºs DCE 4ºand vista li-
vre nascente, desocupa-
do 1 garagem ac financ/
Fgts 98466-1844 c7432

SQSW 306 Particular
Vendeapartamentoqui-
tadonoSudoeste, refor-
mado de 97 m2 , ar-
condicionados sala e
quartos, com 3 quar-
tos(01 suite) e dce com-
pleta, 01 vaga de gara-
gem, e cobertura coleti-
va com 12 churrasquei-
ras, 01 piscina de adul-
to e 01 de criança,
além de salão de festa
no térreo. Particular -
Fone e WhatsApp:
999737776

1.2 TAGUATINGA

TAGUATINGA

2 QUARTOS

CNB14Ed.Porto daBar-
ra, próx. Sesc 2qts sala
cozinha2banheirosrefor-
mado nascente 1 vaga
garagem 94m2 área to-
tal quitado escriturado.
Ac. Financiamento Plan-
tão. Faça esse grande in-
vestimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

1.3 ÁGUAS LINDAS

1.3 CASAS

ÁGUAS LINDAS

2 QUARTOS

JARDIMSANTANAOpor-
tunidade! R$145mil.
2qts, sala, cozinha, ba-
nheiro, despensa mais
partedealvenariap/ finali-
zar na frente com sala e
quarto, lote 356m2. Quin-
tal c/ piscina. Escritura-
da. Aceita carro e propos-
tas. 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

TÉRREA REFORMADA
704 R$2.290.000,00 va-
zia c/ lote e meio 3 qtos
suíte hidro salão pisc
gars 98111-1595 c4789

ASA SUL

3 QUARTOS

SHIGS 704 - Bl.Q. Vdo
casa. R$ 1.550.000. óti-
mo estado. C/2 pavim.
Térreo c/ salão2amb., la-
vabo, copa/coz. c/arms,
á.serv., DCE., gar. 2 car-
ros. Em cima: 3/4 c/
arms., suíte, wc e terra-
ço. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

4 OU MAIS QUARTOS

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

1.3 CEILÂNDIA

CEILÂNDIA

3 QUARTOS

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

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

GUARÁ

3 QUARTOS

OPORTUNIDADE ÚNICA
QE 17 Excte cs 3qts la-
je garagem 110m2 de
área constr. Mário Soa-
res 99976-3789 c4459

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

OPORTUNIDADE ÚNICA
QE 17 Excte cs 3qts la-
je garagem 110m2 de
área constr. Mário Soa-
res 99976-3789 c4459
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1.3 GUARÁ

1.3 CASAS

GUARÁ

3 QUARTOS

QE 19 original Lt 200m2

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

4 OU MAIS QUARTOS

ÓTIMA CASA
QE 15 Excelente qua-
dra! Sobrado com 4
quartos. Veja as fotos!
R$ 1.090.000,00. Acei-
to financ/ FGTS. Tr:
98585-9000 c13429

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

LINDA CASA
QI 09 4 suítes Elevador
Linda vista. Aceito Apto
98199-6100 c12388
QI 17 Conj 7 casa 4 tér-
rea piscina sauna e
churr 3248-0230 propr

INVESTIMENTO
QI 21 casa 4suítes +
1.320m2 + 7.000m2 àr
ver 98199-6100 c12388

OPORTUNIDADE!!
QI 23 4qtos, sendo 2 sui-
tes e 2 semi suite. 2
DCE térrea piscina chur-
rasc. Aceito apto!
999037059 c8081

MAPI VENDE OU ALUGA
QI 28 Casa colonial 4
stes360m2 utéis.Vista to-
tal do Lago. Aceito tro-
ca! R$ 8.000,00 Tr:
98522-4444 ou 98380-
1568c513

ESPETACULAR
QL 06 R$ 6.000.000
2pvtos 6stes salões pisc
+ terraço c/ linda vista p/
lago 98111-1595 c4789

OPORTUNIDADE!!
QI 23 4qtos, sendo 2 sui-
tes e 2 semi suite. 2
DCE térrea piscina chur-
rasc. Aceito apto!
999037059 c8081

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

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

1.3 RIACHO FUNDO

RIACHO FUNDO

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

QN05C $180.000, 2q es-
crit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

QN 12C R$ 150mil 2qts
sl 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

3 QUARTOS

QC 01 $170.000, desoc
3qt 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

QN15B$250mil Sobr es-
crit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

TAGUATINGA

2 QUARTOS

VENDO CASA TÉRREA
QSB 08 Sala, 2 quar-
tos, wc, copa/coz. c/
arms., Área e wc serv.
área de lazer + gara-
gem. R$ 600 mil
99659.5010 c 12.189

