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A semana de 22 em revista

A previsão de um aumento de 24,4% nas vendas do Dia dos Namorados, apon-

tada por pesquisa feita pela Fecomércio, injetou ânimo nos lojistas do Distri-

to Federal. Gerente de uma loja de calçados, Bruna Erita (foto) está tão otimista 

que espera faturar mais de 50% na comparação com 2019, antes da pandemia. 

“Não tem como medir com 2020 e 2021, quando as coisas ainda estavam deva-

gar”, afirma. “Essa esperança é o que nos mantêm de portas abertas”, diz Welton 

Cortez, gerente da loja Jundiaí. De acordo com o levantamento empresarial, o 

valor médio desembolsado pelos consumidores deve ter alta de 84,56%, chegan-

do a R$ 211,23, contra os R$ 114,45 de 2021. A sondagem também mostra que os 

homens se mostram dispostos a gastar mais do que elas na compra do mimo.

IRPF: último dia para 
prestar contas é terça

Servidor: saiba como 
declarar o Funpresp

Pai tenta suicídio 
após matar filho 

com tiro acidental

Chuvas causam 
mortes e levam 
casas em Recife
Ao menos 35 pessoas 
morreram em 
deslizamentos e 
inundações na capital 
pernambucana. Alagoas 
também sofre com 
temporais. PÁGINA 6

A Bric a Brac 

será relançada 
pelo editor Luís 
Turiba, em 
comemoração 
ao centenário da 
Semana de Arte 
Moderna. PÁGINA 22

Comércio do DF aposta no 
amor para turbinar vendas

PÁGINAS 7, 8 E 13

Todas as belezas brasileiras
Tradicionais concursos para escolher os mais belos 
atualizam e expandem as regras para conquistar 
inclusão e diversidade nas competições. Carla e 
David foram vencedores do Top Cufa DF.

Brechós — Economia e sustentabilidade nas compras

Focinhos — Formatos dizem sobre a saúde dos pets

Com gol do atacante brasileiro e brilho do 
goleiro Courtois, Real Madrid bate o Liverpool e 
fatura a Liga dos Campeões da Europa. PÁGINA 19

Vini Júnior garante a 14ª taça!

A Bric a Brac
será relançada 
pelo editor Luís 
Turiba, em 
comemoração 
ao centenário da 
Semana de Arte 

Ana Dubeux Denise RothenburgAna Maria Campos Luiz Carlos Azedo Jane Godoy Severino Francisco

Não há fim do caminho ao chegar a 
Santiago de Compostela. PÁGINA 10

PT considera o Sul crucial para 
uma vitória no 1º turno. PÁGINA 4

As quatro últimas eleições no DF 
foram surpreendentes. PÁGINA 14

De quando as ofensas levam à 
ruína do governante. PÁGINA 3

Brasília Museu Aberto é lançado 
no Museu de Arte. PÁGINA 16

Veto a doutora Nise da Silveira 
desmerece quem vetou. PÁGINA 15

TRABALHO&FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Quando a 
aula pode 
virar filme

Será a sua chance? No 
país, há 12.672 vagas 
em 131 concursos

Luz, câmera... educação! Conheça 
a história de Zaldo Borges. Filho 
de sertanista e descendente de 
indígenas, ele inovou no ensino 
público de Brasília. No projeto Cine 

com ciência, os alunos têm as aulas 
dos sonhos: de celular na mão e 
estímulo para transformar ideias em 
filme. Alguns já foram até premiados.

“Gauchinho” tentou tirar a própria 
vida ao perceber que o filho único, de 
11 anos, fora atingido. O pai precisava 
de dinheiro e manuseava a arma (com 

autorização CAC) para vendê-la, quando 
houve o disparo. Desesperado, deixou 
um bilhete pedindo perdão. PÁGINA 15

Colômbia
Ex-guerrilheiro 
perto da vitória

Líder nas pesquisas, 
Guilherme Prieto 
trava disputa com 

Federico Gutiérrez, 
enquanto admirador 

de Hitler, em 3º 
lugar, sobe e pode 
embolar disputa. 

PÁGINA 9

Pentecostes
Evento volta a 
ser presencial

Abertura será 
feita hoje, às 15h, 
no Taguaparque. 

Igreja aguarda 
mais de 1 milhão 

de participantes na 
maior festa católica 

da capital.

PÁGINA 17
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ELEIÇÕES

 Malabarismo para Bolsonaro ter 

PALANQUES
PL se equilibra entre acordos locais e apoio ao presidente e se desdobra para dar visibilidade à campanha para a reeleição ao 

Palácio do Planalto. Principal fator de complicação está no Nordeste, onde caciques locais têm outros interesses

Q
uando Jair Bolsonaro 
anunciou a filiação ao 
PL, em abril, o partido 
de Valdemar Costa Neto 

(SP) comemorou. Muitos bolso-
naristas acompanharam o presi-
dente da República e migraram 
para o partido, que passou a de-
ter a maior bancada da Câmara 
dos Deputados, com 73 parla-
mentares. Desempenho que ali-
mentou a expectativa de palan-
ques robustos nos estados para 
dar suporte à campanha de ree-
leição do presidente. Mas a reali-
dade tem se mostrado mais com-
plexa. Mesmo onde o apoio ao 
chefe do Executivo é forte, o PL 
não se estabelece como principal 
catalisador das forças de direita, 
seja por falta de nomes, seja por 
conveniências locais.

Em dois estados de interes-
se dos caciques do Centrão, por 
exemplo, as disputas locais pre-
valeceram sobre a necessidade 
de oferecer palanques fortes a 
Bolsonaro. Em Alagoas, a tendên-
cia do PL é apoiar o senador Ro-
drigo Cunha (União Brasil), que 
tem o respaldo do presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP), para 
enfrentar o emedebista Paulo 
Dantas. Favorito nas pesquisas, 
o recém-eleito governador abri-
rá palanque para Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) em uma grande fren-
te que une partidos da esquerda 
à direita, sob a bênção do clã Ca-
lheiros, do senador Renan (MDB) 
e do ex-governador Renan Filho 
(MDB), inimigos políticos de Lira. 
Cunha, por sua vez, prefere não se 
comprometer politicamente com 
o bolsonarismo e evita colar a pró-
pria imagem à do presidente.

Cenário semelhante está se 
formando no Piauí, do ministro-
chefe da Casa Civil, Ciro Noguei-
ra, um dos principais caciques do 
Centrão. O PP vai acompanhar a 
pré-candidatura do União Brasil 
ao governo do estado, com Sílvio 
Mendes. Mas ele já declarou que 
não abrirá palanque para Bolso-
naro. Por isso, o PL deve lançar 

 » VINICIUS DORIA

Altineu: o PL será “200% Bolsonaro”. Ele garante que, apesar de faltarem costuras, partido não permitirá aliados descolados do presidente

Pablo Valadares/Agência Câmara

chapa própria apenas para aco-
lher o presidente. “Será uma 
campanha de contenção de da-
nos”, disse um interlocutor de Ci-
ro. “O objetivo, lá, é tirar o PT, que 
está há 20 anos no poder. É o PT 
que quer nacionalizar a eleição 
no estado, mas o candidato do 
PL não entrará na polarização”, 
complementou.

Baixa visibilidade

Para dar projeção a Bolsona-
ro no Nordeste, o PL articula al-
gumas candidaturas com pouca 
viabilidade eleitoral. É o caso do 
Ceará, que estuda lançar o ex-
deputado federal Raimundo Go-
mes de Matos, mas a ala ligada ao 
presidente Bolsonaro defende o 
apoio ao deputado federal Capi-
tão Wagner (União Brasil), que 
organiza uma ampla aliança para 

enfrentar o PDT, principal força 
do estado e base do pré-candida-
to Ciro Gomes.

Em Pernambuco, o ex-prefeito 
de Jaboatão dos Guararapes An-
derson Ferreira deve assumir a 
candidatura ao governo do esta-
do só para dar suporte à eleição 
do ex-ministro do Turismo Gil-
son Machado, que tentará uma 
vaga ao Senado. Mas a legenda 
encontra dificuldade para for-
mar alianças. É o mesmo pro-
blema que o partido enfrenta na 
Bahia. O candidato de Bolsona-
ro ao governo é o ex-ministro 
da Cidadania João Roma, que 
não ainda não conseguiu costu-
rar alianças. As forças da centro-
direita baiana — incluindo PP e 
Republicanos, da base do gover-
no federal — estão fechadas com 
a pré-candidatura de ACM Neto 
(União Brasil), que não pretende 

declarar apoio a nenhum dos 
candidatos à Presidência que li-
deram as pesquisas de opinião. 
Ele vai de Luciano Bivar, presi-
dente do União, um nome que 
não atrapalha os acordos locais.

Na Paraíba, o PL apresentou 
uma chapa puro-sangue, lidera-
da pelo jornalista Nilvan Ferrei-
ra, para enfrentar o palanque do 
MDB, aliado de Lula no estado. 
No Maranhão, o partido lançou 
o deputado federal Josimar Ma-
ranhãozinho, mas estuda se aliar 
ao PSC e ao PTB, sem protagonis-
mo. Em Sergipe, a aposta é lan-
çar o ex-prefeito de Itabaiana Val-
mir de Francisquinho ao governo 
do estado, porque as demais le-
gendas conservadoras tendem a 
acompanhar o pré-candidato do 
PSD, deputado federal Fábio Me-
tidieri, também simpático a Lula.

O líder do PL na Câmara, 

deputado Altineu Côrtes (RJ), 
disse ao Correio que, indepen-
dentemente dos arranjos esta-
duais, o PL será “200% Bolso-
naro”, e que as divergências se-
rão resolvidas até as convenções. 
“Bolsonaro é nosso comandan-
te, nós não vamos permitir que 
nenhum aliado se descole dele”, 
garantiu. “O partido está muito 
bem estruturado no Brasil intei-
ro. Temos mais de 15 candidatos 
ao Senado, mas é natural que te-
nha locais em que a gente ain-
da precisa avançar (nas negocia-
ções)”, avalia.

Côrtes cita como exemplo de 
boa articulação o apoio do PL à 
pré-candidatura de Tarcísio de 
Freitas (Republicanos) ao gover-
no de São Paulo, o maior colégio 
eleitoral do país. O ex-ministro 
da Infraestrutura tenta atrair pa-
ra a aliança o apresentador José 

Luiz Datena (PSC) — favorito 
nas pesquisas para a única vaga 
ao Senado em disputa. Ao PL, 
caberá a indicação do candida-
to a vice-governador. “Tudo de-
vidamente acertado antes”, fri-
sou Côrtes.

O palanque mineiro também 
está encaminhado. O partido do 
presidente lançou o líder do go-
verno no Senado, Carlos Viana, 
para a disputa ao governo esta-
dual, e o ex-ministro do Turismo 
Marcelo Álvaro Antônio ao Sena-
do. Para a vaga de vice, o PL flerta 
com o PP. Situação semelhante à 
do Espírito Santo, que tem o ex-
deputado federal Carlos Manato 
(PL) como postulante à suces-
são do governador Renato Casa-
grande (PSB), acompanhado pe-
lo ex-senador Magno Malta (PL), 
que tentará voltar à Casa. O vice 
é moeda de negociação.

No Rio de Janeiro, porém, a 
aposta é de protagonismo do PL, 
com a candidatura à reeleição 
do governador Cláudio Castro 
(PL), que terá como companhei-
ro de chapa um nome do MDB, o 
ex-prefeito de Duque de Caxias 
Washington Reis. A vaga ao Se-
nado ainda está indefinida, mas 
o partido tende a bancar a tenta-
tiva de reeleição de Romário, ex-
craque do Flamengo e do Vasco.

O partido está muito 
bem estruturado no 
Brasil inteiro. Temos 
mais de 15 candidatos 
ao Senado, mas é 
natural que tenha 
locais em que a gente 
ainda precisa avançar”

Altineu Côrtes, líder 

do PL na Câmara

Situação no Sul e no Centro-Oeste está mais clara
Na Região Sul, por exemplo, 

o apoio à reeleição do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) é farto e 
pode proporcionar ao presiden-
te mais de um palanque. É o ca-
so do Rio Grande do Sul, onde o 
presidente terá como aliado de 
partido o ex-ministro Onyx Lo-
renzoni (PL), em provável cha-
pa com o vice-presidente Ha-
milton Mourão (Republicanos) 
como candidato a vice. Mas po-
derá subir também no palanque 
do Centrão, que lançou ao gover-
no gaúcho o senador Luiz Carlos 
Heinze (PP), apoiado pelo PTB de 
Roberto Jefferson.

O senador Jorginho Mello 
(PL), pré-candidato ao governo, 
e o ex-secretário da Pesca Jor-
ge Seif, que disputará o Senado, 
serão os anfitriões de Bolsona-
ro em Santa Catarina. A vaga de 
vice ainda está em negociação, 
com preferência para o PP, do 
cacique local Esperidião Amin 
(PP). No Paraná, a tendência do 
partido de Bolsonaro é indicar o 
candidato a vice ou ao Senado na 
chapa do governador Ratinho Jr. 
(PSD), que concorre à reeleição.

Com grande influência do 
agronegócio, o Centro-Oeste é 
a região em que o PL se sente 
mais confortável para compor 
alianças que assegurem palan-
ques leais a Bolsonaro. No Dis-
trito Federal, o partido tenta em-
placar a candidatura da ex-mi-
nistra da Secretaria de Governo 
Flávia Arruda (PL) ao Senado. Ela 
deverá subir no palanque de ree-
leição do atual governador, Iba-
neis Rocha (MDB), que também 
anunciou preferência por Bolso-
naro, apesar de o partido ter lan-
çado a senadora Simone Tebet 
(MS) à Presidência. O problema 
é que a ex-ministra Damares Al-
ves (Republicanos) também en-
trou no páreo e embaralhou as 
cartas. A vaga de vice está na me-
sa de negociação política.

Em Goiás, as opções são, por 
enquanto, a pré-candidatura 
do deputado federal Major Vi-
tor Hugo (PL-GO) ao governo. 
Ou uma coligação com o atual 
governador, Ronaldo Caiado 
(União), que negociou com o 
MDB a vaga de vice. Caiado che-
gou a se afastar de Bolsonaro 

Onyx Lorenzoni (E) 
é um dos palanques 
de Bolsonaro no Rio 
Grande do Sul. O outro 
é Luís Carlos Heinze, 
que também postula o 
Palácio Piratini

Leopoldo Silva/Agência SenadoMarcelo Ferreira/CB/D.A Press - 3/9/21

por discordar das posições do 
governo durante a pandemia 
de covid-19, mas ensaia a rea-
proximação.

Em Mato Grosso, o senador 
Wellington Fagundes (PL) vai 

para a reeleição. Só falta definir 
com quem. Se em uma compo-
sição com o governador, Mauro 
Mendes (União) — que já decla-
rou apoio a Bolsonaro — ou em 
chapa própria.

Em Mato Grosso do Sul, o pa-
lanque governista não tem o PL. 
A ex-ministra da Agricultura Te-
reza Cristina (PP) tentará vaga 
no Senado em uma coligação 
com os tucanos, que indicam 

o ex-secretário de Infraestrutu-
ra Eduardo Riedel (PSDB) co-
mo pré-candidato à sucessão 
do atual governador, Reinaldo 
Azambuja (PSDB). 

No Pará, diante do amplo fa-
voritismo do atual governador, 
Helder Barbalho (MDB), que 
também aglutinou um vasto le-
que de apoios, o PL teve que lan-
çar o senador Zequinha Marinho 
ao governo e o ex-senador Mário 
Couto ao Senado para dar palan-
que a Bolsonaro. No Amazonas, o 
partido está comprometido com 
a reeleição do governador Wilson 
Lima (União Brasil), com o coro-
nel Alfredo Menezes (PL) candi-
dato ao Senado. (VD)
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Polarização “odienta”
Para Ciro, disputa concentrada em Bolsonaro e Lula é, também, “despolitizada”

O 
pré-candidato Ciro Go-
mes (PDT) classificou, 
ontem, como “odienta” 
e “despolitizada” a po-

larização que cada vez mais se 
consolida na corrida presiden-
cial entre Jair Bolsonaro e Luiz 
Inácio Lula da Silva. Na mais 
recente pesquisa do Datafolha, 
divulgada na última quinta-fei-
ra, ele aparece com apenas 7% 
das intenções de voto contra 
48% para o petista e 27% para 
o atual presidente.

“Por onde ando, é cada dia 

mais forte a percepção que te-
nho no meu coração de que o 
Brasil precisa mudar. Essa dis-
cussão odienta, essa polariza-
ção despolitizada, comunismo, 
facismo, está muito longe do que 
estou vendo de perto, aqui em-
baixo, junto com nosso povo”, 
disse o pedetista, que ontem es-
teve no bairro Cidade Tiraden-
tes, no extremo da Zona Leste da 
cidade de São Paulo.

Em conversa com os morado-
res da região, o pré-candidato do 
PDT afirmou que o Brasil precisa 
romper com uma “bola de chum-
bo”. “Estou querendo reunir to-
dos vocês e fazer uma grande e 

esperançosa jornada para mudar 
ao redor de um projeto nacional 
de desenvolvimento”, frisou Ciro, 
que pelas redes sociais se solida-
rizou com as vítimas das chuvas 
em Recife — assim como Lula, 
Bolsonaro e a pré-candidata do 
MDB, Simone Tebet (leia mais 
na página 6).

Já nas redes sociais do petista 
e da senadora, ênfases diferen-
tes. Enquanto o ex-presidente 
manifestou solidariedade à fa-
mília de Genivaldo de Jesus San-
tos e cobrou apuração rigorosa 
do crime praticado pelos agen-
tes da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) — que o asfixiaram 

com gás lacrimogênio dentro 
de um veículo da corporação 
—, Simone criticou o novo cor-
te feito no Orçamento (ao todo 
já são R$ 14,5 bilhões) para que 
o governo federal possa assumir 
o compromisso de conceder um 
reajuste linear de 5% ao funcio-
nalismo. “Para conceder um au-
mento de menos da metade da 
inflação oficial aos salários do 
funcionalismo, o governo man-
tém a sua lógica: corta recur-
sos do que considera supérfluo, 
como educação, saúde, ciência 
e tecnologia e mantém do que 
é superfaturado, como o orça-
mento secreto”, tuitou.

 » RAPHAEL FELICE
 » FABIO GRECCHI

luizazedo.df@dabr.com.br

De quando as ofensas 
levam à ruína política

No embalo das pesquisas e dando sequência à coluna de 
sexta-feira (Quando a fortuna governa a política, e a virtude, 
não), voltamos ao clássico dos clássicos da política, O Prínci-
pe, de Nicolau Maquiavel, para falar do governo Bolsonaro e 
das próximas eleições. O astuto florentino foi associado ao va-
le tudo na política por uma frase que lhe é atribuída, mas que 
nunca dissera: “Os fins justificam os meios”. Essa interpreta-
ção errônea (ou de má-fé) é fruto do seu realismo, ao desvin-
cular o Estado do Direito Divino. 

É lugar comum o conselho atribuído a Maquiavel de que o 
mal deve ser feito de uma só vez. “Por isso, é de notar-se que, 
ao ocupar um Estado, deve o conquistador exercer todas aque-
las ofensas que se lhe tornem necessárias, fazendo-as todas a 
um tempo só para não precisar renová-las a cada dia e poder, 
assim, dar segurança aos homens e conquistá-los com bene-
fícios. Quem age diversamente, ou por timidez ou por mau 
conselho, tem sempre necessidade de conservar a faca na 
mão, não podendo nunca confiar em seus súditos, pois que 
estes nele também não podem ter confiança diante das novas 
e contínuas injúrias”.

Arremata sabiamente: “Portanto, as ofensas devem ser feitas 
todas de uma só vez, a fim de que, pouco degustadas, ofendam 
menos, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos pou-
cos, para que sejam mais bem apreciados. Acima de tudo, um 
príncipe deve viver com seus súditos de modo que nenhum 
acidente, bom ou mau, o faça variar. Porque, surgindo pelos 
tempos adversos a necessidade, não estarás em tempo de fa-
zer o mal, e o bem que tu fizeres não te será útil — eis que, jul-
gado forçado, não trará gratidão”.

O Príncipe era o livro de cabeceira de Napoleão Bo-
naparte, cujos comentários sobre a obra estão acessíveis 
em algumas boas edições. Não conheço político que não 
o tenha a obra prima de Maquiavel. Bolsonaro e seu es-
tado-maior, formado por generais de quatro estrelas, não 
devem ser exceções.

