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Planos de saúde individuais e familiares terão aumento de até 15,5%
PÁGINA 7

É rock,

BSB!BSB!

Roberto Fonseca

simone tebet sobrevive no jogo 
contra a polarização. págiNa 10 

Denise Rothenburg Samanta Sallum Severino FranciscoLuiz Carlos Azedo Liana Sabo

líder caminhoneiro faz ameaça no 
Congresso: “Vamos parar!” págiNa 5

Na quinta, Dia livre de impostos, 
DF terá gasolina a r$ 5. págiNa 16

teatro galpão Hugo rodas, uma 
justa homenagem. págiNa 15

Quando a fortuna, e não a virtude, 
governa a política. págiNa 4

Com 50 pratos, taste Brasília 
espera 20 mil no pontão. págiNa 17

Bandas e cantores que 
marcaram os anos 1980 
voltam a ocupar o CCBB 
neste fim de semana, em 
mais dois dias do Festival 
Rock Brasil 40 Anos. No 

sábado tocam Paulo Ricardo 
e o Barão Vermelho. Ira! e 

Camisa de Vênus embalam 
o domingo. Em todas as 
apresentações, sucessos 

que atravessaram décadas e 
seguem atuais.Ira!: a força rebelde dos paulistas Barão Vermelho traz hits de Cazuza

PÁGINA 22

Em três atos, a morte brutal que revoltou o país
Genivaldo de Jesus Santos pilotava uma moto sem capacete, no interior de Sergipe, quando foi abordado por 
policiais rodoviários federais. Daí em diante, veio a tragédia: foi agredido, colocado na traseira de uma viatura e 
obrigado a respirar gás lacrimogêneo. O resultado foi a morte. Tudo sob a vista de parentes e à luz do dia. págiNa 6

Camisa de Vênus: irreverênciaPaulo Ricardo relembra RPM

Loja de pneus 
cobrava mais 
caro de idosos  

e mulheres

De olho no glaucoma

Pandemia: cérebro
de bebês diminuiu 

STJ libera R$ 60 milhões a herdeiros 
do ex-governador. Recursos estavam 

bloqueados para pagar dívidas. 

Supremo abre caminho 
para Arruda ser candidato 
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, anulou mais uma condenação do ex-governador José Roberto 

Arruda (PL). Na sexta-feira passada, ele já havia anulado uma ação penal da Justiça comum. O magistrado concluiu que os dois 

casos estão relacionados a supostas irregularidades em eleições e, portanto, a competência para julgá-los é da Justiça Eleitoral, 

conforme entendimento do STF em situações semelhantes. Com isso, não há mais condenações criminais em vigor contra Arruda. 

O ex-governador agora deverá decidir se concorrerá ou não a algum cargo nas eleições de outubro. págiNa 13 e ColuNa eixo Capital, 14

Dinheiro liberado 
à família Roriz

Do susto às 
incertezas

reserva x titular  
da Seleção

Mega alta faz sonhar

No reino dos livros

Se ganhar os R$ 100 milhões 
do prêmio acumulado, 

Marly promete abrir um 
restaurante. págiNa 16

a escritora iris Borges (foto) e 
o Duo Flor de Cacau contam 

histórias no Jardim de infância 
603 do recanto. págiNa 18

série sobre os brazucas na 
final da Champions fala 
do duelo entre Fabinho e 

Casemiro. págiNa 19

moradores da torre D do Condomínio DF Century plaza, em águas Claras, 
foram aconselhados a deixar os apartamentos até que os reparos em um 
dos pilares do prédio sejam concluídos. a Defesa Civil identificou problemas 
na estrutura, mas diz que não há risco de desabamento. págiNa 17

Abuso foi constatado por operação 
conjunta da Polícia Civil do DF e 
do Procon em duas unidades da 

Grid Pneus, na Asa Sul e na Norte, 
que foram interditadas por tempo 

indeterminado. Vítima relata que, ao 
procurar o estabelecimento, saiu com 
as rodas do carro empenadas. págiNa 15

Filhos de mulheres sem covid-19, mas 
com estresse e depressão durante a 

crise sanitária, têm o volume de áreas 
cerebrais reduzido, mostra estudo 

americano. págiNa 12 

Mais de 1 milhão de brasileiros têm 
a doença e não sabem, alerta, ao 
CB.Saúde, a oftalmologista Núbia 

Vanessa. Complicação é a principal 
causa de cegueira irreversível. págiNa 16 
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PODER

Bolsonaro: Moraes 
“ataca a democracia”

Presidente diz que ministro do STF é “totalmente parcial” e afirma estar “esgotando” todas as peças jurídicas possíveis 
contra ele por abuso de autoridade. PGR arquiva ação apresentada pelo chefe do Executivo para investigar o magistrado 

O 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) acusou o ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), de ser “totalmente par-
cial” na condução de processos 
e disse que está “esgotando” to-
das as formas judiciais possíveis 
contra o magistrado, pois “não há 
dúvidas” de que ele comete abu-
so de autoridade.

“Nós estamos esgotando tu-
do dentro das quatro linhas da 
Constituição Federal. Você tem 
alguma dúvida de que há um 
abuso de autoridade para co-
migo?(...) Quando a gente pensa 
que vai resolver, complica a si-
tuação”, criticou. “O que o senhor 
Alexandre de Moraes quer? Um 
confronto, uma ruptura? Por que 
ele ataca tanto a democracia?” O 
magistrado é relator de processos 
que envolvem o Planalto, como 
os inquéritos das fake news e das 
milícias digitais.

Na semana passada, Bolso-
naro apresentou, no STF, no-
tícia-crime contra Moraes por 
suposto abuso de autoridade. A 
ação foi rejeitada pelo relator, 
ministro Dias Toffoli, mas o che-
fe do Executivo recorreu da de-
cisão. Antes de ter uma respos-
ta final da Corte, porém, o pre-
sidente apresentou representa-
ção semelhante na Procurado-
ria-Geral da República (PGR). 
Ontem, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras,  arqui-
vou o pedido. “Tendo em vista 
o aspecto formal descrito e pa-
ra evitar duplicidade de proce-
dimentos, determino o arqui-
vamento desta notícia-crime”, 
determinou o PGR.

Direito

Bolsonaro também afirmou, 
ontem, que não desfere ata-
ques e, sim, é alvo deles por 
parte do Judiciário, em espe-
cial por causa dos questiona-
mentos em relação às urnas 

 » CRISTIANE NOBERTO

Bolsonaro desconversou sobre se aceitará o resultado do pleito: “Democraticamente, espero eleições limpas”

Evaristo Sa / AFP 

Quando a fortuna 
governa a política,  
e a virtude, não

Por Luiz Carlos Azedo

luizazedo.df@dabr.com.br

O Príncipe, de Nicolau Maquia-
vel, discorre longamente sobre a 
sorte na política. “De quanto po-
de a fortuna nas coisas humanas 
e de que modo se lhe deva servir” 
(Quantum fortuna in rebus hu-
manis possit, et quomodo illis it 
occurrem dum), o 15º capítulo de 
seu livro, foi escrito com a inten-
ção subjacente de separar o Esta-
do da Igreja, que exercia enorme 
influência sobre os principados 
italianos. À época, dizia-se que as 
coisas eram governadas pela for-
tuna e por Deus e que os homens 
não poderiam modificar o seu des-
tino, que já estava predetermina-
do.  Muitos deixavam-se governar 
pela sorte e perdiam o poder.

Com a cautela que seu pes-
coço exigia, Maquiavel resolveu 

dividir as responsabilidades: 
“Pensando nisso algumas vezes, 
em parte inclinei-me em favor 
dessa opinião. Contudo, para que 
o nosso livre arbítrio não seja ex-
tinto, julgo poder ser verdade que 
a sorte seja o árbitro da metade 
das nossas ações, mas que ainda 
nos deixe governar a outra meta-
de, ou quase”. 

Para explicar sua tese, compa-
rou a fortuna aos rios torrenciais: 
“Quando se encolerizam, alagam 
as planícies, destroem as árvores 
e os edifícios, carregam terra de 
um lugar para outro; todos fogem 
diante dele, tudo cede ao seu 
ímpeto, sem poder opor-se em 
qualquer parte. E, se bem assim 
ocorra, isso não impedia que os 
homens, quando a época era de 

NAS ENTRELINHAS

calma, tomassem providências 
com anteparos e diques, de mo-
do que, crescendo depois, ou as 
águas corressem por um canal, 
ou o seu ímpeto não fosse tão de-
senfreado nem tão danoso”.

As conclusões de Maquiavel 
são atualíssimas, já escrevi sobre 
isso. Dizia que o príncipe que se 
apoia totalmente na sorte arruí-
na-se segundo as mudanças de 
conjuntura. Seria feliz aquele que 
acomodasse o modo de proceder 
à natureza dos tempos, da mesma 
forma que infeliz aquele que, com 
o seu proceder, entrasse em cho-
que com o momento. É o que está 
acontecendo com o presidente Jair 
Bolsonaro, que chegou ao poder 
muito mais pela sorte do que pelas 
virtudes, mas não se deu conta de 
que o ambiente político e econô-
mico mudou profundamente des-
de que assumiu o governo.

Agora, Bolsonaro corre o risco 
de perder a eleição no primeiro 
turno, para o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o que con-
traria a lógica do instituto da ree-
leição, que favorece quem está 

poder com propósito de dar con-
tinuidade aos seus bons projetos. 
É preciso um desgoverno, e errar 
muito na política, para não se 
reeleger. É exatamente isso que 
vem fazendo.

Pesquisa

A pesquisa DataFolha, divul-
gada ontem, mostra isso clara-
mente. Jogando quase parado, 
o ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva (PT) está com 48% de 
intenções de votos, contra 27% 
de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) 
tem 7%; André Janones (Avante), 
2%; Simone Tebet (MDB), 2%; 
Pablo Marçal (Pros), 1%; e Vera 
Lúcia (PSTU), 1%. Branco/nulo/
nenhum somam 7%; não sabe, 
4%. Felipe d’Avila (Novo), Sofia 
Manzano (PCB), Leonardo Péri-
cles (UP), Eymael (DC), Luciano 
Bivar (UB) e General Santos Cruz 
(Podemos) não pontuaram.

Na simulação de segundo tur-
no, Lula tem 54%, e Bolsonaro, 
30%. O DataFolha ouviu 2.556 
pessoas entre 25 e 26 de maio, em 

181 cidades brasileiras. A mar-
gem de erro é de dois pontos pa-
ra mais ou para menos. 

A pesquisa está sendo espi-
nafrada nas redes sociais pelos 
bolsonaristas, embora seja uma 
fotografia do atual momento. A 
campanha eleitoral somente co-
meça para valer em 15 de agosto. 
É tempo suficiente para que Bol-
sonaro e os demais candidatos se 
reposicionem.

A pesquisa estimulada não 
pode ser comparada com o le-
vantamento anterior, de 22 e 23 
de março, porque o ex-governa-
dor de São Paulo João Doria es-
tá fora da disputa. Naquele le-
vantamento, Lula registrou 43% 
das intenções de voto, enquanto 
Bolsonaro tinha 26%, mas o pe-
tista já batia na trave de uma vi-
tória no primeiro turno. O Data-
Folha pegou de surpresa os estra-
tegistas de Bolsonaro e atordoou 
os políticos do Centrão, porque a 
vantagem de Lula no Nordeste é 
avassaladora: 62% a 17%.

Enquanto Lula jogou pratica-
mente parado, depois de algumas 

declarações infelizes, Bolsonaro 
se deslocou pelo país, lançou no-
vos programas, baixou medidas 
provisórias, demitiu dois presi-
dentes da Petrobras, partiu no-
vamente para cima dos minis-
tros do Supremo Tribunal Fede-
ral e voltou a levantar suspeitas 
infundadas sobre as urnas ele-
trônicas. Retomou sua agenda 
conservadora nos costumes e ili-
beral na política. Foi um desas-
tre, que reverteu a aproximação 
junto aos eleitores moderados 
e jogou no colo de Lula setores 
de centro-esquerda preocupados 
com seus arroubos autoritários.

Depois da pandemia de co-
vid-19, que foi controlada, a 
Guerra da Ucrânia agravou a si-
tuação econômica do país. As 
medidas erráticas que vem ado-
tando para conter a inflação e 
mitigar seus efeitos junto às ca-
madas mais pobres da popula-
ção também não estão surtin-
do o efeito desejado. Na prática, 
a desorientação política reduziu 
as expectativas de reeleição que 
Bolsonaro havia projetado.  

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz Fux, 
cancelou uma palestra em Ben-
to Gonçalves (RS), após protestos 
de empresários que participariam 
do evento. Os envolvidos são as-
sociados ao Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços (CIC) do mu-
nicípio e reiteraram o discurso 
do presidente Jair Bolsonaro (PL) 
contra o Judiciário.

Fux falaria sobre “Risco Bra-
sil e Segurança Jurídica”, em 3 de 
junho. Conforme a entidade, a 
palestra estava em “pré-agenda” 
quando associados receberam o 
material de divulgação. Nas redes 
sociais, empresários se manifes-
taram contra a ida do ministro e 
ameaçaram boicotar o evento.

Ante a situação, o CIC passou 
a temer pela segurança dos par-
ticipantes e do próprio ministro. 
Por meio de nota, argumentou 
que sua sede fica no Parque de 
Exposições da Fenavinho, que 
começa em 9 de junho e já está 
em fase de montagem. Em caso 
de protestos no local, não have-
ria como garantir a segurança do 
convidado. A solução encontrada 
foi passar a organização do even-
to para a subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

Mesmo assim, Fux desistiu da 
palestra. Em nota, o STF disse 
que o cancelamento se deu por 
recomendação da equipe de se-
gurança, mas não citou as mani-
festações dos empresários sim-
patizantes de Bolsonaro. “A pa-
lestra coincidiria com a mon-
tagem de um grande evento no 
município. Considerando que a 
segurança não teria como con-
trolar o acesso e o trânsito dos 
convidados, a Secretaria de Se-
gurança do STF contraindicou a 
ida do ministro Fux”, diz a nota. 

Fux é alvo  
de protesto

 » LUANA PATRIOLINO 

eletrônicas. Moraes é vice-pre-
sidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) — hoje coman-
dado pelo ministro Edson Fa-
chin — e assumirá a presidên-
cia da Corte durante as eleições.   

“Em outro momento, ele (Mo-
raes) também diz que defende a 
democracia, e eu, não. Da minha 
parte, você não vê ataques. Ago-
ra, desconfiar é um direito meu. 
Estou num país democrático. Por 
que o senhor Alexandre de Mo-
raes diz que um candidato que, 
porventura, duvidar da urna ele-
trônica terá o registro cassado e 
será preso? Quem ele pensa que 
é?”, questionou.

O presidente voltou a recla-
mar que a Corte eleitoral não 
aceitou as sugestões das Forças 
Armadas para, supostamente, 
aumentar a segurança das ur-
nas. “Está difícil conversar com o 
TSE. Estou pronto para o diálogo, 
mas eles não aceitam”, reclamou.

Questionado se aceitará o 

Em outro momento, 
ele (Moraes) 
também diz 
que defende a 
democracia, e eu, 
não. Da minha 
parte, você não vê 
ataques. Agora, 
desconfiar é 
um direito meu. 
Estou num país 
democrático” 

Jair Bolsonaro, 

presidente da República

resultado do pleito, o presiden-
te desconversou. Disse apenas 
que “democraticamente” espera 
“eleições limpas”. 

Joe Biden

O chefe do Executivo foi per-
guntado sobre a ida à Cúpula das 
Américas, em Los Angeles, de 6 a 
10 de junho. O Itamaraty confir-
mou, ontem, a presença de Bol-
sonaro. Na conversa com a im-
prensa, ele afirmou que estava 
“propenso a não comparecer”, 
porque não queria ser apenas 
“moldura para foto”.

“Ele (presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden) enviou uma 
pessoa especialmente para con-
versar comigo (Christopher Do-
dd), e, ali, pus as cartas na mesa. 
Falei da mudança de comporta-
mento dos EUA para com o Brasil 
quando o Biden assumiu”, rela-
tou. O chefe de Estado brasileiro 
apoiou o ex-presidente Donald 

Trump, derrotado no pleito nor-
te-americano. 

Segundo ele, as conversas 
com o republicano iam “mui-
to bem”, com a possibilidade, 
inclusive, de explorar o nióbio 
no país, o que, na avaliação 
de Bolsonaro, agregaria “va-
lor para o Brasil”. “Com Biden, 
simplesmente houve congela-
mento (das negociações). Da 
minha parte, não mudei a mi-
nha política com ele. Encon-
trei com ele no G20, passou, e 
(foi) como se eu não existis-
se, mas isso foi um tratamen-
to com todo mundo. Não sei 
se é idade”, alfinetou ele, que 
tem 67 anos, e o norte-ameri-
cano, 79. “Pelo que eu vi, foi 
acertado que terei uma (reu-
nião) bilateral com ele. Irei lá 
para fazer valer o que o Brasil 
representa para o mundo. Não 
vou lá para sorrir e apertar a 
mão. Eu sou o presidente do 
Brasil”, disse.

Saiba mais

A Cúpula das Américas, a 
primeira sediada nos EUA des-
de o encontro inaugural, em 
1994, será o maior evento de 
política externa do presiden-
te americano, Joe Biden, pa-
ra a região. Tratará de amea-
ças à democracia, direitos 
humanos e preservação do 
meio ambiente, temas sen-
síveis para o presidente Jair 
Bolsonaro, criticado interna-
cionalmente pela devastação 
da Floresta Amazônica e pela 
ameaça às comunidades indí-
genas. Até hoje, os dois presi-
dentes só trocaram cartas em 
tom protocolar, e o Itamaraty 
acredita que o diálogo presen-
cial entre eles seria proveitoso 
para quebrar o gelo.

Temas sensíveis
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Brasília-DF               DENISE ROTHENBURG
deniserothenburg.df@dabr.com.br

O aviso dos caminhoneiros 
aos congressistas

Enquanto a Câmara debatia o projeto 
de ICMS dos combustíveis, o líder dos 
caminhoneiros, Wallace Landim, o Chorão, 
foi até o Parlamento e deu o seguinte aviso: 
“Essa questão do ICMS é um paliativo, 
ajuda, mas não resolve o problema, 
porque, mesmo baixando o valor do 
imposto, vem o aumento e acaba ficando 
o mesmo preço na bomba. Isso afeta a 
categoria e a gôndola do mercado. Não 
estamos aguentando mais. Vamos parar”, 
disse à coluna, depois de um périplo junto 
aos principais líderes partidários, aos quais 
esse recado foi dado com todas as letras.

O aviso ajudou na mobilização para 
aprovar o texto do limite de 17% ao ICMS, 
que é considerado “melhor do que nada”, 
mas não foi suficiente para convencer 
todos os atores. O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, vai conversar, primeiro, 
com governadores e secretários de 
Fazenda, antes de colocar a matéria em 
votação; e o presidente Jair Bolsonaro 
disse que “não tem cabimento” dar 
compensação aos estados para eventuais 
quedas de arrecadação. Se nada for feito 
para reduzir o preço, os caminhoneiros vão 
apimentar a largada da campanha eleitoral.

CURTIDAS

ELEIÇÕES

Lula confirma aliança em Minas
Petista apoiará a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil ao governo do estado, segundo maior colégio eleitoral do país  

O 
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) 
selou, ontem, a aliança 
com o PSD mineiro, li-

derado pelo ex-prefeito de Belo 
Horizonte Alexandre Kalil, que 
concorre ao governo do estado. 
O acordo havia sido divulgado 
na quinta-feira da semana pas-
sada, mas os dois partidos ain-
da estavam acertando os deta-
lhes da parceria.

“Juntos, vamos trabalhar pe-
la vitória em Minas e no Bra-
sil para que nosso povo volte a 
ter esperança numa vida com 
dignidade e direitos, com em-
prego e renda, com desenvol-
vimento e justiça social, num 
país soberano e democrático”, 
afirmou Lula, em nota divul-
gada ontem. Kalil, por sua vez, 
afirmou, nas redes sociais, que 
“com o presidente Lula, vamos 
tirar Minas do buraco”.

A reunião ocorreu em São 

Paulo. Estavam presentes, ain-
da, o presidente do PT em Mi-
nas Gerais, Cristiano Silveira; 
e o líder do PT na Câmara, o 
deputado Reginaldo Lopes. A 
partir de agora, a campanha 
mineira será coordenada pe-
lo parlamentar e pelo deputa-
do estadual Agostinho Patrus 
(PSD), presidente da Assem-
bleia Legislativa. 

Para selar o acordo, o PT te-
ve de desistir da candidatura de 
Reginaldo Lopes ao Senado para 
apoiar o pré-candidato do PSD, o 
senador Alexandre Silveira. Em 
contrapartida, a vaga a vice-go-
vernador foi cedida de Patrus 
para o deputado estadual André 
Quintão (PT).

Nas redes, Lopes comemo-
rou o acerto. “A aliança entre 
Lula e Kalil representa um mo-
mento político de união. O po-
vo mineiro e brasileiro precisa 
voltar a ser respeitado e mere-
ce uma vida digna, com direi-
tos, emprego, renda e justiça 

social”, ressaltou o deputado. 
Para Kalil, o acordo pode ala-

vancar a pré-candidatura a ges-
tor de Minas. Pesquisa Genial/
Quaest, divulgada em 13 de 
maio, mostra o atual governa-
dor Romeu Zema (Novo) na li-
derança, com 41% das intenções 
de voto, seguido do ex-prefeito, 
com 30%. Porém, com o nome 
associado a Lula, o mesmo levan-
tamento aponta que Kalil pode 
atingir até 42%.

Também de olho em Mi-
nas Gerais — o segundo maior 
colégio eleitoral do país —, o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
busca o apoio de Zema. On-
tem à noite, ele esteve em Be-
lo Horizonte e participou, ao 
lado do governador, da pos-
se do presidente da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg), Flávio Roscoe. Zema é 
um importante aliado do che-
fe do Executivo, mas, até o mo-
mento, apoia o pré-candidato 
de seu partido, Felipe d’Ávila. Lula com Kalil: “Vamos trabalhar pela vitória em Minas e no Brasil para que nosso povo volte a ter esperança”

Ricardo Stuckert

 » VICTOR CORREIA

Preocupado com as eleições 
de outubro, o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
Edson Fachin, encaminhou  um 
ofício ao presidente do Congres-
so, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
no qual aponta que as mudan-
ças no Projeto do Código Elei-
toral, em tramitação no Senado, 
podem levar ao “esvaziamento” 
da Justiça Eleitoral.

A proposta, aprovada pela Câ-
mara no ano passado, prevê a 
reformulação de toda a legisla-
ção partidária e eleitoral, além de 
revogar leis vigentes — entre as 
quais o Código Eleitoral e a Lei 

da Inelegibilidade — e unificação 
das regras. Ao todo, são  898 arti-
gos que dispõem, também, sobre 
pesquisas eleitorais, divulgação de 
fake news com o objetivo de afe-
tar o pleito e outras atribuições. 

O que tem causado preocu-
pação em Fachin são os trechos 
que impõem limitações ao TSE. 
No documento entregue ao Se-
nado, o ministro indica quatro 
pontos que considera mais pro-
blemáticos: a possibilidade de 
revogação de resoluções do TSE 
pelo Congresso; o dispositivo que 
altera os processos de prestação 
de contas, retirando da Corte a 
análise de documentos e trans-
ferindo para empresas privadas 

de consultoria; a não previsão 
de um intervalo entre a publica-
ção no Diário Oficial da União e a 
entrada em vigor do novo Código 
Eleitoral; e o fato de o calendário 
eleitoral estar em curso.

“Sustenta-se, com o devido res-
peito, que a redação atual da pro-
posta legislativa encerra compro-
metimento insofismável das com-
petências da Justiça Eleitoral, que 
desafiam exame verticalizado so-
bre a possibilidade de fragilização 
da segurança jurídica e de even-
tual esvaziamento material das 
atribuições dessa Justiça Especia-
lizada”, diz Fachin no documento.

O magistrado ainda recomen-
da que a lei não passe a valer 

imediatamente, mas, sim, a par-
tir de 2023, para “prevenir a in-
certeza jurídica quanto à exten-
são de sua imediata eficácia”.

“A Justiça Eleitoral afirma, in-
cansavelmente, que o conheci-
mento prévio das regras do jogo 
eleitoral — e a manutenção desse 
regramento durante todo o pro-
cesso eleitoral — é uma garantia 
a todos os atores políticos e a toda 
a sociedade brasileira”, destacou.

Rodrigo Pacheco, por sua vez, 
disse que o Senado está aberto às 
sugestões do TSE, das institui-
ções e da sociedade civil a res-
peito do projeto. “Por certo, elas 
enriquecerão o debate do tema, 
que será decidido de forma livre 

e autônoma pela consciência e 
vontade dos senadores e senado-
ras”, escreveu no Twitter.

A proposta está sob relato-
ria do senador Alexandre Silveira 
(PSD-MG), que participou, nes-
ta semana, de uma reunião com 
representantes dos institutos de 
pesquisa do Brasil e de principais 
especialistas da área.