3 QUARTOS

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

QNL 02 Conjunto 3qtos
sala cozinha 2banheiros
laje + forro cerâmica blin-
dex, reformada, excelen-
te imóvel, próx. Super
Adega. R$ 430.000,00
Ac. financiamento. Plan-
tão. Faça esse grande in-
vestimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br
QND 40 2pvt nasc Lt
408m2 Vd/Tr 991092879

1.3 TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

QNA06Sobradoconstru-
ção nova. nascene 4qts
3stes sala copa cozinha
lavaboáreade lazer com-
pl. churrasq. piscina ár
de serviço coberta nas-
cente garag c/6 vagas
QuitadaeEscriturada.Fa-
ça hoje esse grande in-
vestimento. Plantão! Tr:
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

VICENTE PIRES

3 QUARTOS

R04R$790.000,Oportu-
nidade! Excelente casa
3qts sala ampla suíte
DCE copa cozinha pla-
nej, lavanderia, lote 430
m2, garagem4carros,Es-
paço Goumert c/ banca-
da, Churrasq. Ac. carro
/ troca Apto Águas Cla-
ras. 98575-6009 c8086
www.acbimoveis.com.br

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ASA NORTE

VENDO LOJA
SCLN 116 de frente c/o
subsolo, quitada aluga-
da 996846798 cj5334

JRC IMÓVEIS
SCLN 404 Vendo pré-
dio de esquinacom 1 lo-
ja e 1 apto 3 qtos com
suíte. Excelente valor!!
98413-8080 c8081

SAAN/SIA/SIG/SOF

SOF SUL Qd 19 vd gal-
pão 350m2 com 1 apto
R$1.700.000,00 61
98124 7752 C 5.521

SUDOESTE

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

VALPARAÍSO

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

SALAS

ÁGUAS CLARAS

SHOPPING MAGGIORI
em Águas Claras-DF Sa-
la coml. 34m2 (direitos).
Inicial R$ 93.500,00.
( p a r c e l á v e l )
leiloesjudiciaisdf.com.br
0800-707-9339

1.4 ASA NORTE

ASA NORTE

307 Vdo sala desocup
35m2.98121-2023 c8827

ASA SUL

VENDO SALA BARATA
ED MÁRCIA SCS
R$57.000,00 Tratar:
99975-1999 c 8145

VENDO SALA BARATA
ED MÁRCIA SCS
R$57.000,00 Tratar:
99975-1999 c 8145

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

TAGUATINGA

QUEM VER COMPRA!!!
CNG 02 Excelente sala
com wc frente nascente.
99585-8326 c4138

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.
comCNB 07 Urgente ! ( ra-
ras e preciosas ) ! Para
empreiteiros : ( duas )
projeções (600 m2, ca-
da ). Constroem até 7x
cada. Por motivo excep-
cional, preço ‘‘muito
abaixo‘‘ da referência ló-
gica de mercado. (61)
9.8160-0202 Aragão
c2072

VALPARAÍSO

BR 040/GO 16 MIL M2

VALPARAÍSO-GO
300m frente p/ BR
040/GO km 8, á 2,5
km da Havan. BUILT
TO SUIT. Próprio para
CD, mercado, atacado
ou logística. Tr: 61
9.9868-1355 wpp

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

JRC IMÓVEIS
RAJADINHA DF Vendo
Chácara beira do Rio
São Bartolomeu, várias
frutíferas, poço artesia-
no, galpão, fechada, ca-
sa com 3qtos, 1.800m
do asfalto. R$ 450 mil.
Tr: 98413-8080 c8081

1.7 CONSÓRCIO

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

QUITINETES

912 NORTE Cond Mas-
ter Place, cozinha monta-
da e armários. Tratar c/
proprietário 99219-0063

2 QUARTOS

SCLRN 703 -Bl.F/201.
R$2.000. Duplex c/
varanda. Sala, 2/4 (1c/
arm.,), 2wc (suíte), coz.
á . s e r v . S a b a c k
F/3445.1105. C/3506.