Entretanto, pode-se concluir que Bolsonaro está fazendo 
tudo errado. Governou o tempo todo contra a maioria da opi-
nião pública e ofensas ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
além da imprensa e dos adversários. Agora, às vésperas das 
eleições, tenta oferecer benefícios de uma só vez, o que não 
está conseguindo, diante da conjuntura adversa. Nem mes-
mo para seus aliados mais orgânicos, como os caminhonei-
ros e os policiais, cujas demandas estão acima das possibili-
dades reais do governo.

Maquiavel dizia que “contra a inimizade do povo um prín-
cipe jamais pode estar garantido, por serem muitos; dos gran-
des, porém, pode se assegurar porque são poucos”. As pesqui-
sas eleitorais, porém, estão tendo um efeito corrosivo junto 
aos aliados políticos de Bolsonaro, porque sua vantagem es-
tratégica no Brasil meridional, onde está a sua mais sólida ba-
se de sustentação, está sendo reduzida progressivamente pe-
lo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em contrapartida, a vantagem de Lula se ampliou tremen-
damente no Nordeste, o eixo geográfico da aliança de Bolso-
naro com os caciques do Centrão, o ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira (PP-PI), e o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), mestres da baldeação política. 

Governo civil

Essa desvantagem de Bolsonaro no Nordeste (17% contra 
56% de intenções de votos a favor de Lula) se reproduz em ou-
tros segmentos importantes do eleitorado, segundo o Datafo-
lha de quinta-feira passada: mulheres, 23% a 49%; jovens (16 a 
24 anos), 21% a 58%; baixa renda (até dois salários mínimos), 
20% a 56%; pretos, 23% a 57%; desempregados, 16% a 57%; 
beneficiários do Auxílio Brasil (ex-Bolsa Família): 20% a 59%.

A situação somente se inverte entre evangélicos, onde a 
vantagem de Bolsonaro se reduziu a quase um empate téc-
nico: 39% contra 36% de Lula. Mas se mantém bem dilata-
da entre os empresários, 56% a 23%, e os eleitores de ren-
da acima de 10 salários mínimos, 42% a 31% contra Lula.

Na medida em que sua expectativa de poder se reduz, o sis-
tema de alianças de Bolsonaro ameaça ruir: “O pior que pode 
um príncipe esperar do povo hostil é ser por ele abandonado. 
Mas dos poderosos inimigos não só deve temer ser abando-
nado, como também deve recear que os mesmos se lhe vol-
tem contra, pois que, havendo neles mais visão e maior as-
túcia, contam sempre com tempo para salvar-se e procuram 
adquirir prestígio junto àquele que esperam venha a vencer”, 
ensina Maquiavel. 

Bolsonaro não consegue domar a inflação. Como o cená-
rio eleitoral permanece adverso, mantém sua rota de colisão 
com as urnas eletrônicas. Recrudesceu os ataques aos minis-
tros Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), e Alessandro de Moraes, que o substituirá durante as 
eleições. Também faz ataques diretos ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e ameaça não cumprir suas decisões, o que é uma 
quebra do juramento de posse na Presidência. Com isso, suas 
declarações reforçam as suspeitas de que prepara um golpe 
de estado para se manter no poder, caso perca as eleições. É 
um momento perigoso. 

Ao falar dos governos civis, Maquiavel tratou do assunto: 
“Amiúde esses principados periclitam quando estão para pas-
sar da ordem civil para um governo absoluto (…), porque os 
cidadãos e os súditos, acostumados a receber as ordens dos 
magistrados, não estão, naquelas conjunturas, para obede-
cer às suas determinações, havendo sempre, ainda, nos tem-
pos duvidosos, carência de pessoas nas quais ele possa con-
fiar”. Fica a dica.

Estarei de volta no primeiro domingo de julho. 

NAS ENTRELINHAS
Por Luiz Carlos Azedo 
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PT considera que o Sul 
é crucial para vitória 
no primeiro turno

A região em que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) lidera as pesquisas é vista 
pelo PT como prioritária para tentar 
consolidar os votos que faltam para 
garantir uma vitória de Luiz Inácio Lula da 
Silva no primeiro turno, conforme avaliam 
seus aliados. Os lulistas acreditam que se 
o ex-presidente melhorar a performance 
na região, a conta de chegada fecha e o 
partido pode conquistar a marca inédita 
em sua história. O trabalho, agora, será 
conquistar tudo o que for possível em 
termos de apoios e reforçar, no Sul, o 
discurso de ameaça à democracia. Lula irá 

ao Rio Grande do Sul com Geraldo Alckmin 
e, além desse tema, tentará organizar o 
palanque estadual e evitar que o PSB siga 
para Ciro Gomes (PDT).

Vale lembrar que, além do PT, quem 
vê o Sul com esperança de crescimento 
nas pesquisas é Simone Tebet, do MDB. 
Ela trabalha para levar o diretório gaúcho 
a apoiar a candidatura de Eduardo Leite 
a governador. Leite ainda não anunciou 
oficialmente que será candidato a mais 
quatro anos no Piratini. Simone aguarda 
apenas esse anúncio para tentar garantir a 
união de tucanos e emedebistas no estado.

CURTIDAS

ELEIÇÕES

Mau resultado é “canalhice”
Bolsonaro critica percentual obtido em pesquisa do Datafolha, pelo qual poderia ser derrotado por Lula no primeiro turno

O 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) classificou de “ca-
nalhice” o resultado da re-
cente pesquisa de intenção 

de votos divulgada pelo Datafolha, 
que o coloca com 27% e o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) com 48% — podendo vencer 
a disputa pelo Palácio do Planalto 
no primeiro turno. Ele também du-
vidou dos dados da sondagem que 
o coloca em empate técnico na dis-
puta pelo eleitor evangélico — 47% 
contra 45% do petista.

“Isso aqui não é fake news, é 
uma canalhice. Eu sei que não 
sou unanimidade em lugar ne-
nhum, mas, por exemplo, se fizer 
pesquisa nas Forças Armadas, sé-
ria, não vai dizer que os militares 
do Brasil estão divididos, que os 
policiais estão divididos”, disse 
Bolsonaro, na live semanal que 
foi ao ar na última sexta-feira.

Corroborando o ataque do pai, 
o senador Flávio Bolsonaro (PL
-RJ), também acusou o institu-
to de pesquisa de ter vendido 
o resultado. “Incrível! Bolsonaro 
em Manaus hoje (ontem). Próxi-
ma consulta do Datafolha deve-
rá custar R$ 500 mil”, tuitou, junto 
com imagens do presidente com 
fieis na Marcha para Jesus 2022, 
ontem, em Manaus.

Apesar da irritação com o re-
sultado da pesquisa, uma outra, 
divulgada ontem e realizada pe-
lo instituto Paraná Pesquisas, diz 
que Bolsonaro tem 39,1% das in-
tenções de voto contra 35% de 
Lula em São Paulo. Aliados do 
presidente comemoraram o re-
sultado nas redes sociais e refor-
çaram os ataques ao Datafolha. 
O levantamento também apon-
ta Ciro Gomes (PDT) com 5,4% e 
João Doria (PSDB) — que aban-
donou a disputa — com 3,9%. 
Os demais candidatos, como a 
senadora Simone Tebet (MDB), 

receberam menos de 2%. 

Valores

Em um palanque montado no 
sambódromo da capital amazo-
nense, Bolsonaro aproveitou o 
público evangélico para acusar 
Lula de promover a subversão de 
valores e de não ter compromis-
so com princípios religiosos. “Te-
mos um só Deus, um só senhor. 
Quem serve a dois senhores, não 
é digno de nos representar. So-
mos contra a ideologia de gêne-
ro, respeitamos nossas crianças 
em sala de aula. Nós somos con-
tra a liberação das drogas e con-
tra os jogos de azar no Brasil. Sa-
bemos o que o outro lado quer 
fazer e o que ele fez no passado. 
Nós não queremos retornar a es-
sa época sombria, quando impe-
rava corrupção, desmando e ata-
que à família brasileira”, disse.

Ao agradecer a presença dos 
apoiadores, criticou o fechamen-
to de templos religiosos na pan-
demia e voltou a atacar o “comu-
nismo”. “Não aceitamos a nossa 
bandeira ser vermelha, não acei-
tamos o comunismo ou o socia-
lismo. Nós daremos a nossa vida 
pela nossa liberdade. Repudia-
mos todos aqueles que, por oca-
sião da pandemia, fecharam igre-
jas e templos”, afirmou.

O presidente aproveitou para 
se justificar sobre os decretos que 
baixou, há duas semanas, que re-
duziam o Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) em até 
35% e que punham fim ao incen-
tivo a empresas responsáveis por 
produzir concentrados para be-
bidas na Zona Franca de Manaus. 
Parlamentares amazonenses e 
entidades empresariais afirma-
ram que as medidas traziam pre-
juízos à região industrial. Os de-
cretos foram suspensos pelo mi-
nistro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Aliados do presidente comemoraram vitória, em São Paulo, sobre o petista, segundo o Paraná Pesquisas

Alan Santos/PR

 » RAPHAEL FELICE

Pesquisa Datafolha publi-
cada ontem mostra que 56% 
dos entrevistados acreditam 
que as ameaças sobre as elei-
ções e declarações do presiden-
te Jair Bolsonaro contra o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
e o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) precisam ser levadas 
a sério. Outros 36% afirmam 
que as ameaças não terão con-
sequências e 8% disseram não 
saber opinar.

Entre os eleitores de Bolsona-
ro, 57% acreditam que as amea-
ças devem ser consideradas pe-
las instituições no país. Uma par-
cela de 34% respondeu que as 

declarações não terão conse-
quências e outros 9% não opi-
naram. Entre os eleitores do ex
-presidente Luís Inácio Lula da 
Silva, também 57% afirmam que 
os ataques não podem ser me-
nosprezados, enquanto 37% di-
zem que não terão consequên-
cias — 5% não se manifestaram.

No grupo de entrevistados de 
16 a 24 anos, 14% da amostra 
da pesquisa, 67% avaliam que 
as ameaças precisam ser con-
sideradas. Já entre os sonda-
dos com mais de 60 anos, uma 
maioria de 46% vê a necessida-
de de o golpismo de Bolsonaro 
ser considerado.

O Datafolha também ques-
tionou os eleitores se os ataques 
do presidente ao sistema eleito-
ral atrapalham as eleições. Do 
total, 60% disseram sim, sendo 
que 39% afirmam que prejudi-
cam muito e 21%, pouco. Uma 
parcela de 37% acredita que as 
declarações não atrapalham e 3% 
não souberam.

Entre os eleitores de Bolso-
naro, um percentual de 69% 
dos entrevistados afirmam que 
as ameaças não causam mal ao 
pleito, enquanto 73% daqueles 
que votam em Lula acreditam 
que o golpismo do presidente 
afeta as eleições.

Indagados sobre a atuação 
das Forças Armadas na conta-
gem dos votos, 58% dos entrevis-
tados defenderam a participação 
dos militares — 45% dizem con-
cordar totalmente e 13% em par-
te. Outros 40% não querem a pre-
sença dos fardados, sendo que 
33% discorda totalmente e 7%, 
em parte. Uma parcela de 1% é 
indiferente e outros 2% não sou-
beram opinar.

A pesquisa ouviu 2.556 elei-
tores, em 181 cidades de todo 
o País, entre os dias 25 e 26 de 
maio. A margem de erro é de dois 
pontos percentuais, para mais 
ou menos.

Eleitor leva a sério ataques contra STF e TSE

Vai com calma
A pressa de alguns aliados de Lula em busca 

de declarações de apoio ao ex-presidente ainda 
no primeiro turno, por parte de adversários 
nos estados, é vista como um movimento que 
pode terminar prejudicando o próprio PT. Em 
São Paulo, por exemplo, os petistas não querem 
saber de conversa com o governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), pré-candidato à reeleição. 
Apoio não se nega, mas os mais afoitos têm 
que entender que o lugar de Lula é ao lado de 
Fernando Haddad, avisam alguns.

Qualidade do gasto
Com dois presidentes na disputa ao Palácio 

do Planalto, a forma como os governos gastam 
o suado dinheiro dos impostos vai entrar na 
campanha deste ano. Os bolsonaristas vão 
lembrar dos financiamentos milionários ao 
porto de Mariel, em Cuba, e obras na África, 
além de aportes em projetos que não deram 
certo. Os petistas vão citar os gastos com as 
emendas de relator, que beneficiam os aliados 
do Planalto.

Memória
Os bolsonaristas, aliás, estão coletando todos 

os investimentos feitos nos governos petistas 
que terminaram dando em nada. Neste fim de 
semana, por exemplo, ao ler a entrevista do 
economista Marcos Mendes à Folha de S.Paulo, 
aliados do presidente já pediram a técnicos os 
gastos com estaleiros e sondas, inclusive caso 
da Sete Brasil, empresa criada para construir 
sondas para exploração do pré-sal, que 
terminou servindo ao propinoduto desvendado 
pela Lava-Jato.

Água fria
A fala do secretário de Fazenda de São Paulo, 

Felipe Salto, contra o projeto que limita a 
cobrança de ICMS sobre energia e combustíveis, 
terá reflexo no voto dos senadores. Salto dirigiu 
o Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado, 
e é respeitado por todos os partidos na Casa.

Mudança de hábito/ Bolsonaro fez 
a motociata em Goiás de capacete. 
A atitude veio depois que Genivaldo 
Santos foi parado pela Polícia 
Rodoviária Federal por estar sem o 
equipamento de segurança obrigatório 
e terminou morrendo depois de ser 
colocado dentro de uma viatura 
transformada em câmara de gás. 
  

Neto na área/ Depois de saber que os 
adversários colocaram olheiros para 
acompanhar as andanças pela Bahia, 
o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto 
(foto), decidiu fazer pirraça. Pede a 
todos os presentes que levantem as 
mãos e faz uma selfie num ambiente 
lotado. A presença dos olheiros, porém, 
é para tentar caracterizar as imagens 
como pedido de voto para ingressarem 
com ações na Justiça Eleitoral por 
campanha antecipada.

Sabatina do Correio/ O Correio 

Braziliense tem encontro marcado 
com os pré-candidatos à Presidência 
da República na terça-feira. Vamos 
ouvir as propostas que a maioria deles 
defenderá na campanha.

Últimas semanas/ Com as festas 
juninas logo ali Nordeste afora, e 
a campanha eleitoral aquecida, 
essas duas semanas antes do dia de 
Santo Antonio, em 13 de junho, são 
consideradas cruciais para debate 
presencial de temas importantes no 
Parlamento.

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

A maioria dos brasileiros 
afirma confiar nas urnas 
eletrônicas, mas o índice 
diminuiu desde março, 
segundo pesquisa Datafolha. 
Agora, 73% responderam que 
confiam no sistema eleitoral, 
ante 82% no levantamento 
anterior. Nos últimos meses, 
sem apresentar provas, o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) vem intensificando os 
questionamentos sobre a 
lisura do processo eleitoral — 
defendeu até uma apuração 
paralela. Pela sondagem, 
24% dizem que não confiam 
nas urnas — antes, eram 
17%. Em fevereiro, em mais 
uma tentativa de desacreditar 
a confiabilidade das urnas 
eletrônicas, Bolsonaro 
afirmou que Exército achou 
vulnerabilidades no sistema, 
mas não comprovou.

 » Confiança na urna 
eletrônica diminui
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PODER / Seminário reúne personalidades e debate propostas para fazer a participação feminina na vida pública avançar

Política é, sim, para elas

C
om o objetivo de deba-
ter a participação da mu-
lher na política e no pro-
cesso eleitoral, o Senado, 

em parceria com a Câmara dos 
Deputados e o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), promove o 
seminário Mais Mulheres na Po-
lítica, amanhã, a partir das 14h. 
O evento contará com a presen-
ça de personalidades e de espe-
cialistas de diversas áreas para 
debater os avanços legislativos 
e sociais relacionados à partici-
pação feminina na vida pública.

De acordo com a líder da ban-
cada feminina do Senado, Eli-
ziane Gama (Cidadania-MA), o 
objetivo do debate é estimular 
a participação nas eleições. “So-
mos maioria do eleitorado, so-
mamos mais de 77 milhões de 
votos. Por isso, despontamos 
com peso decisivo nesse pleito. 
Queremos que a abstenção das 
mulheres seja a menor possível. 
Precisamos que elas discutam e 
analisem as propostas de candi-
datos e candidatas”, salienta.

A senadora entende que o de-
safio de estimular as mulheres na 
política é uma perspectiva cultu-
ral, tendo em vista que essa sem-
pre foi uma área predominante-
mente masculina. Na avaliação 
de Eliziane, muitas mulheres ain-
da não se sentem representadas 
na vida pública por falta de voz e 
identidade entre o que o político 
diz e o que elas, de fato, sentem.

“As crises econômicas e o fa-
to de termos cada vez mais mu-
lheres como chefes de família es-
tão alterando esse panorama. A 
mulher começa a perceber que 
o voto dela é importante, tem 
peso, e que só por meio de es-
colhas mais corretas conseguirá 

Roque de Sá/Agência Senado

 » HELENA DORNELAS*

uma sociedade mais justa para 
si, para os filhos e para a famí-
lia”, observa.

São três os temas do evento. 
Para tratar de “Mulher na polí-
tica”, as convidadas são a minis-
tra Cármen Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal (STF); a dire-
tora executiva da Inteligência 
em Pesquisa e Consultoria Es-
tratégica (Ipec), Márcia Caval-
lari Nunes; e a atriz e escritora 
Maria Ribeiro.

O tema “Mulher nas democra-
cias” terá a participação de  Anas-
tasia Divinskaya, representante da 
ONU Mulheres Brasil; da jorna-
lista e comentarista política Basí-
lia Rodrigues, da CNN Brasil; e da 

diretora executiva do Instituto Pa-
trícia Galvão, Jacira Melo. A media-
ção será da deputada e procurado-
ra da Mulher da Câmara dos De-
putados, Tereza Nelma (PSD-AL).

Já o tema “Mulher nas elei-
ções” será conduzido pela sena-
dora Leila Barros (PDT-DF), pro-
curadora especial da Mulher do 
Senado. Participarão a ex-sena-
dora Marina Silva, a empresária 
Luiza Brunet e a pesquisadora 
Teresa Sacchet, da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) — que 
representará o Observatório da 
Mulher na Política (ONMP).

A campanha nas redes sociais 
conta com a participação das 
apresentadoras Rafa Kalimann 

e Astrid Fontenelle, e das atrizes 
Camila Pitanga, Débora Bloch, 
Marieta Severo, Alice Wegmann e 
Andrea Beltrão. O evento ocorre-
rá no Plenário do Senado e o pú-
blico pode acompanhar o deba-
te e participar da discussão pela 
internet, por meio do link ou nas 
redes sociais da Casa.

Espaços

As mesas temáticas serão pre-
sididas por Eliziane. “Ter mais 
mulheres na política significa fa-
zer com que os projetos e direi-
tos relacionados à causa femini-
na caminhem com mais rapidez. 
É essencial para que ocupemos 

espaços de poder. É fundamen-
tal para que tenhamos uma so-
ciedade mais plural e na qual as 
mulheres sejam mais respeita-
das, tanto na profissão quanto no 
mercado de trabalho, e até mes-
mo no contexto familiar”, afirma.

A senadora acredita que, pa-
ra atrair mais mulheres à políti-
ca, é preciso mostrar que esta é, 
sim, uma seara feminina. Por is-
so, ela critica o pouco espaço que 
os partidos dão para as candida-
turas delas.

“Acho que ao despertarmos 
a sociedade para o peso e a re-
levância do voto feminino, com 
certeza mais mulheres se sen-
tirão dispostas a concorrer, a 

participar”, aponta.
No fim do evento, será lan-

çada a Carta Aberta às Brasilei-

ras, endossada pelas líderes das 
bancadas femininas do Senado, 
da Câmara e da Procuradora da 
Mulher do Senado. “É um com-
promisso suprapartidário mui-
to relevante, uma espécie de do-
cumento histórico que vai mar-
car nosso evento. Tem o objetivo 
de motivar e esclarecer o poten-
cial da força do voto feminino. E 
de incentivar fortemente nossa 
participação na política”, apon-
ta Eliziane.

*Estagiária sob a supervisão de 
Mariana Niederauer

Somos maioria do 
eleitorado, somamos 
mais de 77 milhões 
de votos. Por isso, 
despontamos com 
peso decisivo nesse 
pleito. Queremos 
que a abstenção das 
mulheres seja a menor 
possível. Precisamos 
que elas discutam e 
analisem as propostas 
de candidatos e 
candidatas”

Senadora Eliziane Gama 

(Cidadania-MA)

Entrevistas com pré-candidatosà Presidência da República nasEleições 2022
O Correio Braziliense realizará um dia de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência
da República nas eleições de 2022, dando espaço para que apresentem suas ideias
sobre temas de interesse de todos os eleitores. Na pauta, assuntos como segurança
pública, saúde, educação e economia. Acompanhe e participe enviando sua pergunta.