O parlamentar pode modifi-
car um ponto do texto que dis-
põe sobre pesquisas eleitorais. 
Um dos artigos determina que 
a divulgação de intenção de vo-
to pode ocorrer apenas até a an-
tevéspera do pleito. Pelas regras 
vigentes, elas podem ser publica-
das até mesmo no dia da votação.

Projeto no Congresso pode esvaziar Justiça Eleitoral, diz Fachin
 » LUANA PATRIOLINO 

Um embalo para acordos

A pesquisa Datafolha que aponta 
uma vantagem de 21 pontos para 
Lula e o desenho de um cenário em 
que, pela primeira vez, o PT pode 
vencer uma eleição no primeiro 
turno, servirá de ferramenta para 
a busca de acordos nos estados. 
Inclusive em São Paulo.

Nem tanto

O pré-candidato do PSB a 
governador Márcio França, 
um exímio leitor de pesquisas, 
considera que pode ajudar a 
consolidar um quadro de primeiro 
turno, caso seja o candidato.  

Lula interfere  

na bancada

Interessado em tirar do governo o 
protagonismo de qualquer iniciativa 
que ajude a baixar os preços dos 
combustíveis, o ex-presidente Lula 
entrou em campo para levar a bancada 
petista a votar favoravelmente à 
proposta de limitação do ICMS para 
o setor. “Não dá para votar contra um 
projeto desses”, disse Lula.

PT quer surfar

O PT vai explorar a declaração do 
presidente Jair Bolsonaro, contrária 
à compensação aos estados que 
perderem arrecadação, como 
um freio do próprio governo em 
iniciativas para tentar baixar o 
preço dos combustíveis. O chefe 
do Executivo não disse, porém, que 
vetará, apenas comentou e afirmou 
que ouvirá a equipe econômica antes 
de tomar qualquer decisão. Daqui 
para a frente, tudo terá um viés 
eleitoral, seja para o bem, seja para o 
mal. E cada um terá a sua versão das 
declarações dos pré-candidatos.

Arruda, a volta/ A decisão do ministro André 
Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, 
de reconhecer a competência da Justiça 
Eleitoral para julgar os processos contra o 
ex-governador José Roberto Arruda balança 
os acordos políticos no DF. Até o fim de julho, 
quando começam as convenções para a 
escolha de candidatos, todos vão trabalhar 
com um olho na pré-campanha e outro na 
Justiça Eleitoral. Os aliados do ex-governador 
têm esperanças de que ele possa concorrer às 
eleições deste ano.

Usa aí, vai/ O 
deputado Daniel 
Silveira (foto), 
do PTB-RJ, foi 
aconselhado por 
advogados amigos a 
usar a tornozeleira 
eletrônica, a fim de 
evitar novas multas. 
Até aqui, já são mais 
de R$ 600 mil, e ele 
não tem recursos 
para pagar. Nesse 
ritmo, em vez de vaquinha para financiar a 
campanha, terá de buscar recursos entre os 
apoiadores para pagar as dívidas com a Justiça.

O perigo para ACM Neto/ O ex-prefeito de 
Salvador ACM Neto fará tudo o que estiver ao 
seu alcance para deixar a sucessão presidencial 
fora da Bahia. Só tem um probleminha: os 
petistas contam com Lula para alavancar o 
candidato do partido, Jerônimo Rodrigues. 
E Jair Bolsonaro, hoje, tem o deputado João 
Roma (PL), seu ex-ministro da Cidadania, 
como candidato a governador.

 Assim, vai ficar aqui/ Conhecido, também, 
pelos quitutes mineiros que sempre leva 
para a Câmara às quartas-feiras, o deputado 
Fábio Ramalho (MDB-MG) animou a tarde 
de votações, esta semana, ao levar quibes 
e linguiça para o cafezinho do plenário. À 
mesa, um deputado comentou baixinho: “Os 
lanches do Fabinho vão fazer com que ele não 
ganhe a disputa para ministro do Tribunal de 
Contas da União. A turma não vai querer que 
ele saia da Câmara”.

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Sustenta-se, com 
o devido respeito, 
que a redação 
atual da proposta 
legislativa encerra 
comprometimento 
insofismável das 
competências da 
Justiça Eleitoral”

Trecho do ofício de 
Fachin a Pacheco
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VIOLÊNCIA

Piada enquanto homem 
morria na câmara de gás
Sobrinho de Genivaldo Santos denuncia que agentes ironizaram pedido para que o tio não sufocasse dentro do carro da PRF 

O 
sobrinho de Genivaldo 
de Jesus Santos, de 38 
anos — que morreu asfi-
xiado dentro de um car-

ro da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), na última quarta-feira, em 
Umbaúba (SE) —, disse, ontem, 
ter ouvido uma ironia de um dos 
agentes envolvidos no episódio. 
Segundo o relato de Walison, de 
28, o comentário jocoso foi feito 
quando uma parente pediu para 
que não machucassem seu tio.

“Ele está melhor do que a gen-
te aí dentro”, respondeu um dos 
policiais, enquanto Genivaldo 
sufocava ao inalar o gás lacrimo-
gêneo jogado dentro do veículo.

Segundo Walison, Genivaldo 
tinha problemas psiquiátricos e 
era inofensivo — em nota, a PRF 
afirmou que a vítima resistiu à 
abordagem dos agentes e preci-
sou ser contida. Ele foi abordado 
na Rodovia BR-101 ao dirigir uma 
motocicleta. Os policiais pediram 
que erguesse os braços e, ao re-
vistá-lo, encontraram no bolso de 
Genivaldo cartelas de comprimi-
dos — que, conforme Walison, fa-
ziam parte do tratamento do tio.

Genivaldo reagiu à truculên-
cia da abordagem. Mas foi derru-
bado e, no chão, imobilizado. O 
sobrinho tentou avisar que o tio 
era esquizofrênico. “Assim que 
falei com o policial, ele pediu re-
forço com o microfonezinho pre-
so no colete. Chegou uma moto 
e mais uma viatura. Foi na hora 

 » FABIO GRECCHI

Genivaldo é derrubado, pois, segundo a PRF, reagiu à abordagem com “agressividade”. Já imobilizado, foi levado para o carro, onde respirou a fumaça do gás jogado lá dentro

Reprodução/Vídeo/Rede Sociais

que começou a tortura”, relatou.
Walison afirmou que Genivaldo 

recebeu uma rajada de spray de pi-
menta, além de chutes nas pernas 
e pisões na cabeça. “Colocaram ele 
na viatura com a mão para trás. Ele 
mede mais ou menos dois metros 
e as pernas ficaram de fora. O po-
licial pegou a tampa da mala e ba-
teu nele”, contou.

Ainda de acordo com Walison, 
enquanto os agentes pressiona-
vam a tampa da mala contra Ge-
nivaldo, um deles jogou a bomba 
de gás dentro do veículo. Em se-
guida, o sobrinho escutou a iro-
nia do agente.

“Assim que empurrou a minha 
mãe, minha cunhada falou: ‘Ra-
paz, não faça isso não’. Disseram: 
‘Ele está melhor do que a gente aí 

dentro’”. Os policiais responde-
ram, ainda, que tinham perdido 
dois colegas em abordagens.

“A gente já perdeu dois irmãos 
de farda. E vamos perder mais 
um?”, disseram, segundo Walison.

Genivaldo foi levado para a 
delegacia da Polícia Civil, onde se 
constatou que estava desacorda-
do, e em seguida ao  hospital Jo-
sé Nailson Moura — mas não re-
sistiu. O caso, por envolver agen-
tes federais, deve ser repassado à 
Polícia Federal.

Em nota, a PRF de Sergipe in-
formou que, durante a aborda-
gem da equipe, Genivaldo “resis-
tiu ativamente a uma abordagem 
de uma equipe PRF. Em razão da 
sua agressividade, foram empre-
gados técnicas de imobilização e 

instrumentos de menor poten-
cial ofensivo para sua conten-
ção”. Ainda no documento, “du-
rante o deslocamento, o aborda-
do veio a passar mal e socorri-
do de imediato ao Hospital José 
Nailson Moura, onde posterior-
mente foi atendido e constata-
do o óbito”. E acrescenta que “foi 
aberto procedimento disciplinar 
para averiguar a conduta dos po-
liciais”.

O velório de Genivaldo foi on-
tem de manhã, na casa da mãe, 
no povoado Mangabeira, em 
Santa Luzia do Itanhy. Ele era 
casado e deixou um filho de sete 
anos. (Com Agência Estado. Co-
laboraram Raphael Pati e Isabel 
Dourado, estagiários sob a su-
pervisão de Fabio Grecchi)
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Ele está melhor 
do que a gente aí 
dentro”

Resposta de um dos 
agentes da PRF ao pedido 
para que abrissem 
a tampa do porta-
malas. Genivaldo foi 
levado desacordado 
a um hospital, mas 
não resistiu

O ministro Gilmar Mendes 
condenou, ontem, as tentativas 
de autoridades de segurança do 
Rio de Janeiro de atribuir à Cor-
te a responsabilidade pela cha-
cina que resultou em 25 mortes 
na comunidade da Vila Cruzeiro, 
no Rio de Janeiro, na última ter-
ça-feira. Para ele, a operação con-
junta das polícias Militar, Federal 
e Rodoviária Federal foi “violên-
cia lamentável”.

“Essa violência policial é la-
mentável, com um quadro 

extremamente preocupante. Há 
palavras de autoridades locais 
atribuindo ao Supremo Tribunal 
Federal a responsabilidade por 
essa tragédia, que nós sabemos 
que é um problema estrutural. 
Todos nós fazemos votos de que 
esse quadro seja superado. Deve-
mos contribuir para a superação 
das crises, não para ficar a apon-
tar culpados ou bodes expiató-
rios”, criticou.

Segundo Gilmar, a estabilida-
de do Rio de Janeiro em algu-
mas áreas foi possível graças a 
decisões dos ministros do STF. 

“Se o Estado do Rio de Janeiro 
hoje goza de alguma saúde fi-
nanceira, isso se deveu à parce-
ria que se desenvolveu com esse 
tribunal. Senão teria colapsado 
financeiramente. É preciso que 
as coisas sejam ditas com clare-
za”, afirmou.

O presidente do STF, ministro 
Luiz Fux, ressaltou que a Cor-
te aguarda respostas. “A Polícia 
Militar deve satisfações, e estou 
aguardando essas satisfações”, 
disse. Já o ministro Edson Fa-
chin acrescentou que “este Tribu-
nal está entre as instituições que 

procuram soluções, e não ape-
nas imputar responsabilidades”. 
O magistrado é relator da Argui-
ção de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) 635, a 
ADPF das Favelas, que prevê que 
as polícias justifiquem a “excep-
cionalidade” para a realização de 
uma operação policial numa co-
munidade durante a epidemia 
da covid-19.

A reação dos ministros se deve 
à acusação feita ao STF pelo se-
cretário da Polícia Militar do Rio, 
coronel Luiz Henrique Marinho 
Pires, depois da operação que se 

tornou chacina. Para ele, a ADPF 
das Favelas estimulou a migração 
de criminosos para o Rio.

“Esse esconderijo deles nas 
nossas comunidades é fruto ba-
sicamente dessa decisão do STF. É 
o que a gente entende, a gente es-
tá estudando isso”, disse o coronel.

Especialistas em segurança 
pública rechaçaram a explica-
ção dada por Marinho Pires. Re-
latórios produzidos pelo Insti-
tuto Fogo Cruzado indicam re-
dução da violência nas comuni-
dades cariocas com a decisão do 
STF. (Com Agência Estado)

STF rebate coronel por chacina na Vila Cruzeiro
 » LUANA PATRIOLINO

Questionado sobre a tortu-
ra que matou, por sufocamento, 
Genivaldo de Jesus Santos, o pre-
sidente Jair Bolsonaro disse, em 
Minas Gerais, onde esteve para 
evento na Federação das Indús-
trias do estado (FIEMG), que “vai 
se inteirar com a PRF (Polícia Ro-
doviária Federal)”.

“Uma coisa é execução. A ou-
tra, eu não sei o que aconteceu 
para te dar uma resposta ade-
quada”, respondeu. Em segui-
da, Bolsonaro lembrou do epi-
sódio no Ceará no qual dois 
agentes da corporação foram 
mortos por um homem em si-
tuação de rua.

“Há duas semanas, aqueles 
dois policiais executados por um 
marginal que estava andando lá 
no Ceará. Foram negociar com 
ele, o cara tomou a arma dele e 
matou os dois. Talvez isso, nesse 
caso, não tomei conhecimento, o 
que tinha na cabeça dele”, disse.

O Ministério Público Fede-
ral abriu um procedimento para 
acompanhar as investigações da 
morte. A Procuradoria também 
requisitou informações à Delega-
cia de Polícia Civil de Umbaúba e 
oficiou a PRF, em busca de infor-
mações sobre processo adminis-
trativo que vai apurar a aborda-
gem policial. Foi dado prazo de 
48 horas para que os órgãos en-
treguem os dados.

Bolsonaro vai 
“se inteirar”

Por causa das baixas tempera-
turas em várias regiões do país, a 
proximidade do inverno — que 
começa em 21 de junho — e o re-
laxamento das medidas de pro-
teção contra a covid-19, o siste-
ma de saúde detectou um avan-
ço nas doenças respiratórias. O 
alerta é do mais recente boletim 
InfoGripe, elaborado pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com o relatório, o 
novo coronavírus tem facilita-
do os casos de infecção nas vias 
aéreas — 48% dos casos de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave 
registrados entre 15 e 21 de maio 
foram atribuídos ao novo coro-
navírus, percentual que chegou 
a 35% em meses anteriores, bem 
como 84% das mortes por SRAG.

“Enquanto fevereiro e março 

foi o momento de outros vírus 
aproveitarem a nossa baixada de 
guarda — e aí tiveram um impac-
to muito grande no público in-
fantil —, agora a gente vê a co-
vid também aproveitando esse 
momento de maior exposição, 
porque a gente deixou de usar a 
máscara em praticamente todos 
os ambientes. Isso tem um cus-
to”, avaliou o pesquisador em 
saúde pública e coordenador do 
InfoGripe, Marcelo Gomes.

Dezessete estados, além do 
Distrito Federal, apresentam 
crescimento na tendência de ca-
sos de SRAG nas últimas seis se-
manas: Acre, Alagoas, Amazonas, 
Amapá, Bahia, Goiás, Minas Ge-
rais, Mato Grosso, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Ro-
raima, Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, São Paulo, Sergipe 
e Tocantins. Além disso, as taxas 
de ocupação em leitos infantis 

nas unidades de terapia intensi-
va (UTI) tem se aproximado da 
totalidade. O DF registrou a por-
centagem mais alta (97,3%), se-
guido por Santa Catarina (63%) e 
São Paulo (44%). 

“Voltou a crescer os casos de 
covid em praticamente todas as 
faixas etárias, em diversos estados. 
E, no público infantil, aqueles ou-
tros vírus ainda não dão sinal de 
queda significativa. A gente está 
num cenário, fundamentalmente, 
de manutenção de patamar eleva-
do de internação de crianças por 
problemas respiratórios”, acres-
centou Marcelo Gomes.

Para Christovam Barcellos, 
coordenador do Observatório 
Nacional de Clima e Saúde — 
plataforma vinculada à Fiocruz 
—, a imunização contra o coro-
navírus é essencial para frear o 
avanço das SRAGs. “As vacinas se 
concentraram muito em adultos. 

Isso fez liberar as UTIs e, agora, 
as crianças são o foco. O inverno 
é perigoso e é bem possível que, 
com a endemização da covid, o 
pico venha na estação”, adverte.

Renato Kfouri, presidente do 
Departamento de Imunizações da 
Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP), explicou que o aumento ex-
pressivo da incidência de doenças 
respiratórias é comum nesta épo-
ca do ano. Mas o avanço da SRAG 
foi em função da covid-19.

“O coronavírus não deixou 
esses outros vírus circularem. 
Crianças fora da escola, usando 
máscaras, pais em distanciamen-
to, isso tudo criou um cenário de 
silêncio desses outros vírus res-
piratórios nos dois últimos anos. 
O que contribui para a onda des-
ses vírus respiratórios”, explicou.

*Estagiária sob a supervisão de 
Fabio Grecchi

 » TAINÁ ANDRADE
 » MARIA EDUARDA ANGELI*

CORONAVÍRUS

Covid facilita avanço de doença respiratória
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Euro

R$ 5,106

Comercial, venda 
na quinta-feira

CDB

12,86%

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 quinta-feira Últimas cotações (em R$)

R$ 4,761
(-1,23%)

20/maio 4,874

23/maio 4,805

24/maio 4,812

25/maio 4,821

Na quinta-feira

Capital de giro

6,76%
1,61%
Nova York

Bolsas
Na quinta-feira

1,19%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

          23/5           24/5           25/5 26/5

111.894110.346

PLANOS DE SAÚDE

Reajuste de 15,5% afeta 
8 milhões de contratos

Alta nas mensalidades vale para modalidades individuais e familiares e será aplicada na data de aniversário dos convênios 

A 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) 
aprovou reajuste de até 
15,5% nos planos de saú-

de individuais e familiares para o 
período de maio de 2022 até abril 
de 2023. É o maior aumento des-
de 2000.  O percentual é o máxi-
mo que poderá ser aplicado so-
bre as mensalidades, que haviam 
sido reduzidas em 8,19%, no ano 
passado, por conta da pandemia 
— com as restrições à circulação 
de pessoas o número de proce-
dimentos médicos caiu em 17%.

Em março passado, o Cor-

reio antecipou que analistas e o 
mercado esperavam um reajus-
te entre 15% e 18,2%, o que su-
peraria com folga o recorde de 
2016. Segundo a ANS, o reajuste 
vai englobar cerca de 8 milhões 
de contratos, que correspondem 
a 16,3% dos consumidores de 
planos de assistência médica no 
Brasil. A decisão será publicada 
hoje no Diário Oficial da União. 

A decisão da agência não vale 
para os planos coletivos e empre-
sariais, que constituem a maioria 
dos convênios médicos em vigor 
no país. Nesse caso, o valor das 
mensalidades não é controlado 
e deve ser definido por meio de 
negociação entre as operadoras 

 » MICHELLE PORTELA

de planos de saúde e as empre-
sas ou entidades que patrocinam 
os convênios para seus emprega-
dos ou associados.   

De acordo com a ANS, o reajus-
te dos planos individuais poderá 
ser aplicado pela operadora a par-
tir da data de aniversário do con-
trato, ou seja, no mês da contra-
tação do plano. De acordo com a 

agência, o percentual de aumento 
reflete o crescimento do número 
de atendimentos e procedimentos 
médicos depois do relaxamento 
das restrições à circulação de pes-
soas.  “O índice de 2022 resulta da 
variação das despesas assisten-
ciais ocorridas em 2021 em com-
paração com as despesas assis-
tenciais de 2020”, informou a ANS.

A partir do anúncio do teto 
máximo de reajuste, os benefi-
ciários de planos individuais e fa-
miliares devem ficar atentos aos 
boletos de pagamento e observar 
se o percentual aplicado é igual 
ou inferior ao definido pela ANS 
(15,5%), e se a cobrança com o 
índice de reajuste está sendo fei-
ta a partir do mês de aniversário 

do contrato, que é aquele em que 
o contrato foi firmado.

Vida mais difícil

Professor de economia da 
saúde da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (URGS), 
Giácomo Balbinotto explicou 
que o reajuste nessa faixa já era 

esperado por especialistas do se-
tor. O aumento deverá impactar 
uma população de 49,1 milhões 
de pessoas e deverá tornar mais 
difícil a situação de famílias já 
pressionadas pela inflação e pe-
lo achatamento da renda desde 
o início da pandemia. 

“O reajuste se deve à inflação 
alta, com aumento nos custos de 
serviços e equipamentos médi-
cos, que sofrem também pressão 
com o câmbio e a desvalorização 
do real frente ao dólar. No entan-
to, esse reajuste irá pegar traba-
lhadores e famílias ainda em um 
momento de muita fragilidade”, 
explicou Balbinotto. 

O aumento das mensalidades 
pode, ainda, levar muitos usuá-
rios a desistir da permanência no 
plano de saúde. “Isso vai impac-
tar de forma significativa o Sis-
tema Único de Saúde (SUS), que 
terá de arcar com maiores custos 
com exames clínicos e interna-
ções. Então, o efeito desse reajus-
te, embora necessário para man-
ter a sustentabilidade das empre-
sas, vai fragilizar ainda mais es-
sas famílias”, avaliou o professor. 
“Cabe lembrar que há uma po-
pulação relativa mais vulnerável, 
formada por idosos, que já paga 
valor elevado para essas faixas. O 
plano, com certeza, vai ficar mui-
to mais caro”, alertou Balbinotto. 

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) afirmou que pretende ve-
tar a obrigatoriedade de a União 
compensar os estados pela perda 
de arrecadação que teriam com a 
redução do ICMS sobre combus-
tíveis. A compensação está pre-
vista em projeto aprovado pela 
Câmara, na quarta-feira, que ain-
da será examinado pelo Senado.  
“Não tem cabimento. Criaram 
um subsídio federal para o gover-
no pagar em cima dos combustí-
veis”, disse o chefe do Executivo. 

O Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 18/2021prevê um teto 
de 17% para o ICMS cobrado so-
bre combustíveis, energia elétri-
ca, gás natural, comunicações e 
transporte coletivo. O objetivo é 
conter a alta dos preços, que dis-
parou com a elevação do petró-
leo no mercado internacional e 
vem minando a popularidade do 
presidente, que está em campa-
nha para se reeleger em outubro. 

Pata facilitar a aprovação da 
proposta, os deputados incluí-
ram no texto um gatilho para re-
compor as perdas de arrecada-
ção dos governos estaduais a ca-
da vez que elas ultrapassarem 
5%. Os valores seriam recompos-
tos por meio de um fundo banca-
do pela União. Antes de ir à san-
ção presencial, o projeto precisa 
passar pelo Senado.

“Se ( o projeto) for aprovado 
no Senado, vou ver qual a opi-
nião da Economia para sancio-
nar ou vetar. Se bem que eu ve-
tando, não quer dizer que está re-
solvido o assunto. Pode ser der-
rubado o veto”, complementou 

Bolsonaro. Sem o mecanismo 
para recuperar as perdas de ar-
recadação, a tendência é que ele 
perca força dentro do Congresso. 

Ao comentar o assunto, on-
tem, o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG) afir-
mou que vai dar “toda a aten-
ção” ao projeto e dar prioridade 
aos interesses dos consumidores. 
“A intenção do Congresso Nacio-
nal é buscar soluções inteligentes 
e efetivas para a redução do pre-
ço dos combustíveis. Vamos pro-
mover reunião de líderes na pró-
xima semana e definir o trâmite 
desse projeto. Vamos dar a ele a 
importância devida porque pare-
ce ser um instrumento inteligen-
te para a redução dos preços. De 
fato, já passou dos limites o que 
estamos vivendo”, disse. 

Pacheco também admitiu que 
vai ouvir a opinião de governado-
res e que não quer sacrificá-los, 
mas que é necessário trazer algu-
ma solução para o consumidor. 
Os governadores alegam que a 
alteração irá gerar uma perda de 
arrecadação entre R$ 64 bilhões 
e R$ 83 bilhões.

“O Senado é a Casa da Fede-
ração, é a Casa dos estados. Se 
há uma premissa básica é a de 
ouvir os governos por meio de 
seus governadores. Alguns deles 
se mostraram muito interessa-
dos em debater. Vamos ouvi-los. 
Não queremos sacrificar nenhu-
ma das partes disso: nem o go-
verno federal, nem os estados, 
nem a Petrobras. Mas o consu-
midor não pode ser sacrificado. 
Nesse critério de prioridade, te-
mos que dar prioridade aos con-
sumidores”, completou Pacheco.

 » RAPHAEL FELICE

Bolsonaro descarta compensar estados por corte no ICMS

ComBustíVeis

união e estados concordam em conter preço da gasolina, mas divergem na hora de pagar a conta

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

A mudança de comando da 
Petrobras — a terceira, desde o 
início do atual governo — pode 
demorara mais do que deseja o 
governo por causa de um decre-
to do presidente Jair Bolsonaro. 
Editado em abril, o decreto tor-
nou mais rígidas as regras para 
a aprovação de indicados à pre-
sidência da estatal. Com a mu-
dança, os nomes  só podem ser 
enviados para a aprovação da 
assembleia de acionistas depois 
de finalizada a avaliação de um 
comitê interno. Conforme nota 
divulgada na quarta-feira pelo 
Conselho de Administração da 

Petrobras, é necessária a “análise 
dos requisitos legais e de gestão 
e integridade e posterior mani-
festação do Comitê de Pessoas.” 

O decreto foi editado em meio 
à polêmica que envolveu o con-
sultor Adriano Pires, indicado do 
Planalto para assumir o posto na 
época. Pires acabou impedido 
por ter como clientes grandes 
empresas privadas, o que con-
figurava conflito de interesses. 
Com o decreto, a nova troca de 
comando pode levar mais de 45 
dias. Isso significa dizer que só 
seria efetivada no final de julho.

O nome indicado da vez é 
Caio Paes de Andrade, secretário 
Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital do Mi-
nistério da Economia. Segundo 
especialistas ouvidos pelo Cor-

reio, Paes de Andrade não aten-
de a parte dos pré-requisitos. O 
fato de não possuir experiência 
no setor pode gerar questiona-
mentos entre acionistas. 