3 QUARTOS

202 -BL. F/201. R$
4.200,00. Reformado,
130m2á.útil.Salão,escri-
tório , 3/4 c/arms. (2
suítes), wc, coz/arms.,
área e wc serv. Gara-
gem c/arms. Saback F/
3445.1105 C/3506.
308 BL.K/307. R$
4.300. Nascente. Sala,
3/4 c/arms., 2 wc
(suíte), coz. c/arm., á.
serv., DCE e gar. Ótimo
estado. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.
312- BL.H /106. R$
2.200,00. Prédio c/ brin-
quedoteca, academia e
salão de festas. Sala,3/
4 c/arms.,wc, coz.,
DCE. Saback Imóveis F/
3445.1105 C/3506
216 SQN Bloco K, 3
qtos com suíte, vaga, ar-
mários em todos os cô-
modos. Tratar: 3225-
5320 Módulos Consult.
CJ5004

ASA SUL

1 QUARTO

103 SQS Bloco F 1 quar-
to, mobiliado, reforma-
do. Tratar: 3225-5320
Módulos Consult .
CJ5004

2.2 ASA SUL

405/U/320 R$ 1.200. Re-
formado. Sala, 1 qto. c/
arm., wc e coz./arm. Sa-
back 3445.1105 cj3506

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

410/ A/ 104 R$ 2.000.
Alugo mobiliado / Refor-
mado c/ ar cond. Sala ,
1/4 c/arm., wc e coz./
arm., Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

CRS 505 - Bl."C" Apto
01. R$ 1.200. Sala, 1/4
c/arm., wc, coz. e á..
serv. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

3 QUARTOS

202 - BL. B/305. R$
4.400,00. Prédio e Apto.
reformados. nasc., Sa-
lão, 3/4 c/arms, 2 wc
(suíte c/ closet), copa/
coz,. c/arms , á.serv.,
DCE, gar. Saback. F/
3445.1105. CJ 3506.

207 AMPLO reformado
suite DCE Tr: 3328-
5757 www.phimoveis.
com.br cj6210

215-BL.A R$10.000,00.
Apto. de luxo, decorado.
Todomobiliado.Reforma-
do de 3 qtos, (suíte c/
hidro). Salão, 2 wc copa/
coz., c/arms., área
serv., garagem. Prédio c/
salão festas. Saback F/
3445.1105 CJ 3506.

SQS 316, b. G, ap 403,
158m2, 3 dorm, sendo 2
suítes. R$ 5.500/mês
+cond. +energia +IPTU.
Fone: 99868-1355 wpp

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

CEILÂNDIA

3 QUARTOS

PRECISAMOS URGEN-
TE p/ Aluguel ou Venda
do seu imóvel. Desde já
agradecemos a parce-
ria, que muito nos hon-
ra. Ligue: 3351-9547 /
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

CRUZEIRO

2 QUARTOS

S HC E S 1 . 6 0 3 -
Bl.D/305. Prédio c/
elevador. Próx. ao ponto
de ônibus. R$ 2.300. Óti-
mo estado. Sala, 2/4 c/
arms., wc, coz., á.serv.,
S a b a c k I m ó v e i s
3445.1105 CJ 3506.

2.2 GUARÁ

GUARÁ

1 QUARTO

AE 02 Bl.B /119-
R$850. Res. Belvedere.
Sala, 1/4. wc, coz /arm.
S a b a c k I m ó v e i s
F/3445.1105 |C/3506.

LAGO NORTE

2 QUARTOS

CA 11 2qtos 2wc sl coz
lazer completo R$
2.150, Tr: 98301-5129

SUDOESTE

3 QUARTOS

SQSW 301/E/401, exce-
lente estado. Sala/var.,
3/4 c/arms., 2wc (suíte),
coz., á.serv. DCE e gar.
R$ 3.500. Saback Imó-
veis 34451105 cj3506

SQSW 301/E/401, exce-
lente estado. Sala/var.,
3/4 c/arms., 2wc (suíte),
coz., á.serv. DCE e gar.
R$ 3.500. Saback Imó-
veis 34451105 cj3506

OUTROS ESTADOS

1 QUARTO

LEBLON RJ Qd Praia
42m2 ste var coz á.
serv. R$3 mil (21) 2556-
7252/ (61)-98114-1440