Data:31 de maioterça-feira
Horário:10h às 20h

Acesse o QR codee ative o lembreteda live

Transmissão ao vivo no sitecorreiobraziliense.com.br/correioentrevista.htmle redes sociais do Correio
Realização:

Jair Bolsonaro(PL)10h

(PCB)16h

Ciro Gomes(PDT)12h

Luciano Bivar(União Brasil)15h
Lula(PT)17h

Vera Lúcia(PSTU)11h
Felipe D’Avila(Novo)14h

Simone Tebet
19h(PROS)18h

orreioeoentrevista.ht
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GRANDE RECIFE

Mortes e desespero no
rastro do temporal

Sábado foi trágico para os moradores da Região Metropolitana da capital de Pernambuco. Chuvas atingem outros estados

O 
fim de semana começou 
com os moradores da 
Grande Recife contan-
do os mortos do tempo-

ral que atingiu, ontem, a região, 
castigada pelas chuvas desde o 
início da semana passada. Com 
as vítimas de ontem (29, até o fe-
chamento desta edição), subiu 
para 35 o número de óbitos na re-
gião metropolitana da capital de 
Pernambuco, a maior parte viti-
mada por deslizamentos de ter-
ra, conforme informou a Defesa 
Civil do estado. A Central de Ope-
rações da Coordenadoria de De-
fesa Civil do Estado de Pernam-
buco (Codecipe) aponta ainda 
para a existência de 516 pessoas 
desalojadas e 249 desabrigadas.

O governador de Pernambu-
co, Paulo Câmara, sobrevoou a 
região afetada, na qual cerca de 
1,2 mil militares trabalham com 
a ajuda de três helicópteros, bar-
cos e veículos pesados.

O governador confirmou, em 
entrevista coletiva, que anteci-
pou a nomeação de 92 bombei-
ros militares, que se juntarão à 
força-tarefa que está em cam-
po, na ajuda aos desabrigados e 
na procura por mais vítimas. Os 
novatos deverão reforçar os tra-
balhos de resgate a partir de hoje.

“Ao mesmo tempo, solicitei às 
Forças Armadas o envio de efeti-
vo e de equipamentos que pos-
sam nos ajudar nesse trabalho, 
que continua. As equipes estão 
mobilizadas, o comitê de crise es-
tá trabalhando e vamos continuar 
monitorando as chuvas em todo 
o nosso estado”, disse Câmara.

Em resposta, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), por meio de sua 
conta no Twitter, informou que 
estava mobilizando não só os mi-
litares, mas também os ministé-
rios da Defesa e da Cidadania pa-
ra reforçar a atenção ao estado.

Vídeos postados nas redes 
sociais mostram amplas ave-
nidas alagadas em vários mu-
nicípios, casas desabando, rios 
transbordando e morros caindo 
em meio a gritos de desespero 
da população.

Entre a noite de sexta e a ma-
nhã de sábado, o volume de chu-
vas chegou a 236 milímetros em 
alguns pontos da capital per-
nambucana, segundo a prefei-
tura. Isso equivale a mais de 70% 
da previsão para todo o mês de 
maio na cidade.

O Aeroporto Internacional do 
Recife teve que suspender gran-
de parte das atividades por cau-
sa do grande volume de água 
que atingiu a instalação. “Devi-
do às fortes chuvas que atingi-
ram o Recife, 30 metros do muro 
do aeroporto cederam. Uma cer-
ca provisória está sendo instala-
da e equipes de vigilância estão 
no local permanentemente para 
impedir possíveis acessos não 
autorizados”, informou em nota.

A Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac) manteve 
para hoje o estado de alerta nas 
seguintes regiões, que ainda po-
dem receber grandes volumes 
de chuva: Zona da Mata Norte, 
Região Metropolitana do Recife, 
Agreste e Zona da Mata Sul. “A 
população deve seguir as orien-
tações da Defesa Civil.”

Nordeste

Além da calamidade em Per-
nambuco, Alagoas também re-
gistra fortes precipitações desde 
25 de maio. O governo estadual 
decretou emergência em mais de 
30 cidades que têm famílias de-
salojadas e desabrigadas.

Ontem, o governo federal, por 
meio do Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR), anun-
ciou a liberação de R$ 2,5 mi-
lhões para assistência aos esta-
dos atingidos pelos temporais. 
Os recursos deverão chegar nos 
próximos dias às cidades afeta-
das. A primeira remessa será des-
tinada a Rio Largo e São Miguel 
dos Campos, em Alagoas.

Além disso, o governo federal 
reconheceu a situação de emer-
gência em mais 13 municípios: 
Feliz Deserto, São Miguel dos 
Campos, Traipu, Maceió, Barra 
de São Miguel, Boca da Mata, 
Coité do Nóia, Coruripe, Rotei-
ro, Rio Largo, Penedo, Santa Lu-
zia do Norte e Marechal Deodo-
ro. Alagoas já tem 33 municípios 
em situação de emergência por 
causa das chuvas. “Fizemos uma 
primeira liberação de R$ 2,5 mi-
lhões para ações de socorro e as-
sistência humanitária nas duas 
cidades em situações mais críti-
cas”, tuitou Bolsonaro.

O Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) emitiu alertas tam-
bém para Paraíba e Rio Grande do 
Norte. Em Campina Grande (PB), 
as chuvas deixaram 14 famílias de-
salojadas. Em Natal, as intensas 
chuvas causaram alagamentos.

 » DEBORAH HANA CARDOSO

Casa levada por deslizamento de terra em Jaboatão dos Guararapes: estado de alerta se mantém neste domingo para toda a área da capital de PE

PEDRO DE PAUL/ESTADÃO CONTEÚDO 

A Polícia Federal (PF) fez, on-
tem, a perícia da viatura da Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) 
na qual Genivaldo Jesus Santos 
morreu asfixiado, em uma abor-
dagem, na quarta-feira, em Um-
baúba (SE). O resultado da averi-
guação ainda não foi divulgado. 
Além da viatura, o corpo da víti-
ma passou por necropsia.

A suspeita de que Genivaldo 
morreu em decorrência do gás 
lacrimogêneo lançado no inte-
rior da viatura, quando ele já es-
tava imobilizado, foi reforçada 
após laudo inicial do Instituto 
Médico Legal (IML) de Pernam-
buco, que atestou óbito por as-
fixia e insuficiência respiratória. 
Vídeos e depoimentos de teste-
munhas apontam que Genivaldo 
foi alvo de xingamentos, rasteira 

e chutes por parte dos policiais 
rodoviários federais, que o imo-
bilizaram pressionando o joelho 
sobre o tórax da vítima.

O Ministério Público Federal 
(MPF) abriu procedimento para 
acompanhar as investigações. O 
órgão requisitou informações à 
Polícia Civil em Umbaúba e pe-
diu, também, que a PF instaure 
um inquérito ou informe o nú-
mero do inquérito correspon-
dente, caso já tenha sido instau-
rado. Há ainda um pedido à PRF 
sobre o processo administrativo 
aberto para apurar a abordagem 
policial. A investigação da PF tem 
30 dias para ser concluída.

Na Procuradoria Regional dos 
Direitos do Cidadão há outra apu-
ração, dessa vez sobre violações 
aos direitos dos cidadãos e, em 

especial, aos direitos das pessoas 
com deficiência — de acordo com 
os parentes e vizinhos, Genivaldo 
sofria de esquizofrenia e fazia uso 
de medicamentos controlados 
havia duas décadas, com acom-
panhamento médico regular.

Já a Organização das Nações 
Unidas (ONU), por meio do es-
critório que cuida de direitos hu-
manos na América do Sul, após a 
repercussão do caso, cobrou das 
autoridades brasileiras uma “in-
vestigação célere e completa” so-
bre a morte de Genivaldo. O che-
fe da regional da ONU, Jan Jarab, 
declarou, em nota, que é fun-
damental que as investigações 
cumpram as normas internacio-
nais de direitos humanos e que 
os responsáveis sejam levados à 
Justiça, garantindo reparação aos 

familiares da vítima. “Mais uma 
vez, coloca em questão o respeito 
aos direitos humanos na atuação 
das polícias no Brasil”, escreveu.

Imprensa internacional

Jornais internacionais e ór-
gãos de proteção aos direitos hu-
manos também reforçaram a co-
brança sobre as autoridades bra-
sileiras. O jornal britânico The 
Guardian apontou que a morte 
do sergipano ocorreu dois anos 
após o assassinato de George 
Floyde — asfixiado pela polícia 
de  Minneapolis (EUA) há dois 
anos. O The Washington Post des-
tacou que o homem foi morto 
depois de ser colocado por poli-
ciais dentro de um carro com gás.
(DHC, com agências)

Até a ONU cobra justiça no caso Genivaldo
SERGIPE

Imagem que revoltou o mundo: câmara de gás com Genivaldo dentro

Reprodução/Vídeo/Rede Sociais

Vizinhos tentam resgatar vítimas de uma das muitas casas destruídas na Grande Recife pelas fortes chuvas

Reprodução vídeo/Rede Sociais

35

R$ 2,5

é o número de mortos, até 
ontem, em decorrência dos 

temporais em PE

foram liberados pelo 
governo federal para 

ajudar os estados 
atingidos

MILHÕES
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Euro

R$ 5,085

Comercial, venda 
na sexta-feira

CDB

12,87%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

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

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

R$ 4,738
(-0,49%)

23/maio 4,805

24/maio 4,812

25/maio 4,821

26/maio 4,761

Na sexta-feira

Capital de giro

6,76%
1,76%
Nova York

Bolsas
Na sexta-feira

0,05%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

          24/5           25/5           26/5 27/5

111.942110.581

IMPOSTO DE RENDA

Leão espera 5 milhões de
contribuintes atrasados

Especialistas dizem que é arriscado deixar para fazer a declaração de pessoa física na última hora. Prazo de entrega termina dia 31

F
altam apenas três dias pa-
ra acabar o prazo para a 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 

Física (IRPF) de 2022. Especia-
listas mostram cuidados que são 
essenciais na última hora. Até a 
sexta-feira, de acordo com dados 
da Receita Federal, 28,8 milhões 
de declarações foram recebidas. 
A expectativa do Fisco para este 
ano é que sejam entregues 34,1 
milhões de documentos até 31 
de maio. Portanto, 5,2 milhões 
de pessoas ainda precisam pres-
tar contas ao Leão. Quem perder 
o prazo de entrega pagará multa 
mínima de R$ 165,74, e máxima 
de 20% do imposto devido.

O contador Adriano Marrocos, 
membro do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), alertou que 
deixar para a última hora não é 
uma boa ideia, uma vez que o 
contribuinte pode cometer er-
ros. “Toda a atenção é necessária 
para evitar cair na malha fina.” 

“Pela nossa experiência, ve-
mos que, nos últimos três ou 
quatro dias do prazo para a en-
trega da declaração, fica mais di-
fícil fazer a transmissão do docu-
mento, o que gera estresse, já que 
as multas podem chegar a valo-
res elevados. Além disso, no ato 
da transmissão, podemos desco-
brir erros ou mudanças cadas-
trais que podem atrasar ainda 
mais o processo”, destacou.

Mesmo sabendo dos riscos, 
muitos contribuintes deixam a 
tarefa para a última hora, com a 
justificativa dos juros altos que 
vão corrigir as restituições. Mas 
Marrocos explicou que não va-
le tanto a pena como parece. “A 
restituição é atualizada pela taxa 
Selic. Quem entregou até 30/04 já 
começou a receber”, disse. “En-
tão fica a pergunta: você recebe-
rá a restituição atualizada para 
aplicar agora ou para você a resti-
tuição é um investimento?”, per-
guntou. “Se for um investimento, 
saiba que a Selic é menor que ta-
xas de fundos de investimento. 
Então, quanto mais rápido rece-
ber e aplicar em algo, melhor.”

Rafael Ramos, diretor execu-
tivo da NTW Contabilidade, res-
saltou como é importante orga-
nizar os dados corretamente e 
com antecedência. “O auxílio do 
profissional da contabilidade é 
imprescindível nesse processo, 
pois o mesmo detém todas as in-
formações e expertise para dar 
ao contribuinte tranquilidade e 
segurança no envio da declara-
ção”, disse.

Primeira vez

O contribuinte também de-
ve estar atento às informações 
obrigatórias, como CPF e da-
dos bancários. “Deixar de in-
formar alguma delas possibili-
ta ao contribuinte entrar na ma-
lha fiscal e ser penalizado pe-
las omissões”, pontuou. “Outro 
cuidado é a data de pagamento 
do imposto. O prazo final é 31 
de maio e, caso o contribuinte 
não pague, acarretará em juros 
e multa a partir de junho.”

Neste ano, a Receita estima 
que, dos mais de 34 milhões de 
brasileiros que terão de declarar 
o imposto, cerca de 1,8 milhão 

 » FERNANDA STRICKLAND

prestará contas pela primeira 
vez. Esse grupo deverá redobrar 
a atenção para evitar problemas. 
Seja iniciante ou não, o contri-
buinte que declara o IR costuma 
ter diversas dúvidas no perío-
do da entrega da documentação. 
Pensando nisso, o Correio prepa-
rou um guia para ajudar os con-
tribuintes nessa jornada.

Rendimentos

Se você ainda não sabe se de-
ve ou não prestar contas ao Fis-
co, fique atento aos requisitos 
que tornam obrigatória a decla-
ração de renda. Devem encarar 
o Leão aqueles que receberam 
rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 no ano de 2021 
— cerca de R$ 2.380 por mês — 
incluindo salários, aposentado-
rias, pensões e aluguéis.

Quem recebeu rendimento 
isento, não tributável ou tribu-
tado exclusivamente na fonte, 
acima de R$ 40 mil (isso inclui 
FGTS, seguro-desemprego, doa-
ções, heranças e PLR); e quem 
teve ganho de capital vendendo 
bens ou direitos estão sujeitos a 
pagamento do IR.

Além disso, quem fez opera-
ções na Bolsa de Valores; detinha 
bens ou direitos acima de R$ 300 
mil em 31 de dezembro de 2021; 
ou teve receita de atividade rural 
acima de R$ 142.798,50 também 
deverá entregar a declaração.

É preciso informar tudo o que 
foi ganho e gasto durante o ano 
que passou. Isso inclui rendi-
mentos tributáveis recebidos de 
pessoa jurídica ou de pessoa fí-
sica; rendimentos isentos e não 
tributáveis; imóveis; rendimen-
tos de tributação exclusiva; pa-
gamentos efetuados; imposto 
pago e retido; doações; doações 
a partidos políticos e candida-
tos; rendimentos recebidos acu-
muladamente; bens e direitos; 
dívidas e ônus; ganhos de capi-
tal; atividade rural; renda variá-
vel; e espólio.

Diferentemente dos anos an-
teriores, os testes para diagnós-
tico de covid-19 poderão ser de-
duzidos na declaração de Impos-
to de Renda. 

O economista Ciro de Avelar 
explica que a medida justifica-
se em virtude da busca crescen-
te por exames. Mas nem todos os 
tipos de exames poderão ser in-
cluídos na prestação de contas. 
“Os testes realizados em farmá-
cias não poderão ser declarados, 
mesmo se houver uma nota fis-
cal”, alerta Avelar. 

Além disso, será possível pa-
gar o imposto ou receber a res-
tituição do IR por meio de PIX.

As deduções são os valores 
que você pode abater da sua ba-
se de cálculo do imposto, que é 
formada pelos rendimentos tri-
butáveis. Na prática, são os gas-
tos feitos ao longo de 2021 que, 
se declarados, podem reduzir o 
quanto o contribuinte precisa 
pagar de imposto — ou aumen-
tar o valor da restituição. 

No Imposto de Renda, podem 
ser deduzidos gastos com saúde, 
educação, dependentes, pensão 
alimentícia, doações, previdência 
privada e contribuições ao INSS. 
Em saúde, valem tratamentos 
hospitalares em geral, incluindo 
dentários, fisioterapia, cirurgias 
plásticas, planos de saúde, entre 
outros. Nos casos de pensão ali-
mentícia, a dedução só é possí-
vel se o pagamento tiver sido de-
terminado por decisão judicial.

A diretora da Pontual Conta-
dores e Auditores Associados Re-
jane Pires reconhece que é cos-
tume do brasileiro deixar para 
enviar a declaração em cima da 
hora. “O contribuinte, o quanto 
puder protelar, protela. Histori-
camente, é o que acontece. São 
poucos os que entregam no iní-
cio do prazo”, assinala. A exceção 
são aqueles que estão de olho na 
restituição, em especial, profes-
sores e idosos, que passam na 
frente da fila para receber o va-
lor excedente recolhido na fonte.

“É um risco deixar tudo para 
a última hora, porque qualquer 
deslize pode levar à malha fina. 
Erros de digitação, documentos 
esquecidos e que não foram le-
vantados e incluídos, preenchi-
mento em lugar errado e a pró-
pria falta de análise crítica da 
variação patrimonial levam ao 
aumento do risco de autuação 
pela Receita Federal”, destacou 
Elvira de Carvalho, especialista 
em imposto de renda e conta-
dora da King Contabilidade. Ela 
lembra que, hoje em dia, é mui-
to comum, por exemplo, esque-
cer de declarar investimentos e 
seus rendimentos, como aplica-
ções na Bolsa de Valores ou em 
criptomoedas.

Alternativas

Caso verifique que sua decla-
ração caiu na malha fina, o con-
tribuinte tem algumas alternati-
vas: gerar um código de acesso 
ao sistema para tentar identifi-
car o erro, procurar uma unida-
de de atendimento presencial da 
Receita para obter os esclareci-
mentos necessários ou contratar 
uma pessoa para verificar e resol-
ver o problema.

“Um dos principais erros que 
levam as pessoas a caírem na ma-
lha fina é a omissão de rendimen-
tos ou a inclusão de dependen-
te que tem renda, sem informar 
o valor”, aponta a sócia-diretora 
da Seteco Consultoria Contábil, 
Adriana Alcazar. “Despesas mé-
dicas também merecem atenção. 
Como o valor para dedução de 
gastos com saúde não tem limite, 
os contribuintes acabam aumen-
tando as despesas com a inclusão 
de gastos com pessoas que não 
são suas dependentes na Decla-
ração do IR. Então, não tem jeito: 
é dor de cabeça na certa”, avisa.

É um risco deixar 
tudo para a última 
hora, porque 
qualquer deslize 
pode levar à  
malha fina”

Elvira de Carvalho, 

contadora da King 

Contabilidade
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RESIDENCIAL NÍVIO GONÇALVES É UM DOS DESTAQUES DO BAIRRO

NOROESTE

Com entrega prevista para junho do próximo ano ,  o Residencial Nívio Gonçalves 
está local izado em área pr iv i legiada da SQNW 307. O prédio terá excelentes 
apartamentos com dois e três quartos e coberturas duplex com até 170 m2.

Os apartamentos de 2 quartos com suíte  terão de 73 m2 a 84 m2 e até 2 vagas 
de garagem. Os de 3 quartos com suíte  são de 115 m2 e 2 vagas de garagem. As 
coberturas duplex têm 2 quartos com suíte e variam de 148 m2 a 170 m2,  com 2 vagas 
de garagem. 

As áreas de lazer são destaque ,  divididas entre o pilotis, com salão de festas, 
sala de home office e brinquedoteca, e as duas coberturas coletivas, localizadas nas 
extremidades do edifício, com academia, piscinas adulto e infanti l ,  espaço gourmet, 
sauna e bicicletário individual para cada apartamento. Também contemplará vaga 
verde. Os cl ientes podem visitar o apartamento decorado, localizado na Central de 
Vendas do Noroeste. Agende uma visita com um dos nossos corretores pelo 
telefone 3326-2222 .
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Brasil  S/A
por Antonio Machado 

Tempo de papo sério
Pelas razões mais que evidentes, bastando citar o atrevimento 

das últimas votações na Câmara pilotadas por lobbies obscuros, é 
tempo de a porção lúcida do país se preocupar com a reconstru-
ção depois das eleições. O cenário econômico e social é devasta-
dor, ao que se adicionam mudanças profundas na geopolítica e 
nas cadeias globais de produção sem que estejamos preparados 
em todas essas dimensões.

Algumas premissas se fazem necessárias para evitar o naufrágio 
dos próximos governo federal e parlamento, que será rápida, talvez 
com sinais já no primeiro semestre de 2023, se persistir o fetiche 
de que o setor público, vulgo Estado, é um fardo para o cidadão.

A administração pública é que é fraca e onde não há gover-
nança que se respeite as partes se desconectam da nave mãe, re-
presentada pelo presidente de turno, e passam a perseguir seus 
próprios interesses.