Paes de Andrade ocupa há 
apenas um ano e cinco meses 
uma cadeira no Conselho de Ad-
ministração da Pré-sal Petró-
leo (PPSA). No entanto, o car-
go de presidente da Petrobras 
exige comprovada experiência 
no setor e pelo menos dez anos 
de trabalho na mesma área de 
atuação da empresa pública, ou 
em área conexa. No caso de não 

cumprir tal requisito, seria pre-
ciso ter vivência de pelo menos 
quatro anos na chefia de em-
presa de porte equivalente, car-
go em comissão ou de confian-
ça no setor público; ou cargo de 
docente ou de pesquisador em 
áreas de atuação da estatal para 
a qual foi nomeado.

Segundo o economista Wil-
liam Baghdassarian, que já com-
pôs o Conselho Fiscal da Petro-
bras, os trâmites costumam le-
var um tempo. “Além de trazer 
incertezas para a empresa, essas 
trocas também geram um custo, 
e isso poucas vezes é avaliado no 
momento de substituir um con-
selheiro”, explicou.

Troca na Petrobras só deve sair em julho
 » TAÍSA MEDEIROS

Não tem cabimento. 
Criaram um subsídio 
federal para o governo 
pagar em cima dos 
combustíveis”

Jair Bolsonaro, presidente 

da República
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FUNCIONALISMO

Bolsonaro promete só 5%
Alegando dificuldades orçamentárias, presidente afirma não ter condições de dar um aumento diferenciado a policiais

O 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) recuou do reajuste di-
ferenciado às categorias de 
segurança pública e afir-

mou que concederá reajuste ge-
ral de 5% a todo o funcionalismo 
público. Ele também apelou para 
que os servidores não façam greves.

A ideia inicial do presidente era 
conceder uma porcentagem maior 
às carreiras da segurança pública. 
Contudo, a maioria do funcionalis-
mo se mobilizou para reivindicar 
sua fatia no Orçamento. Eles pe-
dem aumento acima de 20%, para 
compensar o congelamento dos 
últimos anos durante a pandemia.

“A proposta lá atrás era dar 
um pouco mais para os policiais, 
houve reação dos servidores. Ho-
je em dia o que está na mesa é: 
5% para todo mundo e a PRF te-
ria isonomia no topo junto com 
agentes da PF. O pessoal do De-
pen (Departamento Penitenciá-
rio Nacional) teria um reajuste 
um pouco maior, nada além dis-
so”, disse Bolsonaro a jornalistas 
na saída da capela São Pedro No-
lasco, na Vila Telebrasília, ontem.

O reajuste prometido pelo pre-
sidente é uma tentativa de reto-
mar o diálogo com os servidores 
da segurança pública, que se con-
sideram desprestigiados pelo go-
verno. Mas o movimento provo-
cou a reação de outras categorias, 
que se mobilizaram e ameaçam 
promover greves em massa. “Eu 
apelo aos servidores, reconheço 
o trabalho de vocês, mas a greve 
não vai ser solução, porque não 
tem dinheiro no Orçamento. Eu 
sou o primeiro presidente a ter 
teto no Orçamento. Outros não 
tinham, poderiam reajustar, eu 
não posso”, afirmou o presidente.

 » CRISTIANE NOBERTO
 » FERNANDA STRICKLAND

Entrada da PF no Setor Policial Sul: é o maior chamamento de aprovados realizado pelo governo Bolsonaro

Ed Alves/CB/D.A Press

RAPIDINHAS

Pela primeira vez na história, um 
jato executivo civil ultrapassou a 
velocidade do som usando combustível 
de aviação sustentável (SAF, na sigla 
em inglês). O feito foi realizado pela 
aeronave Global 8000, da canadense 
Bombardier, cujo motor é alimentado 
por óleos residuais de origem biológica.

A Bombardier pretende colocar o 
Global 8000 no mercado em 2025. 
Ele deverá provocar uma revolução 
no setor. O avião civil mais rápido do 
mundo desde o Concorde, aposentando 
em 2003 após um acidente fatal em 
Paris, fará a viagem entre São Paulo 
e Nova York em aproximadamente 
8 horas, ou duas horas a menos do 
que os modelos convencionais.

O São Paulo se tornou o primeiro clube 
brasileiro a aceitar moedas digitais 
para a compra de ingressos para as 
partidas. A iniciativa é fruto de parceria 
com a corretora de criptomoedas 
Bitson, que também é patrocinadora 
do time. Por enquanto, apenas 
sócios-torcedores poderão adquirir 
os bilhetes com bitcoins e afins.

O mundo dos esportes atrai cada vez 
mais investimentos. Dois brasileiros, 
Christian Kittler e Nico Torteli, lançaram 
uma rede social focada no segmento. 
Chamada Sportidia, terá versões 
em português, inglês e espanhol e 
seu objetivo é incentivar a prática 
esportiva. Ao menos 150 modalidades 
serão cobertas pela plataforma.

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

O Brasil tem 447 milhões de dispositivos 
digitais para uso doméstico ou corporativo

Fundos imobiliários 
crescem e atraem 
investidores
Os fundos de investimentos imobiliários 
(FIIs) caíram no gosto dos brasileiros. 
Em 2017, pouco mais de 120 mil pessoas 
investiam nesse tipo de ativo. Atualmente, 
são 1,64 milhão, e o número cresce 
a cada mês. Não à toa, o patrimônio 
líquido do segmento chegou a R$ 176 
bilhões em março, conforme dados da 
B3 — o valor triplicou em quatro anos. 
Fatores como pagamento mensal de 
dividendos livres de Imposto de Renda e 
a previsibilidade do setor contribuíram 
para a expansão nos últimos anos.

Anitta vira sócia da 
Fazenda Futuro
A cantora Anitta não para de prospectar 
oportunidades de negócios. Ela se tornou 
investidora da Fazenda Futuro, startup 
brasileira especializada na produção de 
carne vegetal (plant based), que foi avaliada 
recentemente em R$ 2,2 bilhões. O valor do 
aporte não foi revelado. Anitta tem feeling 
empresarial. Recentemente, lançou um 
curso de empreendedorismo em parceria 
com a instituição de ensino Estácio. Ela 
também é integrante do conselho de 
administração da fintech Nubank.

Brasil, um dos 
países mais digitais 
do mundo
O país do atraso, quem diria, é também uma das 
nações mais digitais do mundo. Uma pesquisa 
realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) 
sobre o nível de digitalização dos brasileiros traz 
dados impressionantes. O Brasil tem 447 milhões de 
dispositivos digitais (computador, notebook, tablet e 
smartphone) para uso doméstico ou corporativo.
Ou seja, são dois equipamentos por habitante, incidência 
parecida com os números das nações mais ricas do 
mundo. Em breve, teremos um computador por pessoa: 
atualmente, há 205 milhões de máquinas digitais 
(desktop, notebook e tablet) em uso no país, ou 96% 
per capita. Os smartphones já superaram a população 
há muito tempo. Agora, são 242 milhões de celulares 
inteligentes em operação, e o número não para de crescer.
O mundo corporativo tem papel vital na digitalização. Os 
investimentos em TI das empresas já equivalem a 8,7% 
de suas receitas, número que se aproxima dos índices 
da China, um dos países mais inovadores do mundo.

Embraer, ITA e Fapesp unem 
forças para fomentar inovação
Nos países ricos, a inovação costuma nascer da sinergia entre o meio 
corporativo, acadêmico e científico. Nesse sentido, a junção de forças 
de Embraer, Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para fomentar a 
mobilidade aérea representa um grande salto. Juntas, as três organizações 
vão investir, de maneira compartilhada, R$ 48 milhões para desenvolver 
projetos de baixo carbono, sistemas autônomos e manufatura avançada.

Creative/Commons/Divulgação

Reprodução/ Instagram 

Marcello Zambrana/AGIF/D.A Press

Eu quase ia dizer para 
você fazer o que ama, 
mas não é bem assim. 
As pessoas mais felizes 
e bem-sucedidas não 
amam o que fazem. 
Elas são obcecadas 
em resolver algo que 
importa a elas”

Andrew Houston, 

fundador do Dropbox

R$ 195 BILHÕES
foi a arrecadação do governo federal em abril, o que significou 
um aumento de 10,9% sobre o mesmo período do ano passado. 
Segundo a Receita, foi também o melhor resultado para o mês 

desde o início da série histórica, em 1995

Em aceno às categorias de se-
gurança pública, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) autorizou a convo-
cação de 1.200 aprovados em con-
cursos da Polícia Federal (PF) e da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
Serão 625 vagas para cada uma 
das corporações e é o maior cha-
mamento feito pelo atual governo.

A autorização foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) de 
ontem, mas Bolsonaro havia si-
nalizado no dia anterior, ao lado 
do ministro da Justiça, Anderson 
Torres, que faria a liberação para 
as contratações. 

“O reconhecimento é im-
portante, e a gente espera, no 

momento certo, garantir, mate-
rialmente até, o reconhecimen-
to aos policiais federais e aos po-
liciais rodoviários federais”, disse 
Bolsonaro em vídeo publicado 
no Twitter. A referência é relativa 
à promessa do reajuste à catego-
ria, na qual tentou reservar R$ 1,7 
bilhão no Orçamento deste ano.

As vagas a serem preenchidas 
correspondem a 53 delegados, 
382 agentes, 172 escrivães e 18 
papiloscopistas, tanto para a PF 
quanto para a PRF. “A autoriza-
ção decorre do fato de que o efe-
tivo da Polícia Federal se encon-
tra em estado crítico, de modo 
que sua recomposição se mostra 

urgente e necessária”, justificou o 
presidente.

Ainda segundo a publicação, 
as vagas originalmente previstas 
se demonstraram “insuficientes 
para mitigar o risco iminente à 
capacidade investigativa e ope-
racional da Polícia Federal”.

“Esse grande reforço demons-
tra nosso compromisso com a 
segurança pública do Brasil e as 
nossas polícias. A previsão é que, 
em junho, os policiais comecem 
a se apresentar. Em outubro, já 
teremos 625 PRFs trabalhan-
do em todo o Brasil. Os federais 
ainda passam por curso de for-
mação, mas até dezembro estão 

todos na ativa. Serão mais 1.250 
policiais na ativa”, comemorou o 
ministro Anderson Torres. Os ro-
doviários possuem 12.356 profis-
sionais e os federais têm 13.854 
mil no quadro atual. 

O presidente da Federação 
Nacional dos Policiais Federais 
(Fenapef), Marcus Reis, afirmou 
que o reforço será importante. “A 
demanda é grande, são muitas 
atribuições e falta pessoal, mas 
a união de esforços da categoria 
com a PF e o Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública possibili-
tou esse avanço. O Brasil ganha 
com maior atuação policial no 
Brasil”, frisou.

Mais 1.200 convocados para PF e PRF 

Eu apelo aos 
servidores, reconheço 
o trabalho de vocês, 
mas a greve não vai 
ser solução, porque 
não tem dinheiro no 
Orçamento. Eu sou o 
primeiro presidente a 
ter teto no Orçamento. 
Outros não tinham, 
poderiam reajustar, eu 
não posso”

Jair Bolsonaro, presidente 

da República

Na noite de ontem, em Belo 
Horizonte, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) disse que 
pretende recriar o ministério 
da Indústria e Comércio. Ele 
anunciou o plano durante 
a cerimônia de posse da 
nova diretoria da Federação 
das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg). 
“Uma vez havendo uma 
outra oportunidade, estará 
nas mãos do (Arthur) Lira 
a recriação do Ministério 
da Indústria e Comércio”, 
comentou o presidente. 
Também presente ao evento, 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), ressaltou a necessidade 
de reformas no Brasil. 

 » Indústria pode 
ganhar ministério 

Bolsonaro ainda afirmou que 
enfrenta dificuldades orçamen-
tárias em relação a despesas 
obrigatórias, Plano Safra, abonos 
e pagamentos dos precatórios. 
Nas contas do presidente, tudo 
soma R$ 10 bilhões, o que impli-
ca dar qualquer reajuste maior. 
Segundo ele, com o reajuste dos 
servidores, somariam mais R$ 7 
bilhões nas despesas. “Eu tenho 
um teto e tenho que enfiar tudo 
isso embaixo do teto. (...)Eu pos-
so chegar nos 5%”, afirmou.

“Não posso dar um corte linear. 
Tem ministério que tem progra-
mas estratégicos. Eu não posso, 
por exemplo, diminuir alguns pro-
gramas da Defesa que são enqua-
drados como tal. Vou cortar onde? 
Saúde e educação? Vai ter que ser 
cortado de algum lugar”, frisou.
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ESTADOS UNIDOS 

Polícia em xeque por 
resposta ao massacre
Familiares de crianças mortas por atirador na Escola Primária Robb e moradores de Uvalde, no Texas, acusam as forças de 
segurança de demora na invasão ao prédio. Testemunha gravou vídeos que mostram a revolta de pais e mães com agentes

“O 
que vocês estão fazen-
do? Entrem no prédio!”, 
gritou uma mulher em 
direção aos policiais. 

“Protejam nossos filhos!”, suplicou 
outra mãe. Uma pessoa está deita-
da no chão, enquanto é imobiliza-
da por um agente. “Que p... você 
está fazendo com ela? Solte-a!”, cla-
mou um homem. Do lado de fora 
da Escola Primária Robb, em Uval-
de, no oeste do Texas, pais chora-
vam, desesperadamente, enquan-
to oficiais pediam que se afastas-
sem do local. Dentro do prédio, 
Salvador Ramos, 18 anos, teve pe-
lo menos 45 minutos para executar 
19 crianças e duas professoras, an-
tes que a polícia invadisse a sala de 
aula do 4º ano e o matasse. “Vocês 
continuem lutando conosco, vão 
combater aquele filho da p...!”, bra-
dou um morador. Uma mãe desa-
bafou: “Vocês estão com medo de 
levar um tiro? Eu irei sem colete a 
prova de balas, eu vou!”

Ontem, vídeos da tragédia de 
terça-feira, divulgados nas redes 
sociais, mostravam a indignação 
e a revolta dos pais de alunos an-
te a suposta omissão das forças de 
segurança. Victor Escalon, agen-
te do Departamento de Seguran-
ça Pública do Texas, disse que os 
policiais não foram capazes de en-
trar na escola, “por causa do tiro-
teio que recebiam”. Eles pediram 
reforços, enquanto ocorria a re-
tirada de crianças e professores. 

 » ROdRigO CRavEiRO

Memorial improvisado dedicado às vítimas do tiroteio em massa: população de Uvalde em choque e indignada 

Chandan Khanna/aFP

fronteiriça que entrou, sozinho, e 
matou o atirador.”

Hugo disse que também escu-
tou os disparos no momento em 
que Ramos abriu fogo contra o ros-
to da avó, de 66 anos. “O assassi-
no vivia na casa de trás da minha. 
Ele atirou contra a idosa, que ten-
tou detê-lo. Roubou a camioneta 
da avó e, por não saber dirigir, caiu 
em uma vala na esquina. Foi então 
que abandonou o veículo e entrou 

na escola”, relatou. Por pouco, a fi-
lha de Hugo não entrou nas esta-
tísticas de um dos maiores tiro-
teios em massa a atingir os Es-
tados Unidos nos últimos anos. 
“Ela frequentava a Escola Pri-
mária Robb. Depois que a colo-
camos em um programa de en-
sino bilíngue, decidiram mudá
-la de escola. Mas meus amigos 
perderam os filhos”, lamentou. 

Jacinto Cazares disse à emissora 

ABC News que correu até a escola 
quando soube do tiroteio. Sua fi-
lha, Jacklyn, é uma das 19 crianças 
assassinadas. “Havia ao menos 40 
agentes da lei armados até os den-
tes, mas não fizeram nada, até que 
foi tarde demais”, contou. “A situa-
ção poderia ter terminado rapi-
damente se tivessem um melhor 
treinamento tático. Nós, como 
comunidade, fomos testemunhas 
de primeira mão.”

Policiais contêm moradores, 
enquanto mulher se desespera, 

diante do centro de ensino

Fotos: Hugo Cervantes/divulgação

Pouco depois, um agente (D) gesticula para a 
mesma mulher, a fim de evitar que ela fure o 

bloqueio de segurança e entre no prédio

Oficial imobiliza mãe de estudante, jogada ao 
chão, entre dois carros: truculência registrada em 

vídeo foi criticada nas redes sociais

Sentada no meio-fio, mulher é consolada por duas pessoas: na 
tarde de terça-feira, pais viveram momentos de horror ante a falta 

de notícias, enquanto Salvador Ramos executava 19 crianças

"A polícia pode-
ria ter disparado 
contra o atirador 
antes de ele inva-
dir a escola. Como 
o assassino atirou 
contra os agentes, 

eles não quiseram se aproximar. As 
forças de segurança poderiam ter 
evitado tudo isso. Os moradores 
da nossa cidade estão chateados, 
porque os policiais não fizeram o 
que deveriam ter feito."

Hugo Cervantes, 35 anos, 
trabalhador da construção, 
vizinho da Escola Primária Robb, 
em Uvalde (Texas) 

instagram/Reprodução

O secretário de Estado ame-
ricano, Antony Blinken, instou a 
competição vigorosa com a Chi-
na para  preservar a ordem mun-
dial vigente. No entanto, ele ga-
rantiu que os EUA não buscam 
uma  “Guerra Fria”. Em discurso 
que era aguardado como o mais 
explícito sobre a política do pre-
sidente Joe Biden em relação a 
Pequim, o titular da diplomacia 
dos EUA disse que a China é “o 
mais sério desafio de longo pra-
zo para a ordem internacional”.

“A China é o único país que 
tenta reformular a ordem inter-
nacional, e, cada vez mais, tem 
o poder econômico, diplomáti-
co, militar e tecnológico para fa-
zê-lo”, disse Blinken, em um pro-
nunciamento na Universidade 
George Washington. “A visão de 
Pequim nos afastaria dos valores 
universais que tanto sustentaram 
o progresso do mundo nos últi-
mos 75 anos”, explicou. 

Blinken admitiu que há um 
consenso crescente de que os 
EUA não podem mudar a tra-
jetória da China quando seu 

Blinken defende competição 
CHINA 

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA: busca por sistema “aberto”

Jim Watson/aFP

presidente, Xi Jinping, assume 
uma posição mais firme tan-
to dentro quanto fora de seu 
país. “Devemos dar forma ao am-
biente estratégico em torno da 

China para avançar na nossa vi-
são de um sistema internacional 
aberto e inclusivo”, disse.

“Não buscamos um con-
flito ou uma nova Guerra Fria. 

Ao contrário, estamos decidi-
dos a evitar as duas coisas”, afir-
mou. “Não buscamos bloquear 
a China em seu papel de grande 
potência, nem buscamos impe-
dir a China — ou outro país — a 
fazer sua economia crescer ou 
avançar em benefício de seu po-
vo”, acrescentou Blinken.

Taiwan 

O discurso de Blinken foi pro-
ferido dias depois de Biden afir-
mar que os Estados Unidos de-
fenderiam militarmente Taiwan, 
uma democracia autônoma rei-
vindicada por Pequim. O secretá-
rio acusou Pequim de aumentar 
as tensões com Taiwan e insistiu 
em que os EUA não mudem sua 
política depois de Biden afir-
mar que Washington defende-
ria a ilha. “Nossa política não 
mudou. O que mudou foi a cres-
cente coerção de Pequim, como se 
tentasse amputar Taiwan das rela-
ções com outros países e bloquear 
sua participação nas organizações 
internacionais”, criticou.

Zelensky acusa Rússia de "genocídio no Donbass"
O presidente ucraniano, volodimir Zelensky, acusou a Rússia de 

cometer um "genocídio" no donbass, região do leste do país onde 
os combates se concentram atualmente. "a atual ofensiva dos 

ocupantes no donbass poderia deixar a região desabitada", advertiu 
Zelensky em seu discurso televisivo diário. de acordo com ele, 
as forças russas pretendem "reduzir a cinzas" várias cidades da 
região. "Moscou pratica a deportação e os assassinatos de civis 
no donbass. Tudo isso (...) é uma política evidente de genocídio 
desempenhada pela Rússia", acusou. as declarações de Zelensky 

se contrapõem às acusações de Moscou, que justificou sua invasão 
assegurando que os ucranianos cometiam um "genocídio" contra a 

população russófona do donbass. Esta bacia mineira do leste da Ucrânia, 
formada pelas regiões de donetsk e Lugansk, é cenário de uma guerra 
desde 2014 entre as autoridades de Kiev e separatistas pró-russos. Em 

abril, o Parlamento ucraniano tinha adotado uma resolução qualificando 
de "genocídio" a atuação do Exército russo em seu território. EUa, Canadá e 
Reino Unido também adotaram o termo. Na foto, garoto observa prédio 
destruído depois de bombardeio em Kramatorsk, também no donbass. 

aris Messinis/aFP

“Aproximadamente uma hora 
depois, as equipes táticas da 
Patrulha Fronteiriça chegaram. 
Eles invadiram, atiraram e ma-
taram o suspeito.”

Escalon desmentiu que um po-
licial escolar teria enfrentado Ra-
mos no momento em que tentava 
ingressar no centro de ensino. “Ele 
não foi confrontado por ninguém”, 
afirmou. Chefe da Patrulha Frontei-
riça dos EUA, Raul Ortiz assegurou 
que os policiais “não hesitaram” em 
responder à ocorrência. “Eles ela-
boraram um plano. Entraram na-
quela sala de aula e cuidaram da 
situação o mais rápido que pude-
ram”, declarou à CNN.

Uma das gravações foi feita 
pelo trabalhador de construção 
Hugo Cervantes, 35 anos. Vizinho 
da escola, ele contou ao Correio 
que chegou ao centro de ensi-
no por volta de meio-dia (14h em 
Brasília) de terça-feira, cerca de  
20 minutos depois que Ramos in-
vadiu o local com uma pistola e 
um fuzil AR-15. “Não havia mui-
tos policiais no local. Vi desespe-
ro, angústia e impotência por não 
poderem entrar no prédio e ver 
o que estava se passando com as 
crianças. A polícia não atuou co-
mo deveria”, criticou. “Nós pedía-
mos aos policiais que invadissem 
a escola. Eles apenas nos diziam 
que estava tudo bem, mas sa-
bíamos que não. Do lado de fo-
ra, escutávamos os tiros vindos 
de dentro da escola. No fim das 
contas, foi um policial da guarda 

Eu acho... 

“Monstro”

Adriana Reyes, mãe do atira-
dor Salvador Ramos, contou à ABC 
News que o rapaz ficava agressi-
vo ao sentir raiva, mas sublinhou 
que ele “não era um monstro”. “Às 
vezes eu tinha uma sensação des-
confortável, como ‘o que você es-
tá fazendo?’”, disse, ao admitir que 
não sabia que o filho tinha adqui-
rido dois fuzis e uma pistola. “Essas 
crianças... Eu não tenho palavras”, 
afirmou, em meio ao choro. “Não 
sei o que dizer sobre essas pobres 
crianças.” No domingo, o presiden-
te norte-americano, Joe Biden, de-
verá visitar Uvalde. 
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A 
onda de frio que se abateu so-
bre o país traz em seu rastro 
a mudança do foco de preo-
cupações com o clima, e não 
apenas as óbvias e imedia-

tas, como os cuidados com a popula-
ção mais vulnerável às baixas tempe-
raturas, mas também as de médio pra-
zo. Superada a temporada das chuvas 
e os desastres que ela arrasta ano após 
ano, o Brasil entra no período de estia-
gem e, da água, deve passar a se preo-
cupar com o fogo e os recursos que ele 
consome — da mesma forma, ano após 
ano, e da mesma maneira, com esforços 
insuficientes para enfrentá-lo.

Maio é, tradicionalmente, o mês em 
que começam a subir os dados de mo-
nitoramento de focos de queimada fei-
to por órgãos como o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nes-
te mês, os gráficos indicam uma ten-
dência que vai atingir o ápice em qua-
se todo o país entre junho e setembro, 
quando as labaredas que consomem 
especialmente o cerrado, a Amazônia e 
o Pantanal — nessa ordem de grandeza 
territorial — contribuem para queimar 
também a imagem do país no exterior.

Não se trata apenas de um desgas-
te político em escala planetária, em um 
contexto no qual o mundo inteiro debate 
os riscos e emergências do aquecimen-
to global, além da necessidade cada vez 
maior de preservação de biomas. Estudo 
feito pela Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), por exemplo, lista prejuí-
zos do fogo que vão muito além do au-
mento da liberação de dióxido de carbo-
no na atmosfera, uma das principais con-
tribuições para as mudanças climáticas.

A relação é longa, e inclui destruição 
da vegetação e de habitats, dizimando 
fauna e flora e provocando risco de ex-
tinção de espécies endêmicas; erosão e 
perda de produtividade da terra; redução 
da permeabilidade do solo, contribuindo 
para inundações e enchentes; poluição 
de nascentes, águas subterrâneas e rios 

por meio das cinzas e material carreado 
da terra calcinada; danos à infraestrutura 
humana; e problemas respiratórios para 
a população afetada.