2.3 CASAS

ASA SUL

3 QUARTOS

711 BLOCO E casa 45,
3 qts, com armários, no
valor de R$ 3.200,00. F:
61 99981-9083

JARDIM BOTÂNICO

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

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

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

2.3 TAGUATINGA

TAGUATINGA

3 QUARTOS

QNL 08 bl E Cs 13 3qts
R$ 1.600, F:98333-1777

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

PLANALTINA

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

SAAN/SIA/SIG/SOF

ÁREA PARA LOCAÇÃO
500M2 A 2.200M2

SHOPPING
SIA TR 03/04 Frente
Pça alimentação c/
grande estac. Local c/
seg rígida. Tr: 3362-
0064/ 3036-8115 99987-
3813 c/8045

SIA TR 03/04 Shop-
ping Sia Center Mall
Alugo lojas de 40m2 à
160m2 junto com a pra-
ça de alimentação, ao
lado do Sabin. 3362-
0064/ 3036-8115/
99987-3813 c/8045

ÁREA PARA LOCAÇÃO
500M2 A 2.200M2

SHOPPING
SIA TR 03/04 Frente
Pça alimentação c/
grande estac. Local c/
seg rígida. Tr: 3362-
0064/ 3036-8115 99987-
3813 c/8045

SALAS

ASA NORTE

SCN QD 02 Bl. B Shop-
ping Libert Mall - sala
com dois ambientes sen-
do um recepção e outro
com banheiro e gara-
gem privativa. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004
SRTVN 701 Alugo sala
reformada, porcelanato
ebanheirocomvistaprivi-
legiada para o Estádio
Mané Garrincha. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

ASA SUL

11º ANDAR/ VISTA AMPLA
ED TERRA BRAZILIS
sala 40m2 Vista p/ Minis-
térios, biblioteca, Cate-
dral etc. Mário Soares
99976-3789 c4459
SGAS 910 / Via Brasil -
B l . "D " / 446. R$
1.100,00. c/40 m2. Sala
c/recepção, 2 wc (ar
cond .) Saback Imóveis
- F/3445.1105 CJ 3506

11º ANDAR/ VISTA AMPLA
ED TERRA BRAZILIS
sala 40m2 Vista p/ Minis-
térios, biblioteca, Cate-
dral etc. Mário Soares
99976-3789 c4459
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3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis

3.2 Caminhonetes e
Utilitários

3.3 Caminhões

3.4 Motos

3.5 Outros Veículos

3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

NISSAN

TIIDA 12/13 1.8 SL aut
c/ teto solar 175milkm
R$34.900 98317-5870

VOLKS

GOL/05 Plus 8V pneus
novos Vendo/Troco.
99909-7931/99969-9595

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

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

CONSÓRCIO

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

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

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

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma

4.2 Moda, Vestuário
e Beleza

4.3 Saúde

4.2 Comemorações,
e Eventos

4.5 Serviços Profissionais

4.6 Som e Imagem

4.7 Diversos

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS

MODAEBELEZAcontra-
ta se manicure urgente
com experiência 62-
991140181

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

SERVIÇOSPROFISSIO-
NAISProcuro Modelos
61-998247485

4.3 OUTRAS
ESPECIALIDADES

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho
NUTRICIONISTAESPE-
CIALISTAdietavegetaria-
na e vegana. Agende
seu horario 995045590

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ADVOCACIA

SERVIÇOSPROFISSIO-
NAISEstágio em Direito
61-982216825

ENGENHARIA

SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA Contato 61-
998315874

OUTROS PROFISSIONAIS

B A R B E I R O /
CABELEREIRO Atendi-
mento infanto-juvenil.
Cv: contato@cabeloclub.
com.br
SERVIÇOSPROFISSIO-
NAISTelhado limpo sem
remover do lugar. 61-
995521988
SERVIÇOSPROFISSIO-
NAISVendemosseu imo-
vél com muita SEGU-
RANÇA E AGILIDADE
61-999661611
SERVIÇOSPROFISSIO-
NAISAULAS PARTICU-
LARES DE PORTUGU-
ÊS 61-985303540
SERVIÇOSPROFISSIO-
NAISContratação para
b a l c o n i s t a 6 1 -
982201710

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

Publicação de 2 perfil(is) para contratação de profissional(is) com Nível
superior completo na área de Ciências Sociais Aplicadas, Humanas ou
da Saúde devidamente registrada pelo MEC; Pós-graduação lato sensu
em qualquer área de formação; Cursos na área da primeira infância;
e Experiência mínima de 5 (cinco) anos na gestão, assessoramento,
consultoria, atendimento ou supervisão na área de políticas públicas
sociais, cuja(s) vaga(s) está(ão) disponível (is) na página da UNESCO,
www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos.