Féria-prêmio, gratificações por quinquênio, seguro saúde sem 
ônus, auxílio moradia mesmo com casa própria no local de trabalho 
são os exemplos recorrentes. E o que é grave: advocacia adminis-
trativa em favor de interesses privados e licitações viciadas. Olhan-
do-se de perto os casos de corrupção nos governos petistas, verifi-
ca-se que sério foi a governança falha e inepta, implicando desvios 
que a Lava Jato politizou para inabilitar a volta de Lula em 2018.

Outra premissa é mais pragmatismo na formulação da macroe-
conomia e das políticas públicas em geral. Excesso de ortodoxia 
econômica, em geral refletindo o consenso oportunístico dos ges-
tores de carteiras de papéis do Tesouro, os tais dos farialimers, pôs 
o crescimento econômico de quatro — miserável 0,7% em média 
entre 2011 e 2020 — e tornou o desenvolvimento expressão mal-
dita, além de “cancelar” do debate todas as vozes discordantes.

O candidato a presidente que quiser ser levado a sério nesta 
nova configuração em curso no mundo, com inovações tecnoló-
gicas que tornam obsoletos o motor a combustão e, na sequên-
cia, a produção de petróleo para fins de mobilidade e de geração 
de energia, a rede de agências de bancos migrando para o celu-
lar, só para citarmos alguns exemplos de disrupção, não tem de 
pedir aprovação dos farialimers, como em 2002. É com os empre-
sários da indústria que deve dialogar.

Fim das reformas isoladas

Meta de verdade é a necessidade da volta do crescimento já 
em 2023 de 2% em 12 meses, no mínimo, tendendo a 3,5% nos 
anos seguintes. Ou a economia se expande ou seguirá o que se 
sabe: perdendo PIB potencial, que no caso da indústria de trans-
formação acontece desde os anos 1980. Isso significa que esta-
mos tendo menos produção para atender as necessidades cres-
centes de consumo e as exportações.

Apenas o agronegócio e a mineração têm saldo líquido expor-
tador, o que, embora ajude a manter a solvência das contas ex-
ternas, não tem impacto na geração de empregos, pois é intensi-
vo em capital, nem na arrecadação de impostos, já que é pouco 
tributado. O agro tem carga tributária de apenas 10%, enquanto 
a da manufatura, que representa 11% do PIB, chega a 28% e pas-
sa de 32% sem os gêneros alimentícios.

Tais distorções se resolvem com reforma que substitua os gra-
vames indiretos pelo Imposto de Valor Adicionado e atualize o 
Imposto de Renda, tudo junto, não fatiado, como se discute no 
Congresso. E não faz sentido discuti-la como reforma isolada de 
suas consequências.

A prioridade é a retomada do crescimento, que não virá de re-
formas solitárias, tipo primeiro a trabalhista, a da previdência, de-
pois a tributária e das folhas do funcionalismo. Nenhuma delas 
trouxe nem trará por si o dinamismo econômico. Com boa von-
tade, servem só para manter a taxa de lucro empresarial em meio 
à atividade estagnada.

As raízes da selvageria

Mudar impostos e reformar a governança disfuncional do Es-
tado e da federação, causas primárias da produtividade do setor 
público estar aquém do que deveria ser neste tempo de tecnolo-
gia da informação, é parte de um programa de desenvolvimento, 
não atos de vontade para o crescimento acontecer. Que os neo-
liberais olhem para os Estados Unidos onde se inspiram para ver 
que até lá a cultura econômica mudou. Mesmo na Universidade 
de Chicago, onde estudou o ministro Paulo Guedes.

Uma boa reforma tributária não persegue apenas simplicida-
de, mas a menor imposição possível vis-à-vis o crescimento da 
base oferecida à tributação. O crescimento do PIB arrasta a recei-
ta fiscal, o que vale dizer que uma reforma condicionada a man-
ter a carga tributária em relação ao PIB será um obstáculo à ex-
pansão privada e ao custeio das funções típicas de Estado, como 
educação e segurança.

Ao ignorar tais pressupostos, Executivo e Congresso se empe-
nham na jornada darwinista que espanta a sociedade capaz de 
se indignar com tanta miséria e o surto de violência descamban-
do para uma epidemia.

Como? Tirando benefícios sociais, propondo eliminar gratui-
dade no ensino, testando a paciência com a indecência de pri-
vatizar o SUS.

Essas são as raízes da selvageria que atormenta o país, agra-
vada a olhos vistos pela ideia estapafúrdia de armar a população, 
premiar operações policiais que resultam em chacinas, como a 
que acabou de acontecer no Rio, ou no Sergipe, onde policiais 
da PRF puseram um cidadão que sofre de esquizofrenia detido 
por circular de moto sem capacete no porta malas da viatura e o 
asfixiaram com gás. Isso foi assassinato, não dano colateral sem 
intenção. Não dá!

Os desafios à frente são ciclópicos, a ponto de provocar pena, 
não bem indignação, os empresários que afirmam que o país está 
hoje melhor que em 2018. Essa gente vive encapsulada numa bolha.

“Em janeiro de 2023”, dizem os economistas da FEA-USP Car-
los Luque, Simão Silber, Francisco Luna e Roberto Zagha em arti-
go no Valor, “o novo governo herdará uma tripla crise econômi-
ca”, com PIB per capita 10% abaixo do de 2013, inflação acima da 
meta central, desemprego de dois dígitos e ambiente internacio-
nal ameaçador. A segunda crise é estrutural, com a economia es-
tagnada há 40 anos.

A terceira é a crise das ideias econômicas. Elas é que levaram 
a essa situação. “A situação que vivemos não resultou do acaso 
ou da má sorte, mas das convicções e das políticas econômicas 
que guiaram a economia.” Superar tais infortúnios, eles dizem, 
exige reconstruir o setor industrial e sua capacidade de exporta-
ção. Isso é o básico, já que muito mais precisa ser feito — o tra-
balho em campo dos economistas, consultores e empresários 
que se dedicam na Fiesp de Josué Gomes da Silva a construir um 
novo paradigma.

O Brasil tem jeito. Não tem é tempo para os demagogos, po-
pulistas, os farsantes salvacionistas e pilantras em geral, que 
são muitos.

IMPOSTO DE RENDA

Dicas para o servidor 
declarar o Funpresp
Especialistas apontam caminhos para informar valores de previdência complementar. 
Mas é preciso saber exatamente em que tipo de aplicação o aporte foi realizado

M
uitos servidores estão 
tendo dificuldades pa-
ra lançar na declaração 
de imposto de renda as 

contribuições ao Funpresp, a en-
tidade de previdência comple-
mentar exclusiva do funcionalis-
mo federal dos poderes Executi-
vo e Legislativo. O governo fede-
ral reabriu o prazo para servido-
res optarem pelo novo regime 
previdenciário até 30 de novem-
bro de 2022. A medida provisória 
foi publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) da última quinta-
feira e vale apenas para aqueles 
que ingressaram até 2013.

Francisco Peroni, diretor da 
Seteco Consultoria Contábil, ex-
plicou que o valor que o ser-
vidor aporta mensalmente no 
Funpresp consta no informe de 
rendimentos fornecido pelo ór-
gão em que trabalha. “Os valo-
res a serem declarados à Receita 
estão informados no campo 3 — 
contribuição à entidade de pre-
vidência complementar — desse 
documento”, disse. “Caso o ser-
vidor tenha feito contribuição 
facultativa, o informe específi-
co desses valores deve ser obti-
do na página da Funpresp na in-
ternet”, complementou.

Segundo Peroni, os valores 
das contribuições devem ser in-
formados no campo “Pagamen-
tos efetuados”, sob o código 37 
— Contribuições para as entida-
des de previdência complemen-
tar fechadas de natureza pública. 
De acordo com a Receita Federal, 
em “Valor Pago” deve ser infor-
mado o total dos aportes feitos 
no ano passado. “Os valores da 
contribuição à previdência ofi-
cial devem ser inseridos na tela 
onde são incluídos os Rendimen-
tos Tributáveis Recebidos de Pes-
soa Jurídica”, explica a autorida-
de tributrária.

Abatimentos

Com o prazo para a entrega 
da declaração de renda se apro-
ximando do final, o Correio trou-
xe orientações sobre as contri-
buições referentes aos planos de 
previdência privada. Por lei, é 
possível abater até 12% da recei-
ta bruta em alguns casos, como 
o do Plano Gerador de Benefício 
Livre (PGBL).

Nas prestações de contas, 
também entram as contribui-
ções feitas aos formatos PGBL e 
Vida Gerador de Benefício Livre 

Valor que o servidor aporta no fundo consta do informe de rendimentos fornecido pelo órgão em que trabalha

 » FERNANDA STRICKLAND

essa tributação é que, enquanto 
a pessoa estiver acumulando re-
cursos para a aposentadoria, não 
precisa pagar Imposto de Renda 
(IR) sobre esse estoque. 

No caso dos resgates ou rece-
bimento de benefícios, o impos-
to incide sobre todo o valor res-
gatado. Por isso, deve ser infor-
mado com o tipo de tributação, 
conforme explica Rossetti.

“Por exemplo: caso o plano te-
nha uma tributação progressiva, 
deve ser declarado na ficha Ren-
dimentos Tributáveis recebidos de 
Pessoa Jurídica. Se for regressiva, 
informe em Rendimentos Sujei-
tos à Tributação Exclusiva”, disse.

O VGBL, por outro lado, não 
permite o abatimento. Portanto, 
não é necessário informá-lo no 
documento, de acordo com o es-
pecialista. “Entretanto, o contri-
buinte deve ficar atento para es-
clarecer o produto contratado e 
os saldos acumulados no plano, 
na ficha de Bens e Direitos, sob 
o ‘Código 97 VGBL’, referente aos 
valores históricos das aplicações 
do segurado. Você informa em 
‘pagamentos efetuados’. Quando 
for lançada a informação e inse-
rir o código correto, vai transferir 
para resumo e vai reduzir o im-
posto a pagar”, esclareceu o Con-
selheiro do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), o contador 
Adriano Marrocos.

Regime tributário

Vale lembrar que os planos 
podem estar incluídos em duas 
diferentes vertentes de regime 
tributário: progressivo ou regres-
sivo. Rosseti esclarece que, no ca-
so de resgate, serão deduzidos, 
na fonte, 15% de IR a título de 
antecipação. Aqui, a declaração 
deve ser feita na ficha de “Ren-
dimentos Tributáveis Recebidos 
de Pessoa Jurídica”.

A alternativa pelo regressivo 
ao contratar o plano de previ-
dência privada é definitiva, e o 
imposto pago no resgate ou no 
recebimento é sempre desconta-
do na fonte — segundo o Brades-
co Seguros. A instituição destaca, 
ainda, que a alíquota, nesse caso, 
pode chegar a 10% a partir do 11º 
ano de contribuição. Quem fizer 
a opção deve notificar os rendi-
mentos sujeitos à tributação ex-
clusiva/definitiva sob o Código 
06, no campo “Rendimentos de 
aplicações financeiras”.

O especialista da Bradesco Vi-
da e Previdência salienta, tam-
bém, que os que utilizam o in-
vestimento para complementar 
a renda ou para resgatar quan-
tias regularmente, precisam fi-
car atentos. Devem informar os 
valores recebidos como forma 
de rendimento.

“Os valores da 
contribuição à 
previdência oficial 
devem ser inseridos na 
tela onde são incluídos 
os Rendimentos 
Tributáveis Recebidos 
de Pessoa Jurídica”

Francisco Peroni, diretor da 

Seteco Consultoria Contábil

(VGBL), bem como os rendimen-
tos recebidos da previdência pri-
vada, que, a depender da modali-
dade, contam com vantagens tri-
butárias significativas.

Nos PGBL, a dedução pode 
chegar a 12%. Para ter acesso, 
deve-se optar pelo modelo com-
pleto da Declaração do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte 
(DIRF), em que o próprio pro-
grama calcula a renda permitida 
para a dedução. Segundo o su-
perintendente executivo da Bra-
desco Vida e Previdência, Marce-
lo Rossetti, a lógica que sustenta 

O Comitê Nacional de Se-
cretários de Fazenda dos Esta-
dos (Comsefaz) se reúne, ama-
nhã, com o presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
para discutir o Projeto de Lei (PLP) 
211/21, que fixa teto de 17% do 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) para 
combustíveis, energia, transpor-
te, gás e querosene de aviação. A 
informação foi divulgada, ontem, 
pelo presidente do Comsefaz, Dé-
cio Padilha, em rede social.

O Comsefaz pedirá a Pacheco 
“apoio” e que “acelere a tramita-
ção” da reforma tributária, a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) 110/2019, segundo Padilha 
— que também é secretário de Fa-
zenda de Pernambuco. A proposta 
do teto do ICMS para combustíveis, 
telecomunicações, energia e trans-
porte foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados, na última terça-feira, e 
seguiu para avaliação do Senado.

Além do teto de 17% para 
o ICMS, o texto propõe que a 

Comsefaz
pressiona
Pacheco

ICMS

Presidente do Senado ouvirá dos secretários que, em vez do PLP, melhor é fazer a reforma tributária

Jefferson Rudy/Agência Senado

União compense a queda de ar-
recadação por meio de um ga-
tilho para a injeção de recursos 
nos estados. Esse dispositivo se-
ria acionado toda vez que a per-
da ficasse acima de 5%. Mas o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
já deixou claro que vetará este 
trecho, caso o PLP seja aprova-
do no Senado.

“Governadores estão com di-
nheiro sobrando. Vamos colaborar. 

Não há esse espírito. Quando vai 
projeto para Câmara, não é meu, 
mas é bem-vindo, patrocinado pe-
lo Arthur Lira. Se bota emenda pa-
ra compensar perdas… Não tem 
cabimento isso”, disse.

Recentemente, Padilha disse 
que os estados querem apresen-
tar a Pacheco possíveis “melho-
rias” no projeto e mostrar os im-
pactos da proposta aos estados. 
Os governos estaduais temem 

prejuízos aos cofres com a redu-
ção da alíquota.

Na última quinta-feira, o 
presidente do Senado afirmou 
que buscará consenso com go-
vernadores para discutir o pro-
jeto e que o Senado dará toda 
a atenção ao tema. Na próxi-
ma semana, segundo ele, ha-
verá uma reunião de líderes pa-
ra definir como o PLP tramita-
rá na Casa.
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ELEIÇÕES NA COLÔMBIA 

Esquerda busca  
fazer história

Ex-guerrilheiro e senador Gustavo Preto tenta, hoje, superar o direitista Federico Gutiérrez para chegar ao poder e ainda 
eleger a primeira mulher negra como vice. Empresário admirador de Hitler sobe nas pesquisas e tenta ir ao segundo turno 

A 
Colômbia tem a chan-
ce de iniciar, hoje, uma 
guinada histórica rumo 
à esquerda. O senador 

Gustavo Petro, 62 anos, ex-mem-
bro da guerrilha urbana M-19, li-
dera todas as pesquisas de inten-
ção de voto e trava uma disputa 
direta com o ex-prefeito de Me-
dellín Federico Gutiérrez,47. No 
entanto, o direitista Gutiérrez é 
ameaçado pelo polêmico em-
presário Rofolfo Hernández, 77, 
que tem reduzido a distância pa-
ra o segundo colocado nas son-
dagens. Ex-prefeito de Bucara-
manga, Hernández declarou, em 
2016, numa entrevista à emisso-
ra colombiana RCN Radio: “Sou 
seguidor de um grande pensador 
alemão que se chama Adolf Hi-
tler”. No ano passado, ele reco-
nheceu que a referência ao líder 
nazista foi um “lapso”. Pela pri-
meira vez, a esquerda pode che-
gar à Casa de Nariño — sede do 
Executivo — e ainda eleger como 
vice-presidente a primeira mu-
lher negra: a advogada e ativis-
ta ambiental Francia Márquez, 
companheira de chapa de Petro. 

Mais de 39 milhões de cida-
dãos estão aptos ao voto, o qual 
é facultativo no país. Caso Petro 
vença, a Colômbia poderá se unir 
à esquerda que gravita na maio-
ria das nações da América do Sul. 
No Brasil, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pode confir-
mar o retorno ao poder em 2 de 
outubro, consolidando o declínio 
da direita na região. 

Professora da Faculdade de Fi-
nanças, Governo e Relações Inter-
nacionais da Universidade de Exter-
nado, de Bogotá, Magda Catalina Ji-
ménez Jiménez admitiu ao Correio 
que, pela primeira vez, a esquerda  
colombiana tem uma “oportuni-
dade eleitoral tão clara” de ven-
cer as eleições e de ascender ao 
poder. “A esquerda na Colômbia é 
bastante heterogênea e repleta de 
diferenças internas. Há expressões 
de centro, de movimentos sociais e 
grupos que não seguem uma ideo-
logia evidente, mas pensamentos 
diversos. Gustavo Petro tem carac-
terísticas mais próximas às de Luiz 
Inácio Lula da Silva, apesar de se-
guir um movimento político mais 
amplo, e não uma legenda, como o 
Partido dos Trabalhadores.”

De acordo com Jiménez, as 
mais recentes pesquisas apon-
tam uma disputa acirrada en-
tre o direitista Federico Gutiér-
rez e o esquerdista Gustavo Petro. 
“Não teremos números de votos 

 » RODRIGO CRAVEIRO

Gustavo Petro discursa ao lado da colega de chapa, Francia Márquez, 40 anos: ambientalista disse concorrer “em nome das ninguéns e dos ninguéns”

Paola Mafla/AFP

avassaladores no primeiro turno. 
A eleição deverá ser decidida em 
segundo turno”, prevê. Um pro-
vável triunfo de Petro é visto com 
temor pela população colombia-
na, ante a pouca experiência do 
país com governos de alternân-
cia direita-esquerda. “Sempre ti-
vemos governos de centro-direi-
ta, ao longo de nossa história”, 
lembra. A estudiosa acredita que, 
caso eleito, Petro contará com 
maioria mínima no Congresso, 
o que exigirá dele sentar e deba-
ter com outras forças poíticas.”

Por sua vez, Alejandro Bohor-
quez-Keeney, especialista em 

governo pela mesma universi-
dade de Jiménez, ressalta que 
Petro seria o primeiro candida-
to de esquerda e não vinculado 
aos partidos e às elites políticas 
tradicionais a chegar à Casa de 
Nariño, em caso de vitória. “Ele 
seria muito mais um candidato 
alternativo. Seu triunfo simboli-
zaria uma espécie de cansaço da 
sociedade com a política tradi-
cional”, disse à reportagem.

Alejandro acha factível espe-
rar que Petro busque solucio-
nar o tema da corrupção e ou-
tras questões que angustiam os 
colombianos, mas adverte que 

ele encontrará travas pelo ca-
minho. “Petro verá que não se-
rá fácil abandonar a política de 
linha-dura contra os cartéis e o 
narcotráfico. É possível vermos 
um recrudescimento de ações ar-
madas por parte de grupos para-
militares e da extrema-direita co-
lombiana”, acrescentou. 

Extrema-direita

Para Jiménez, o empresário e 
outsider Rofolfo Hernández surge 
de uma insatisfação da socieda-
de com a classe política. “Ele pro-
vém de Bucaramanga, a quinta 

maior cidade do país, e se firma em 
um discurso anticorrupção e uma 
retórica tão ambígua e populista, 
com um linguajar simples e básico. 
Ele pretende se conectar a pessoas 
que almejam uma formação polí-
tica muito mais sofisticada”, expli-
cou a estudiosa. “Vejo uma certa 
recuperação de Hernández, mas 
não acredito que ele chegue a um 
segundo turno.”

Por sua vez, Alejandro analisa 
Hernández como o líder autori-
tário que alguns eleitores colom-
bianos apreciam pela promes-
sa de linha-dura e pela alusão 
a figuras temíveis, como Adolf 

Rodolfo Hernández, da Liga de Líderes Anticorrupção: polêmico

Juan Barreto/AFP

Federico Gutierrez (D) posa para selfie com eleitora, em Bogotá 

Juan Barreto/AFP

“Caso Gusta-
vo Petro ga-
nhe as elei-
ções, teremos 
uma experiên-
cia muito dife-
rente, em ter-
mos de temá-

ticas abordadas nos últimos anos, 
como a economia, a segurança, os 
direitos humanos, os territórios e 
a implementação da paz. Petro 
precisará de uma maior governa-
bilidade e de maior esforço para 
firmar acordos com os partidos 
de oposição.”