Parece muito, mas, infelizmente, está 
longe de ser tudo. O mesmo trabalho da 
CNM indica os custos econômicos e fi-
nanceiros das queimadas sem controle 
e incêndios em áreas verdes. Segundo o 
estudo, desde 2016 até o ano passado, o 
país viu serem torrados R$ 1.157.320.779 
em prejuízos causados pelo fogo. As re-
giões mais castigadas pelas perdas finan-
ceiras foram a Centro-Oeste, com danos 
estimados em R$ 837,8 milhões, corres-
pondendo a 75,4% do total; a Sudeste 
(R$ 200,7 milhões, ou 11,9%); e a Nor-
te (R$ 70,7 milhões, equivalente a 7%).

Entre os setores da economia, o pe-
cuário foi o mais afetado pelas cha-
mas, vendo virar cinzas um total esti-
mado em R$ 658 milhões no período. 
Em seguida, mas ainda distante, vêm 
a agricultura, com perdas estima-
das em R$ 144 milhões, além da in-
fraestrutura pública, que contabili-
zou danos de R$ 103,6 milhões de 
2016 a 2021.  Nessas contas não en-
tram, por serem inestimáveis, as 12 vi-
das perdidas nesses anos em ocorrên-
cias relacionadas ao fogo.

Os dados referentes aos valores empre-
gados pelo governo federal em prevenção e 
combate a incêndios e queimadas, citados 
pela entidade municipalista, parecem aju-
dar a explicar a tragédia dos recursos natu-
rais, humanos e econômicos consumidos 
pelo fogo ano a ano. De 2016 a 2021, foram 
pagos pela União R$ 376,2 milhões em ações 
de cunho preventivo e de enfrentamento às 
chamas, de acordo com a CNM. É pouco 
mais de um terço das perdas estimadas em 
mais de R$ 1,1 bilhão no mesmo período.

Perto de enfrentar mais uma tem-
porada de incêndios, o país já co-
nhece a receita do desastre. O tempo 
para encontrar novas formas de mi-
nimizá-lo este ano já é curtíssimo. E 
está correndo... 

Danos que vão da 
água para o fogo

ROBERTO FONSECA

robertovfonseca@gmail.com

Existe um jogo de tabuleiro que ilus-
tra bem o papel da terceira via na dis-
puta presidencial de 2022. Trata-se do 
resta um. O objetivo é simples. O ga-
nhador tem que deixar uma bolinha 
apenas em uma partida que se asseme-
lha muito ao jogo de damas. Analogias 
à parte, a corrida pelo Palácio do Pla-
nalto tem se mostrado uma máquina 
de moer candidaturas alternativas ao 
presidente Jair Bolsonaro e ao ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Toda a movimentação em busca de 
tal nome começou com o apresenta-
dor global Luciano Huck. Em junho, 
com a saída de Faustão da Globo, ele 
renovou o contrato com a emissora e 
desistiu de concorrer à Presidência da 
República. A seguir, uma sucessão de 
baixas: Rodrigo Pacheco, Alessandro 
Vieira, João Amôedo, Luiz Henrique 
Mandetta, Sergio Moro, Eduardo Lei-
te e, por fim, João Doria. Lista exten-
sa, mas sem nenhum nome com den-
sidade eleitoral de caráter nacional.

Restou, então, a senadora Simone 
Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. 
Ainda patinando nas pesquisas de in-
tenção de voto, apesar de desconhe-
cida por grande parte do eleitorado, 
está no fim do mandato no Senado. É 
uma autêntica outsider. E considero a 
candidatura dela como extremamente 

importante. Primeiro por ser uma mu-
lher. Desde 2006, com Heloísa Hele-
na, até 2018, com Marina Silva, pas-
sando por Dilma Rousseff em 2010 e 
2014, elas ocupam papel de destaque 
na campanha presidencial. O contra-
ponto feminino é fundamental.

Outro ponto positivo é o trabalho 
desempenhado por Simone Tebet na 
CPI da Covid, ano passado no Sena-
do. Em muitos momentos, levantou 
dados importantes sobre a pande-
mia no Brasil e confrontou as auto-
ridades que prestaram depoimento. 
Com certeza, vai trazer para a cam-
panha a discussão sobre a efetivi-
dade do combate ao novo coronaví-
rus pelo governo federal. Afinal, não 
custa lembrar, são mais de 666 mil 
casos fatais registrados até agora.

Mas a terceira via também não po-
deria ser o ex-governador Ciro Go-
mes, do PDT? Bem, não considero. 
Apesar de aparecer em terceiro lugar 
nas pesquisas, bem distante de Lu-
la e Bolsonaro, Ciro tem encontrado 
uma enorme dificuldade em se apro-
ximar dos partidos de centro. Assim, 
é um nome mais vinculado à esquer-
da do que à tal terceira via, nome que 
se convencionou dar à tentativa de 
construir uma alternativa à polariza-
ção. Simone Tebet vai conseguir?

» 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

Nise da Silveira
Inútil e mesquinha a atitu-

de de defenestrar a Dra. Nise 
da Silveira. Ela é tão grandiosa 
e  “eles” tão pequenos que dá 
dó (ou dor). A saúde mental de 
seres abandonados foi  trans-
formada por ela que é — sim 
— heroína da pátria brasilei-
ra. Tantos seres esquecidos em 
manicômios foram resgatados 
por ela por meio da arte. Seu 
olhar compassivo tornou a psi-
quiatria brasileira mais huma-
na, menos excludente. Aqueles 
que tentam cancelar sua me-
mória, que foi de puro altruís-
mo e cuidado, são os mesmos 
que se regozijam até com mor-
tos. Eles — sim — não merecem 
a mínima compaixão.

 » Thelma B. Oliveira,
Asa Norte

Moro 
Juristas que me perdoem, 

mas Sérgio Moro foi atacado 
pelo vírus da burrice e do des-
lumbramento ao largar a toga 
de juiz para fazer supletivo pa-
ra a carreira política. Nunca es-
condeu que não tem nenhum 
apreço pela classe política. Um 
estranho no ninho entrando na 
rinha das pauladas. Serpentá-
rio para quem tem couro duro. 
Ainda como candidato o calou-
ro Moro nunca disse nenhuma 
novidade. Em tom professoral 
e arrogante, fez promessas en-
fadonhas que todos os candi-
datos estão fartos de repetir. Moro deu colossal tiro no pé, 
aceitando ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Jamais es-
perava enfrentar batalhas inglórias e tacapes pesados dos 
adversários. Não apenas de Lula, mas também de Bolsona-
ro. Moro navegava em aparente mar tranquilo, nariz empi-
nado e voz fanhosa, até Lula, que condenou e passou 1 ano 
preso em Curitiba, ser inocentado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) de todas as acusações de corrupção. Crescia 
o inferno astral de Moro. Leva pedradas de todo lado. Leva 
mais flechadas no peito do que São Sebastião. O PT jamais 
dará trégua a Moro. Caso Lula vença as eleições presiden-
ciais de outubro, a vida de Moro será um inferno. Lexotan 
será pouco.  A vingança fica ao gosto do freguês.  

 » Vicente Limongi Netto,
Lago Norte

Remédios 

 Se você está tomando remédios, fique atento à bula. Mui-
tas substâncias contidas em medicamentos indicados para 
variados tratamentos, e não só psiquiátricos, podem dar so-
no e tirar a atenção. A orientação da bula de que se deve evi-
tar dirigir deve ser seguida. Além de perigoso, guiar sob efeito 
de remédios é infração, assim como dirigir depois de beber.

 » José Ribamar Pinheiro Filho
Asa Norte

Triste conjuntura
 Que os sucessivos reajustes nos 

preços dos combustíveis têm pe-
sado no orçamento das famílias 
brasileiras, já tão atormentadas 
pela inflação galopante (alçada aos 
12,2% no trimestre encerrado em 
maio), juros acachapantes (Selic 
a 12,75%) e desemprego massivo 
(acima dos 11%), parece consen-
so entre todos aqueles que acom-
panham de perto a triste conjun-
tura socioeconômica de nosso 
país. Mas reviver o assombro in-
tervencionista do governo Dilma 
Rousseff na Petrobras seria simi-
lar a matar o paciente para curar a 
doença. Aliás, neste caso nem se-
quer a doença seria curada, haja 
vista que políticas de controle de 
preços resultam tão somente em 
desabastecimento pela oferta e em 
nenhum controle inflacionário de 
fato — basta atentar para a situa-
ção lastimável de nossa vizinha Ve-
nezuela. Urge a discussão de pro-
postas para amenizar os efeitos de 
choques externos do mercado de 
petróleo sobre nossa população 
– talvez algo similar a um fundo 
emergencial de suavização desses 
impactos. Mas a Lei de Responsa-
bilidade das Estatais, garantindo 
que a petrolífera estatal brasileira 
seja gerida eficientemente como 
uma empresa privada, a paridade 
de preços e, em última medida, a 
independência de sua gestão são 
valores inegociáveis.

 » Elias Menezes,
Belo Horizonte

Incertezas

Governantes conflituosos e desagregadores fazem parte da 
história política aqui e alhures. Questão de personalidade, coisa 
de gente a quem apraz criar confusão, imbróglios, cultivar desa-
fetos, afastar possibilidades de afetos. É um jeito, e cada um tem 
o seu modus operandi. Diferentes são as maneiras daqueles vo-
cacionados para o embate permanente, cujo estilo não admite 
a alteridade. A sociedade hoje vivencia incertezas com a classe 
política. Os políticos com suas malas sem alça, não reconhecem 
valor na condição de outro, menosprezam o que é distinto, de-
legam ao plano das irrelevâncias pessoas e situações das quais 
discordam e as quais consideram equivocadas. Esse é o tipo e 
legítimo político desagregador, que em geral se dá mal, notada-
mente na política, uma arte que pressupõe e almeja o encon-
tro se não necessariamente das ideias, mas certamente das so-
luções. Crises brasileiras estão cheias desses exemplos. O que 
foi a negociação da transição democrática? Um caso pronto e 
acabado de elogio à negociação comandada por agentes mo-
deradores do jaez de Tancredo Neves, Franco Montoro, Ulysses 
Guimarães. No entanto, hoje nos deparamos com meia dúzia 
de candidatos à presidência da República, sem um consenso 
entre eles, até que tentam articular e construir uma terceira 
via, mas pelo visto é “nati mortis”, por meio dos desagregado-
res que estão de plantão e infiltrados nos partidos.

 » Renato Mendes Prestes,
Águas Claras

Bolsonaro confirma 
participação na 

Cúpula das Américas. 
Geopolítica e economia 
na reunião com Biden. 

José Matias-Pereira — Lago Sul

Maluf dizia que terceira 
via era...acostamento! 
Parece que os partidos 

que sonham em romper a 
polarização querem mesmo 

estacionar seus carros. 
Joaquim Souza — Sobradinho

Até quando as instituições 
vão aguentar o nível de 
tensão provocado pela 
guerra entre Bolsonaro 

e Moraes. O país precisa 
ir para frente, mas existe 
uma âncora a travá-lo. 

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

mas altera sua disposição

Resta um. No caso, uma
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N
as eleições presidenciais de 1992, nos 
Estados Unidos, cujos candidatos fo-
ram Bush (pai) e Clinton, o estrate-
gista da campanha democrata, James 

Carville, cunhou uma frase em que destacava 
o fator-chave para o resultado do pleito: “É a 
economia, estúpido”. Com a vitória de Clinton, 
a afirmação ganhou fama mundial.

Em outubro teremos as eleições gerais no 
Brasil e, como de hábito, as atenções da mídia 
e da população estão concentradas na dispu-
ta presidencial. E é aí que mora o perigo. Nos 
primeiros anos após a redemocratização, a 
convivência entre os poderes Executivo e Le-
gislativo foi marcada pelo normal e necessá-
rio processo de negociação política. Era uma 
relação razoavelmente equilibrada.

Entretanto, entre 2005 e 2017, tivemos os es-
cândalos do Mensalão e do Petrolão, o impea-
chment de Dilma Rousseff e duas tentativas de 
afastamento de Michel Temer. Esses fatos em 
sequência foram responsáveis por gerar um de-
sequilíbrio nessa relação em favor do aumento 
de poder do parlamento. E, no atual mandato, 
a situação chegou a níveis nunca antes vistos.

Diante da ameaça de impeachment, o presi-
dente optou por entregar anéis e dedos ao Cen-
trão. Com o Orçamento secreto, abriu-se a tem-
porada de escândalos na execução das emendas 
parlamentares. Em uma atitude típica de um 
capo de máfia italiana, o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur Lira, controla a distri-
buição desses recursos com mão de ferro, sen-
do um instrumento para viabilizar sua reelei-
ção ao cargo e alcançar um poder ainda maior.

Não à toa criou um grupo para colocar em 

discussão a proposta de semipresidencialis-
mo. Mesmo que se possa defender tal mo-
delo com base na experiência existente em 
algumas democracias europeias, é eviden-
te que o real motivo é ampliar ainda mais a 
transferência do centro de poder do Execu-
tivo para o Congresso Nacional.

Outro exemplo das mudanças que fragili-
zam a democracia é a PEC aprovada pela Câ-
mara Federal em setembro de 2021, alteran-
do profundamente o Código Eleitoral e, ago-
ra, está prestes a entrar em votação no Sena-
do. Com o argumento de que essa legislação 
precisa ser atualizada, estão sendo gestadas 
verdadeiras aberrações, tais como: permite 
a utilização dos recursos do fundo partidá-
rio, que é dinheiro público, para pagar qual-
quer tipo de despesa, inclusive multas; cria 
a possibilidade de parcelamento em até 60 
meses dos valores a serem restituídos pelos 
partidos em casos de aplicação irregular; 
desobriga o detalhamento da prestação de 
contas de gastos partidários com pessoal; re-
duz a transparência eliminando a obrigação 
atualmente existente de prestação de contas 
durante as campanhas eleitorais via sistema 
próprio da Justiça Eleitoral; estabelece que a 
devolução de recursos públicos usados irre-
gularmente pelos partidos ocorrerá apenas 
“em caso de gravidade”; revoga os crimes do 
dia da eleição, como o uso de alto-falantes, 
comício ou carreata e boca de urna.

Enfim, é uma tragédia. A essas medidas so-
mam-se aquelas já adotadas na minirrefor-
ma eleitoral de 2021, com destaque para as se-
guintes: redução drástica no número máximo 

de candidaturas que os partidos podem apre-
sentar, criando uma enorme vantagem com-
petitiva para quem já tem mandato e dificul-
tando o processo de renovação do parlamento; 
o vergonhoso aumento nos valores destinados 
ao fundo eleitoral; descriminaliza o transpor-
te irregular de eleitores, tão comum nas peri-
ferias das regiões metropolitanas e no interior.

O Congresso Nacional tem uma imagem 
muito negativa, como revelam diversas pes-
quisas de opinião. Para a maioria da popula-
ção, ali é um antro de corrupção e privilégios, 
o que acaba reforçando o ceticismo e provo-
cando o aumento da abstenção e dos votos 
nulos ou brancos. Sem contar o fato, já com-
provado, que a imensa maioria das pessoas 
não se lembra em quem votou nas eleições 
imediatamente anteriores.

Assim, cria-se um círculo vicioso, onde 
as pessoas honestas e competentes que se 
enchem de coragem para encarar o desafio 
de uma campanha eleitoral acabam sendo 
confundidas com a parcela de parlamen-
tares responsável pela imagem negativa da 
instituição, abrindo espaço justamente para 
os candidatos que, apoiando-se em práticas 
não republicanas para a conquista do voto, 
acabam sendo eleitos ou reeleitos.

Ao constatar tais movimentos e atitudes, é 
imprescindível que comecemos a prestar mui-
ta, mas muita atenção mesmo, à eleição do Le-
gislativo. Ali estão concentradas as principais 
decisões que interferem diretamente na vida 
do cidadão e nos pilares do Estado de direito 
democrático. Por isso, inspirado em Carville, 
afirmo: “É o parlamento, estúpido!”.

É o parlamento, 
estúpido

P
elo menos nos últimos oito anos eu ou-
ço, de forma enfática, que faltam profis-
sionais qualificados para o mercado de 
tecnologia no Brasil, tanto do lado de 

quem vende tecnologia, quanto de quem com-
pra. Mas nem todo apelo num país que soma 
milhões de desempregados e subempregados 
parece fazer diferença. Como noticiado recen-
temente pelo jornal Folha de S. Paulo, na con-
tramão do mundo, o país reduziu a quantida-
de de pessoas formadas em áreas estratégicas 
(ciências, engenharia, matemática e computa-
ção) ou naquilo que o mercado convencionou 
chamar de Stem, usando a sigla em inglês pa-
ra as mesmas verticais de formação.

Entre 2009 e 2019, a quantidade de diplo-
mados nessas áreas caiu de 67 mil para 60 mil, 
de acordo com levantamento da consultoria 
IDados a partir de dados do Inep. Mas o bu-
raco é mais embaixo. Com uma base fraca de 
matemática e lógica, meninos e meninas que 
se animam a estudar programação, por exem-
plo, encontram dificuldade imensa em avan-
çar nesse tipo de curso e desistem. Lá na fren-
te, isso impacta em graduandos, uma vez que, 
falhando em coisas básicas, a maioria optará 
por cursos que exijam menos esse tipo de co-
nhecimento, resultando em um volume mui-
to maior de pessoas formadas em ciências so-
ciais, comunicação e negócios.

O grande problema é que a necessidade 
por profissionais 100% Stem ou mesmo com 

habilidades tecnológicas e digitais só cres-
ce. Nos próximos anos, a demanda por pro-
fissionais de tecnologias em nível iniciante, 
ou seja, programadores e suporte, até os mais 
seniores, como cientistas de dados e profis-
sionais avançados em inteligência artificial e 
quântica, por exemplo, passará de 800 mil va-
gas, facilmente podendo chegar a um milhão 
de vagas, se utilizarmos informações tanto da 
Brasscom, quanto da McKinsey.

Para complicar ainda mais a equação, o 
país sofre com perda de capital humano, 
cuja concorrência deixou de ser apenas pa-
ra propostas de expatriação. A pandemia 
acelerou a possibilidade de trabalhar remo-
tamente a partir de qualquer lugar do mun-
do, assim, empresas brasileiras concorrem 
com companhias globais por profissionais 
vivendo em cidades brasileiras. Isso seria 
ótimo se formássemos pessoas na quanti-
dade necessária para suprir nossa deman-
da e, também, exportar talentos, mas não 
é nem de longe nossa realidade.

Já passou da hora de entendermos que a 
falta de uma política clara de educação e in-
centivos para carreiras estratégicas compro-
meterão o futuro do país. Essa falta de pessoas 
bem capacitadas, entre inúmeros problemas, 
gera dois vácuos na economia: geração de em-
pregos de qualidade, levados para nações que 
apostam e investem em profissões do futuro, 
e produção de tecnologia.

Existem diversas sementes plantadas para 
ajudar a formar mais gente. O Instituto IT Mí-
dia, por exemplo, mantém há 14 anos o progra-
ma Profissional do Futuro, que concede bol-
sas em graduação de tecnologia. Foram mais 
de 650 bolsas, pouco para o tamanho do pro-
blema, mas o suficiente para mudar a história 
de 650 vidas. O mesmo Instituto lidera a plata-
forma Eu Capacito, que ajuda em duas frentes: 
despertar o interesse pela tecnologia e prover 
habilidades digitais e humanas. Em um ano e 
meio, mais de 800 mil pessoas foram impacta-
das com pelo menos 1 dos 135 cursos.

Se nosso ensino básico fosse de quali-
dade, eu poderia falar em 800 mil pessoas 
capacitadas, mas a maioria não consegue 
concluir um curso de programação pe-
la falta de conhecimento básico de lógi-
ca. De novo, precisamos de um projeto de 
país que priorize a educação em todos os 
níveis e frentes e incentive carreiras estra-
tégicas que nos levarão ao futuro.

Precisamos que cada vez mais empresas 
cumpram com seu papel social de apoiar 
projetos como os do Instituto, em promo-
ver alianças para apoiar a pesquisa das 
universidades públicas e a financiar pro-
jetos que advoguem pela qualidade do en-
sino básico. A educação transforma, mas, 
antes disso, precisamos de visão de país 
e mãos que apoiem para transformarmos 
não 600, mas milhares de vidas.

 » VITOR CAVALCANTI
Diretor-geral do Instituto IT Mídia

O paradoxo do mercado  
de tecnologia no Brasil

Visto, lido e ouvido

Junto com o fenômeno nefasto da hipertrofia dos 
partidos políticos, todos eles super vitaminados com os 
bilhões de reais dos cofres públicos, nada mais natural 
que, com essa metástase, verdadeiro carcinoma no te-
cido institucional do pais, surgisse também a figura da 
partidocracia. Nela, as legendas vão assenhoreando-se 
do poder, sem cerimônia alguma, contaminando a de-
mocracia com uma nova roupagem que nada mais é do 
que a própria ditadura, erigida por outros meios e que 
prescindem de canhões e outros equipamentos bélicos.

Sem uma reforma política e administrativa séria, que 
viesse pôr um fim às sinecuras a onerar os contribuintes, 
as eleições vão se transformando naquilo que elas pos-
suem de essência, que é a perpetuação dessa gigantesca e 
inoperosa máquina do Estado. É justamente com as elei-
ções, feitas nos moldes em que ditam os partidos e seus 
caciques, que todo esse arcabouço vai se estendendo no 
tempo, atando o país num burocratismo estatal que em 
nada se diferencia do antigo Brasil colônia.  

Com isso, fica fácil deduzir que as eleições, a despei-
to da polarização e das brigas fratricidas que ocorrem 
e que podem recrudescer ainda mais, nada mudarão 
para os cidadãos, permanecendo o mesmo aparato es-
tatal inerte, em que o Estado perdulário e indiferente 
às necessidades reais da população usa e abusa da na-
ção, quer por meio de uma carga tributária, que é uma 
das maiores do planeta, quer por intermédio de leis que 
blindam o estamento e as elites no poder, fazendo do 
povo apenas um gerador de riquezas, pronto a alimen-
tar todo esse Leviatã que não para de ganhar estatura. A 
dicotomia que faz do Brasil um país rico, povoado por 
uma população pobre, tem nesse modelo cruel no seu 
nascedouro e no prolongamento no tempo.

Portanto, não é de se estranhar que praticamente ine-
xiste, entre nós, a figura de um político ou alto burocrata 
que tenha permanecido com o mesmo patrimônio de-
pois de sair do poder. A escassez e mesmo a quase ine-
xistência de verdadeiros homens públicos entre nós é o 
que nos diferencia do restante dos países desenvolvidos.

O pior nessa paisagem desolada e sofrida é que todo 
esse quadro, que antes tinha como personagens apenas 
os áulicos do Executivo e Legislativo, hoje vai sendo po-
voado também pelas figuras das altas Cortes, todos eles ir-
manados nesse projeto de manter o subdesenvolvimento 
do país. Assim, o que temos de fato, é que nenhuma elei-
ção, dentro desse modelo perverso será capaz de mudar.  

É uma elite de sibaritas, muito bem instalada nos pín-
caros do poder, imbuída de comandar os destinos do país 
de acordo com suas próprias regras, disposta a permane-
cer, a qualquer custo, onde estão e, para isso, comandam 
todo um circo de pantomimas, iludindo os eleitores com 
as prestidigitações bem orquestradas que virão em outu-
bro próximo. Não é por outra razão que dizem: o status 
que importa é o status quo.

O status 
que importa

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

 » ORLANDO THOMÉ CORDEIRO
Consultor em estratégia

» A frase que foi pronunciada
“A inteligência não basta ao 
que aspira dirigir homens. Se à 
inteligência não se alia o caráter, o 
condutor de alma frágil baqueia na 
jornada.”
Assis Chateaubriand 

Protocolo

 » Farmácias da capital têm tido dificuldades em 
manter o estoque de antibióticos infantis.  
Seria um facilitador para os pais se os pediatras 
colocassem pelo menos duas alternativas de 
medicamento nas receitas.

Contra a lei

 » Mais uma armadilha da Nestlé. Depois do 
“composto lácteo” em embalagem idêntica  
à do leite Ninho, agora, a “mistura láctea 
condensada” ganha a embalagem similar do Leite 
Condensado. Mesmo que a lei diga que induzir 
alguém ao erro e obter vantagem sobre a situação 
seja crime (artigo 171 do Código Penal Brasileiro), 
as novidades continuam tomando conta das 
prateleiras dos mercados.

Pesquisas

 » Hoje é possível avaliar a importância de se regular 
a divulgação das pesquisas eleitorais. Um leitor 
estranhou o ibope de Lula em relação a Bolsonaro 
na pesquisa do Ipec. “Se o ex-presidente não 
consegue nem passear mais nas feiras, que 
resultado é esse?, indagou”. Os dados estão 
absolutamente corretos. Só que poucos meios de 
comunicação divulgaram que a entrevista foi feita 
com apenas 1.008 pessoas.  Veja tudo sobre essa 
pesquisa no Blog do Ari Cunha.