Os interessados deverão enviar o currículo do dia 26/05/2022 até o dia
30/05/2022 no e-mail cgct.pf@cidadania.gov.br . O currículo deverá ser
enviado em formato PDF, no modelo disponível no sítio https://www.gov.br/
cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/internacional , bem como o número do
edital deverá ser informado no campo “assunto”. E-mails que não atenderem
a tais requisitos serão desconsiderados.
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a
contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública
Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem
como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos
projetos de cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de
professores universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos
a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem
da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das
atividades atribuídas....
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CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE

CONTRATO INDIVIDUAL

4.5 SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE BARETA
ADULTÉRIO FOTOS fil-
magens, Whatsapp, rela-
torio, GPS. 99971-1190
3356-3925 24hs

DETETIVE BARETA
ADULTÉRIO FOTOS fil-
magens, Whatsapp, rela-
torio, GPS. 99971-1190
3356-3925 24hs

4.6 SOM E IMAGEM

TELEVISÃO

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

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.

COMÉRCIO E NEGÓCI-
OSpanificadora 62-
999746866

5.2 ACHADOS
E PERDIDOS

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

ACHADOS
E PERDIDOS

COMUNICADO
DE EXTRAVIO

EU LUIS CLAUDIO de
Jesus Guedes venho
através deste comuni-
car o extravio do meu Di-
plomadeBacharel emDi-
reito no dia 15/04/2022,
conforme noticiado na
PCDF sob o n de ocor-
rência 1.723/2022-0.

COMUNICADO
DE EXTRAVIO

EU LUIS CLAUDIO de
Jesus Guedes venho
através deste comuni-
car o extravio do meu Di-
plomadeBacharel emDi-
reito no dia 15/04/2022,
conforme noticiado na
PCDF sob o n de ocor-
rência 1.723/2022-0.

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)

5.4 DINHEIRO E
FINANÇAS

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

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

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

COMÉRCIO E NEGÓCI-
OSEmpreendedor ve-
nha para o litoral do
Piauí 86-988370237

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
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5.7 ACOMPANHANTE

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 98423-0109

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

ALDA PLUS seios far-
tos pra vc que tá c/
pouco $ Só p/Srs 61
98638-4409 Sudoeste

ALESSANDRA E DU-
DA bahiana uma loira
e outra morena p/Srs
vips (61) 99564-1288

ANDERSON top realiza
s/ fantasias ele(a)casal
c/massg 61 98223-4443
ANDRÉIACOROATesu-
da Morenaça toda gosto-
sa c/ seios furado blusa
(61) 99146-8639 Tag N

5.7 ACOMPANHANTE

MASSAGEM NURU
RELAXANTE INVER-
SO tailandesa (61)
3326-7752/99866-8761
MASSAGISTA PARA
Trabalhar em Boate. Fa-
ça parte do time. Ót. gan-
hos. (61)98617-5286
WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736

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.

5.7 MASSAGEM RELAX

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

BETE TOQUES PENIANOS
COROAGULOSAbjgre-
go c/aces 61 33499203

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

PRISCILA FEITA A PINCEL
NAMORADA LINDA
21ª capa revista totalm
d+ 406N 6199645-7413

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

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃOPROFISSIONALVA-
GAS EMPREGO 61-
998545054

RESTAURANTE
CONTRATA

BARISTA, AUXILIAR
DE Cozinha e Servi-
ços gerais com experi-
ência. Enviar curriculo
para: rhdondurica
@gmail.com

CAIXA E AUXILIAR c/
exper.em fatiamento de
frios, para trabalhar na
Ceilândia Sul, horário co-
mercial. 61 99181-5710

RESTAURANTE
CONTRATA

COZINHEIRO, COPEI-
RO e Atendente. Com
experiência. Enviar CV
para: rhdondurica
@gmail.com

RESTAURANTE
CONTRATA

PORTADORES DE NE-
CESSIDADES Especi-
ais para diversas áre-
as. Enviar curriculo
comlaudomédicoatua-
lizado para o e-mail:
rhdondurica@gmail.
com

AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654

ATENDENTE DE ME-
SA Restaurante no La-
go Sul. Paga-se 1 passa-
gem. CV: dutravaldemir
@hotmail.com

AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com

AUXILIAR DE COZINHA
ASA NORTE Enviar CV
p/ cozinhando.df@
gmail.com

6.1 NIVEL BÁSICO

BARBEIRO CONTRA-
TA-SE c/ experiência p/
salão c/ ótima clientela
no Recanto das Emas -
DF (61) 3974-7947 /
98143-6829 Whatsapp
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) PARA
RESTAURANTE no La-
go Sul. Paga-se 1 passa-
gem. CV: dutravaldemir
@hotmail.com

DOMÉSTICA DORMIR
segunda à sabado, com
experiência. Salário
R$1.600. Só ligações.
99303-2550/99190-1975
JARDINEIRO COM EX-
PERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054
MANICURE. ESMALTE-
RIANoSudoesteseleci-
ona c/experiência, que
faça extensao de
unhas Enviar CV p/
99669-5332 ou ligar.

ESTAMOS
CONTRATANDO

MANICURECOMexperi-
ência. Salão c/ grande
movimento em Ceilân-
dia Sul. Comissão a com-
binar no ato da entrevis-
ta. Tr: 61 98491-8444

VAGA PARA
MASSAGISTA COM
OU SEM exper. p/ Gua-
rá/Sudoeste 998556371
MASSAGISTA PROCU-
RO c/ ou s/exp meio perí-
odo 1.200 a 2.000 sema-
nal A.Norte 99907-8898
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

EMPLAVI CONTRATA
PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA. Interessa-
dos(as), entrar em con-
tato. Tel: 3345-9400 ou
emprego@emplavi .
com.br

TORNEIRO MECÂNI-
CO com experiência. Sa-
lário à combinar. Enviar
c u r r í c u l o p a r a :
rh@fabripark.com

6.1 NIVEL BÁSICO

TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃOPROFISSIONALVa-
ga de Massagista com
ou sem experiência 61-
996294412
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Costureira com experiên-
cia em ajustes e conser-
tos 61-985896109

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116

NÍVEL MÉDIO

ARTE FINALISTA/ Ope-
radordeRauter.Conheci-
mentos: corel, PDF, pho-
toshop, e outros. Para
manuseio da Rauter. En-
viar CV com o assunto
para: recrutando2022
@gmail.com.

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO com exper.
em financeiro, emissão
de NF, controle de paga-
mentos, noção em conta-
bilidade. Enviar CV pa-
ra: recrutando2022
@gmail.com. Com o as-
sunto financeiro.

CONTRATA-SE
AUXILIAR DE COZI-
NHA com experiência
em atendimento de Lan-
chonete. Para trabalhar
na Asa Sul. Tr: 98126-
7585 ou 3328-5767

CONTRATA-SE
ATENDENTECOMERCI-
AL c/ experiência em co-
municação visual. Cv p/:
digidoor1@gmail.com
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com
AUXILIAR DE COZI-
NHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO c/ experiên-
cia em crédito consigna-
do. Enviar currículo p/:
adm@frevalle.com.br
COZINHEIRO(A)/ATEN-
DENTE Enviar CV what-
sapp: 61 99689-8281
DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com
ENCARREGADO E AU-
XILIAR de Departamen-
to Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br
GERENTE COMERCI-
ALParaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142

6.1 NÍVEL MÉDIO

ESTAGIÁRIO(A) ADMI-
NISTRAÇÃO Asa Sul
Bolsa R$600 + VT. CV:
maisrhdf@gmail.com

RESTAURANTE
MARIETTA CONTRATA

GARÇOM.INTERESSA-
DOS enviar C.V. para :
mariettarh@gmail.com

GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com

CONTRATA-SE
IMPRESSOR GRÁFI-
CO experiência em Co-
municação Visual. CV:
digidoor1@gmail.com
MANICURE R$ 1.400 +
VT. Tr: 98139-6240

MANICURE CONTRA-
TA-SE Sudoeste e Asa
Sul. TR: 99242-3239

MANICURE URGENTE
Precisa-se para Ceilân-
dia Norte 99802-1964
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE seg. a sáb. das
7 às 16h das 15 às 21h
c/ ou s/ experiência p/
Asa Norte 98214-4880
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
RENDA EXTRA Ganhe
R$ 135,00/ mês na Diggi-
tal World . Investimento
zero. Quanto + pessoas
convidar + aumentará
os ganhos. https://
diggitalworld.com/#/login/
trindade1
SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com
SECRETÁRIA P/ LOJA
deVeículosemTaguatin-
ga. Enviar Currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com