Magda Catalina Jiménez 
Jiménez, professora da 
Faculdade de Finanças, Governo 
e Relações Internacionais da 
Universidade Externado de 
Colombia (Bogotá)

“Se tomarmos 
como exemplo 
da gestão de 
Gustavo Petro 
na Prefeitura 
de Bogotá, ele 
tentará im-
pulsionar sua 
agenda de go-

verno e vender a imagem de al-
guém que deseja realizar as coi-
sas imediatamente. Petro é mui-
to impulsivo e tentará satisfazer 
os eleitores logo. Como ele não 
tem paciência, é provável que al-
guns de seus projetos de governo 
se estagnem.”

Alejandro Bohorquez-Keeney, 
especialista em governo pela 
Universidad Externado de 
Colombia (Bogotá)
 
 

Na véspera da visita do pre-
sidente Joe Biden, os primeiros 
depoimentos de crianças sobre-
viventes do massacre de Uval-
de foram ouvidos, ontem, des-
crevendo o horror na escola do 
Texas, onde um jovem atirador 
matou 19 alunos e duas professo-
ras. No dia anterior, as autorida-
des locais haviam admitido que a 
polícia tomou uma “decisão erra-
da” ao não entrar imediatamente 
na escola depois de ser alertada.

Lá dentro, um grupo de alu-
nos estava trancado em uma sala 

de aula com o atirador, Salvador 
Ramos, de apenas 18 anos, equi-
pado com fuzil semiautomático 
e colete tático. Segundo um dos 
sobreviventes, Samuel Salinas, 
de 10 anos, ao entrar, Ramos fe-
chou a porta e se dirigiu às crian-
ças, antes de abrir fogo: “Vocês 
todos vão morrer”. 

“Acho que ele estava miran-
do em mim”, confessou o meni-
no, mas uma cadeira entre ele e o 
atirador bloqueou a bala. Deita-
do no chão da sala de aula cober-
to de sangue, Samuel fingiu-se de 

morto para não ser alvo dos tiros.
Ao seu lado, Miah Cerrillo, de 

11 anos, se cobriu com o sangue 
de um parceiro, cujo corpo esta-
va ao lado dela. Ela tinha acaba-
do de ver Ramos matar sua pro-
fessora. 

Trauma

Outro estudante, Daniel, dis-
se ao jornal Washington Post que 
enquanto as vítimas esperavam 
a polícia vir em seu socorro, nin-
guém gritou. “Fiquei assustado e 

estressado, porque as balas qua-
se me atingiram”, disse. Seu pro-
fessor, que ficou ferido no ata-
que, mas sobreviveu, sussurrou 
para os alunos “ficarem calmos” 
e “ficarem quietos”. 

Segundo Daniel, uma menina, 
também baleada, pediu educa-
damente à professora que cha-
masse a polícia, dizendo que es-
tava sangrando muito.”As crian-
ças que sobreviveram estão trau-
matizadas e terão que conviver 
com isso por toda a vida”, disse a 
mãe dele, Briana Ruiz. 

Crianças dão primeiros testemunhos

MASSACRE DE UVALDE

 A polícia levou cerca de uma hora para intervir no ataque à escola

 CHANDAN KHANNA

Hitler. “Ele está sendo bem-suce-
dido em mostrar uma divisão de 
votos. Parecia que a direita con-
trolada pelo uribismo (simpati-
zantes do ex-presidente Álvaro 
Uribe) apoiaria Federico Gutiér-
rez. Mas, agora, vemos uma par-
tilha de votos. A presença de Her-
nández pode beneficiar Petro e 
consolidar sua vitória no primei-
ro turno”, observou, ao lembrar 
que o empresário retiraria votos 
de Gutiérrez. O professor des-
taca, no entanto, que Petro não 
tem se mostrado hábil na nego-
ciação de alianças com partidos 
tradicionais. 

Arquivo pessoal 

Arquivo Pessoal

Eu acho... 
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O 
aumento no número de casos de 
síndrome respiratória aguda grave 
(Srag) — sobretudo uma nova alta 
nas infecções provocadas pelo coro-

navírus — está levando prefeituras país afora 
a retomarem o uso de máscara em ambien-
tes fechados ou locais abertos com aglome-
rações. Pelo menos uma capital, Curitiba, e 
cidades do interior de Goiás, Minas Gerais, 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná volta-
ram a recomendar o uso da proteção facial. 
Na capital paulista, mesmo sem determi-
nação oficial, algumas escolas particulares 
também decidiram adotar a medida.

No mais recente Boletim Infogripe, divul-
gado na quinta-feira, a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) mostra que os casos de co-
vid-19 voltaram a crescer em todas as regiões 
do país. No estudo, que abrange o período de 
15 a a 21 de maio, os pesquisadores destacam 
que 48,1% das ocorrências de síndrome res-
piratória aguda grave registradas nas últimas 
quatro semanas analisadas são decorrentes da 
covid-19. Além disso, 84% das mortes por Srag 
foram relacionadas ao coronavírus. No levan-
tamento anterior, as infecções por Sar-Cov-2 
correspondiam a 41,8%. E os óbitos, a 79,5%. 

De acordo com dados coletados pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass), a tendência de aumento nos ca-
sos de covid-19 captada pela Fiocruz nas úl-
timas semanas estudadas manteve o viés de 
alta até a última sexta-feira, quando a mé-
dia móvel de sete dias no país foi de 22.676 
infecções por Sars-Cov-2 contra 13.953 no 
mesmo dia da semana anterior. Em relação 
aos óbitos ligados ao coronavírus, a média 
nacional entre os mesmos dias foi de 118 
contra 102, repetindo a oscilação em tor-
no de 100, que também se observa nos bo-
letins mais recentes do Infogripe. 

A situação do Distrito Federal ilustra bem 

a discrepância entre a escalada de casos de 
covid-19 e o de mortes pela doença. Na sex-
ta-feira, o DF registrou 1.450 novas infecções, 
um crescimento de 255% na média móvel de 
contágios, enquanto não houve nenhuma 
notificação sobre óbito pelo segundo dia con-
secutivo. Em Minas Gerais, o quadro é seme-
lhante. O contingente de infectados voltou a 
subir, enquanto o de mortes continua baixo.

Nos últimos 30 dias, até a sexta-feira, nin-
guém perdeu a vida para a covid em 752 mu-
nicípios mineiros — um mês atrás, o número 
de cidades sem mortes estava abaixo de 700. 

Infectologistas, como Hemerson Luz, ob-
servam que o aumento na quantidade de in-
fecções por covid-19 e outras doenças respira-
tórias nesta época já era esperado devido a al-
guns fatores. “No tempo frio ocorre uma piora 
nas doenças infecciosas respiratórias, e a covid 
está nesse grupo”, explica. Ele também asso-
cia o crescimento nos diagnósticos positivos 
de coronavírus à predominância da ômicron 
e das subvariantes da cepa, todas altamen-
te transmissíveis. Para ele, a taxa de mortes não 
acompanha a de casos graças à imunização. 
“Essa questão vacinal tem que ser priorizada. 
Tanto a da covid-19 quanto a da influenza”, diz. 

Pesquisadores da Fiocruz também enfa-
tizam a importância da vacinação e do uso 
de máscara — principalmente para os gru-
pos mais vulneráveis, como idosos e imu-
nossuprimidos — para frear tanto a esca-
lada de covid-19 quanto de outras doen-
ças respiratórias graves. Por isso, eles volta-
ram a defender a realização de campanhas 
de vacinação para ampliar a cobertura con-
tra o coronavírus na faixa de 5 a 11 anos e a 
aplicação de doses de reforço na população 
adulta. Muitas vezes, a vacina pode até não 
evitar o contágio, mas é fundamental para 
amenizar a gravidade da doença e reduzir o 
número de internações e de óbitos. 

A alta de casos  
de covid-19 e o  
uso da máscara

Não há fim do caminho
Sim, chegamos a Santiago de Compostela 

— e fomos um pouco além, uns 100km para 
chegar a Finisterra e Muxia. Vencemos uma das 
muitas rotas usadas pelos peregrinos, a partir 
de Portugal, para experimentar um trajeto de 
paz interior e autoconhecimento. A viagem 
não foi do jeito que imaginei. Que bom que 
foi assim. Talvez esperasse um tanto a mais 
de magia, quem sabe. A vida no caminho não 
é diferente da vida real. Ao contrário: no come-
ço, a rotina de acordar cedo, preparar a mochi-
la, olhar o mapa, ver a previsão do tempo para 
saber exatamente o que vestir e não levar na-
da em excesso tende a ser até mais extenuan-
te e difícil do que o dia a dia da sua casa, com 
a sua gente e as testemunhas do seu trabalho. 

A diferença é que o caminho lhe ensina a 
identificar melhor os problemas reais das con-
fusões tolas, das chatices desnecessárias. Você 
enxerga as noias do outro e mais ainda as suas. 
Tem mais tempo para definir qual será a vesti-
menta da alma naquele dia, decidir se vai cair 
no mau humor do outro ou seguirá em frente. 

O caminho é uma meditação constan-
te, uma aula de autoconhecimento. Ajuda 
quem quer melhorar a si próprio e a reco-
nhecer seus próprios erros. Pode-se fazer 
isso com leveza ou com mais peso. No meu 
caso, humor é preciso. 

Fiz um exercício de imaginar os meus 

amigos no caminho, me diverti pensando nos 
aquarianos, como agiriam a cada trecho, a ca-
da seta, a cada encontro nos cafés. Eu sem-
pre tive aquarianos por perto e sempre gos-
tei da experiência. Julgo que são organizados, 
planejados, mas têm aquele cansaço atávico 
do mundo, das pessoas, das concretudes. Me 
peguei rindo. O que será que fariam nessa ou 
naquela situação? Certamente o sarcasmo e 
a ironia seriam bons companheiros. 

E os sistemáticos virginianos, como lida-
riam com as surpresas no caminho? E os capri-
cornianos, tão raiz e terra, como se apegariam 
a cada pedaço de chão? Os piscianos, bons de 
papos e de aventuras? E os leoninos, como eu, 
agiriam da mesma forma que meu alterego 
peregrino, mochilão nas costas e pernas já ca-
minhando para uma nova jornada? No fundo, 
cada um de nós, independentemente da brin-
cadeira de signos e oráculos, acha um jeito de 
seguir adiante. Eu tenho aprendido que peso 
em excesso adoece corpo e alma. Se você não 
se liberar dele, ninguém mais o fará por vo-
cê. Cada um deve jogar seu lixo fora. Pode ser 
uma lição simples, mas às vezes demoramos 
uma vida inteira para aprender. Volto mais 
leve e com a certeza de que o caminho conti-
nua. Quem sabe até encaro um percurso mais 
longo, o Francês, dos Pirineus até Santiago de 
Compostela. Alguém se anima? 

ANA DUBEUX 

anadubeux.df@dabr.com.br
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Cultura

Ultimamente te-
nho lido jornais do fi-
nal para o início. Bus-
quei o sentido desse 
meu interesse e per-
cebi que a arte da vi-
da, como leitor, esta-
va nas páginas de cul-
tura, que ficam, diga-
mos assim, de escan-
teio nas páginas fi-
nais. É lá, que o sen-
timento de bem-estar 
cultural, permeia nos-
so espírito. É lá, que 
podemos fisgar cenas 
de plasticidade da al-
ma humana através 
de matérias enfocan-
do a arte do impossí-
vel nas variadas for-
mas de se interpretar 
a vida pelo teatro, pe-
lo cinema, pela lite-
ratura, artes plásti-
cas, música e demais 
variações subjacen-
tes ao comportamen-
to humano. É lá, que 
almejamos que a arte 
seja um ponto crítico 
da política, e não um 
encabrestamento de-
la. Longe da arte com 
amarras. Respeitando, 
sempre, a conceitua-
ção para uns, de que 
toda obra de arte é po-
lítica, isentamente do 
autor. No reverso, as 
primeiras páginas são dedicadas à editoria de 
política, que, no jargão bismarckiano, é a arte 
do possível. Mas a sensação é de que esse ‘pos-
sível’, em nosso quadro político, tornou-se um 
adjetivo colérico, distante de efeitos positivos 
coletivos. Decifrando melhor esse meu senti-
mento: o Brasil parece ser uma grande engre-
nagem em que suas roldanas estão eternamen-
te enferrujadas. Aqui, acolá, como faíscas, so-
pram ventos de fruição de um “agora vai!”, mas 
não passam de lampejos. Falta lubrificação cul-
tural. Falta algo mais profundo, como leitura de 
livros na veia! Daí, almejo, candidamente, que 
leiamos jornais de trás para frente para avan-
çarmos rumo a um país civilizado, no que tem 
de mais expressivo esse termo.    

 » Eduardo Pereira,
Jardim Botânico 

Petrobras

Mesmo com um histórico extremamente nega-
tivo, Lula, líder nas pesquisas, corre o risco de ser 
eleito presidente. Em sua gestão, a doação da re-
finaria à Bolívia, a aquisição da sucateada refina-
ria de Pasadena, culminando com o Petrolão que 
quase quebrou a Petrobras. Se eleito, será o fim 
da picada. Errar é humano, mas persistir no erro 

é burrice. Melhor não 
arriscar. Daí, privatizar 
a Petrobras é evitar fu-
turos problemas. 

 » Humberto   
   Schuwartz Soares, 

Vila Velha (ES)

Democracia 

A colunista Circe 
Cu- nha (Correio — 
26/05) destaca que o 
veterano e famoso jor-
nalista JR. Guzzo cha-
mou a atenção, na re-
vista Oeste, há dias, 
para a escalada da or-
questração de um gol-
pe. As palavras de Gu-
zzo são poderosas e 
amedrontam os legí-
timos democratas. A 
propósito, na edição 
do Correio Brazilien-

se de 16/4, este escri-
ba escreveu: “Fica ca-
da vez mais claro, na 
medida que as elei-
ções se aproximam, 
que Bolsonaro preten-
de virar a mesa, ga-
nhar no tapetão, caso 
venha a ser derrotado 
por Lula. Resta saber 
se as Forças Armadas 
julgam procedentes e 
democráticas as amea-

ças do atual presidente. #ditaduranuncamais”.

 » Vicente Limongi Netto,
Lago Norte

Nise da Silveira 

Bolsonaro vetou o nome da psiquiatra Nise da Sil-
veira — ícone da humanização compassiva do aten-
dimento psiquiátrico — no livro Heróis e Heroínas 

da Pátria. Nise foi aluna do também psiquiatra Carl 
Gustav Jung, que desenvolveu a genial “teoria da sin-
cronicidade”, sobre a estreita conexão entre aconte-
cimentos aparentemente aleatórios. Pouco tempo 
depois do veto, agentes da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), reduto bolsonarista, assassinaram um es-
quizofrênico em uma câmara de gás improvisada, 
perpetrando a antítese aterradora das ideias de Ni-
se. O bolsonarismo, o veto a um nome que simbo-
liza compaixão e o assassinato covarde pela polícia 
de uma pessoa com transtorno mental, tudo aconte-
cendo em sinistra e estreita conectividade. Enfim, a 
sincronicidade junguiana saltando aos olhos de uma 
nação aterrorizada que percebe, cada vez mais niti-
damente, que nada nesse governo é por acaso, nada 
é aleatório e tudo exala desumanidade e morte, com 
as bençãos ruminantes da maioria dos evangélicos.

 » Túllio Marco Soares Carvalho,
Belo Horizonte (MG)

 “Aos que gostam de ‘Marchar 

para Jesus’: o pai da fake 

news é o diabo!”. 

Vital Ramos de Vasconcelos 
Júnior  — Jardim Botânico

É a economia, estúpido! É a fome, 

estúpido! É você, estúpido!

Francicarlos Diniz — Asa Norte

Grid Pneus virou Agride 

Pneus e Clientes! Tomara 

que a polícia e o Ministério 

Público tomem as providências 

jurídicas penais devidas!

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

mas altera sua disposição
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Para uma elevação de preços tão violenta, cabia às firmas 
distribuidoras e ao próprio Conselho Nacional do Petróleo uma 
nota explicativa, pois o gás engarrafado, que custava, por quilo, 
45,1 passou a custar 57,75, sofrendo, assim, um aumento de 
quase dez cruzeiros por quilo. (Publicada em 01.03.1962)

O 
país, segundo Lucianne Carneiro, 
jornalista no Rio, mostra que a par-
cela dos pobres no total dos brasi-
leiros deve encerrar 2022 acima da 

que estava há dez anos, em 2012. Um es-
tudo da Tendências Consultoria prevê que 
a participação das classes D/E no total de 
domicílios brasileiros deve fechar o ano em 
50,7%. Isso representa recuo em relação a 
2021 (quando era de 51,3%), mas ainda aci-
ma da metade do total e superior aos 48,7% 
de 2012, levando-se em conta a população. 

O levantamento considera como classe 
D/E aqueles domicílios com renda men-
sal até R$ 2,9 mil, a preços de novembro 
de 2021. O montante considera os recur-
sos disponíveis para toda a família. Ou se-
ja, quanto mais numerosa ela for, menor é 
o valor para cada um do domicílio. O gru-
po reúne, portanto, pobres e também ex-
tremamente pobres ou miseráveis. 

E mesmo a ampliação permanente das 
transferências sociais, com o novo Auxílio 
Brasil, não será suficiente para garantir o 
enxugamento das classes D/E no curto pra-
zo, pois o país está emperrado. É a parcela 
mais pobre da população brasileira e tam-
bém a maior proporcionalmente. A classe 
D/E tem forte dependência dos programas 
de transferência social como origem da sua 
renda, embora a maior parte de seus recur-
sos seja proveniente do trabalho.  

O estudo da Tendências aponta que pou-
co menos da metade (47,1%) da renda vem 
do trabalho, uma parcela também importan-
te (39%) vem da Previdência Social, com apo-
sentadorias, e 12,3% dos recursos são do Auxí-
lio Brasil (que substituiu o Bolsa Família), so-
mados ao Benefício de Prestação Continuada 

(BPC). O item outros (1,7%) completa a lista. 
Como efeito de comparação, a renda do 

trabalho responde por 90,8% dos recursos 
na classe C, enquanto, na classe A, essa fatia 
é de apenas 24,8%. Na classe A, três quar-
tos (74,8%) da renda vêm de outras fontes, 
que incluem, por exemplo, lucros, ganhos 
de capital, juros e dividendos. 

“O Bolsa Família foi reformulado e, ago-
ra, temos o Auxílio Brasil. Mas, mesmo 
com a ampliação dos programas de trans-
ferência, não enxergamos redução da fatia 
dos mais pobres na população, com mo-
bilidade social muito reduzida nos pró-
ximos anos”, diz Lucas Assis, economista 
da Tendências, citando as condições ain-
da deterioradas do mercado de trabalho 
e a distribuição desigual de ocupações e 
rendimentos entre os trabalhadores bra-
sileiros, conforme o estudo citado. 

Quando se olha os dados depois do pe-
ríodo do auxílio emergência (que vigorou 
durante a pandemia), claramente hou-
ve aumento da pobreza. Não se voltou ao 
que era nem em 2003, nem antes do Plano 
Real. Temos um nível de 13%, que é maior 
que os 8% que alcançamos em 2014, mas 
bem menor que os 34% de antes do Real. 
Uma parte do progresso alcançado naque-
la época se manteve”, para gaudio de FHC. 

A classificação do Centro de Políticas 
Sociais (CPS), da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) separa as classes D (pobre) e E (extre-
mamente pobre). A renda domiciliar da clas-
se E varia entre zero e R$ 1.429, consideran-
do preços de março de 2022, enquanto, na 
classe D, vai de R$ 1.429 a R$ 2.284. “Esse va-
lor considera a renda do domicílio como um 
todo e, em geral, as famílias pobres e mais 

vulneráveis são também mais numerosas”, 
explica Mercelo Neri, responsável pelo Cen-
tro, ponderando a influência do tamanho da 
família para a efetiva renda per capita. Neri é 
partícipe da equipe realizadora da pesquisa. 

Isso é um escândalo, jamais vereis país 
algum, tenho dito com frequência. No go-
verno Bolsonaro, por exemplo, a situação 
agravou-se. Ele, espertamente, não deixa 
as mentes de seus seguidores se concentra-
rem na economia. Sua “conversa fiada” é so-
bre costumes com o bordão dos congrega-
dos marianos: “Deus, pátria e família”. Não 
menciona nunca o trabalho. Basta dizer que 
o pouco, o suficiente que aprendeu desde 
menino no vale da Ribeira, região muito po-
bre de São Paulo, foi em escolas estaduais 
até entrar no Colégio Militar e, finalmente, 
na Escola de Oficiais em São Paulo. Não é 
da elite das Agulhas Negras que só acolhe os 
melhores para serem seus cadetes.  