» História de Brasília
Um bujão de gás, de 13 quilos, que custava 590 cruzeiros, está 
custando, agora, 712 cruzeiros sendo êste o maior aumento 
verificado nestes últimos tempos. (Publicada em 01.03.1962)
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Tensão da pandemia pode 
afetar cérebro de bebês

Crianças nascidas durante a crise sanitária têm redução no volume de áreas como o hipocampo  
e o cerebelo. As mães não estavam infectadas, mas tinham estresse e depressão

O 
estresse sofrido pe-
las grávidas durante 
a pandemia do no-
vo coronavírus pode 

gerar danos à saúde neural 
dos filhos, mostra um estudo 
americano. Os cientistas che-
garam à conclusão após de-
tectar alterações no desenvol-
vimento do cérebro de bebês 
cujas mães sequer foram in-
fectadas pelo Sars-CoV-2 du-
rante a gestação. Para o gru-
po, a constatação reforça a 
importância de se investigar 
a fundo os efeitos desse vírus 
em gestantes e os possíveis 
impactos na infância. 

“Compreender como os es-
tressores contemporâneos po-
dem influenciar o desenvolvi-
mento do cérebro fetal durante 
a gravidez tem grandes implica-
ções para a ciência básica e po-
de ajudar a guiar as iniciativas 
de políticas públicas”, enfatiza, 
em comunicado à imprensa, 
Catherine Limperopoulos, di-
retora do Developing Brain Ins-
titute da Children’s National e 
uma das autoras do estudo, pu-
blicado na revista especializa-
da Communications Medicine.

O trabalho é uma continuida-
de de investigações que já vêm 
sendo conduzidas pelo grupo. 
Antes, eles observaram que a 
ansiedade em grávidas parece 
afetar o desenvolvimento cere-
bral dos bebês. Agora, Limpero-
poulos e colegas selecionaram 
202 mulheres, sendo que 137 
estavam grávidas antes da pan-
demia e 65 grávidas durante a 
crise sanitária não infectadas, 
para investigar de que forma o 
surgimento do Sars-CoV-2 po-
de influenciar nesse fenômeno.

As participantes responderam 
a uma série de perguntas sobre a 
ocorrência de qualquer tipo de 
sofrimento experimentado du-
rante a gravidez, incluindo an-
siedade, estresse e depressão. Por 
meio dos questionários, a equipe 
descobriu que estresse e depres-
são foram mais relatados pro-
porcionalmente entre as mulhe-
res que engravidaram durante a 
pandemia. Os níveis de ansieda-
de, porém, permaneceram con-
sistentes nos dois grupos.

Na segunda parte do trabalho, 
os especialistas usaram técnicas 
avançadas de ressonância mag-
nética e reconstrução de mode-
los cerebrais 3D de alta resolução 

 » VILHENA SOARES

Em estudo anterior, a equipe americana mostrou que a ansiedade exacerbada também pode comprometer o desenvolvimento fetal

RAUL ARBOLEDA

para avaliar minuciosamente a 
estrutura neural dos bebês. Na-
queles que nasceram durante a 
pandemia, houve uma redução 
dos volumes de diversas áreas 
cerebrais, como hipocampo, ce-
rebelo e córtex cerebral.

Para os especialistas, os resul-
tados justificam a realização de 
mais análises sobre o fenômeno 
e a adoção de medidas que pro-
tejam gestantes e fetos. “Com 
esse trabalho, podemos mostrar 
que há um problema de desen-
volvimento, que está acontecen-
do no pré-natal. É possível usar 
esse modelo como uma base pa-
ra começar a explorar formas de 
reduzir o estresse sofrido pelas 
mães e apoiar os bebês”, defen-
de Limperopoulos.

A cientista lembra que as 
condições observadas são mo-
dificáveis. “Sabemos que pode-
mos intervir cedo nessa ques-
tão, conseguindo prevenir ou 
reduzir, para as grávidas, o es-
tresse no cenário atual”, expli-
ca. Os autores não investigaram 
o impacto a longo prazo das 

Um asteroide de quase dois 
quilômetros de diâmetro vai pas-
sar próximo da Terra hoje, avisa 
a agência espacial americana, a 
Nasa. Batizado como 7335, esse 
corpo celeste gigantesco, cujo 
tamanho equivale a 47 vezes a 
altura do Cristo Redentor, é 
classificado como um asteroi-
de potencialmente perigoso 
(PHA), mas não apresenta ris-
co imediato aos terráqueos, já 
que vai viajar a uma distância 
considerada segura.

“Não há risco algum de esse 
asteroide impactar a Terra”, ga-
rante, em comunicado à im-
prensa, Paul Chodas. O diretor 
do Centro de Estudos de Obje-
tos Próximos à Terra (CNEOS, 
na sigla em inglês) da Nasa cha-
ma a atenção para outro fato 
inusitado do fenômeno, que 
deve ocorrer entre a tarde e a 
noite de hoje. “O sobrevoo é o 

mais perto que esse asteroide 
se aproximará de nós em pelo 
menos dois séculos”, diz.

Os especialistas da Nasa re-
conhecem que, para os leigos, 
pode parecer confuso categori-
zar 7335 como potencialmente 
perigoso, mas a classificação se 
trata de uma medida referencial 
na astronomia. “Atribuímos es-
se rótulo oficial porque a órbita 
desse asteroide se aproxima ‘per-
to’ da órbita da Terra (menos de 
20 vezes a distância da Lua). En-
tão, isso é considerado ‘próximo’ 
para um asteroide”, explica Cho-
das. “A definição potencialmente 
perigosa significa simplesmente 
que, ao longo de muitos séculos 
e milênios, as órbitas de tais ob-
jetos podem evoluir para aque-
las que têm risco de colidir com 
a Terra”, acrescenta.

O objeto passará a uma distân-
cia de 4 milhões de quilômetros 

Asteroide do tamanho de 47 Cristos vai passar "perto" da Terra

ASTRONOMIA 

NASA

Diabetes: pouco 
ajuste na dieta

Um grande estudo de re-
visão publicado no periódi-
co British Journal of Medi-
cine (BMJ) — envolvendo a 
análise de 150 pesquisas e 
dados de mais de 7 milhões 
de gestantes — detalha os 
riscos para a mãe e para o 
bebê quando há o diagnós-
tico de diabetes gestacional 
e fortalece a tese de que não 
são necessárias grandes mu-
danças alimentares para evi-
tar uma das complicações 
mais frequentes na gravidez.

O diabetes gestacional é 
diagnosticado quando há um 
nível de açúcar no sangue 
muito alto, que, geralmen-
te, desaparece após o par-
to. A condição, porém, au-
menta o risco de surgimento 
do diabetes clássico nos anos 
seguintes. “Sabemos que sua 
frequência vem aumentan-
do há vários anos, em parte 
porque o excesso de peso — 
que favorece a diabetes — es-
tá se tornando mais comum”, 
afirmam os autores do traba-
lho, liderado por Fangkun Liu, 
pesquisador da Central South 
University, na China. 

Ao analisar os estudos, os 
cientistas recomendam que se 
evite ao máximo alterar a dieta 
da paciente. Até o consumo de 
alimentos açucarados pode ser 
permitido, mas, obviamente, sob 
o acompanhamento de espe-
cialistas. “É necessário ter em 
conta as situações particulares 
decorrentes da gravidez, mas 
também as diversas dificuldades 
(hábitos alimentares, gostos, si-
tuação social, financeira, profis-
sional e organizacional etc.) da 
paciente”, justificam.

O trabalho também confir-
mou que o diabetes gestacio-
nal aumenta o risco de parto 
prematuro, de pré-eclâmp-
sia e de peso anormalmen-
te elevado no recém-nasci-
do, além de possível descon-
forto respiratório ao nascer. 
Os resultados são tranquili-
zadores em termos de uma 
eventual morte do recém-
nascido. Segundo os autores, 
“não há diferença aparente” 
de risco de aborto espontâ-
neo entre grávidas com e sem 
diabetes gestacional.

Podemos intervir cedo nessa questão, 

conseguindo prevenir ou reduzir, para as 

grávidas, o estresse no cenário atual”

Catherine Limperopoulos,  

diretora do Developing Brain Institute da Children's 

National e uma das autoras do estudo

(cerca de 10 vezes a distân-
cia entre a Terra e a Lua), em 
uma uma velocidade média de 
47.200 milhas por hora. Não 
será possível ver a passagem do 
7335 a olho nu. Para isso, seria 
necessário que ele fosse ainda 
maior ou passasse a uma dis-
tância menor da Terra.

Vigiado há 30 anos

Os cientistas acompanham o 
7335 há mais de 30 anos e conhe-
cem bem o seu caminho orbital. 
Ele foi descoberto em 1989 pela 
astrônoma Eleanor “Glo” Helin no 
Observatório Palomar, nos Esta-
dos Unidos. Segundo estudiosos 
da área, não há risco de um asteroi-
de ou outros objetos celestes po-
tencialmente perigosos colidirem 
com a Terra no próximo século.

O que chama a atenção no 
7335, além da proximidade com 

que vai passar da Terra, é que ele 
“relativamente grande”, em re-
lação a outras rochas que já se 
aproximaram do nosso plane-
ta. O TB145, também captura-
do pela Nasa, por exemplo, tem 
600 metros de diâmetro e pas-
sou um pouco mais distante da 
Terra em 2015. O 7335, tem 1,8 
quilômetro de diâmetro.

Greg Brown, astrônomo do 
Royal Observatory Greenwich, 
no Reino Unido, explica, à revis-
ta americana Newsweek, que não 
é fácil medir os tamanhos de ob-
jetos espaciais distantes. “Como 
muitas vezes não somos capazes 
de ver fisicamente o quão gran-
de eles são, pois, geralmente, 
aparecem como pontos desfo-
cados em telescópios, os astrô-
nomos precisam estimar o ta-
manho através apenas do bri-
lho que emitem, o que pode ge-
rar falhas de cálculos”, detalha.

alterações neurais e sugerem 
que pesquisas futuras façam 
essa análise. Para eles, também 
é necessário avaliar a influência 
de outros fatores, como nutri-
ção materna, segurança finan-
ceira e fatores genéticos.

Mais estudos

Tatianna Ribeiro, obste-
tra especialista em fertili-
zação in vitro, do Instituto 
Verhum, em Brasília, também 
pontua a necessidade de mais 

investigações sobre o fenôme-
no. “Foi analisado um grupo 
reduzido. Apenas 65 das ava-
liadas tiveram filhos duran-
te a pandemia. Para chegar a 
conclusões mais fortes, preci-
samos aumentar esse retrato”, 
justifica. “Ainda assim, sabe-
mos que o estresse durante o 
período mais grave de disse-
minação do novo coronaví-
rus gerou muitos desgastes, e 
isso, provavelmente, refletiu 
no desenvolvimento do feto.”

A especialista observa que 

outros elementos também po-
dem ter contribuído para as 
alterações neurais observadas 
pelos americanos e sinaliza que 
estamos em um novo momen-
to da crise sanitária. “Agora, te-
mos um cenário menos preo-
cupante. O estresse das grávi-
das é menor. Então, os efeitos 
devem ser mais brandos, mas 
ainda temos muitos casos de 
depressão, por exemplo. Por is-
so, é importante entender me-
lhor essa relação.”

Segundo Tatianna Ribeiro, a 
área explorada pelos cientistas 
é bastante promissora e pode 
render dados ainda mais inte-
ressantes. “Esse trabalho fala 
sobre algo muito importante, 
uma ciência chamada de epi-
genética, que dá foco a elemen-
tos externos, do meio ambien-
te, que podem gerar efeitos na 
nossa genética mesmo sem al-
terar os nossos genes”, explica. 
“O estresse é algo que pode, 
sim, ter uma grande influência 
no nosso organismo. Por isso, 
precisa ser bem investigado.” 

Impressão artística de 
um asteroide: o 7335 
passará a 4 milhões de 
quilômetros da Terra
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O 
ministro André Mendon-
ça, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), anulou mais 
uma condenação do ex-

governador José Roberto Arruda 
(PL). Na decisão de ontem, Men-
donça estendeu a essa ação os fun-
damentos que considerou na se-
mana passada para enviar à Justi-
ça Eleitoral do Distrito Federal uma 
outra condenação relacionada a 
eventual crime eleitoral.

André Mendonça analisou de-
talhadamente o processo, depoi-
mentos e provas. Em seguida, 
concluiu que o crime, se houve, 
está relacionado às campanhas 
eleitorais de Arruda e, portanto, 
deve ser apreciado pela Justiça 
Eleitoral. Esse é o entendimen-
to do STF em casos semelhantes.

Com as decisões de André Men-
donça, agora não restam mais con-
denações criminais em vigor con-
tra Arruda. O ex-governador não 
fala abertamente sobre eventual 
candidatura e tem trabalhado na 
pré-campanha da mulher, a depu-
tada Flávia Arruda (PL), ao Sena-
do, na chapa do governador Iba-
neis Rocha (MDB).

Aliados de Arruda e o mun-
do político no Distrito Federal, 
no entanto, aguardam uma de-
finição. Disso dependem várias 
composições de chapas

A decisão do ministro André 
Mendonça representa uma vitória 
de Arruda, porque os processos cri-
minais que resultaram em conde-
nação agora deverão começar do 

zero. Até mesmo as denúncias da 
Procuradoria-Geral da República 
deverão ser ratificadas pelo Minis-
tério Público Eleitoral.

Pela decisão de Mendonça, ca-
berá à Justiça Eleitoral avaliar se os 
atos decisórios e as provas produ-
zidas nesses processos são válidas 
ou devem ser anulados. Condena-
ções poderão ser revertidas.

Jurisprudência

O STF tem decidido que a Jus-
tiça Eleitoral é competente para 
julgar crimes eleitorais conexos 
aos comuns. Por isso, vários polí-
ticos têm sido beneficiados com 
a anulação de condenações. Foi 

o que ocorreu, por exemplo, com 
o ex-governador de Minas Gerais 
Eduardo Azeredo, com o ex-presi-
dente da Câmara dos Deputados 
Eduardo Cunha, com o ex-gover-
nador de Goiás Marconi Perillo 
ou com o ex-senador Gim Argello.

Arruda ainda tem condena-
ções em ações de improbidade, 
mas os efeitos estão suspensos. 
Todos os processos dessa natu-
reza estão parados até que o STF 
julgue a repercussão geral da re-
troatividade da nova Lei de Im-
probidade Administrativa.

Em caso concreto, envolvendo 
uma procuradora do Instituto Na-
cional de Seguro Social (INSS), o 
Supremo reconheceu a retroativi-
dade da lei para beneficiar o réu. 
Agora o STF vai analisar a repercus-
são geral da decisão, ou seja, se es-
se entendimento vale para todos os 
casos no país, quanto aos prazos de 
prescrição e a culpa, a intenção de 
causar prejuízos ao erário.

O ministro Alexandre de Mo-
raes, relator do recurso, ressaltou 
no julgamento que a controvérsia 
é de “suma importância” para o 
cenário político, social e jurídico e 
que o interesse sobre a matéria ul-
trapassa as partes envolvidas. Por 
isso, deverá levar o caso para aná-
lise da repercussão geral.

Enquanto isso, todas as condena-
ções por improbidade administra-
tiva estão congeladas. Os recursos 
que tramitavam no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) foram devolvi-
dos para os tribunais dos estados e 
do Distrito Federal, para que sejam 
analisados após a decisão do STF.

Segundo a defesa de Arruda, 
como todos os processos estão 
paralisados, seus efeitos, como 
a elegibilidade, estão suspensos. 
Dessa forma, se quiser, Arruda 
poderá registrar uma candida-
tura nestas eleições.

O advogado Paulo Emílio Catta 

Preta, que representa Arruda na 
ação, comemorou a nova decisão 
do ministro André Mendonça: “A 
recente decisão do STF comple-
menta, com acerto, o correto en-
caminhamento da ação penal co-
nexa para o seu juízo natural, a 
Justiça Eleitoral”.

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

CAIXA DE PANDORA
Decisão do ministro André Mendonça anula mais uma condenação do ex-governador. Agora não restam  

ações criminais contra o político, que se torna elegível para disputar as próximas eleições

STF abre caminho para 
Arruda se candidatar

 » ANA MARIA CAMPOS

André Mendonça: Justiça Eleitoral deve apreciar processos

Carlos Moura/SCO/STF

Ed Alves/CB/D.A Press

A recente 
decisão do STF 
complementa, com 
acerto, o correto 
encaminhamento 
da ação penal 
conexa para o seu 
juízo natural, a 
Justiça Eleitoral”

Paulo Emílio Catta Preta, 
advogado de Arruda

Se quiser, José 
Roberto Arruda 
poderá registrar uma 
candidatura nestas 
eleições
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EIXO CAPITAL

Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Jogo embaralhado 
até o último minuto

O cenário eleitoral do Distrito Federal só deverá clarear 
no registro das candidaturas em meados de agosto. 
A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), tem potencial para embaralhar 
o jogo na capital do país. Arruda terá de decidir se vai 
concorrer nestas eleições e se será candidato ao governo. 
Ele pode também escolher disputar outro cargo.

ANA MARIA CAMPOS

anacampos.df@dabr.com.br

A importância da prevenção

A especialista em glaucoma falou ao programa CB.Poder sobre os impactos da doença silenciosa e a 
necessidade de consultas periódicas com oftalmologista, principalmente os pacientes com histórico familiar

O 
CB.Saúde de ontem, Dia 
Nacional do Combate ao 
Glaucoma, recebeu a es-
pecialista em glaucoma 

do CBV — Hospital de Olhos, Nú-
bia Vanessa. Em entrevista ao pro-
grama, parceria do Correio Bra-

ziliense e da TV Brasília e condu-
zida pela jornalista Carmen Sou-
za, a especialista abordou temas 

como sintomas do glaucoma, 
além do acompanhamento in-
dicado para prevenção e contro-
le da doença. Segundo Núbia, o 
glaucoma é a primeira causa de 
cegueira irreversível no mundo e 
se trata de uma doença silencio-
sa, que muitas pessoas têm e não 
possuem conhecimento do diag-
nóstico. Além disso, não tem cura 
e exige consultas para saber o tra-
tamento indicado. 

 Carlos Vieira/CB

 » LORENA RODRIGUES*

 »Entrevista | NÚBIA VANESSA | MÉDICA DO CBV

O que é o glaucoma?
O glaucoma é a primeira causa 

de cegueira irreversível no mun-
do. É uma doença silenciosa e 
muitos não sabem que possuem 
o diagnóstico, geralmente porque 
não fazem um exame completo e 
adequado. Muitas pessoas, infe-
lizmente, vão ao médico apenas 
para trocar os óculos ou só fazem 
exames quando vão tirar a cartei-
ra de motorista. O exame oftalmo-
lógico, além de descobrir se o pa-
ciente precisa de óculos, exami-
na a pressão do olho e investiga o 
estado do nervo óptico. No caso 
do glaucoma primário de ângulo 
aberto, a doença gera um aumento 
da pressão ocular, que resulta em 
uma lesão do nervo e isso, conse-
quentemente, diminui o campo 

visual. Mas existe um glaucoma, 
que é o de pressão normal, que a 
pressão do olho está sempre nor-
mal, porém o nervo está doente. 
Então, se só é feito uma análise da 
pressão também não está certo.

Esse segundo exame é mais 
complicado ou também pode ser 
feito num check up rotineiro de 
saúde ocular?

Pode ser feito por um oftalmo-
logista e exige avaliação do ner-
vo óptico. Caso um oftalmologis-
ta tenha a suspeita de que aque-
le paciente tem alguma lesão, ou 
algum dano no nervo óptico, ele 
vai solicitar exames complemen-
tares para ser feito uma análise do 
nervo óptico e da sua função por 
meio desses exames e pode, ele 

mesmo, se for capacitado para tal, 
fazer o diagnóstico correto ou en-
caminhar para outro médico espe-
cialista em glaucoma para fazer o 
seguimento e o acompanhamen-
to desse paciente.

Existe algum sintoma ou sinais 
que o próprio paciente pode 
identificar?

É uma doença silenciosa 
que não tem cura e isso é o 
mais perigoso. Mas alguns pa-
cientes podem apresentar sin-
tomas como fotofobia, dificul-
dade para enxergar no claro, 

lacrimejamento e dor nos olhos, 
mas, mesmo assim, é inespecí-
fico, pois você pode ter tudo is-
so, ir ao médico e não identificar 
nada. Os casos na família são 
um sinal de alerta e exigem in-
vestigação, assim como históri-
co de diabetes e alta miopia. Os 
pacientes que possuem históri-
co familiar são os que mais exi-
gem cuidado e atenção.

Como estão os casos de 
glaucoma com o advento da 
pandemia?

Nós notamos que durante a 

pandemia, alguns pacientes, prin-
cipalmente da terceira idade, fo-
ram internados por algum mo-
tivo e os familiares não sabiam 
quais eram os colírios e medica-
ções que eles tomavam diaria-
mente. Isso foi um fator impac-
tante no acompanhamento e no 
controle dessas doenças, porque 
muitos pacientes não relataram 
sobre a utilização desses colírios 
e ficaram internados um mês ou 
mais sem a medicação. E ago-
ra que eles estão retornando pa-
ra os consultórios médicos, esta-
mos tendo o descontrole de algu-
mas comorbidades que antes es-
tavam controladas, assim como a 
progressão de algumas doenças, 
dentre elas o glaucoma.

O Ministério da Saúde estima 
cerca de um milhão de pessoas 
com glaucoma no Brasil, mas 
provavelmente é uma doença 
subnotificada. Estamos falando 
de um universo muito grande 
de pessoas acometidas por uma 
doença que é incapacitante em 
alguns momentos, certo?

Sim, com o advento do enve-
lhecimento da população e uma 
expectativa de vida maior e como 
a doença acima de sessenta anos, 

tem uma manifestação maior, nós 
temos uma população que possi-
velmente possa ter a doença. Co-
mo não temos o nosso histórico 
familiar porque eles não tinham o 
hábito de fazer os exames rotinei-
ros, precisamos fazer os exames 
corretamente e anualmente para 
detectar a doença. No entanto, o 
número de pacientes com glauco-
ma é realmente subnotificado no 
Brasil. Ele é em torno de um mi-
lhão, mas a gente acha que deve 
ter mais de dois milhões.

Como prevenir a doença?
A prevenção das doenças of-

talmológicas exigem um acom-
panhamento anual com o médi-
co oftalmologista, exceto em ca-
sos de doenças sistêmicas, que 
podem ser realizadas com mais 
frequência. No caso de crian-
ças, é importante um acompa-
nhamento anual ou até mesmo 
semestral, devido a fase de cres-
cimento. A higiene dos olhos é 
muito importante, além de um 
maior controle do uso de com-
putadores e celulares, pois a luz 
causa micro lesões na córnea. 

*Estagiária sob a supervisão de 
José Carlos Vieira

Chapa Bolsonaro
Se Arruda (PL) decidir concorrer ao Palácio do 

Buriti, uma nova chapa pode surgir com os partidos 
da base do presidente Jair Bolsonaro. Arruda como 
candidato ao governo e Damares Alves (Republicanos) 
ao Senado. Neste caso, a deputada Flávia Arruda 
(PL) poderia concorrer à reeleição, puxando 
votos para eleger uma bancada forte do PL.

Estratégia
Avaliação de um 

experiente político 
do DF sobre o que 
parece uma incerteza 
de Reguffe (UB) com a 
demora em anunciar 
sua candidatura. 
A quatro meses da 
eleição, o cenário está 
muito indefinido nas 
candidaturas majoritárias 
e o caminho pode 
mudar pela conjuntura. 
Mas a pressão decorre 
da expectativa dos 
aliados em acertar 
seus próprios rumos.

Dividindo slogan
A ex-ministra Damares Alves usou em algumas 

postagens na semana passada o slogan usado por 
Arruda em outras campanhas: “Amor por Brasília”. 
Seria o prenúncio de uma chapa única?

Barbara Cabral/Esp. CB/D.A Press

Juntos
Enquanto as costuras políticas ocorrem, 

o governador Ibaneis Rocha (MDB) 
trabalha afinado com a deputada Flávia 
Arruda (PL-DF), dividindo a agenda.

Encontro do PT-DF é adiado em 
busca de consenso

O encontro regional do PT que começaria hoje foi 
transferido para a próxima semana. Motivo: o novo embate 
no PT entre o ex-deputado Geraldo Magela e a diretora do 
Sindicato dos Professores (Sinpro) Rosilene Corrêa. Desta 
vez, pela candidatura ao Senado. A direção nacional do 
partido avocou a decisão sobre a chapa majoritária inteira: 
governo, vice e Senado. Mas a presidente do PT nacional, 
Gleisi Hoffmann, e o coordenador do Grupo de Trabalho 
Eleitoral (GTE) da campanha de Lula, José Guimarães, 
querem um entendimento local, uma escolha de consenso.