PRECISA-SE DE CINCO
SECRETARIAS PARA
TRABALHAR em Cal-
das Novas durante uma
semana com tudo pago
mais diária, não ligue
mande mensagem pelo
zap zap 61 98290-8521
TÉCNICO DE AR Condi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

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

BUSCAMOS
VENDEDOR (A) CO-
MERCIAL Obrigatório
ter CNH. Remuneração
a negociar + comissão+
benefícios. Telefone:
(61) 99978-3737. E-
mail: Jose.castro@
jpsseguranca.com.br

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃOPROFISSIONALVe-
nha aprender uma profis-
são onde você é deten-
tordoseuaumentosalari-
al 61-982724444

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONALE-
LETRICISTA BOBINA-
DOR COM EXPERIÊN-
CIA.ENVIARCURRÍCU-
LO PARA RH.ADM.
BSB@GMAIL.COM 61-
981457133

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Vendedora para loja de
Lingerie 61-35622418

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Contrato jovens de 22
a té 28 anos 61-
982097878

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Contrato empregada do-
méstica para trabalhar
em Águas Claras 61-
982108292

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
CONTRATA-SEELETRI-
CISTA com experiência.
Enviar currículo para rh.
adm.bsb@gmail.com61-
981457133

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Contrata-se cuidador de
idosos 61-992020510

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Contrata-se profissio-
nais da Beleza para
águas c la ras 61-
986557357

EXECUTIVO DE VEN-
DAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com

SECRETARIA COMER-
CIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br

NÍVEL SUPERIOR

PRECISA-SE
DENTISTAS PARA Tra-
balhar na Emergência,
com experiência clíni-
ca, somenteparaosdo-
mingos de 9:00 ás 18:
horas. Local de traba-
lho: Taguatinga/DF. En-
trar em contato com o
Juliano (61)99968-3095
- WhatsApp
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

ANALISTA DE MÍDIA
SOCIAL E MARKETING

BILINGUE
CONTRATA-SE. FA-
LAR Português e In-
glês. CV para: brasilia.
officedf@gmail.com

ASSISTENTE DE IN-
FORMÁTICA Cv p/:
epmb400@gmail.com
CONSULTOR(A)DE
VENDAS Colégio Arven-
se Asa Norte. Currículo:
selecaoarvense@gmail.
com
ESTAGIÁRIO DE DIREI-
TO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br

6.1 NIVEL SUPERIOR

CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com
ENGENHEIRO(A)CLÍNI-
CO Interessados Cv: rh.
vagasengenheiroclinico
@gmail.com
ESTAGIÁRIO MARKE-
TING . Currículo c/ portfó-
lio p/: selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO PEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com
ESTÁGIO EM GESTÃO
PÚBLICARequisitos:En-
genharia,Direito,Contabi-
lidade, Gestão Pública e
áreas afins. Bolsa: R$
1.000,00+Aux-transp.
R$ 200,00+seg de vida.
Horário:13hàs18h.Envi-
ar cv para: selecao@
caucfacil.com.br.
FISIOTERAPEUTAPRE-
CISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207
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
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃOPROFISSIONALAD-
VOGADO/ESTAGIARIO
7o. 8o. peridodo 61-
984413842

6.2
PROCURA

POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

PROCURO POR EM-
PREGO de Babá , Do-
méstica, Aux. de Limpe-
za. Posso dormir, segun-
da a sexta. tenho refer.
e exper. 99334-1674

OFEREÇO MEUS SER-
VIÇOS faxineira diarista
aux serv cuidadora ex-
per/refer 998185408

NÍVEL MÉDIO

COZINHEIRA COM Cur-
so de Gastronomia. Pre-
paro alimento saboroso
e de qualidade. 61
99216-0996

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

CURSOS

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL-
Curso 2022 registrado -
medio,técnico,superior
35-991859507

CURSO DE ESPECIA-
LISTA em Departamen-
to Pessoal e eSocial
100h 61-984459373


		2022-05-26T09:09:50-0300
	SA CORREIO BRAZILIENSE:00001172000180


		2022-05-26T09:11:09-0300
	SA CORREIO BRAZILIENSE:00001172000180