Enfim, e como sempre, variamos o vo-
to entre fanfarrões (é ver Jânio Quadros) e 
demagogos contumazes, como agora! De 
vez em quando, vem um Getúlio Vargas. De 
quando em quando, um Juscelino, fazer o 
país feliz. Uma das causas da angústia nacio-
nal é a polarização entre o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), cada vez mais cristalizada!  

As realizações dos governos forçam uma 
comparação entre a vida de antes e a de ago-
ra, em termos de renda, emprego, qualida-
de de vida e por aí vai. Lula deixou o governo 
em 2010, com o país crescendo a uma taxa de 
7,5% e inflação de 5,9%; neste ano, o governo 
Bolsonaro projeta uma taxa de crescimento de 
0,6% e uma taxa de inflação de 7,7%, segun-
do o último boletim Focus do Banco Central.  

As nuances 
econômicas

O 
mundo enfrenta uma série de desa-
fios sem precedentes, do aumento 
de vulnerabilidade social e sanitária, 
por causa da pandemia, à crise cli-

mática, que ameaça a própria sobrevivência 
da nossa espécie, sem esquecer da polariza-
ção política que, em várias partes do mundo, 
parece abalar democracias já estabelecidas. 
A educação superior é impactada por todas 
essas tendências, ao mesmo tempo que tem 
o dever de dar uma resposta a elas.

Para buscá-las, os principais líderes, gesto-
res e pensadores da educação superior mun-
dial estiveram reunidos por três dias em Bar-
celona, na Espanha, durante a 3ª Conferên-
cia Mundial de Educação Superior da Unes-
co, cujo tema foi A Reinvenção da Educação 
Superior para um Futuro Sustentável.

Como se reduz a vulnerabilidade? Com 
educação. Como reforçar a democracia e a 
sustentabilidade ambiental? Por meio da edu-
cação. Mas a educação não se produz sozinha, 
ela exige vontade e intencionalidade política. 
Quando falamos em educação para um mun-
do complexo e em transformação, não se trata 
de pensar apenas na criança e no jovem, mas 
no ser humano ao longo de toda a vida. Pre-
cisamos aumentar o acesso à educação supe-
rior, porque o desenvolvimento humano, so-
cial, econômico e ambiental depende disso.

No Brasil estamos muito abaixo do que se-
ria desejável. Mesmo com o setor privado res-
pondendo por 77,5% das matrículas na gradua-
ção, 84% em cursos de especialização e 31% na 

pós-graduação stricto sensu, a taxa de escola-
rização líquida no ensino superior é de apenas 
17,8%, sendo que a meta do Plano Nacional de 
Educação é de 33% até 2024. Levamos para de-
bate nesse encontro mundial propostas para 
a criação de uma política pública para garan-
tir maior eficácia e eficiência ao ensino supe-
rior do país, a partir dos pilares da educação, 
da ciência e da internacionalização, e estimu-
lar a expansão do acesso ao ensino superior.

Elas abrangem a adoção, por exemplo, de 
sistemas de financiamento com pagamentos 
vinculados à renda do aluno, similares aos de 
Austrália, Inglaterra, Coreia do Sul e Japão, pa-
ra permitir equacionar a necessidade de ex-
pansão do acesso ao ensino superior com as 
restrições do Orçamento público. Assim como 
a ampliação do Programa Universidade Para 
Todos (Prouni), um dos mais exitosos em per-
mitir acesso ao ensino superior privado a jo-
vens que não teriam essa oportunidade.

Temos de nos voltar, ainda, ao aperfeiçoa-
mento da educação profissional e tecnológi-
ca, que envolve o estabelecimento de trajetó-
ria articulada entre a educação técnica e pro-
fissional e a educação superior, autorização 
de cursos em formatos de certificações in-
termediárias e a criação de um sistema dual 
flexível de formação escola-empresa, apro-
ximando as experiências de sala de aula da 
realidade do mundo do trabalho.

Também é fundamental a formação de 
professores, com a inter-relação da educação 
superior com a educação básica, por meio de 

um olhar sistêmico para fatores que devem 
estar presentes em todas as formações do-
centes, promovendo revisão em todos os ní-
veis de ensino. Assim como o apoio à ciência 
e à internacionalização por meio de inves-
timentos e de decisões de longo prazo que 
permitam avanços nessas áreas estratégicas.

No mundo todo, a pandemia afetou des-
proporcionalmente os mais vulneráveis e ex-
pôs as desigualdades. Trabalhar para fazê-las 
desaparecer será mais um dos nossos desa-
fios. No Brasil, quando a economia voltar a 
crescer, precisaremos de profissionais qua-
lificados, mas vamos esbarrar na falta de ca-
pital humano. Temos que aumentar o aces-
so, qualificar, proteger os mais vulneráveis e 
aumentar a produtividade.

Políticas educacionais devem estar alinha-
das a ambientes em que todos estejam volta-
dos à inovação. Novos modelos de organização 
acadêmica exigem o uso intensivo das tecnolo-
gias, e os educadores têm importante papel na 
busca de soluções para o avanço de cada insti-
tuição e do país. Cada vez mais, a escola deve ser 
um espaço de transformação digital, aberto ao 
diálogo com outras instituições, que possibilite 
a formação dos indivíduos como cidadãos na 
sua plenitude e assegure a formação do capital 
humano fundamental ao desenvolvimento. Os 
debates em Barcelona evidenciaram que apenas 
superando os atuais desafios e compartilhando 
saberes e esperança conseguiremos fazer a nos-
sa parte para, de fato, podermos celebrar a edu-
cação como maior patrimônio da humanidade.

 » LÚCIA TEIXEIRA
Educadora, psicóloga e escritora, presidente do Semesp e da Unisanta

Educação como resposta aos desafios mundiais

Visto, lido e ouvido

» História de Brasília

Quem conhece sabe: não é fácil a vida de policial. Principal-
mente num país que desponta como campeão mundial isola-
do em violência urbana. Vivemos, à semelhança de outros paí-
ses que estão em conflito aberto, numa verdadeira guerra civil, 
com parcelas significativas de nossas metrópoles ocupadas e 
dominadas pelas mais diferentes facções do crime organizado, 
com leis próprias e um estatuto de regras draconianas impos-
tas por esses facínoras com tribunais do crime, com execuções 
sumárias e todo um clima de terror que somente as comunida-
des locais conhecem.

A lei do silêncio é regra que não pode ser descumprida, sob 
pena de morte. Aos fins de semana, em suas festas tribais, hor-
das de traficantes e outros meliantes desfilam pela comunidade 
portando armamento sofisticado e de grosso calibre, que nem 
o Exército Brasileiro sonha em possuir. Atirando para o alto dão 
proteção as feiras livres das drogas, que são vendidas e consumi-
das ao ar livre por parte dos jovens nessas comunidades.

Nesses territórios exclusivos só entram com autorização ex-
pressa desses criminosos. Para aquela parte da comunidade que, 
em segredo, não aprova esse estilo de vida e que teme por seus 
filhos, a solução é se trancar em casa, dormindo debaixo da ca-
ma, com medo dos tiroteios ou de outros justiçamentos que po-
dem ocorrer por qualquer motivo e a qualquer hora. Nesse am-
biente onde o valor da vida é menor do que o grama de cocaí-
na, a desconfiança de tudo e de todos é total. Não se confia em 
bandido, mas também não se acredita em governo, prefeito ou 
vereadores e quaisquer outras instituições do Estado.

É em ambiente de terror como esse que milhares de policiais, 
em todo o país, são obrigados a adentrar, por ordens superiores, 
portando armas obsoletas e outros equipamentos de proteção 
ineficazes, ficando expostos à artilharia pesada dos bandidos.

Uma consulta aos números, sempre crescentes, de policiais 
que perdem a vida todos os dias neste país, em confronto com 
esses marginais, pode dar uma pequena noção da periculosida-
de dessa profissão. Para esses profissionais, os riscos de vida são 
permanentes dentro e fora da rotina de trabalho. Qualquer um 
desses profissionais surpreendidos por bandidos são imediata-
mente executados.

Centenas ou talvez milhares de policiais que morrem a ca-
minho de casa depois de um dia de trabalho dão uma mostra 
dos riscos que essas atividades trazem para eles e suas famílias. 
Quantas viúvas, órfãos, pais e mães choram por seus filhos mor-
tos impiedosamente por criminosos. Quantos profissionais, que 
por sua atividade de alto risco, tendo que conviver diariamente 
com a violência, não acabam internados em clínicas de doen-
ças mentais, acometidos dos mesmos traumas que os soldados 
retornados de uma guerra.

Do mesmo modo que a esses profissionais não lhes é conce-
dido o direito de matar, também não lhes é concedido o direi-
to de viver. Vivem, por isso, numa corda bamba e corroída pe-
la indiferença do Estado, expostos em manchetes de jornais de 
forma parcial.

Ao não darmos o devido valor a esses profissionais, o que es-
tamos induzindo é o fortalecimento do crime e dos criminosos, 
dentro de uma justiça que, por desvios de conduta, acolhem e 
até beneficiam criminosos com regalias jamais vistas em ou-
tros países como progressão de pena, saída temporárias, visitas 
íntimas, conversas particulares com advogados e outros aviões 
do crime e uma série de outras regalias impensáveis em nações 
desenvolvidas.

Dentro desse ambiente de guerra contínua não pode haver 
meias medidas. Ou se apoia a polícia ou o bandido. Obviamente 
que as falhas nessa e outras profissões devem ser corrigidas, pois 
é sempre bom estar atento que o pior tipo de bandido é aque-
le que está escondido sob a farda de um policial. Para esse tipo 
específico de criminoso as penalidades devem ser exemplares e 
dobradas. É preciso entender que a noite de sono tranquilo, nes-
se país dilacerado pela violência, tem sido possível porque a po-
lícia está de prontidão nas ruas, zelando por você e sua família.

Ao policial o  
que lhe é devido

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

» A frase que foi pronunciada

“Entenda, nossos policiais colocam 
suas vidas em risco por nós todos 
os dias. Eles têm um trabalho difícil 
a fazer para manter a segurança 
pública e responsabilizar aqueles 
que infringem a lei.”
 Barack Obama

Direito assegurado

 » Apague a luz. Se continuar com os olhos abertos, 
vai estar perfeitamente situado no ambiente. Com 
covid e sem covid os hospitais públicos da cidade 
continuam com pacientes deitados em macas 
pelos corredores. Não é possível que o volume de 
impostos cobrados não seja suficiente para dar 
dignidade às pessoas que usam o serviço de saúde 
oferecido pelo Estado. É hora de acender a luz e 
cobrar uma realidade diferente. 

 » SACHA CALMON 
Advogado 
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Protegendo a pele 
e o meio ambiente

Cientistas buscam matérias-primas naturais que possam ser usadas em uma nova classe de bloqueador solar

O 
protetor solar é indicado 
para pessoas de todas as 
faixas etárias, com a re-
comendação de que seja 

usado diariamente para evitar o 
câncer de pele, uma das doenças 
mais incidentes na população. 
Apesar dos benefícios à saúde, 
estudos científicos mostram que 
esse produto gera prejuízos ao 
meio ambiente, principalmen-
te à fauna marinha. Na tentativa 
de equilibrar esses efeitos, pes-
quisadores internacionais bus-
cam matérias-primas naturais 
que possam ser usadas em no-
vas formulações desses tópicos. 
Os futuros bloqueadores pode-
rão, inclusive, evitar outras com-
plicações humanas, como o en-
velhecimento da pele. 

A maioria dos produtos co-
mercializados utiliza um blo-
queador químico de raios ultra-
violeta (UV) chamado oxiben-
zona. Estudos recentes, porém, 
mostram que essa substância 
acelera a destruição de recifes 
de coral. “Vários estados e paí-
ses já proibiram o uso desse 
químico e seus derivados para 
impedir os efeitos devastado-
res sobre o ecossistema mari-
nho do mundo”, relata, em co-
municado à imprensa, Kan Cao, 
professora do Departamento 
de Biologia Celular e Genética 
Molecular da Universidade de 
Maryland, nos Estados Unidos.

Para evitar esses prejuízos am-
bientais, Cao e colegas resolve-
ram testar o uso de um medica-
mento conhecido como um pos-
sível substituto do oxibenzona: 
o azul de metileno. Em experi-
mentos laboratoriais, essa dro-
ga não tóxica, utilizada para tra-
tar problemas médicos diversos, 
como envenenamentos e malá-
ria, foi aplicada em células de 
pele humanas de doadores jo-
vens e idosos. Os pesquisadores 
constataram que o azul de meti-
leno absorve os raios UVA e UVB 

como os filtros solares tradicio-
nais e também ajuda a reparar 

 » VILHENA SOARES

Os recifes de coral são um dos biomas mais ameaçados pelo contato com produtos químicos presentes em protetores solares

MENAHEM KAHANA

Especialistas britânicos re-
solveram procurar candidatos a 
uma nova classe de protetor so-
lar em compostos de algas ma-
rinhas. Após uma série de análi-
ses feitas com essas plantas, eles 
extraíram o aminoácido palitina, 
que é semelhante à micosporina 
(MAA), um elemento químico 
responsável pela fotoproteção de 
diversos organismos aquáticos. 

“Os MAAs são compostos na-
turais produzidos em organis-
mos que vivem em ambientes 
de águas rasas”, detalha Karl La-
wrence, pesquisador do Instituto 
de Dermatologia do King’s Colle-
ge London e um dos autores do 
estudo, publicado no periódico 
British Journal of Dermatology.

Usando células da pele 

humana, os pesquisadores mos-
traram que, mesmo em concen-
trações muito baixas, a palitina 
pode absorver os raios nocivos 
do Sol e proteger a pele da radia-
ção. Também mostraram, em la-
boratório, que esse aminoácido 
proveniente de algas marinhas é 
um poderoso antioxidante, po-
dendo oferecer proteção à pele 
contra o estresse oxidativo. Es-
sa reação química é responsá-
vel por danos celulares e pelo fo-
toenvelhecimento. 

Segundo Lawrence, a exposi-
ção à radiação solar induz a altos 
níveis de estresse oxidativo, e os 
protetores atuais não oferecem 
esse tipo de proteção. “Nossos 
dados mostram que, com mais 
pesquisa e desenvolvimento, os 

protetores solares de origem ma-
rinha podem ser uma possível so-
lução com impacto positivo sig-
nificativo na saúde dos habitats 
marinhos e da vida selvagem, ao 
mesmo tempo em que fornecem 
uma blindagem ainda mais eficaz 
aos danos solares causados à pele 
humana”, enfatiza Antony Young, 
também autor do estudo.

Segundo Keila Pati, dermato-
logista do Hospital Santa Marta, 
em Brasília, a substância em teste 
pode inclusive facilitar os cuida-
dos rotineiros com a pele. “Exis-
tem diversos antioxidantes deri-
vados de produtos naturais que, 
se usados associados aos pro-
tetores solares, potencializam a 
ação anti-UV. Eles existem tanto 
na forma oral quanto na tópica. 

Solução que vem do mar

Aminoácido presente em algas também tem ação antienvelhecimento

 LYLE W. RATLIFF

“A pele assume um papel pri-
mordial em nossa saúde, tanto 
por ser o maior órgão do cor-
po humano quanto por desem-
penhar funções cruciais, como 
a síntese de vitamina D, agir co-
mo uma barreira física e quími-
ca para impedir a entrada de pa-
tógenos, além de regular a nossa 
temperatura. A condição de ser o 
órgão mais externo, a torna sus-
ceptível a agressões ambientais 
tanto da poluição quanto das ra-
diações solares, da luz visível e do 
infravermelho, que culminam na 
piora do envelhecimento precoce. 
Os filtros solares antiultravioleta 
começaram a ser produzidos em 
escala industrial na década de 
1970. Mas, com a clara mudan-
ça atual do mercado consumidor, 
que passou a preferir ingredientes 
naturais aos sintéticos, são im-
prescindíveis novos estudos sobre 
a efetividade clínica e as funções 
biológicas dos extratos naturais 
para que consigamos, de forma 
segura e científica, transitar para 
a fotoproteção tópica e oral com 
ativos naturais."

Patrícia Castro, dermatologista

Por uma 
transição 
segura

Equipe da África do Sul aposta no uso das cascas da castanha-de-caju: recurso biorrenovável

 ADRIEN BARBIER

Cancerígenos

Mais frequentes durante 
o dia, os raios UVA são 

os responsáveis pelo 
envelhecimento da pele 
e podem causar câncer. 

Já os raios UVB, que 
também podem gerar 

tumores, penetram mais 
superficialmente a pele 

e costumam causar 
vermelhidão, queimaduras 
solares, além da sensação 

de ardência.

fotoprotetores também orais. As-
sim, estaríamos dando um exce-
lente salto ao auxílio ambiental.”

Do lixo

Uma oleaginosa muito con-
sumida no Brasil também pode 
ser usada como matéria-prima 
de protetores solares, mostram 
pesquisadores sul-africanos. 
“Com as preocupações atuais 
sobre os absorvedores de raios 
UV em protetores solares e o seu 
impacto no ecossistema, bus-
camos encontrar uma manei-
ra de produzir uma alternativa 

menos agressiva a partir do lí-
quido da casca da castanha-de-
caju, um recurso biorrenovável”, 
relata, em comunicado, Charles 
de Koning, pesquisador da Uni-
versidade de Witwatersrand e um 
dos autores do estudo, publica-
do na revista European Journal 
of Organic Chemistry.

Em experimentos com células 
de pele humana, a equipe testou 
várias versões de filtros solares 
com fenóis, substâncias presen-
tes no líquido retirado da casca 
da castanha-de-caju. As molécu-
las mostraram uma alta absorção 
dos raios UVA e UVB, mas falta, 

segundo os cientistas, ajustar a 
quantidade de fenóis presentes 
na solução para gerar a proteção 
necessária à pele. 

 Koning também chama a 
atenção para o fato de a inova-
ção médica usar produtos cujo 
destino nem sempre é ambien-
talmente sustentável. “Essas cas-
cas são um resíduo descartado 
nas comunidades que produzem 
esse alimento, especialmente na 
Tanzânia. Então, encontrar uma 
maneira útil e sustentável de usar 
esse material é algo que pode ser 
muito vantajoso para nós e para 
o planeta”, enfatiza.

os danos no DNA causados pela 
exposição ao Sol.

“Ficamos extremamente ani-
mados ao ver que os fibroblastos 
da pele derivados de indivíduos 
jovens e idosos foram protegidos 
do estresse celular com o auxí-
lio do azul de metileno”, enfati-
za Cao. “O mais surpreendente é 
que também descobrimos que a 
combinação de azul de metile-
no e vitamina C gera efeitos an-
tienvelhecimento surpreenden-
tes, particularmente em células 
da pele de doadores mais velhos, 
sugerindo uma forte relação si-
nérgica entre essas substâncias.”

Em uma segunda etapa, a 
equipe expôs as mesmas quan-
tidades de azul de metileno e de 
oxibenzona a uma espécie de co-
ral flexível: o Xenia umbellata. Os 
corais estavam em tanques isola-
dos e tiveram o crescimento e as 
respostas à exposição a esses pro-
dutos químicos monitorados. Em 
menos de uma semana, os que 
estavam nos recipientes com oxi-
benzona sofreram um branquea-
mento (desgaste) drástico. Já os 
que tiveram contato com o azul 
de metileno não tiveram o mes-
mo prejuízo, mesmo com alta 
concentração da substância. De-
talhes dos resultados foram apre-
sentados em um artigo publicado 
na revista Scientific Reports.

Melissa Deuner, coordenado-
ra do curso de farmácia da Fa-
culdade Anhanguera, em Brasí-
lia, conta que o azul de metileno 
vem sendo estudado em várias 
pesquisas da área médica, ob-
tendo bons resultados. “Esse ar-
tigo, agora, demonstra a eficiên-
cia como um fotoprotetor. E o 
mais importante é que ele torna 
o produto mais biodegradável. 
Em alguns países, já vem sendo 
reduzido o uso da oxibenzona e 
também de outro elemento quí-
mico usado nesses cosméticos, 
o dimetil PABA, devido aos vá-
rios prejuízos que eles causam à 
fauna e à flora aquática”, detalha. 
“Sem falar que eles podem ser 
um potencial cancerígeno para 
nossas células e até causar dese-
quilíbrios hormonais.”

Deuner acredita que a busca 
por produtos farmacêuticos me-
nos agressivos ao planeta vai se 
tornar ainda mais forte nos pró-
ximos anos. “Cada dia mais, em-
presas vêm se preocupando em 
produzir esses produtos. Estatis-
ticamente, percebe-se que eles 
são mais bem vistos e aceitos pe-
la população. Sem falar que, se 
todos contribuírem de forma po-
sitiva nessa questão, estaremos 
auxiliando a preservar a nossa 
sobrevivência”, explica. “Dese-
jamos que esses estudos sejam 
ampliados e que desenvolvam 

Mas, infelizmente, ainda não são 
usados como substitutos dos fil-
tros solares habituais. Acredito 
que esse seja o caminho, como 
esse artigo propõe”, explica.