STJ desbloqueia patrimônio 
milionário das filhas de Roriz

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou, depois 
de nove anos, 50% das ações da Agropecuária Palma 
que estavam bloqueadas por decisão judicial desde 
2013. A empresa Palma, produtora e distribuidora de 
leite e derivados, em Luziânia, pertence às três filhas 
do ex-governador Joaquim Roriz, Weslliane, Jaqueline 
e Liliane Roriz. O patrimônio estava indisponível como 
forma de possivelmente honrar notas promissórias 
que, segundo a 17ª Vara Cível do Distrito Federal, 
eram devidas a um comerciante goiano. De acordo 
com o processo, iniciado há quase 30 anos, os 
comerciantes venderam caminhões e vasilhames de 
leite para um dos genros de Roriz, Júlio Henrique 
Almeida Neuls, marido de Weslliane. A filha mais velha 
do ex-governador era uma das avalistas do negócio 
e, por isso, os bens foram penhorados. O autor da 
execução, Onofre Gim da Cunha, sustenta que não 
recebeu o pagamento devido pelos bens vendidos à 
Palma. Na briga judicial, ele busca a quitação de seis 
notas promissórias que foram endossadas a ele por 
José Maria da Cunha, que hoje é quem briga para 
receber o dinheiro. A família Roriz alega que honrou 
os pagamentos integralmente na época do negócio.

R$ 60 milhões
Em valores de 1995, a suposta dívida era de R$ 925 

mil. Mas foi reavaliada para R$ 14,4 milhões na época 
do bloqueio de metade das ações da Agropecuária 
Palma. O patrimônio bloqueado, segundo o advogado 
Guilherme Campelo, que representa a família Roriz 
na causa, corresponde hoje a mais de R$ 60 milhões.

Sem recursos protelatórios
A família de Roriz havia vencido no mérito, 

mas diversos recursos protelatórios impediam o 
desbloqueio. Ao negar um recurso que questiona 
a decisão favorável à família Roriz, o ministro 
Marco Aurélio Belizze, do STJ, foi enfático: “a 
insistência injustificada no prosseguimento do 
feito, caracterizada pela apresentação de recursos 
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra 
esta decisão” resultará em aplicação de multas.

Divulgação/Agência Brasília

Twitter/Reprodução Deva Garcia/Divulgação

Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press



Correio Braziliense  •  Brasília, sexta-feira, 27 de maio de 2022  •  Cidades  •  15

SEVERINO FRANCISCO | severinofrancisco.df@dabr.com.br

Crônica da Cidade

Teatro Galpão
Hugo Rodas

O Teatro Galpão da 508 Sul será reba-
tizado para Teatro Galpão Hugo Rodas. 
Nada mais justo. Sempre pensava, se al-
gum dia, Hugo Rodas morrer, esse tea-
tro precisa ter o nome dele. Aquela foi, 
durante várias décadas, a casa experi-
mental do nosso bruxo emérito do tea-
tro, que era um adolescente nato, sem-
pre pronto para o trabalho e para a festa. 
Não importa a idade que tivesse, todos 

pareciam caretas ante a liberdade e a 
audácia dele.

Chegaram a cogitar o nome de Orlan-
do Brito para o teatro, mas prevaleceu a 
sensatez. Orlando foi um grande fotó-
grafo, no entanto, não tinha a ver com 
artes cênicas. Teria de ser homenagea-
do, como, de fato, foi, em uma sala de 
exposições da 508 Sul.

Pedimos a uma estagiária para cobrir 
o velório de Hugo, e ela voltou pilhada, 
não sabia se tinha ido a um velório ou a 
um bloco de carnaval. Nunca havia visto 
algo igual, um velório-festa, com dança, 
êxtase e afeto.

É porque Hugo só acreditava em deu-
ses que sabiam dançar. Mas o repertório 

dele era muito rico, permitia que fizes-
se coisas muito diferentes, embora sem-
pre animadas pelo espírito anárquico. 
Os dois últimos espetáculos de Hugo, 
as montagens de Os saltimbancos e O 

rinoceronte, apresentados antes da pan-
demia, eram completamente diversos e 
complementares.

O rinoceronte era a distopia dos hu-
manos metamorfoseados em paquider-
mes, esculturas trágicas, deformadas, 
contorcidas e automatizadas pelo ódio e 
a estupidez. Como disse Hugo, era Deus 
com uma metralhadora nas mãos. En-
quanto Os saltimbancos era a utopia de 
uma orquestra de malabaristas que can-
tam e dançam.

Hugo praticava um experimentalis-
mo selvagem. Nem tudo que fazia saía 
perfeito. Mas ele era incansável, apren-
dia com os erros e decantava as expe-
riências em novas invenções, sempre 
desafiando a si mesmo. A remontagem 
de Os saltimbancos é um exemplo de 
como ele lapidava, obsessivamente, as 
suas criações.

Embora uruguaio, Hugo era um bra-
sileiro muito brasiliense. Se tornou um 
grande diretor brasileiro utilizando Bra-
sília como espaço experimental das ar-
tes cênicas. E, neste sentido, foi muito 
importante a UnB acolher o seu talen-
to e permitir que desse continuidade ao 
trabalho de mestre de várias gerações.

Apesar de lidar com a arte pre-
sencial e efêmera do teatro, eu acre-
dito que a memória dele vai perdu-
rar por muitas gerações. Fica bem 
um templo do teatro com o nome 
de Hugo Rodas. Ele jamais será uma 
múmia oficial.

Tenho a impressão de que qual-
quer ação ou ritual cultural que evo-
car o nome do nosso bruxo emérito 
do teatro será dionisíaco, anárqui-
co, meio trágico, meio cômico, como 
se fosse dirigido, invisivelmente, por 
Hugo Rodas, em meio a gargalhadas 
da mais pura alegria de inventar e de 
provocar. Evoé, Hugo Rodas. Evoé, 
Amacaca. Evoé, Saci Wèrè.

CONSUMIDOR /

Falcatrua em loja de pneus

Especialista explica que golpistas se aproveitam da falta de conhecimento dos clientes em mecânica para tirar 

N
a hora de levar o auto-
móvel a uma oficina, o 
receio de ser enganado 
e cair no calote é gran-

de. No Distrito Federal, a em-
presa Grid Pneus foi interditada 
por prazo indeterminado duran-
te uma operação do Procon-DF 
e da Polícia Civil do Distrito Fe-
deral (PCDF) por cobrar serviços 
extras e treinar funcionários para 
condenar peças de carros e mo-
tos. O Correio ouviu especialista 
que explica porque esse tipo de 
situação se torna tão frequente e 
dá dicas de como evitar cair nes-
se tipo de golpe.

Com duas lojas nas asas Sul 
e Norte, a Grid tornou-se alvo 
de investigação da Polícia Civil 
após um acúmulo de denúncias 
feitas por consumidores. Entre 
elas, reclamações de serviços du-
plicados e preços exorbitantes. 
Na terça-feira, as unidades fo-
ram fechadas. Em entrevista ao 

 Procon/Divulgação

 » DARCIANNE DIOGO

Obituário

 » Campo da Esperança

Alayde do Vale Dourado, 
92 anos
André dos Santos de Araújo, 
32 anos
Elionae Azevedo Leite, 87 anos
José Gonçalves da Silva, 
60 anos
Lília do Carmo Cândido, 
40 anos
Luís Alves Moreira, 64 anos
Marcus Antônio da Silva, 
56 anos
Olivia Maria Carvalho Parreira, 
90 anos
Raimundo Coelho Mourão, 
83 anos
Raimundo de Moura Rego 
Sobrinho, 79 anos

Roberto Mayer Bassous, 88 anos
Valdinaide Jesus, 53 anos
Velmon Valadão, 71 anos

 » Taguatinga

Francisca Lúcia Santana da 
Silva, 64 anos
Irene Valéria Tomas Rangel, 
71 anos
Maria da Paz Fonseca, 54 anos
Nílson Martins de Oliveira, 
69 anos

 » Gama

Anthony Araújo Damasceno, 
menos de 1 ano
Cleusa Ferreira de Araújo, 
75 anos
Marinalva Farias Duarte, 64 anos

Zulmira Lopes da Silva, 77 anos

 » Planaltina

Lucimar da Silva Guimarães, 
61 anos
Paulo Roberto Pereira da Silva, 
42 anos

 » Brazlândia

Lenilson Barbosa Gomes, 
65 anos

 » Jardim Metropolitano

Kelen Aparecida dos Santos 
Campos, 27 anos (cremação)
Thereza Christina da Silva 
Gayoso, 81 anos (cremação)
Nely Biagio Catão, 84 anos 
(cremação)

Sepultamentos realizados em 26 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

proveito da situação e cobrar a mais pelo trabalho oferecido e até por serviços não necessários. Estabelecimentos estão interditados

Correio, o diretor-geral do Pro-
con-DF, Marcelo Nascimento, 
deu detalhes de como os fun-
cionários das lojas agiam e enga-
navam os consumidores.

Além de treinar mecânicos 
para condenar peças de automó-
veis de clientes e, como recom-
pensa, oferecer comissão, os do-
nos da Grid elaboravam ordens 
de serviço sem autorização dos 
clientes e mantinham uma ta-
bela de preço diferenciada para 
cada tipo de consumidor. Nas lo-
jas, as equipes encontraram, por 
exemplo, uma ordem de servi-
ço de “suspensão premium” em 
que, os preços variavam de R$ 
1,6 mil a mais de R$ 2 mil. “Se era 
mulher, era um valor. Idoso, era 
outro. Tecnicamente, para mu-
lheres, eles cobravam mais caro 
por aquele mesmo serviço, fora a 
lesão que eles criavam ao clien-
te”, destacou Marcelo.

Em algumas ordens de servi-
ço, os mecânicos cobravam ou 
não a mão de obra, que, por hora, 

chegava a custar até R$ 600. Além 
disso, foram constatados servi-
ços em duplicidade e troca de 
nomes. Por exemplo, em vez de 
alinhamento ou balanceamento, 
eles mudavam para “geometria”, 
a fim de confundir o cliente e 

tirar proveito. O caso tramita em 
segredo de Justiça.

Orientação

A dentista Rudyane Vlieger, 
28 anos, é uma das vítimas que 

teve prejuízos ao levar o carro 
na Grid para trocar os pneus. 
Segundo ela, logo ao chegar, foi 
encaminhada a uma sala de es-
pera e, em seguida, chamada 
por um vendedor que lhe mos-
trou inúmeros danos no veículo. 
“Eu tinha feito uma revisão em 
novembro do ano passado, en-
tão, o carro estava zerado. Eu sa-
bia que não tinha defeitos”, dis-
se. Resistente, Rudyane disse ao 
funcionário que não tinha inte-
resse em outros serviços, exceto 
trocar os pneus.

O vendedor disse que, como a 
cliente não havia aceitado o ser-
viço adicional, complicaria o ba-
lanceamento e alinhamento do 
pneu, que era gratuito. “Diante 
disso, eles me disseram que não 
poderia dar a garantia, e eu falei 
que não queria mais”, conta Ru-
dyane. Um outro mecânico inter-
feriu na conversa e afirmou que a 
garantia era do próprio fornece-
dor. Mesmo desconfiada, ela dei-
xou terminarem o serviço, mas 

percebeu que o pneu não era de 
primeira linha, como o prometi-
do. “Exigi que colocassem o meu, 
e o vendedor foi supergrosso e fi-
cou com raiva”, lembra. Em casa, 
a dentista percebeu que os mecâ-
nicos empenaram as quatro ro-
das propositalmente.

Ana Luísa Machado, advoga-
da em direito do consumidor, ex-
plica que os relatos corriqueiros 
se justificam, porque os consu-
midores em geral não detêm in-
formações suficientes para com-
preender a temática. Para se res-
guardar dos golpes, a especialis-
ta orienta os clientes a formaliza-
rem os orçamentos, buscar ofici-
nas com registro na junta comer-
cial e investigar a credibilidade 
do estabelecimento em sites de 
avaliação de serviços. “A vulne-
rabilidade é o conceito que per-
meia todo o direito do consumi-
dor, o qual busca proteger a parte 
mais frágil da relação de consu-
mo, a fim de promover o equilí-
brio contratual”, destaca. 

Segundo o Procon, a Grid Pneus cobrava mais caro de mulheres e idosos

Uma das crianças atropela-
das por Francisco Manoel da 
Silva, 53 anos, um motorista al-
coolizado, no último domingo, 
na via P2 Norte de Ceilândia, 
passou por uma tomografia de 
crânio de controle. Trata-se de 
Sofia Valentina Muniz, 3 anos, 
internada na unidade de tera-
pia intensiva (UTI) do Hospital 
de Base do Distrito Federal (HB-
DF). Ana Julia Pereira, 7, e Bru-
na Raquel Fonseca Pereira, 6, 
iniciaram o protocolo para di-
minuir a sedação, fazer a ava-
liação neurológica e o desma-
me ventilatório. Todas seguem 
em estado grave.

Na noite de quarta-feira, a 
prima de Sofia, Ester Isabelly 
Pereira, 10, recebeu alta da 

unidade. Como ela apresentava 
menor gravidade e dispensava 
cuidados intensivos, foi trans-
ferida para o Hospital Regional 
de Ceilândia (HRC). O quadro 
de saúde está estável e a meni-
na consegue conversar. “Ela es-
tá melhor graças a Deus”, vibrou 
a avó Glória Rodrigues Pereira, 
51. Outra vítima, Maria Eduarda 
da silva Moura, 10, está em casa 
desde terça-feira. 

Relembre o caso

Na tarde do último domin-
go, o pedreiro Francisco Ma-
noel da Silva, 53, atropelou as 
cinco crianças enquanto atra-
vessavam a faixa de pedestres. 
Policiais militares tiveram que 
conter a população, que pre-
tendia linchar o motorista. Em 

exame no Instituto Médico Le-
gal (IML), foi constatada a em-
briaguez do condutor, que afir-
mou à polícia ter consumido 
uma dose de uísque. Ele esta-
va sem a Carteira Nacional  de 
Habilitação (CNH). Em audiên-
cia de custódia, na terça-feira, a 
juíza Monike de Araújo Cardoso, 
do Núcleo de Custódia de Cei-
lândia, converteu em preventi-
va a prisão de Francisco.

Em nota, o Departamento de 
Trânsito do DF (Detran-DF) des-
taca que a atuação em relação 
à Lei Seca se pauta por ações 
educativas e de fiscalização. “O 
mais importante é que o cida-
dão se conscientize dos riscos 
que a mistura entre bebida e di-
reção geram para a segurança 
dele mesmo e dos demais usuá-
rios da via”, destacou a autarquia.

 » PEDRO MARRA

TRÂNSITO

Crianças atropeladas melhoram
A Justiça determinou, ontem, 
a internação compulsória de 
Maria Zilda Pinto Alves, 49 
anos, mulher em situação 
de rua acusada de tentar 
sequestrar uma criança de 1 
ano e 5 meses e agredir a babá 
da menina. O crime ocorreu na 
quarta-feira, em um parquinho 
infantil da 310 Sul. Ela foi 
presa poucas horas após ao 
crime, no Núcleo Bandeirante.

 » Sequestradora 
será internada

Motorista fugiu do local, mas foi capturado por testemunhas

Carlos Vieira/CB
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De qualquer luta ou descanso 
me levantarei forte e belo como 

um cavalo novo...
Clarice Lispector

Dia Livre de Impostos: pneu 
e gasolina terão descontos
Falta pouco para a 
realização do 16° Dia 
Livre de Impostos (DLI). 
Na próxima quinta-feira, 
lojistas de todo o país vão 
comercializar produtos 
e serviços sem repassar 
o valor da tributação aos 
clientes. A ação é realizada 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas Jovem com o 
intuito de conscientizar a 
população e o varejo sobre a 
alta carga tributária paga no 
país. O consumidor poderá 
adquirir com desconto 
desde pneus, serviços 

automotivos e gasolina 
a produtos de farmácia 
e de supermercado. O 

símbolo do movimento é o 
impostossauro, o monstro 
engolidor de dinheiro.

Para transformar o Distrito Fe-
deral em um polo logístico no con-
tinente e atrair grandes empresas, 
o governador Ibaneis Rocha (MDB) 
destacou, ontem, que o Governo do 
DF tem investido em medidas eco-
nômicas. O chefe do Executivo local 
pretende assinar um decreto para 
garantir melhores oportunidades às 
empresas. Como parte da agenda, o 

governador participou de um café 
da manhã para valorização dos ro-
doviários, e visitou as instalações do 
Centro de Distribuição da Amazon, 
na DF-290, em Santa Maria.

"É uma outra área que a gen-
te tem investido muito, transfor-
mando Brasília num grande polo 
logístico. Nós estamos no centro 
do país, a cidade foi criada com 
as características de integração", 
ressaltou Ibaneis, durante o café 

da manhã, no Terminal Rodoviá-
rio da Asa Sul. "Nós vamos assi-
nar um decreto na próxima se-
mana ou talvez até na sexta-feira, 
melhorando as condições para 
que essas empresas se coloquem 
aqui no DF. Têm grandes empre-
sas procurando nosso polo logís-
tico para poder facilitar a distri-
buição", disse. Ele avaliou que, 
com as medidas realizadas na 
área econômica, várias empresas, 

 » JÚLIA ELEUTÉRIO

ECONOMIA

Investimentos para atrair empresas como a Amazon e a Novo Mundo, 
vieram para a cidade.

Sobre os rodoviários, o go-
vernador destacou que a classe 
não parou de trabalhar durante a 
pandemia e que o GDF escolheu 
não reduzir a circulação de ôni-
bus e evitou demissões. Ao todo, 
são 12 mil rodoviários no DF. "Os 
direitos dos nossos companhei-
ros foram  mantidos, os usuários 
tiveram o transporte de forma 
ininterrupta", disse o presiden-
te do Sindicato dos Rodoviários 
no DF, João Osório.

A
cumulada pela séti-
ma vez, a Mega-Sena 
vai premiar, amanhã, 
com R$ 100 milhões, 

os acertadores dos seis núme-
ros. Os sonhos das pessoas que 
fizeram aposta no concurso 
2424 são vários, desde ajudar 
parentes com cirurgias, com-
prar uma fazenda e voltar pa-
ra a cidade natal a iniciar um 
negócio próprio. O último ca-
so é o desejo da copeira Marly 
Camargo, de 63 anos. Segun-
do ela, iria aproveitar a bola-
da e abrir um estabelecimento 
devido ao amor pela cozinha. 
“Como eu gosto de cozinhar, 
abriria uma lanchonete ou um 
restaurante com comida ba-
rata e acessível para todas as 
pessoas, porque não sou de fa-
zer comida refinada”, brinca a 
moradora de Sobradinho.

O lado familiar também te-
ria peso na decisão de Marly 
sobre como usar o prêmio. Ela 
conta que pagaria uma cirur-
gia na coluna da irmã, que es-
tá há oito meses na fila de es-
pera da Secretaria de Saúde do 
DF (SES). “Esse dinheiro viria 
em boa hora, porque estão jo-
gando ela para lá e para cá na 
fila, quando sai a vaga, não tem 
anestesista ou médico, e ela só 
fica esperando”, relata.

Cobrador de ônibus, José 
Eldo, 42, é um dos que vai 
acompanhar do celular o sor-
teio do prêmio, às 20h deste 
sábado, pelo canal no YouTu-
be da Caixa Econômica Fede-
ral. Se saírem os mesmos nú-
meros que marcou no volante 
de apostas — feito na lotérica 
Serra Pelada, na parte inferior 
da Rodoviária do Plano Piloto 
— ele pretende comprar uma 
fazenda e largar o emprego.

“Eu compraria um terre-
no para ficar tranquilo na vi-
da, mas também investiria com 
aluguel de casas, ajudaria al-
guns parentes com o que mais 
precisarem e esqueceria esse 
negócio de trabalhar”, conta o 
morador de Planaltina (GO), no 
Entorno do DF. Se fosse o ven-
cedor do prêmio, José Eldo tam-
bém ajudaria alguns parentes 
com o que mais precisassem.

A relação com os familiares 
mineiros teria um peso forte pa-
ra o caminhoneiro Walter Antô-
nio dos Reis, 52, que iria apro-
veitar o prêmio e voltar a mo-
rar na cidade natal. “Quero vi-
ver a minha vida de novo em São 
Francisco de Paula (MG) (a mais 
de 800km de distância Brasília), 
onde moram 11 irmãos e meus 
pais”, afirma o morador de Val-
paraíso de Goiás (GO). Mas ele 
reconhece que, pelo tamanho do 
prêmio, iria guardar o dinheiro 

primeiro para garantir. “Depois 
de ter o dinheiro na conta, eu iria 
pensar no que fazer”, conclui.

É possível ganhar prêmios 
ao acertar quatro ou cinco nú-
meros entre os 60 disponíveis 
no volante de apostas. O jo-
go mínimo custa R$ 4,50. Para 

realizar o sonho de ser o próxi-
mo milionário, é preciso mar-
car de seis a 15 números do vo-
lante de apostas. Na Surpresi-
nha, o sistema escolhe as deze-
nas para a pessoa, que também 
pode concorrer com a mesma 
aposta por dois, quatro ou oito 

concursos consecutivos — é a 
chamada Teimosinha.

A probabilidade de uma aposta 
de seis dezenas acertar a sena é de 
uma em mais de 50 milhões. Quem 
marcar 15 números, o máximo, au-
menta a chance de levar o prêmio 
milionário para uma em 10 mil.

MEGA-SENA /

Um sonho de 

R$ 100 milhões

Sorteio dos seis números do concurso nº 2484 ocorre às 20h deste sábado. De pagar cirurgia de 

 » PEDRO MARRA

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

A copeira Marly Camargo quer abrir um restaurante com comida barata se ganhar na Mega-Sena

parentes a abrir restaurante, vale tudo para apostadores que desejam ser milionários. Prêmio está acumulado

CDL/Divulgação
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Litro a R$ 5
Com o alto preço da gasolina, uma 
participação que prevê atrair muita 
gente é a do posto Jarjour. Vai oferecer 
10 mil litros de combustível livres de 
impostos, na 206 norte. Ou seja, a R$ 5 o 
litro. Cada carro terá limite de 20 litros.

Mobilização
Para o coordenador da CDL Jovem DF, Hugo Leite, o DLI 
em 2022 é um marco na volta às atividades presenciais 
após a retomada do setor. “Este ano, conseguimos 
mobilizar lojistas que vão participar de forma inédita”, 
celebra. O empresário e toda a diretoria jovem da 
entidade se mobilizaram para realizar uma grande 
ação com os comerciantes na próxima quinta-feira.

Ação inédita
A Champion Car Service também terá produtos 
e serviços sem tributação no SIA. Pela primeira 
vez, pneus poderão ser adquiridos com mais 
de 35% de desconto. Em alguns modelos, 
este percentual pode significar economia 
de mais de R$ 1 mil ao consumidor.

Participação
As lojas Puket, TipTop, 
Bibi, Picadilly, Óticas 
Nacional, Drogafuji, 
Vulcão da Borracha, 
supermercado 
Ultrabox, no Gama, 
entre outras empresas, 
também participam do 
movimento, vendendo 
alguns itens com até 
30% de desconto. A lista 
completa por estado 
pode ser consultada 
no site https://
dialivredeimpostos.
com.br/.

Melhores condições
Ele esteve com os lojistas do Gama 
Farid Nafé e Donizete Resende (foto) 
explicando as metas do projeto, a 
ser levado a todas as regiões fora do 
Plano Piloto, ao longo dos próximos 
sete meses. “Estamos trabalhando 
para melhorar as condições do 
varejo em todo o DF”, diz Abritta.

Sindivarejista marca 
presença no Gama
Mais de duas mil pessoas são 
esperadas no programa Sindivarejista 
nas Satélites, que o sindicato promove 
hoje e amanhã, no estacionamento 
do estádio Bezerrão, no Gama, a 
partir das 9h. “Vamos apresentar 
ao empresariado e a comerciários 
os programas do sindicato, do 
Serviço Social do Comércio (Sesc) 
e do Serviço de Aprendizagem 
Comercial (Senac), que são essenciais 
para o bom funcionamento das 
lojas”, explica o presidente do 
Sindivarejista, Sebastião Abritta.

Encontro de grafiteiras
na Infinu
De hoje até domingo, 
ocorre o Encontro de 
Grafiteiras e Tatuadoras 
no DF, o The Flash, 
a partir das 19h, no 
espaço Infinu, na 
506 Sul. O projeto 
incentiva a ocupação 
pelas mulheres artistas, 
grafiteiras e tatuadoras 
no cenário cultural 
local, além de revitalizar uma das avenidas mais 
emblemáticas da nossa cidade. A W3 sul ganhou 
seis murais de grafite. Desde o início de maio, o 
grupo de artistas, com apoio do FAC e da CDL, 
produziram com grafite painéis na avenida. O 
evento deste final de semana conta com atividades 
diversas: flash day tattoo, flash piercer, feira de 
produtos e de arte, roda de conversa e música.

Investimento em Águas Claras
A Conbral lançou seu mais novo empreendimento 
em Águas Claras: o Square Garden Home & 
Mall. O evento de inauguração foi no sábado, 
nas dependências do prédio, na Rua 27 Norte 
com Avenida Castanheiras. O residencial 
conta com 72 apartamentos de três quartos 
com suítes que vão de 101m² até 168,88m², 
em acabamento luxuoso. Teve a presença de 
lideranças da construção civil na capital federal.

Primeiro habite-se
“Desde o primeiro habite-se de Águas Claras, 
em junho de 1996, que foi de uma obra realizada 
pela Conbral, já entregamos 1.661 unidades. Nos 
orgulhamos em fazer parte da história desta cidade 
que vem crescendo estruturada, entregando a 
seus moradores inigualável qualidade de vida”, 
destacou Paulo Muniz, diretor da construtora.

Credenciamento Nº 01/2022
CREDENCIAMENTO Nº 01/2022: OBJETO: O Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade- ICMBio torna público o Credenciamento de
pessoas físicas para a prestação de serviços na área de Psicologia, habilitadas
pela Polícia Federal, para exames e elaboração de laudos psicológicos para
porte de arma de fogo dos integrantes do corpo de fiscalização do ICMBio,
no Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade – ACADEBIO.
Os interessados em participar do processo deverão atender às condições
constantes deste edital disponível no site oficial do ICMBio: https://www.gov.br/
icmbio/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos. A documentação deve
ser encaminhada conforme disposto no edital. Demais informações, deverão ser
consultadas no Edital ou nos seguintes contatos: licitacao@icmbio.gov.br ou (61)
2028-9485. Erico Emed Kauano – Coordenação de Fiscalização.

CHAMAMENTO PÚBLICO

INSTITUTO CHICO MENDES
DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE
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Frutas assadas
Cada restaurante apresenta quatro opções de pra-

tos, três delas conhecidas e uma novidade criada pa-
ra o evento, que tem um enfoque especial no cerrado. 
A chef e professora gaúcha Ana Paula Jacques e o chef 
dinamarquês Simon Lau Cederholm, dupla radica-
da em Brasília e fundadora do Instituto Cajuzinho do 
Cerrado, vão apresentar produtos artesanais, doces e 
salgados, vindos da comunidade Kalunga.

Além das carnes — uma atração do chef Tonico 
Lichtsztejn (foto), no Superquadra; de Leo Hamu, na 
charcutaria artesanal; e de Dudu Camargo, no churrasco 
com estilo — frutas merecem uma atenção toda espe-
cial. Com figos, peras e abacaxi, a chef pâtissière Carole 
Crema, dona de confeitaria em São Paulo e de progra-
ma na GNT, vai ensinar uma receita de frutas frescas as-
sadas com molho anglaise de amêndoas e honeycomb, 
crocante de caramelo que acompanha a sobremesa.

Ainda hoje, no Papo de Cozinha, Raquel Amaral, 
do Rota do Leste, apresenta ceviche bêbado de ca-
marão e cajá-manga; enquanto Diego Badra, do Con-
ca, prepara amanhã inhame “como você nunca viu”. 
Domingo, com mediação do consultor gastronômico 
Luiz Américo Camargo, a jornalista Luciana Barbo e 
esta colunista debatem a evolução da gastronomia de 
Brasília, às 13h. Ingressos on-line e na loja Eventim, 
Brasília Shopping.

FAVAS CONTADAS
Liana Sabo   • lianasabo.df@dabr.com.br

Leia mais notícias em 
blogs.correiobraziliense.com.br/lianasabo

Começa, hoje, no Pontão do La-
go Sul, o Taste Brasília, festival de seis 
dias em dois fins de semana (este e o 
próximo, de 3 a 5 de junho), que reú-
ne quase 50 pratos diferentes para se-
rem degustados por um público esti-
mado de 20 mil pessoas, com direito 
a muitas outras atrações, como au-
las, palestras, degustações de bebi-
das, demonstrações de técnicas culi-
nárias e aula de cozinha para crian-
ças, que aprenderão a fazer panqueca.

O primeiro evento de grande en-
vergadura da marca, presente em 13 
cidades pelo mundo, inclusive São 
Paulo por seis vezes, escolheu a dedo 
a prata da casa, que vai reeditar pra-
tos consagrados e criações novas, co-
mo a jovem chef Luiza Jabour, forma-
da na França. Ela elaborou um ravioli 
de burrata com molho de alho negro 
artesanal para lançar em avant-pre-
mière como uma das iguarias da Ca-
sa Almeria, em fase de reforma na es-
quina da 104 Sul (ex-Carpe Diem). A 
estrutura só ficará pronta no segundo 
semestre, mas “a ideia é apresentar 
um prato do novíssimo restaurante 
em primeira mão”, justifica o curador 

do festival, Luiz Américo Camargo.
Catorze estabelecimentos parti-

cipam do Taste Brasília, promovi-
do pelo banco Santander, que es-
tá à frente do evento desde a pri-
meira edição paulistana em 2016. 

Ingressos são vendidos antecipa-
damente e na bilheteria montada 
na entrada. Os pratos tem preços 
acessíveis que variam conforme 
os ingredientes utilizados. Vão de 
R$ 20 a R$ 45.

Show de 
sabores

Espaço Taste espera receber, nos dois fins de semana de evento, 20 mil visitantes

Antônio Barrigana/Divulgação

ÁGUAS CLARAS / 

DF Plaza desocupa apartamentos
Famílias receberam a recomendação para deixar as unidades residencias após rachaduras

“E
stamos saindo no sus-
to, sem saber ao cer-
to o que está aconte-
cendo ou como pros-

seguir”, desabafou Mariana Mar-
tini, 27 anos, uma das moradoras 
da Torre D do Condomínio DF 
Century Plaza, em Águas Claras. 
Ela saiu às pressas do apartamen-
to devido a problemas na estrutu-
ra do prédio. Famílias receberam 
a recomendação para deixar as 
unidades em que residem, após 
a Defesa Civil fazer uma vistoria 
e constatar trincas em pilares de 
dois andares usados como gara-
gem. Apesar de o órgão informar 
que não há risco iminente de de-
sabamento, a empresa responsá-
vel pelo edifício recomendou a 
desocupação residencial até que 
sejam finalizados o estudo e o re-
paro, que inicialmente estão pre-
vistos para ocorrer ao longo dos 
próximos 30 dias.

De acordo com o coordena-
dor de desastres da Defesa Civil, 
Wender Costa, equipes do órgão 
vão emitir diagnósticos mais pre-
cisos para avaliar as causas das 
fissuras no pilar. “A decisão de 
sair, ou não, é pessoal. Há uma 
estabilidade no prédio. Constata-
mos as fissuras, mas percebemos 
que não progrediram, não evo-
luíram. Não é uma ciência preci-
sa, mas não há sinais de desaba-
mento. Se existir qualquer risco, 
nós vamos fazer uma reavaliação. 

Moradores receberão auxílio da empresa responsável pelas torres

 Ed Alves/CB

 » ANA MARIA POL
 » CARLOS SILVA*

Aparentemente, ainda é possível 
ficar tranquilo e com a vida nor-
mal”, explicou. 

A administração do prédio ofe-
receu duas opções para os mora-
dores do bloco atingido que dei-
xaram seus apartamentos: ajuda 
de custo de R$ 2,5 mil ou estadia 
em um hotel. Ao fim dos 30 dias, 
os administradores deverão infor-
mar se eles poderão voltar para o 
prédio durante os reparos ou se 
será necessário prolongar o afas-
tamento. Em nota, a empresa que 
administra o prédio, a Erbe Incor-
poradora, informou que, além de 
ter contatado a Defesa Civil, acio-
nou uma equipe de engenheiros 
para avaliar a situação e tomar 
medidas preventivas.

Segundo o professor da Uni-
versidade de Brasília (UnB) e 

especialista em estrutura de 
concreto Paulo Chaves, uma 
rachadura deve acender o aler-
ta em duas situações. Uma é 
quando está localizada em um 
elemento da estrutura de con-
creto, que é o esqueleto da edi-
ficação. A outra é o tipo de fis-
sura. O especialista pondera 
que, no caso do DF Plaza, é pre-
ciso um cuidado redobrado. “A 
fissura no pilar é sempre algo 
preocupante e que merece ser 
verificada. Pode não ser nada, 
mas se atinge o concreto e não 
está só na argamassa, sobretu-
do em um pilar que é uma es-
trutura de sustentação, é preci-
so atenção”, diz.

*Estagiário sob a supervisão  
de Guilherme Marinho

Helena Rubano/Divulgação

Campari/divulgação

Helena Rubano/Divulgação Divulgação

Letras do México
Autora do livro Como água para chocolate, 

Laura Esquivel é esperada, em julho, para assu-
mir o cargo de embaixadora do México no Bra-
sil. Na representação diplomática, a expectativa é 
muito grande quanto à atuação da futura embai-
xadora, que já afirmou se concentrar na cozinha 
e semeando utopias. “A cozinha é a base de toda 
ação política. O que um povo semeia, comparti-
lha e distribui diz muito sobre uma nação. Existe 
uma falsa e equivocada relação com o que come-
mos. O básico é o que vamos semear, que não nos 
obriguem a semear transgênicos”, declarou Esqui-
vel, em uma entrevista ao O Globo. Escritora, dra-
maturga e ex-deputada, Laura Esquivel surpreen-
deu com a narrativa do best-seller por conta das 
receitas que se misturam com a história de amor 
entre Pedro e Tita. Quem conhece a escritora ga-
rante que ela própria é uma exímia cozinheira.

Bebida da Itália
Campari, a bebida amarga de sa-

bor adocicado mais amada pelos ita-
lianos, que vem sendo produzida há 
12 anos no Nordeste brasileiro, sob 
licença da matriz de Milão, foi degus-
tada in loco pelo embaixador da Itá-
lia, Francesco Azzarello, que visitou, 
ontem, a fábrica pernambucana no 
Cabo de Santo Agostinho. O diplo-
mata presenciou a entrega da Certi-
ficação Lixo Zero concedida ao gru-
po brasileiro por cometer descarte 
correto de resíduos na produção de 
24 milhões de litros por ano. O des-
tilado vermelho estará presente na 
comemoração da data nacional da 
Itália, na embaixada do país, quin-
ta-feira, 2 de junho.

Bacalhau todos os dias
Com cardápio enxuto de apenas meia dúzia de 

deliciosos pratos de bacalhau, uma lula grelhada na 
brasa e uma sugestão de arroz de pato, o restaura-
teur Antonio Machado Barrigana inaugurou semana 
passada, no CasaPark, a loja física de sua grife O Tu-
ga, nascida à beira da pista da Ponte JK, que serviu 
menu lusitano somente nos fins de semana e feria-
dos. A casa dispõe de 74 lugares espalhados em dois 
ambientes com a cozinha no centro, de onde saem 
ainda a entrada de linguiça portuguesa e burrata e o 
menu kids de picanha grelhada. Destaque é o clássi-
co bacalhau à lagareiro (R$ 168), feito com o lombo 
do gadhus morhua assado escoltado de batatas ao 
murro, ovo cozido e brócolis temperado com ervas e 
finalizado com alho e azeite extravirgem português. 
O empresário Marcelo Baroni divide com Barrigana 
o comando da casa que funciona todos os dias, de 
terça a domingo para almoço e jantar e segunda, só 
almoço. Telefone: 98403-1122.
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A emoção de 
ouvir histórias

Projeto que precede a 36ª 
Feira do Livro de Brasília 

(FeLiB) percorrerá escolas 
da rede pública do Distrito 

Federal até 2 de junho 
com apresentação de 

escritores e contações

A
lunos do Jardim de Infân-
cia 603, do Recanto das 
Emas, receberam, ontem, 
a escritora Iris Borges e a 

dupla de contadores de histórias 
Duo Flor de Cacau, formada pe-
los artistas Cláudia Nascimento 
e Cláudio Lopes, integrantes do 
projeto Feira do Livro Itinerante, 
que percorre escolas da rede pú-
blica do Distrito Federal até  2 de 
junho. O evento precede a 36ª Fei-
ra do Livro de Brasília (FeLiB), que 
ocorre de 17 a 26 de junho.

Em clima de descontração e inte-
ração, a dupla dramatizou as obras 
Filhotes de Animais domésticos, Rosa 
Morena e Será que é história?, de Iris 
Borges. Ao final, os estudantes parti-
ciparam de um debate com a autora.

“Foi enriquecedor, sobretudo os 
questionamentos das crianças e a 
interação delas com as obras. Quise-
ram saber de tudo, desde o processo 
de criação, por que escrevo sobre bi-
chos e até mesmo se ainda subo em 
árvores. Demonstraram total intera-
ção e identificação com os persona-
gens. Nossa grande meta é despertar 
esse amor em quem não teve acesso 
ao mundo literário”, diz Isis. Aos 71 
anos, também psicóloga, a autora 
tem 34 títulos publicados e também 
sua própria editora, a Arco-Íris, que 
marcará presença na FeLiB.

Cláudio Lopes, do Duo Flor de Ca-
cau, destacou a interatividade com 
os alunos. “Foi uma experiência rica, 

diferente, que aproxima e estimula o 
debate. Ficará para sempre em nos-
sas memórias os olhares curiosos das 
crianças, a atenção que elas nos dis-
pensou”, disse. “Foi comovente sen-
tir o acolhimento de toda a equipe 
da escola, sentir o interesse dos alu-
nos pelos livros”, completa a parcei-
ra Cláudia Nascimento.

A diretora da unidade de ensino, 
Aline Lorrany, disse que o evento su-
perou todas as expectativas. “Muitas 
vezes as crianças só têm acesso à lei-
tura de qualidade na escola. É algo 
que conseguimos oferecer a elas nes-
te espaço. Fico muito feliz em poder 
proporcionar este encontro”, disse.

A escola foi indicada pela re-
gional de ensino por seu histórico 
de incentivo à leitura no processo 
de alfabetização. Lá é desenvolvi-
do, há sete anos, o projeto literá-
rio “Um Jardim de Histórias”, no 
qual as crianças compartilham li-
vros entre si, levam para casa e 
leem com a família, estimulando, 
assim, o gosto pelos livros. A Feira 
do Livro Itinerante percorrerá es-
colas até o próximo dia 2 de junho.

As visitas foram iniciadas em 23 
de maio, na Unidade Escolar Caic 
JK, no Núcleo Bandeirante. Além de 
estimular a leitura direcionada, am-
pliar o acesso aos livros e facilitar a 
recepção da produção literária local 
a estudantes da educação infantil e 
do ensino fundamental, a caravana 
literária, que conta com apoio da Se-
cretaria de Educação do DF, é marca-
da pela doação de livros para o acer-
vo das escolas participantes.

A feira itinerante percorrerá oito 
escolas da Rede Pública do DF, sen-
do quatro de ensino infantil e quatro 
do fundamental.

A FeLiB é uma iniciativa da 

Câmara do Livro do Distrito Fe-
deral (CLDF) e do Instituto de Pro-
dução Socioeducativo e Cultural 
Brasileiro (IPCB), com apoio da 
Câmara Brasileira do Livro (CBL) 

e do Sindicato dos Escritores do 
Distrito Federal.

 *Estagiário sob a supervisão 
de Jáder Rezende

O objetivo da Feira do Livro Itinerante é estimular a leitura, como no jardim de infância 603, do Recanto das Emas 

Ed Alves/CB/D.A Press

 » JÁDER REZENDE
 » ARTHUR VIEIRA*
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G
aúcho de Caxias do Sul, Adenor 
Leonardo Bachi, o Tite, teria to-
dos os motivos para soltar a voz 
em Seul, na Coreia do Sul, e can-

tarolar a música O meu guri, de Chico 
Buarque de Holanda, enquanto estiver 
com os olhos fixos na tevê assistindo à fi-
nal da Champions League entre Liverpool 
e Real Madrid. Diria “olha aí, é o meu guri, 
para Fabinho, volante reserva da Seleção, 
e apontaria, também, Casemiro, títularís-
simo do Brasil rumo à Copa do Mundo do 
Qatar. O sucesso dos planos de jogo de 
Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti passa pe-
los pés de dois cães de guarda longe de 
serem brucutus. Os xodós dão assistên-
cias, fazem gols e funcionam como me-
trônomos das fases defensiva e ofensiva. 

Fabinho é um dos donos do pedaço 
do meio de campo do Liverpool, mas 
poderia estar do outro lado na decisão. 
Sim, ele passou pelo Real Madrid e con-
tou como foi a experiência numa entre-
vista ao Correio, em 2017. “Depois de 
um mês no Rio Ave, fui emprestado ao 
Real Madrid B. Fiz um ano bom lá. De re-
pente, eu estava treinando com Kaká, Di 
María, Higuaín, Cristiano Ronaldo. Era 
a minha primeira temporada como pro-
fissional. Joguei até um número bom de 
partidas. A minha estreia como jogador 
profissional (em 8 de maio de 2013) não 
aconteceu no Brasil, foi no Real Madrid 
(contra o Málaga, vitória por 6 x 2, com 
passe para gol de Di María). O técnico 
era o José Mourinho”, lembra o paulista. 

Uma oferta da França, país-sede da 
final de amanhã, mudou os rumos da 
carreira dele. “Fui chamado para uma 
reunião no Real Madrid. Disseram que 
contavam comigo para continuar na 
segunda equipe. A partir do meu ren-
dimento, eu poderia subir ou não pa-
ra o principal. Mas, quando apareceu a 
proposta do Monaco, as contratações, 
o projeto do clube para bater de frente 
com o PSG, eu preferi sair. Acho que to-
mei a melhor decisão”, disse na mesma 
entrevista. Sim, ele escolheu bem. Bri-
lhou no principado, chamou a atenção 
do Liverpool e virou um dos pupilos de 
Jürgen Klopp no clube inglês. 

O zelo do técnico alemão com o vo-
lante já teve até alfinetadas em Tite. Cha-
teado por ter recebido o jogador lesio-
nado em uma das convocações da Sele-
ção, provocou: “Não sei se o Tite está tão 
preocupado, porque ele nunca o coloca 
para jogar. Então, provavelmente ele só 
não vai ficar sentado no banco nos pró-
ximos três jogos da Seleção”, ironizou.

Casemiro não se restringe ao papel de 
volante. Especialista em chutes de longa 
distância, mudou a história da final de 
2017 contra a Juventus com um míssil 
de fora da área contra a Juventus. A final 
estava empatada por 1 x 1. O gol chute 
desviou na defesa da Velha Senhora no 
meio do caminho, traiu Buffon e entrou 
no cantinho direito. O lance desarticu-
lo o time italiano e o Real impôs golea-
da por 4 x 1, em Cardiff, no País de Gales.

Respeitadíssimo por esse e outros 
lances inesquecíveis, Casemiro é um dos 
oito jogadores do plantel na iminência 
de conquistar a Orelhuda pela quinta 
vez com a camisa merengue. Os outros 
são os laterais Carvajal e Marcelo, o za-
gueiro Nacho, os meias Modric e Isco, e 
os atacante Bale e Benzema. 

Meia dos bons nos tempos de jogador 
e volante nas horas vagas, o técnico Car-
lo Ancelotti é um apaixonado pelo fute-
bol de Casemiro. O brasileiro se encaixa 
perfeitamente nos conceitos do italiano. 
“Se procurarmos no mercado por uma 
cópia de Casemiro, cometeremos um 
erro. Não há nenhum no futebol mun-
dial. Ele é único”, elogiou o comandante.  

A opinião não era essa na decisão de 
2014. Naquela conquista, Ancelotti se-
quer relacionou Casemiro para o banco 
de reservas contra o Atlético de Madrid, 
em Lisboa. O cara da posição era o ale-
mão Khedira. Casemiro não se intimi-
dou. Festejou a conquista como se tives-
se atuado em todos os minutos do tem-
po normal e da prorrogação. 

MARCOS PAULO LIMA

No penúltimo capítulo da série sobre os brazucas da decisão de amanhã, na França, o duelo à parte entre 
os volantes reserva e titular da Seleção na Copa do Mundo do Qatar. Ex-Real, Fabinho almeja o segundo 
título continental com blazer do Liverpool. Casemiro joga de terno merengue em nome do penta pessoal

Os guris do Tite

CLIMÃO

Uma conversa do lateral-esquerdo Marcelo flagrada com o colega 
de Real Madrid Lucas Vásquez deu a entender que o clube espanhol 
não renovará o contrato do jogador mais vitorioso com a camisa do 
time (25 troféus). “Porque o clube não vai me renovar... eu tenho sido 
um p... exemplo”, explicou ao parceiro, que o ouvia com atenção e 
cumplicidade. “É que é incrível, não sabemos... mas não é fácil no 
momento”, respondeu. Marcelo continuou: “Quero ficar, já disse isso 
50.000 vezes, mas vou falar com o clube depois da final”, encerrou. 

HISTÓRICO NA CHAMPIONS LEAGUE

“Todo mundo quer 
contar com Fabinho. 

Especialmente 
depois de um dia de 
trabalho com ele”

Jürgen Klopp, técnico  
alemão do Liverpool

“Se procurarmos no 
mercado por uma 
cópia de Casemiro, 
cometeremos um 
erro. Ele é único”

Carlo Ancelotti, técnico  
italiano do Real Madrid

FABINHO

63 jogos
3 gols
Melhor desempenho: campeão 
em 2018/2019
Clube: Liverpool
» Revelado pelo Fluminense, 
ele disputou o primeiro jogo co-
mo profissional no Real Madrid. 

CASEMIRO

80 jogos
7 gols
Melhor desempenho: campeão 
2013/2014, 15/16. 16/17 e 17/18
Clube: Real Madrid
» Iluminado, fez o segundo gol 
do Real nos 4 x 1 contra a  
Juventus na decisão de 2017.

PROGRAME-SE

Liverpool x Real Madrid
Quando: amanhã

Local: Stade de France,  
Saint-Denis, França

Horário: 16h (de Brasília)
Onde assistir:  

SBT e TNT Sports
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Rota final para Guayaquil
LIBERTADORES Conmebol sorteia, hoje, o destino dos seis clubes brasileiros nas oitavas do torneio

C
omeça, hoje, uma nova eta-
pa decisiva da Libertadores 
da América. Não com a bo-
la no gramado, mas com a 

sorte dos 16 clubes classificados 
da fase de grupos — entre eles seis 
brasileiros — outra vez vinculada 
às bolinhas. Às 13h, a Conmebol 
define o caminho da fase final da 
principal competição de clubes do 
continente, em sua sede, na cida-
de paraguaia de Luque, e a rota de 
Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, 
Athletico-PR, Corinthians e Forta-
leza em direção a Guayaquil, local 
da final de 2022.

Além dos times nacionais, os ar-
gentinos River Plate, Estudiantes, 
Colón, Boca Juniors, Vélez Sarfield 
e Talleres; os paraguaios Libertad e 
Cerro Porteño; o colombiano Toli-
ma; e o equatoriano Emelec com-
pletam a lista de times vivos em 
busca da Glória Eterna. Entre to-
dos os classificados, oito já experi-
mentaram a sensação de vencer a 
Libertadores. Somados, são 22 ta-
ças da competição continental nas 
oitavas de final.

O sorteio seguirá o mesmo mo-
delo dos anos anteriores: cruza-
mento entre os primeiros e os se-
gundos colocados dos oito grupos, 
com os mais bem posicionados ga-
rantindo o direito de definir o mata
-mata como mandante. Há chan-
ce real de confrontos nacionais nas 
oitavas de final. Entre os seis tu-
piniquins, Corinthians, Fortaleza 
e Athletico-PR ficaram na chave 
contrária e podem aparecer no ca-
minho dos demais compatriotas.

O evento em Luque terá trans-
missão da ESPN e servirá, tam-
bém, para definir todo o chavea-
mento do mata-mata. Com isso, 
os times poderão prospectar os 
possíveis adversários em casos de 

DANILO QUEIROZ

Chaveamento desenhará o caminho da competição até a decisão de 29 de outubro. Nas oitavas, há chance de confronto entre clubes brasileiros

Divulgação/Conmebol

 »Divisão dos classificados no sorteioclassificações para as etapas se-
guintes. Dono da melhor campa-
nha da Libertadores e atual bicam-
peão continental, o Palmeiras é o 
único com a certeza de poder rea-
lizar a segunda partida em casa, 
ao menos, até às semifinais. Nos 
demais confrontos, a lógica sem-
pre será a mesma: o time mais 
efetivo da fase de grupos define 
como mandante. A decisão, mais 
uma vez, será disputada em cam-
po neutro e jogo único.

Sul-Americana

Também se encaminhando 
para a fase mata-mata, a Sul-A-
mericana vive o mesmo proces-
so de definição do chaveamento. 
Na competição de segundo esca-
lão do continente, o Brasil será 
representado por cinco equipes: 
Santos, São Paulo, Internacional, 
Atlético-GO e Ceará seguem vi-
vos no torneio, com final marca-
da para Brasília, em 1º de outubro.

Roland Garros
Saldo positivo para os brasileiros, 
ontem, em Roland Garros. Bia 
Haddad venceu duas partidas e 
avançou nas duplas femininas e nas 
mistas, ao lado de Bruno Soares. 
Rafael Matos também ganhou.

William West/AFP

Giro Esportivo

Série B
O Cruzeiro joga, hoje, para se 
manter na ponta da Série B. Às 
21h30, a Raposa vai até Santa 
Catarina para medir forças com o 
Criciúma. Ontem, o Vasco virou vice-
líder ao vencer o Brusque, por 2 x 0, 
gols do meia Nenê.

Staff Images/Cruzeiro

Natação
O Brasil encerrou a participação na 
etapa de Barcelona do Circuito Mare 
Nostrum com oito medalhas. Cinco 
delas foram conquistadas ontem, 
inclusive, uma de ouro, colocada no 
pescoço de Nicholas Santos (foto) 
após vitória nos 50m borboleta.