Para a médica, também é im-
portante desenvolver protetores 
que beneficiem o maior número 
de pessoas possível. “É de suma 
importância o desenvolvimento 
desse tipo de produto, já que to-
das as formas de vida no nosso 
planeta estão interligadas, e al-
gum desequilíbrio desses ecos-
sistemas acaba afetando, mesmo 
que indiretamente, a nossa saú-
de e o nosso bem-estar. Além do 
desenvolvimento desses novos 
recursos, devemos buscar que 
eles venham ao consumidor a 
um valor acessível, além de cons-
cientizar a população sobre a im-
portância dessas novas ações, 
para que haja uma maior ade-
rência de todos.” (VS)

Palavra de especialista
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ECONOMIA

Comércio segue otimista 
para o Dia dos Namorados

Casais pretendem investir em presentes românticos e, com isso, vendas devem aumentar cerca de 24,4% em relação 
ao ano passado. Pesquisa dos empresários aponta que homens vão gastar mais do que elas na hora da compra

O    
setor produtivo da capital 
federal começou o ano oti-
mista com a reabertura ple-
na do comércio e, a cada 

data comemorativa, vem se recu-
perando dos prejuízos causados 
pela pandemia. Para o Dia dos 
Namorados — 12 de junho — 
não será diferente. A estimati-
va da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Distrito Federal (Fecomércio-
DF) é de que, em 2022, registre-se 
um aumento de 24,4% nas vendas 
se comparado com o ano passado, 
quando a retomada econômica ca-
minhava a passos lentos.

Um levantamento feito pela Fe-
comércio detectou um salto na ex-
pectativa positiva dos lojistas de 
30% para 70%. Além disso, a pes-
quisa aponta que o valor médio 
gasto pelos consumidores deve au-
mentar cerca de 84,56%, passando 
de R$ 114,45 (2021) para R$ 211,23 
(2022). Os dados mostram também 
que os homens pretendem gastar 
cerca de 14,83% a mais que as mu-
lheres. Enquanto eles desembol-
sam cerca de R$ 223,55, o públi-
co feminino deve gastar R$ 194,68.

Segundo o presidente do Sis-
tema Fecomércio-DF, José Apare-
cido Freire, o cenário atual é bem 
mais favorável do que o apresen-
tado no mesmo período de 2021. 
“A expectativa é boa, pois es-
sas datas comemorativas vêm 
mostrando a recuperação da 
economia, mesmo que de for-
ma lenta. Os números positi-
vos sempre geram um cresci-
mento da economia e novos em-
pregos”, explica. De acordo com 
Freire, como os brasileiros sem-
pre deixam para fazer as com-
pras de última hora,a previsão é 
que, mesmo com o aquecimento do 
comércio nos dois sábados que an-
tecedem o Dia dos Namorados, as 
melhores vendas acontecerão nos 
dias 10 e 11 de junho.

Expectativa
Para a gerente Bruna Erita, 24 

anos, esse ano pode compensar a 
baixa nas vendas dos últimos dois 
anos. Segundo ela, a loja Melissa 
do Conjunto Nacional espera fa-
turar mais de 50% em relação ao 
ano de 2019, pré-pandemia. “Isso 
é muito bom porque não tem co-
mo medir com 2020 e 2021,quan-
do as coisas ainda estavam deva-
gar. Mas ter essa expectativa de 
aumento, em relação a antes da 
pandemia, nos deixa muito ani-
mados”, afirma.

Recém contratado na loja, Ale-
xandre Queiroz, 21, também está 
empolgado para o dia dos namora-
dos. “Financeiramente vai ser muito 
bom para gente”, diz o vendedor. Pa-
ra aumentar o otimismo, o estabele-
cimento tem investido em marketing 
e na identidade visual da loja, além de 
produtos e brindes lançados espe-
cialmente para a data comemorativa.

Gerente de outro segmento, Karlos 
Antônio, 30, espera um aumento de 
30% nas vendas da joalheria Coralli, se 
comparado com o ano passado. “Ape-
sar de termos batido a meta, em 2021 
os comerciantes ainda estavam re-
ceosos. Para esse ano, com a retoma-
da completa e as pessoas se recupe-
rando economicamente, nossa ex-
pectativa está bem mais positiva e esta-
mos confiantes com as vendas”, declara.

Esse será o primeiro dia dos na-
morados da Jundiaí Utilidades aber-
ta em shopping e a esperança é de 
que a data cause uma movimentação 
positiva de até 70% nos caixas da lo-
ja. “Estamos sentindo o reflexo dessa 

 » RENATA NAGASHIMA
 » RAFAELA MARTINS

A gerente Bruna Erita e o vendedor Alexandre Queiroz esperam que a loja de calçados onde trabalham fature mais de 50% em relação ao ano de 2019, período pré-pandemia

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Preferência dos consumidores 

melhora desde o dia das mães. Ape-
sar dos preços de importação esta-
rem aumentando para nós e muitos 
ainda enfrentarem crises, confiamos 
numa melhora. Essa esperança é o 
que nos mantém de portas abertas”, 
admite o gerente Welton Cortez, 57.

Bares e restaurantes
O dia de celebrar o amor é o mo-

mento ideal para comemorar, de 

forma ainda mais especial, com 
um almoço ou jantar a dois, cená-
rio romântico e sabor marcante. No 
fim de semana de 10 a 12 de junho, 
restaurantes da capital se prepa-
ram para apresentar programação 
para a data. A expectativa do setor 
é de um aumento de 50% no fatu-
ramento de bares e restaurantes.

O presidente do Sindicato de 
Hotéis, Bares, Restaurantes e Si-
milares do DF (Sindhobar), Jael 

Antônio da Silva, acredita que 
esse ano será diferente devido a 
flexibilização das medidas restri-
tivas e confiança das pessoas em 
saírem de casa. “A partir do mo-
mento que as coisas estão come-
çando a voltar a normalidade e as 
pessoas estão se sentindo mais 
seguras, já que a maioria está va-
cinada, a estimativa é que nosso 
segmento tenha esse aumento 
em relação ao ano passado, que 

as coisas já estavam voltando a 
funcionar, mas com algumas res-
trições”, observa.

Silva acrescenta que o mo-
mento é de muita expectativa 
para ambos os lados, comer-
ciantes e consumidores, uma 
vez que todos sentiram o pe-
so nos últimos dois anos. “Fi-
nalmente as pessoas vão po-
der sair para comemorar e os 
estabelecimentos vão poder 

receber e servir com pleni-
tude”, acrescenta. No entan-
to, apesar do otimismo, do-
nos de estabelecimentos têm 
enfrentado crise e absorvido a 
alta dos preços de insumos pa-
ra não assustar os clientes. “A 
inflação está muito alta e vem 
preocupando o setor. Ainda es-
tamos absorvendo o impacto, 
mas o reajuste deve vir depois 
do Dia dos Namorados.”

» ROUPAS/ACESSÓRIOS 

25,21%

Com a retomada completa e as pessoas se recuperando 
economicamente, nossa expectativa está bem mais positiva

Karlos Antônio, gerente da loja de Jóias Coralli

Confiamos numa melhora. Essa esperança  
é o que nos mantém de portas abertas

Welton Cortez, gerente da loja Jundiaí

» COSMÉTICOS/PERFUMES 

20,36%
» CALÇADOS/ACESSÓRIOS 

14,54%
» FLORES/CESTAS 

11,22%
» GASTO MÉDIO 
2021 — 114,45
2022 — 211,23
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Reviravolta marcou últimas
quatro eleições no DF

A quatro meses das eleições, o morador de Brasília olha com incertezas 
sobre quais serão as opções na hora de apertar o botão nas urnas para escolher 

o próximo governador ou a próxima governadora do DF. A disputa já estava 
indefinida e ganhou mais um ingrediente com a decisão do ministro André 

Mendonça, do STF, de anular as condenações penais de José Roberto Arruda: o 
ex-governador do DF pode vir a se tornar candidato. Uma reviravolta marcou as 

últimas quatro eleições ao Governo do DF. Veja:

À QUEIMA ROUPA

RAFAEL PARENTE, 

ex-secretário de Educação, pré-
candidato ao Governo do DF

“Precisamos olhar 
para dados, olhar 

para o que as 
pesquisas estão 

dizendo para que 
tomemos decisões 

pragmáticas”

A federação PT-PV-PCdoB 
praticamente fechou que o nome do 
grupo para o Governo do Distrito 
Federal é o deputado Leandro Grass 
(PV). O senhor ainda acredita numa 
aliança do PSB com esse 
grupo aqui no DF?

Acredito que essa parceria pode 
acontecer. Nós vamos continuar tra-
balhando para que uma coligação 
aconteça.

Mas o senhor também está 
conversando com outros partidos?

Também. Estamos conversando 
com o senador Reguffe, com a sena-
dora Leila e também estamos bas-
tante otimistas que surjam outras 
parcerias, com outros atores, com 
outros partidos em apoio ao nos-
so projeto.

Mas o senhor é pré-candidato ao 
governo, a senadora Leila é pré-
candidata também e o senador 
Reguffe é um possível candidato ao 

mesmo cargo. Como compatibilizar 
esses projetos?

Com a Leila, a gente já combi-
nou que até o final de junho quem 
estiver mais à frente vai assumir e 
o outro recua para fazer o apoio. 
Com o senador Reguffe, nós tam-
bém estamos combinando uma 
parceria mais ou menos nos mes-
mos moldes, mas olhando pragma-
ticamente para dados relacionados 

a pesquisas tanto qualitativas quan-
to quantitativas. Precisamos olhar 
para dados, olhar para o que as pes-
quisas estão dizendo para que to-
memos decisões pragmáticas. Nós 
acreditamos que, além de ampliar 
bastante, nós temos a curva mais in-
clinada de crescimento e nós temos 
o melhor projeto para enfrentar o go-
vernador Ibaneis no segundo turno.

Então, a decisão é muito baseada em 
quem estiver melhor nas pesquisas no 
momento do registro das candidaturas?

Isso principalmente.

Enquanto isso, como o senhor tem 
trabalhado para se tornar conhecido?

Não tenho mandato, não sou cele-
bridade, mas a gente tem feito um tra-
balho muito intenso tanto nas redes 
sociais quanto nas ruas. A gente tem 
participado de vários eventos. Nos 
fins de semana, geralmente eu tenho 
sete ou oito eventos por dia. A gente 
tem rodado muito o DF, conversado 

com as pessoas e isso tem nos torna-
do mais conhecidos. As pessoas en-
xergam muita sinceridade e verdade 
nas nossas propostas.

Uma novidade que surgiu é uma 
possível candidatura de José Roberto 
Arruda ao governo. Que impacto teria 
na eleição?

Acredito que seria uma péssima notícia 
para o governador Ibaneis e pode ser que o 
Arruda tire Ibaneis do segundo turno. Mas 
para a gente é uma boa notícia.

O senhor acha que pode enfrentar 
Arruda com sucesso no segundo turno?

A gente vai estar pronto para en-
frentar qualquer um dos dois e para 
ser vitorioso.

Existe alguma possibilidade de 
Reguffe ser candidato ao Senado na 
sua chapa?

Com certeza. O senador Reguffe é 
muito bem-vindo para ser candidato 
ao Senado na nossa chapa.

2018: Frejat desiste de candidatura 

Considerado favorito na 
disputa eleitoral de 2018, o 
ex-deputado e ex-secretário 
de Saúde Jofran Frejat (PL) 
reunia um grande grupo em 
torno de sua pré-candidatura 
ao Palácio do Buriti. Pesquisas 
indicavam uma possível 
vitória no primeiro turno. Em 24 de 
julho, a 10 dias da convenção do seu 
partido, Frejat anunciou desistência 

por questões pessoais. Até 
então desconhecido no 
cenário político, o advogado 
Ibaneis Rocha (MDB) entrou 
na disputa, com 1% das 
intenções de votos, e foi 
subindo como um foguete. 
Levou a decisão para o 

segundo turno e derrotou o então 
governador Rodrigo Rollemberg 
(PSB) que concorria à reeleição.

2014: Arruda recua e lança Flávia de vice

Depois de quatro anos fora 
do poder, o ex-governador 
José Roberto Arruda decidiu se 
candidatar ao governo novamente. 
Era líder nas pesquisas e tinha 
grandes chances de se eleger. Mas 
uma condenação em segunda 
instância por improbidade administrativa 
o deixou inelegível por oito anos, de acordo 
com a Lei da Ficha Limpa. Arruda chegou 
a participar de debates com adversários na 
corrida ao GDF, mas em 13 de setembro, a 

três semanas do primeiro turno, 
retirou a candidatura. O ex-
deputado Jofran Frejat (PR), seu 
vice na chapa, virou candidato ao 
governo, com a mulher de Arruda, 
Flávia Arruda (PR), como vice. A 
dupla foi para o segundo turno, 

deixando para trás o então governador, 
Agnelo Queiroz (PT), que tentava a 
reeleição. Mas Rodrigo Rollemberg (PSB) 
levou a eleição no segundo turno.

2010: Dona Weslian assume chapa de Roriz

A 10 dias do primeiro turno 
das eleições, o ex-governador 
Joaquim Roriz anunciou a 
desistência da candidatura 
ao governo. A Justiça eleitoral 
o considerou inelegível, de 
acordo com a Lei da Ficha Limpa, por 
ter renunciado ao mandato de senador 

em 2007. Em 24 de setembro 
de 2010, ele foi substituído na 
chapa pela mulher, Dona Weslian 
Roriz (PSC), que nunca tinha 
concorrido a nenhum cargo 
público. Ela chegou a passar para 

a etapa seguinte e perdeu no segundo turno 
para o petista Agnelo Queiroz.

2006: Chapa pura

Durante meses, José Roberto 
Arruda e Paulo Octávio, ambos 
no PFL, disputavam a indicação 
do partido para a candidatura 
ao Governo do DF. Os dois 
lideravam as pesquisas de 
intenções de votos. A expectativa 
é de que haveria um racha na legenda, 
um dos dois mudaria de partido e seriam 
lançadas duas candidaturas. Mas, para 
surpresa do meio político, eles se uniram, 

como candidatos ao governo 
e a vice, numa chapa pura, 
toda do PFL. O acordo foi 
anunciado em três de maio, 
a cinco meses das eleições. 
A parceria deu certo e eles 
foram eleitos no primeiro 

turno, derrotando a então governadora, 
Maria de Lourdes Abadia, do PSDB, que 
buscava a reeleição com apoio do ex-
governador Joaquim Roriz.

Breno Fortes/CB

Reprodução

Candidato MPB
Pré-candidato ao governo, o deputado distrital 

Leandro Grass (PV) sempre gostou de reunir os 
alunos e amigos em volta do violão. Agora ele 
tem usado a música na pré-campanha. Gravou 
as primeiras inserções com uma canção crítica 
ao atual governo e tem cantado em eventos 
políticos. Na sexta-feira, subiu no palco no Arena 
Top Show, em São Sebastião, e soltou a voz com 
Anunciação, de Alceu Valença.

Polarização no DF
Se Arruda e Ibaneis se enfrentarem nas eleições ao governo, um eventual 

segundo turno entre os dois será uma guerra. Como Arruda iria com os 
partidos da base bolsonarista, Ibaneis puxaria o apoio dos aliados de Lula.

Renato Alves/Agência Brasília

Bolsonaristas
Enquanto o cenário se define, o governador 

Ibaneis Rocha (MDB) esteve em evento com 
o presidente Jair Bolsonaro (PL), ao lado das 

deputadas Flávia Arruda (PL-DF) e Celina 
Leão (PP-DF), em Goiânia, na sexta-feira. Foi 

a Convenção Nacional das Assembleias de 
Deus Ministério de Madureira (Conamad). 
No evento, Ibaneis prestigiou evangélicos e 
elogiou a política de vacinação do governo 

Bolsonaro contra a covid-19.

Ah, tá!
Todo mundo em 

campanha e o nome 
é pré-candidato.

MANDOU MAL
Um homem morreu asfixiado dentro de uma 
viatura da Polícia Rodoviária Federal, que se 

tornou uma câmara de gás. O crime, em Sergipe, 
ocorreu na frente de várias pessoas e as imagens 

são explícitas cenas de violência.

MANDOU BEM
Entre os mais de 2.200 inscritos no I Prêmio 

Candango de Literatura, organizado pela 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa, há 
um concorrente ilustre: Mia Couto, o escritor 

moçambicano, ganhador do Prêmio Camões de 
2013 e eleito para a Academia Brasileira de Letras. 

“A esquerda não 
quer que você se dê conta da 

realidade do narcotráfico no Brasil. 
Demonizam policiais e suavizam 

criminosos como se fossem vítimas 
e não bandidos cruéis fortemente 
armados, que desprezam as leis, 

oprimem, extorquem, ameaçam e 
matam qualquer um sem 

o menor receio”

Presidente 

Jair Bolsonaro

“Morte por asfixia 
mecânica dentro de uma viatura 

de polícia, dezenas de mortos em operação 
policial no Rio são resultados de uma 

política de segurança que exalta o conflito e 
menospreza a vida. Todo nosso apoio a uma 
polícia que previne, reprime, investiga, age 

com inteligência e, dentro da lei, prende e leva 
criminosos para serem julgados na Justiça”

Senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), pré-candidata 
à Presidência da República

ENQUANTO ISSO…
NA SALA DE JUSTIÇA

Até agora, três integrantes do Ministério 
Público do DF se inscreveram para 
concorrer à lista sêxtupla que será 
formada na classe para a disputa 

à vaga do quinto constitucional do 
Tribunal de Justiça do DF. São eles: o 

vice-procurador-geral de Justiça do DF 
na área institucional, André Vinícius 
de Almeida, o procurador Maurício 

Miranda e a promotora Marilda dos Reis 
Fontineli. O prazo para inscrição termina 

amanhã. Em seguida, a lista será 
encaminhada ao TJDFT que escolherá 

três nomes. O presidente Jair Bolsonaro 
elegerá um novo desembargador ou 

desembargadora para ocupar a vaga 
a ser aberta com a aposentadoria de 

Humberto Adjuto Ulhôa.
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Crônica da Cidade

Nise da 
Silveira

 
A doutora Nise da Silveira teve o no-

me vetado pelo presidente da Repúbli-
ca para figurar no Livro dos Heróis e He-

roínas da Pátria, por indicação do Con-
gresso Nacional. Talvez seja oportuno 
lembrar quem é Nise da Silveira, uma 
das pessoas mais extraordinárias que 
o Brasil já forjou. Em tudo, essa mulher 
alagoana de poderosos radares de sen-
sibilidade foi guiada pelo afeto. 

 Ao trocar os eletrochoques pelos 
pincéis, a insulina pela modelagem, a 

violência pelos animais-terapeutas, as 
verdades esclerosadas da psiquiatria, ela 
realizou uma pequena revolução no trata-
mento da esquizofrenia. A rebelião contra 
a psiquiatria começou no dia em que ela 
ia aprender a aplicar choque elétrico com 
outro médico. Só de assistir a convulsão do 
paciente, ela sentiu horror e se recusou a 
apertar os botões. Estava comprada a bri-
ga contra a psiquiatria oficial.

 Ela sempre enxergou pessoas onde 
os médicos viam pacientes. O único es-
paço que sobrou para Nise trabalhar foi 
o de Terapêutica Ocupacional. Na épo-
ca, era um local tão desprestigiado que 
nenhum médico se dignava a aparecer 
por lá. O setor era administrado pelos 
serventes do hospital. 

 Mas foi lá que a doutora Nise en-
saiou uma revolução humanizadora nos 

métodos da psiquiatria, muito antes da 
emergência do movimento da antipsi-
quiatria irromper na década de 1960, 
sob o comando do italiano Franco Ba-
saglia e do inglês Ronald David Laing.

 Esse trabalho convergiu para a cria-
ção do Museu do Inconsciente, centro 
de estudos e pesquisas que se tornou 
referência internacional. Além do in-
teresse científico, Nise revelou grandes 
artistas: Emygdio de Barros, Rafael ou 
Fernando Diniz. Octávio, um um dos 
pacientes de Nise disse: "A esquizofre-
nia é uma doença em que o coração fica 
sofrendo mais do que os outros órgãos. 
Então ele fica maior e estoura." Muito 
próximo do que escreveu o poeta russo 
Maiakóvski: "Comigo a anatomia enlou-
queceu/Eu sou todo coração".