François-Xavier Marit/AFP

Pote 1
Palmeiras
River Plate
Flamengo
Estudiantes
Atlético-MG
Libertad
Colón
Boca Juniors

Pote 2
Emelec
Athletico-PR
Vélez Sarsfield
Tolima
Corinthians
Fortaleza
Cerro Porteño
Talleres
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Por oscar Quiroga

Data estelar: Vênus e Plutão 
em quadratura. o lixo, 
aquele tacho que ninguém 
prefere ver nem muito menos 
vasculhar ou escarafunchar, 
é muito revelador a respeito 
de nosso comportamento e 
hábitos, pois, é o efeito final 
de nosso dia a dia. E há um 
lixo objetivo, que os nobres 
garis transportam todos os 
dias, mas há também um 
lixo subjetivo, que vai parar 
na lata metafórica de nossa 
alma, uma região fedorenta 
e cheia de vírus, onde não 
há garis para recolher, 
só restando nós mesmos 
para limpar, porque 
não há como aguentar 
lixo se acumulando 
indefinidamente. todo ser 
humano, não importa quão 
belo e aprumado seja, 
carrega em seu ventre 
uma boa quantidade de 
fezes o tempo inteiro, e se 
não houvesse evacuação 
periódica, morreríamos 
intoxicados. o que fazemos 
com o lixo que produzimos 
é muito revelador ao 
nosso respeito.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

organize seus recursos, que não 
se circunscrevem aos materiais, 
porque todo talento que se encontra 
em potencial, e que pode ser 
desenvolvido e desabrochado, 
há de ser contabilizado, 
também, como um recurso.

um pouco de lamento é legítimo, 
mas se você se estender demais 
nesse exercício, deixará passar 
em brancas nuvens tudo que 
estaria ao seu alcance fazer, e 
que melhoraria muito a situação 
como um todo. Em frente.

a tentação é a mesma de sempre, 
você se precipitar e tentar 
solucionar tudo de uma tacada 
só. a oportunidade atual, porém, 
é distante dessa solução, requer 
que você faça pouco, mas faça 
bem, com dedicação e empenho.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

segure a onda para escolher 
com mais tino que tipo de atitude 
tomará diante das situações 
que se desenrolam. Em vez de 
reagir, planeje suas ações, todo 
o tempo que tomar servirá para 
amadurecer melhor as atitudes.

olhando tudo de perto, parece 
um caos, porém, se você tomar 
distância e tentar apreciar o 
panorama amplo em que os 
detalhes caóticos se inserem, você 
comprovará que tudo continua 
andando da melhor forma possível.

ainda que tudo pareça perdido e 
que seu humor esteja mais azedo 
do que nunca, mesmo assim se 
encontra disponível a chance 
de você criar uma reviravolta 
anímica, e pairar com leveza e 
alegria sobre os perrengues.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Quanto menos ajuda ou palpite 
você pedir agora, mais eficientes 
serão os resultados das atitudes 
que você tomar. É preciso agir 
em segredo, o quanto seja 
possível, para não atrair a 
atenção de certas pessoas.

as medidas que se tornaram 
necessárias são excepcionais, 
porque excepcionais também 
são os acontecimentos. aceitar a 
realidade como ela é ajudará a 
você se atrever a fazer o que, de 
outra maneira, seria impensável.

insista em preservar seu conforto 
e segurança, porque essas são 
as condições essenciais para que 
tudo o mais continue funcionando 
da melhor maneira possível. 
sempre há gente por aí minando 
o conforto e a segurança.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

cÂncEr: a solução não é de sua 
inteira responsabilidade, você precisa 
tomar conta de sua parte, mas se 
todas as pessoas envolvidas não 
se unirem em torno do mesmo 
objetivo, qualquer solução será 
uma espécie de gambiarra.

Quando você se deparar com suas 
limitações, em vez de fingir que dará 
conta, ou tentar se convencer de que 
o que acontece não tem importância, 
se volte o quanto antes na  
direção das pessoas que 
podem ajudar.

tudo tem conserto, mas é 
necessário intervir com a firme 
intenção de solucionar, porque se 
ficar esperando que o misterioso 
universo resolva tudo por você, 
a única coisa que vai acontecer 
é você ficar esperando.

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

 
A FOME DA MISÉRIA ANÔNIMA

Quanta gente faminta neste mundo,
sem ter sequer um pouco de comida,
que sobrevive em seu jejum profundo,
perambulando anônima e esquecida.

Quantos vestem um trapo todo imundo,
expondo suas chagas e feridas,
sem conseguir um teto pelos fundos
das favelas das noites mal dormidas.

Quanta gente nas ruas e calçadas,
passando frio e fome, abandonada,
na espera de ter nossa compaixão.

E a fome dos que morrem sem ter nada,
fica em tocaia ao longo das estradas,
para assaltar o nosso coração.

Souza Prudente

u
m espaço de tempo de 17 anos 
separa duas eras de um mes-
mo personagem. Em 2005, 
Obi-Wan Kenobi fazia a últi-

ma aparição nos cinemas, no longa 
Star wars, episódio III: a vingança dos 
Sith. O filme que encerra a série de 
prelúdios da Guerra nas Estrelas di-
vidiu opiniões na época, mas, princi-
palmente,  deixou uma questão sobre 
o que ocorreu com Obi-Wan na crono-
logia entre a última e a primeira histó-
ria original de Star Wars.

A Disney+ começa a responder a per-
gunta hoje, com o lançamento do seriado 
Obi-Wan Kenobi, uma série que abarca jus-
tamente o período de tempo não explorado 
nos últimos 17 anos, um recorte que é foco de 
teorias de fãs há anos. O seriado conta com o 
retorno de Ewan McGregor ao papel que foi 
dele nos prelúdios, e de Alec Guinness na tri-
logia original. Além dele, Hayden Christensen 
retoma o manto do vilão Darth Vader, o qual 
teve poucos minutos de tela no final do epi-
sódio III, e Joel Edgerton, que vive novamen-
te Owen Lars. São adições ao universo de Star 
Wars Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Benny 
Safdie e O’Shea Jackson Jr..

A produção apresenta Obi-Wan Kenobi 
tentando se esconder da busca incessante 
de Darth Vader para caçar e matar os jedis. 
O grande foco do vilão é achar o local em 
que o protagonista está exilado, afinal, ele 
quer resolver assuntos do passado com o 
antigo mentor. A história se passa 10 anos 
após a última aparição dos personagens e 
será dividida em seis episódios.

“Darth Vader é movido pela própria rai-
va e pelo conflito interno que há dentro des-
te personagem. Ele é um personagem muito 
complexo, que ainda está tentando processar 
a morte da Padmé, a relação dele com a or-
dem Jedi e certamente com o Obi-Wan Ke-
nobi”, afirma Hayden Christensen em cole-
tiva na qual o Correio esteve presente.

O ator diz se sentir honrado por voltar ao 
personagem após tantos anos. “Colocar a fan-
tasia de novo após todo esse tempo foi uma 
experiência surreal. Foi muito nostálgico, eu 
fui instantaneamente transportado para o 
episódio III quando estava tentando enten-
der a fantasia do Vader da época”, lembra o 
ator. “Colocá-la de novo agora, no ponto que 

 » PEdro iBarra

A volta de Star Wars
SÉRIE

Série marca o retorno de 
Darth Vader, interpretado por 
Hayden Christensen

Lucasfilm/divulgação

estou na minha vida, foi inacreditável. Toda 
vez que eu coloquei, me senti muito sortudo 
de fazer isso”, completa.

Christensen elogiou os roteiros e pon-
tuou que há uma história nova e relevan-
te a ser contada, mas que a principal virtu-
de da série é a expansão do universo. “Só 
a noção de voltar e fazer mais com ele, de 
poder enriquecer o arco do Darth Vader já 
é empolgante para mim”, conta. Contudo, 
ele pontua que tudo foi feito com o cuida-
do que reabrir um universo tão popular de-
manda. “As expectativas são altas, se você 
vai entrar nas histórias de Star Wars e criar 
novidades para a linha do tempo da fran-
quia, há muita responsabilidade que vem 
com essa escolha”, analisa.

A responsabilidade perante a saga, viva 
desde de Star wars episódio IV: uma nova es-
perança de 1977, foi um tema recorrente. “É 
uma grande responsabilidade, porque o Va-
der é um personagem icônico. Eu devo entre-
gar o melhor de mim pelo George Lucas, tam-
bém por todas as pessoas que contribuíram 
para fazer esse personagem tão grandioso e 
por todos os fãs que se importam tanto com 
ele”, comenta Hayden, que também reflete 
sobre o peso de tocar novamente em todo o 
cânone. “Eu preciso ter uma responsabilida-
de com a história com o personagem e com 
os fãs. Esses personagens são, de certa forma, 
domínio público. Eles representam tanto pa-
ra tanta gente que é como se fosse uma pro-
priedade compartilhada”, adiciona.
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Editor: José Carlos Vieira
josecarlos.df@dabr.com.br

Paulo Ricardo 
canta os hits 
do RPM      
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O vocalista da banda 
Camisa de Venus: 
rock made 
in Bahia       

 Barão 
Vermelho: uma 

das bandas 
marcantes do 

rock Brasil

Banda Ira!: 
conexões com a 

turma do rock 
de Brasília     

BRASILIANAS EM 
ALTA VOLTAGEM
BRASILIANAS EM 

PAULO RICARDO, BARÃO 

VERMELHO, IRA! E CAMISA DE 

VÊNUS SÃO AS ATRAÇÕES DESTE 

FIM DE SEMANA DO FESTIVAL ROCK 

BRASIL 40 ANOS NO CCBB

CORREIO BRAZILIENSE

Brasília, sexta-feira, 27 de maio de 2022

O 
Festival Rock Brasil 40 Anos 
volta a movimentar o Cen-
tro Cultural Banco do Bra-
sil de Brasília neste final 

de semana com extensa progra-
mação, que tem como ponto alto,  
shows amanhã e domingo, a par-
tir das 19h, protagonizados por 
cantores e bandas que se destaca-
ram no movimento iniciado no co-
meço da década de 1980.

 Sábado, se apresentarão o 
cantor Paulo Ricardo e a banda 
Barão Vermelho, enquanto no 
domingo sobem ao palco as 
banda Ira! e Camisa de Vênus. 
A atração de hoje, às 19h30, no 
teatro do CCBB é Cazas de Cazu-
za,  musical que presta tributo a 
um dos artistas mais icônicos da 
história do rock brasileiro.

 Escrito e montado em 2000, 
sob a direção de Rodrigo Pitta, Ca-
zas de Cazuza é encenado por oito 
personagens, aborda temas como 
amor, sexo, drogas e desemprego, 
presentes na obra do cantor e com-
positor carioca, um dos criadores 
da banda Barão Vermelho e que, 
posteriormente, conseguiu grande 
destaque em carreira solo. A trilha 
sonora do espetáculo traz clássicos 
de autoria do poeta, entre os quais 
Bete Balanço, Brasil, Codinome Bei-
ja-Flor, Ideologia, O tempo não pa-
ra e Pro dia nascer feliz.

 Chamam a atenção também na 

programação duas exposições com 
elementos que interagem com a 
proposta do festival. Uma é de 
fotografias, que reúne 60 fotos 
de artistas e personalidades do 
rock nacional, clicadas nas úl-
timas décadas por Cristina Gra-
nato, um dos nomes mais repre-
sentativos do fotojornalismo bra-
sileiro. A outra é de obras dos ar-
tistas plásticos Luiz Stein e Zé Car-
ratu, que surgiram paralelamente 
ao movimento roqueiro.

Atração principal do Rock Bra-
sil, os shows que ocorrem na área 
externa do CCBB.  Chamam a aten-
ção, entre os espectadores, pessoas 
que testemunharam o surgimen-
to de cantores e bandas oitentis-
tas , que voltam a assisti-los, agora 
acompanhados pelos filhos.

 Um deles é Paulo Ricardo, ex-vo-
calista do RPM, que faz show ama-
nhã, às 19h. Segundo Paulo Ricardo, 
o festival Rock Brasil 40 anos é, sem 
dúvida, o evento mais importante do 
pop rock nacional dos últimos anos 
e é emblemático que sua última edi-
ção aconteça em Brasília, cidade on-
de passou boa parte da adolescência, 
onde viu os primeiros shows e berço 
de grandes bandas. “E faremos uma 
das últimas apresentações da turnê 
Rádio Pirata ao vivo 35 anos, repro-
duzindo aquele espetáculo icônico, 
dirigido pelo mestre Ney Matogros-
so e que permanece um divisor de 
águas no show business, tendo ba-
tido todos os recordes de público 

por onde passou”, comenta o can-
tor. “O show é exatamente o mesmo, 
o mesmo set list, os mesmos efei-
tos de laser desenhados pelo Ney 
pra fechar nossa participação em 
grande estilo. Vai ser inesquecível!”, 
destaca Paulo Ricardo.

 Em seguida, se apresenta a 
banda Barão Vermelho, que con-
ta na formação atual com Rodrigo 
Suricato (guitarra e vocal), Fernan-
do Magalhães (guitarra), Maurício 
Barros (teclados) e Guto Goffi (ba-
teria).  “A primeira vez que o Barão 
tocou em Brasília foi em 1982, e 
esse show agora serão 40 anos de 
Rock Brasil de verdade para gen-
te”, lembra Guto Goffi.

 No domingo, quem abre a pro-
gramação é a paulistana Ira!, que 
tem em sua formação Nasi (vocal), 
Edgard Scandurra (guitarra), Eva-
risto Pádua (baixo) e Johnny Boy 
(bateria). “Brasília é uma das ca-
pitais mais importantes para es-
sa geração que faz 40 anos, ainda 
mais porque as bandas de Bra-
sília sempre tiveram muitas in-
fluências e identidades próximas 
ao Ira!, no caso do punk e do pós
-punk inglês. O Ira! e as bandas 
de Brasília sempre foram muito 
próximas “,  comenta Nasi.

Na sequência entra em cena a 
banda Camisa de Vênus, liderada 
pelo cantor e compositor Marcelo 
Nova, autor de Agulha no palheiro, 
Eu não matei Joana D’Arc, Sílvia e 
Simca Chambord.

ROCK BRASIL 40 ANOS
Amanhã, às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil (Setor 

de Clubes Sul), show de Paulo 
Ricardo e em seguida Barão 
Vermelho. Domingo, às 19h, se 
apresenta Ira! e depois Camisa de 
Vênus. Ingressos: pista, a partir 
de R$ 60; e camarote a partir de 
R$ 100, pelo site Eventim. Obs. Os 
ingressos para o musical Caza de 
Cazuza estão esgotados.  



1
IMÓVEIS

COMPRA E
VENDA

1.1 Apart Hotel
1.2 Apartamentos
1.3 Casas
1.4 Lojas e Salas
1.5 Lotes, Áreas

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

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

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

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

4 OU MAIS QUARTOS

COBERTURA LINEAR
RUA 31 NORTE 4 suí-
tes, 265m2, 3vagas,
nascente, desocupa-
da,localizaçãoexcelen-
te, próximo ao par-
que. R$1.790.000. Tr:
98585-9000 c13429

ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

1.2 ASA SUL

ASA SUL

2 QUARTOS

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

3 QUARTOS

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

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

211 REFORMADO Ven-
doexcelenteApto 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

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

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

SUDOESTE

3 QUARTOS

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

1.2 SUDOESTE

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

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.3 CASAS

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

GUARÁ

3 QUARTOS

QE 19 original Lt 200m2

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

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

1.3 LAGO NORTE

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

R$ 3.980.000,000
QI 09 4 quartos sendo 2
suítes. É entrar e morar.
Todos os amários no-
vos. Tr: 99981-0243 Ita-
lo CJ25140 www.
exitopremium.com.br

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

R$ 3.980.000,000
QI 09 4 quartos sendo 2
suítes. É entrar e morar.
Todos os amários no-
vos. Tr: 99981-0243 Ita-
lo CJ25140 www.
exitopremium.com.br

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

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

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.4 SUDOESTE

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

SUDOESTE

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

VALPARAÍSO

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

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

SALAS

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

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

2.2 APARTAMENTOS

ASA NORTE

QUITINETES

113 ALUGO Kit Ótima
quadra R$ 650,00 + IP-
TU + cond. Whats (18)
99757-4776
404 KIT c/ sl, coz, qto,
wcesacada.Ótima locali-
zação próx. UNB R$
900,00 + IPTU + cond.
Whats (18) 99757-4776

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

404 KIT c/ sl, coz, qto,
wcesacada.Ótima locali-
zação próx. UNB R$
900,00 + IPTU + cond.
Whats (18) 99757-4776

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

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

2.3 ASA SUL

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

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

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

PLANALTINA

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

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

TOYOTA

Y A R I S / 1 9 c i n z a
20.000Km Partic. 98114-
1471/ 98105-1540

Y A R I S / 1 9 c i n z a
20.000Km Partic. 98114-
1471/ 98105-1540

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

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

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

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

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



CLASSIFICADOS2 Brasília, sexta-feira, 27 de maio de 2022 CORREIO BRAZILIENSE



CLASSIFICADOSCORREIO BRAZILIENSE Brasília, sexta-feira, 27 de maio de 2022 3

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

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

BRUNO MASSOTERA-
PEUTA11anos deexpe-
riência 11-973868078

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

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

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

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ENGENHARIA

SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA Contato 61-
998315874

OUTROS PROFISSIONAIS

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

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

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

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

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.

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

EDITAIS E AVISOS

BRASÍLIA,
18 DE MAIO DE 2022

DE RIVIERA PARK SUL
AO SENHOR Romário
Lima Pereira. Devido
ao seu não compareci-
mentoao localde traba-
lho desde o dia 02/03/
2022, vimos por meio
deste, adverti-lo que o
não comparecimento
ao trabalho acarretará
faltas injustificadas.
Destaforma,determina-
mos o seu compareci-
mento ao seu posto
de trabalho ou justifica-
tiva das faltas em no
máximo 5 dias.

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 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

5.5 PONTOS COMERCIAIS

PLANO PILOTO

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

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

POUSADA RIO Quente
Título de sócio proprietá-
rio 61-981781968

TEMPORADA

HOTEL HOT SPRINGS
CALDAS NOVAS
(GO) Apto 7 piscina,
sauna, frigobar, ar, ba-
nheira 4 pessoas.
Whats 61 99987-9698

OUTROS

ACOMPANHANTE

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

MORENA LINDISSIMA
CHUPO BABADO até o
fim em homens ativos.
A. Norte 61 98423-0109

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

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

MASSAGISTA PARA
Trabalhar em Boate. Fa-
ça parte do time. Ót. gan-
hos. (61)98617-5286

DOSE DUPLA!!
NURU COM Inversão
de loira e morena (61)
3326-7752/99866-8761

WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736

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

5.7 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.

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

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

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

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654
AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com
CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054
COZINHEIRO(A) CON-
TRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com
DOMÉSTICA DORMIR
segunda à sabado, com
experiência. Salário
R$1.600. Só ligações.
99303-2550/99190-1975

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 53/2022

OBJETO: Fornecimento de café em pó, categoria
superior, pelo período de 12 (doze) meses.

DATA DAABERTURA: 08/06/2022, às 10h.
EDITAL E INFORMAÇÕES: 14º andar do Edifício
Anexo I - fone (61) 3216-4906, bem como nos endereços

eletrônicos: www.camara.leg.br. e www.comprasnet.gov.br.

DANIEL DE SOUZAANDRADE
Pregoeiro

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6.1 NIVEL BÁSICO

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.

VAGA PARA
MASSAGISTA COM
OU SEM exper. p/ Gua-
rá/Sudoeste 998556371
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
TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com

AGÊNCIA ELE&ELA
PROCURA ARRUMA-
DEIRA p/ dormir sal. R$
2.200. Tr 98124-2442

AGÊNCIA ELE&ELA
PROCURA CUIDADO-
RA que durma no empre-
go salário R$ 1.500,00.
Tr 98124-2442
MASSAGISTAOPORTU-
NIDADE para são Pau-
lo com ou sem experiên-
cia. 61-994089903

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.

6.1 NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
AUXILIAR DE COZI-
NHA com experiência
em atendimento de Lan-
chonete. Para trabalhar
na Asa Sul. Tr: 98126-
7585 ou 3328-5767
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com

CLÍNICA ODONTOLOGICA
AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO Contrata-se
c/ experiência em ven-
das. Enviar CV c/
pretensão salar ia l :
odontovaga4@gmail.
com
AUXILIAR DE COZI-
NHA c/ experiência. Cv:
saboramillp@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

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

CONTRATA-SE
DESING GRÁFICO c/
experiência em Comuni-
cação Visual, CV:
digidoor1@gmail.com
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
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6.1 NÍVEL MÉDIO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL MÉDIO

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

GERENTE COMERCI-
ALParaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142

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

CONTRATA-SE
MOTORISTA/ ENTRE-
GADORCNHD,p/ traba-
lharemSobradinho.Envi-
ar CV p/ kenia@qgelo.
com.br ou 98364-2268

CLÍNICA ODONTOLOGICA
RECEPCIONISTA Envi-
ar CV c/pretensão salari-
al para: odontovaga3@
gmail.com

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

6.1 NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
SEPARADOR DE MER-
CADORIACDcomexpe-
riência na área. Enviar
currículo p/ o e-mail:
curriculo@rcpisos.com.
br

TÉCNICO DE AR Condi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com

TECNICO ELETRONI-
CA instalaçãoemanuten-
ção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com

VENDEDOR(A)COMUNI-
CAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br

VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com

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

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

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

CONTRATA-SE
SEPARADOR DE MER-
CADORIACDcomexpe-
riência na área. Enviar
currículo p/ o e-mail:
curriculo@rcpisos.com.
br

NÍVEL SUPERIOR

AGRÔNOMO,CONSUL-
TORIA para rancho na
regiãodeBrasília-DF.En-
viar currículo através do
Wpp : 61 9 9854-5054

ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contá-
bil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br

6.1 NIVEL SUPERIOR

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
CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com
DENTISTA ESPECIA-
LISTAemperio, endo, ci-
rurgia, implante, DTM,
dentística,geriatriaepedi-
atria: venha trabalhar co-
nosco! Enviar CV para:
selecaopsi2022@gmail.
com ou (61)99303-5919

ENGENHEIRO(A) ELE-
TRICISTA contrata-se
com experiência prática
em projetos e instala-
ções de usina fotovoltai-
cas energia solar. Envi-
ar CV para: daniel@
capitalsolar.com.br

ESTAGIÁRIO DE DIREI-
TO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
ESTAGIÁRIO MARKE-
TING . Currículo c/ portfó-
lio p/: selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO PEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com
DENTISTA ESPECIA-
LISTAemperio, endo, ci-
rurgia, implante, DTM,
dentística,geriatriaepedi-
atria: venha trabalhar co-
nosco! Enviar CV para:
selecaopsi2022@gmail.
com ou (61)99303-5919

EDITAL Nº 038/2022
ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
BRA/IICA/13/001

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO
Código: TR/PF/IICA-16137
Implementar, por meio de serviços especializados
de consultoria, com apoio técnico especializado ao
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) nas
Rotas da Moda e da Economia Circular.
Formação: profissional de nível superior com formação
devidamente comprovada em Engenharia de Produção,
Engenharia Química, Engenharia de Materiais ou Tecnólogo,
com ênfase em produção de couro ou calçado, ou curso
de nível superior em tecnologia de produção de couro ou
calçado com, no mínimo, 5 anos de formação (4 pontos).

Experiência Professional: atuação devidamente
comprovada por, no mínimo, 6 (seis) anos em consultoria
para indústrias de calçados ou de couros, sendo que, no
mínimo, 5 (anos) em projetos relacionados a calçados, com
ênfase na sustentabilidade. Experiência na coordenaçao
e organização de eventos, estudos e diagnósticos do
segmento de couro ou/e calçadista. Vigência Contratual: 03
(três) meses. Número de Vagas: 01.

Outras Informações: Para participar do edital de
seleção os candidatos deverão se cadastrar no processo,
impreterivelmente até o dia 05/06/2022 às 23h59min00seg.A
responsabilidade pelo processo seletivo de serviços técnicos
de consultoria é de competência da entidade executora
nacional, conforme legislação vigente. A íntegra do edital e
o resultado da seleção (após processo seletivo) poderão ser
visualizados na página do IICA https://iica.int/pt/node/75

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

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

6.1 NIVEL SUPERIOR

ESTÁGIO EM GESTÃO
PÚBLICARequisitos:En-
genharia,Direito,Contabi-
lidade, Gestão Pública e
áreas afins. Bolsa: R$
1.000,00+Aux-transp.
R$ 200,00+seg de vida.
Horário:13hàs18h.Envi-
ar cv para: selecao@
caucfacil.com.br.

FISIOTERAPEUTAPRE-
CISA-SE que trabalhe
c/ pilates 61-981525207

PERIODONTISTAESPE-
CIALISTA c/ experiên-
ciaparaatendimentoclini-
ca Asa Sul, 1 a 2 perío-
dos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com

PROFESSOR(A)/ESTA-
GIÁRIO p/ escola de re-
forço. Enviar currículo p/
reforcoescolaralfabeta@
gmail.com

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

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

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

CURSOS

CURSO DE ESPECIA-
LISTA em Departamen-
to Pessoal e eSocial
100h 61-984459373