 Impossibilitados de se comunicarem 

com as palavras, os pacientes se expressa-
ram com as imagens e com as modelagens 
escultóricas. E a doutora Nise interpretou es-
ses sinais do inconsciente de maneira ma-
gistral em muitos livros e documentários. 
Na perspectiva humanizadora, ela intro-
duziu, com muito sucesso, a presença dos 
chamados animais-terapeutas. Percebeu que 
os pacientes melhoram o estado psíquico 
quando interagiam com os cães ou os gatos.

 Ao longo de uma vida de 96 anos, Ni-
se conviveu com uma legião de gatos. Fi-
cava irritada quando alguém diziam que 
eles eram pérfidos, arredios, oportunis-
tas e traiçoeiros. Sua liberdade, sim, é que 
ofende o homem. Nos tempos em que fi-
cou presa em uma casa de detenção por 
motivação política, uma gata lhe minimi-
zou os sofrimentos. Que lhe importava se 
estava no pátio de uma casa de detenção 

ou no terraço de uma grande mansão? O 
que importa se o espírito é livre? Nise nun-
ca se esqueceu da lição.

 Para ela, a relação afetiva era tudo. Ti-
ve o privilégio de entrevistá-la quando já se 
encontrava no fim da vida. Perguntei a ela 
porque, apesar de tantas pesquisas, a psi-
quiatria oficial permanecia tão desumana. 
Ela respondeu que a psiquiatria oficial era 
um muro muito sólido e ainda seria preci-
so muita luta para humanizá-la. 

 O veto à homenagem para a doutora 
Nise não a desmerece; desmerece quem 
vetou. Com ou sem reconhecimento ofi-
cial, a doutora Nise é uma grande brasi-
leira, uma brasileira cidadã do mundo, 
que nos comove, nos inspira e nos en-
grandece. Como escreveu o poeta Ar-
mando Freitas Filho: "Medalha no seu 
peito/E no meu o coração".

TRAGÉDIA /  

Pai mata filho de 11 anos com tiro acidental

Homem disparou contra a criança ao manusear uma espingarda em casa, em 

U
m menino de 11 anos 
morreu ao ser atingido 
por um tiro acidental de 
espingarda disparado 

pelo próprio pai, na casa da fa-
mília, em Formosa (GO). A tragé-
dia ocorreu no momento em que 
o homem, identificado apenas 
pelos apelidos de “Gauchinho” e 
“Alecrim”, de 41 anos, manusea-
va o armamento, na noite da úl-
tima sexta-feira. Após a fatali-
dade, ele tentou tirar a própria 
vida. O caso está sob investiga-
ção do Grupo de Investigação de 
Homicídio (GIH) da Polícia Civil 
do Estado de Goiás (GO).

Gauchinho é trabalhador autô-
nomo e tem quatro armas, com au-
torização para desempenhar a ati-
vidade de atirador desportivo, ca-
çador ou colecionador (CAC). De 
acordo com o delegado Danilo Me-
neses, chefe do GIH, a família não 
estava bem financeiramente e, por 
isso, o homem teria decidido ven-
der um dos armamentos.

“No momento que foi mos-
trar a espingarda para realizar a 
venda, a criança estava perto e 
ele possivelmente sem perceber 
acionou a tecla do gatilho e aca-
bou atingindo o menino”, explica 
o investigador. “A hipótese preli-
minar é de que realmente tenha 
sido um disparo acidental. E que 
acabou levando a criança a óbito. 
O pai, após isso, ficou desespera-
do. Chegou a pegar o filho no co-
lo e correr pela casa até o espaço 
da calçada”, acrescenta.

Conforme a linha de investiga-
ção, assim que Gauchinho consta-
tou que a criança estava sem vida, 
o trabalhador foi aos fundos da re-
sidência com o corpo do menino. 
No local, ele escreveu um bilhe-
te pedindo perdão: “Foi acidente, 
matei meu filho. Deixa eu morrer. 
Matei meu filho, matei por aciden-
te. Pede perdão para meu pai.”

O papel foi encontrado por 

Reprodução/Redes Sociais 
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Obituário

 » Campo da esperança

Irany Paiva Moraes, 92 anos
Krisna Fernandes da Costa, 
77 anos
Lorena Ribeiro Salem,  
68 anos
Maria do Carmo Cobra 
Rodrigues, 78 anos
Maria José Garcia, 78 anos
Letícia Queiroz dos Santos, 
menos de 1 ano
Vera Lucia Soares da Silva, 
60 anos
Yvone Falleiros da Silva,  
86 anos

 » Brazlândia

Paulo Mário Soares, 66 anos
Provavel Maciel Marcio dos 
Santos Lima, anos

 » Gama

Célia Xavier Gontijo, 60 anos
Maite Damasceno Espíndola, 

menos de 1 ano
Robson Prado de Oliveira, 26 anos
Wellington José Alves 
Pinheiro, 61 anos

 » Planaltina

Azenilton Alves de Brito,  
37 anos
Carolina Maria de Brito,  
86 anos

 » Sobradinho

Acirema Antunes da Matta, 
88 anos
Antonio Barreto Dutra, 71 
anos
Carmozina Rosa Ferreira, 83 
anos
Wesley Xavier da Silva, 30 anos

 » Taguatinga

Aldenora Soares Saboia, 90 
anos
Antonio Carlos Santos, 73 
anos

Antonio da Costa Neto, 80 anos
Elza Oliveira de Araújo, 73 anos
Francisco Alves Dias, 63 anos
Marcelo Araújo Campos,  
37 anos
Márcio Gomes de Jesus,  
40 anos 
Maria Conceição Marques da 
Luz, 92 anos
Maria Lopes da Mata Filha, 
55 anos
Maria Rosa Cabral de 
Almeida, 82 anos
Mayrlon Gabryel Campelo de 
Araújo, 20 anos

 » Jardim Metropolitano

Manoel Araújo da Silva,  
69 anos (cremação)
Francisca de Jesus Pereira,  
85 anos (cremação)
Loide Pereira de Macêdo,  
84 anos (cremação)
Tânia Abreu Carvalho,  
73 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 28 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

Trabalhador autônomo de 
Formosa preparava uma 
das armas para vender 
quando atingiu o filho. 
o pai deixou um bilhete 
pedindo perdão. “Foi 
acidente, matei meu filho. 
Deixa eu morrer. Matei meu 
filho, matei por acidente. 
Pede perdão para meu pai”, 
escreveu. Polícia  
investiga o caso. 

Divulgação/PCGO

Formosa (GO). Com o acidente, o trabalhador tentou tirara a própria vida

socorristas do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu) 
e pela Polícia Militar do Estado de 
Goiás (PMGO), acionados por vizi-
nhos que escutaram o primeiro dis-
paro. Quando os militares chegaram 
na casa, ouviram o segundo tiro dado 
por Gauchinho, com o objetivo de ti-
rar a própria vida.

“A polícia militar foi acio-
nada para uma suposta ocor-
rência de arma de fogo que te-
ria atingido alguém. Assim que 
chegaram ao local, ouviram o 
segundo disparo. Os militares 
acabaram por encontrar uma 
cena muito triste, o homem 

com disparo de arma de fogo 
na face segurando o filho sem 
vida no colo”, lamenta o dele-
gado Danilo Meneses.

Inicialmente, o pai foi socorrido 
em estado grave ao Hospital Regio-
nal de Formosa, mas precisou ser 
transferido para o Hospital de Base 
de Brasília, em decorrência da gra-
vidade dos ferimentos. Até a publi-
cação desta edição, o trabalhador 
passava por cirurgia.

Forte ligação
De acordo com a Polícia Ci-

vil, a vítima era o único filho 
de Gauchinho com a esposa. A 

mãe tomava banho na hora em 
que o menino faleceu e o ma-
rido tentou cometer autoexter-
mínio. Pai e filho tinham um la-
ço emocional forte, o que refor-
ça a tese de homicídio culposo, 
a qual deve ser confirmada com 
depoimento de testemunhas e 
laudos periciais.

“O menino era filho único, e 
todos com quem conversamos 
relataram uma ótima relação fa-
miliar. Eles estavam sempre jun-
tos. O pai fazia questão de estar 
presente na vida da criança, dan-
do muito amor e carinho. É um 
fato muito lamentável”, afirma 

o investigador Danilo Meneses.
O Correio conversou com um 

amigo de Gauchinho, Anderson 
Rocha, 38, que confirmou as in-
formações. “Eram um grude um 
com o outro. Por onde ele anda-
va o piá estava atrás”, disse. Ainda 
segundo Anderson, o homem era 
um excelente pai e se dedicava à 
criação do menino. “Ele como o 
pai era um amor, não tem pala-
vra para descrever a relação dos 
dois. A atitude que ele teve não 
seria diferente ao ver o filho sem 
vida, acho que não poderia ser 
outra. Ele amava demais aquele 
menino”, acrescenta.

 » DeSMANCHe 

 
 
 

 
 
 
PRESO GRUPO 
QUE ROUBAVA 
MOTOCICLETAS 

Um grupo especializado 
em desmanche de motoci-
cletas foi desarticulado pela 
Polícia Militar do Distrito 
Federal (PMDF), na última 
sexta-feira, no Sol Nascente. 
Por volta das 19h, policiais 
foram informados que duas 
motos roubadas estavam 
circulando em Ceilândia. 
Durante o patrulhamen-
to, militares se depararam 
com dois suspeitos conduzin-
do duas motos com as mes-
mas características.

Ao serem abordados, 
os homens tentaram fugir, 
mas foram interceptados 
na altura da quadra 311.
Um dos detidos confes-
sou ter roubado a moto 
e levou os policiais até 
o endereço onde funcio-
nava um desmanche de 
motocicletas.

 » AUDÁCiA

REEDUCANDOS 
FLAGADROS 
COM DROGAS

Sete reeducandos 
beneficiados com o traba-
lho externo foram enca-
minhados à 1ª Delegacia 
de Polícia (Asa Sul) depois 
de serem flagrados com 
facas, droga, balança de 
precisão, pacotes para 
fracionar entorpecentes e 
máquina de cartão de cré-
dito. O flagrante aconte-
ceu na última sexta-feira.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Esta-
do de Administração Peni-
tenciária do Distrito Federal 
(SEAPE-DF), os detentos 
investigados trabalham na 
Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital do Brasil 
(Novacap).

A pasta ainda informou 
que a ação ocorreu por 
meio da Operação Nova 
Capital, após os suspeitos 
serem monitorados por 
policiais penais, e contou 
com apoio do Núcleo de 
Operações com Cães da 
Policial Penal e da Seção 
de Operações com Cães da 
Polícia Civil do DF.

Divulgação/PMDF

SE
A

P
E

A ApexBrasil, assessorada pelo Cebraspe, torna pública a realização do
processo seletivo público destinado a recrutar e a selecionar profissionais para
o provimento de vaga e a formação de cadastro de reserva para o cargo de
Analista I.1, por prazo indeterminado.

Analista I.1
 Perfil 1: Administração de Pessoal
 Perfil 2: Auditoria Interna
 Perfil 3: Processos Contábeis
 Perfil 4: Processos de Gestão Corporativa
 Perfil 5: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) –

Especialidade: Infraestrutura e Operações de TIC
 Perfil 6: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) –

Especialidade: Segurança da Informação
 Perfil 7: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) –

Especialidade: Sistemas e Aplicações.
 Salário-base: R$ 8.726,42

Inscrições de 30 demaio a 15 de junho de 2022 pelo endereço
https://www.cebraspe.org.br/concursos/APEX_BRASIL_22_1, compagamento de taxa.

Todos os detalhes estão contidos no edital publicado no endereço acima.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 2/2022

A ApexBrasil, assessorada pelo Cebraspe, torna pública a realização do
processo seletivo público destinado a recrutar e a selecionar profissionais para
o provimento de vaga e a formação de cadastro de reserva para o cargo de
Analista I.1, por prazo determinado.

Analista I.1
 Perfil 1: Comunicação
 Perfil 2: Marketing
 Perfil 3: Negócios Internacionais - Especialidade: Indústria e Serviços
 Salário-base: R$ 8.726,42

Inscriçõesde30demaioa15de junhode2022peloendereçohttps://www.cebraspe.org.br/
concursos/APEX_BRASIL_22_2, compagamentode taxa.

Todos os detalhes estão contidos no edital publicado no endereço acima.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 1/2022
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"Eu aprendi que não importa quanta seriedade 
a vida exige de você. Cada um de nós precisa de 

um amigo brincalhão para se divertir junto.”

Claude Monet

Danielle Brito e Joel Jorge

Johnson Barros/Move Filmes

Leiliane Rebouças e Natanry Osório 

Johnson Barros/Move Filmes

Nádia e Naura Timm

Johnson Barros/Move Filmes

Samara Martin (Sesi) e Danielle Atahayde

Johnson Barros/Move Filmes

Roberto Nader e Ana Lúcia Andrade 

Johnson Barros/Move Filmes

Marcelo Jorge (MAB) e Danielle Athaíde

Johnson Barros/Move Filmes

UM MUSEU 
QUE SE ABRE 
PARA BRASÍLIA

A quarta-feira (18), mesmo com a baixa 
temperatura que pegou os brasilienses de 
surpresa, ficou aquecida pela demonstração 
de grande interesse pelas novidades que o 
Museu de Arte de Brasília, todo restaurado 
e exatamente como nunca deveria ter 
deixado de ser, apresentou nos seus pilotis, 
ambientados com mobiliário Breton, para 
acolher os cerca de 400 convidados.

Era dia do lançamento de Brasília 

Museu Aberto, edição de 400 páginas, com 
linda capa dura e bilíngue (português e 
inglês), resultado da exposição “Brasília — 
Da Utopia à Capital”, apresentada em 12 
países, entre eles a França, o Reino Unido 
e a Itália, o que deu origem ao formato 
virtual da mostra, lançada em 2020.

Mais de 40 artistas participam ou fazem 
parte da história de Brasília: os fotógrafos 
Ake Borgulund, Raymond Frajmundi e Rui 
Faquini. Em um capítulo especial dedicado a 
criação da Coleção Brasília — acervo Izolete 
e Domício Pereira, casal pioneiro da capital, 
que reuniu ao longo de cinco décadas um 
acervo icônico sobre a história da cidade. O 
MAB serviu de tela para projeções mapeadas 
na noite de lançamento do livro, que cada 
convidado levou de presente.

A curadora do projeto Danielle Athayde, 
da Artetude Cultural, aproveitou a ocasião 
para fazer uma doação de um exemplar 
do programa educativo, em braile, para o 
CEEDV — Centro de Ensino Especial de 
Deficientes Visuais.

No convite, criado pela Papier D'art, 
estampava um desenho do arquiteto Oscar 
Niemeyer, de uma das obras que faz  
parte da Coleção Brasília.

Patrocinado pela Brasal, Sabin e Sesi, a 
próxima apresentação do projeto será no 
Museu da República, na quinta-feira (02/06), 
com uma grande festa de encerramento.

Luiz Carlos e Betty Bettina, Paulo Octávio,  
José Alberto Maciel e Mônica 

Johnson Barros/Move Filmes

Mercedes Urquiza e Aline Ferrari

Johnson Barros/Move Filmes

Leda Watson e Cláudio Pereira

Johnson Barros/Move Filmes

C
om o aumento do núme-
ro de casos de covid-19 
no Distrito Federal, a 
vacinação se torna ain-

da mais importante para evitar 
complicações causadas pelo ví-
rus. Na sexta-feira, a Secretaria 
de Saúde (SES-DF) divulgou que 
a taxa de transmissão chegou a 
1,44 e superou o maior dado de 
2021 — que foi 1,35, em 7 de 
março. O valor de sexta aponta 
que cada 100 brasilienses com a 
doença podem transmiti-la, em 
média, a outros 144.

No último boletim epidemio-
lógico, a pasta divulgou que mais 
1.450 pessoas foram diagnostica-
das com covid nas últimas 24 ho-
ras. A última vez que o DF atin-
giu 1 mil casos positivos foi em 7 
de março. Assim, a capital federal 
chegou a 705.948 infectados desde 
o início da pandemia. Em relação 
às médias móveis — levantamen-
to realizado pelo Correio —, a de 

SAÚDE / 

 » EDIS HENRIQUE PERES
 » RENATA NAGASHIMA
 »  GIOVANNA FISCHBORN

Edis Henrique Peres/CB

Sábado de vacinação para brasilienses
infecções pelo novo coronavírus 
está em 919, o que representa um 
aumento de 255% em relação a 14 
dias atrás. Já a de óbitos está em 
1,2, o que demonstra uma queda 
de 40% na comparação com os 14 
dias anteriores.

Neste sábado, a movimenta-
ção nos postos de vacinação foi 
baixa. Raqueline Compõe é enfer-
meira responsável técnica da UBS 
2 de Ceilândia, que estava tran-
quila, sem filas. Ela espera um pú-
blico maior a partir de segunda-
feira. Raqueline reforça que são 
pouquíssimos os casos de reação 
da vacina, inclusive, em crianças, 
o que dá mais confiança para os 
pais. Quando há reação, os sinto-
mas se limitam aos mesmos de ou-
tros imunizantes, como dor no lo-
cal da aplicação e febre.

Houve quem aproveitou para 
dar sequência ao esquema vacinal 
no posto da Ceilândia, como Ma-
jorie Falcão, de 6 anos, acompa-
nhada do pai, Felipe Falcão, 29. “É 
fundamental que as pessoas se va-
cinem. E tendo em vista todas es-
sas doenças e novos riscos à saúde 

Apesar da baixa procura do imunizante contra covid-19, autoridades de saúde alertam para o aumento de infecções

Felipe Falcão, 29 anos, e a filha Majorie dão bom exemplo

que vêm surgindo, é mais impor-
tante ainda”, acredita Felipe.

Para a médica infectologis-
ta Ana Helena Germoglio, o atual 
momento é um reflexo da bai-
xa adesão à vacinação. “Por mais 

disponível que esteja a vacina e 
orientação que a população rece-
ba, ainda têm pessoas que acham 
que não é importante completar o 
ciclo da vacina, cada um com seus 
motivos, alguns acreditam que a 

pandemia acabou e porque as 
coisas estão melhores, não está 
mais tão grave, acham que não 
precisam mais”, lamenta.

A especialista destacou tam-
bém que, provavelmente, o nú-
mero de casos é ainda maior do 
que o divulgado. “Muitas pes-
soas não estão sequer testando 
ou notificando as autoridades”, 
explica. Germoglio orienta que 
a população que ainda não to-
mou as doses necessárias procu-
re os postos de saúde. 

Para os brasilienses que dese-
jam tomar a vacina contra a co-
vid-19 neste fim de semana, aten-
ção, pois a imunização foi somente 
no sábado. Amanhã o serviço volta 
a ficar disponível de forma gratui-
ta. Os locais de vacinação são atua-
lizados diariamente no site da Se-
cretaria de Saúde do DF.

Sarampo

O DF tem 182 mil crianças com 
idade entre 6 meses e 5 anos, pú-
blico-alvo da campanha de vaci-
nação contra o sarampo. A pasta 

pretende vacinar 95% delas. Os da-
dos de 04 a 19 de maio apontam 
que 37.095 doses foram adminis-
tradas no DF para crianças nessa 
faixa etária (79,1%), além de traba-
lhadores da saúde (20,5%) e ado-
lescentes e adultos (0,4%).

Em nota, a Saúde informou que 
nenhum caso da doença foi con-
firmado no DF neste ano. Ainda 
assim, a Secretaria alerta a popu-
lação sobre a importância de le-
var as crianças para tomarem a 
chamada “dose zero” da vacina 
tríplice viral. O objetivo é intensi-
ficar a vacinação aos mais susce-
tíveis para casos graves e óbitos.

O sarampo é uma doença in-
fecciosa grave, causada pelo 
vírus Measles morbillivirus 
e que está em circulação no 
Brasil. A vacina para preven-
ção da doença, a tríplice viral, 
é aplicada em todas as unidades 
básicas de saúde (UBSs) do DF. 
Contudo, um importante reforço 
dela é necessário devido ao sur-
to da doença no país. Uma dose 
extra deve ser tomada por pes-
soas entre 20 a 49 anos de idade.

A médica anestesista Tânia 
Abreu Carvalho, que morreu na 
noite desta sexta-feira, foi cre-
mada, ontem, no Cemitério Jar-
dim Metropolitano, em Valparaí-
so. Ela tinha 73 anos e faleceu de 
causas naturais, em decorrência 
de falência múltipla de órgãos.

Sob forte comoção, familia-
res e amigos puderam se despe-
dir da “Doutora Tânia”, primeiro, 
no velório que ocorreu no cemi-
tério Campo da Esperança, na 
Asa Sul. “A cerimônia foi bonita 

do jeito que ela merecia. Espero 
que ela saiba que os filhos carre-
gam consigo um pedacinho de-
la”, relatou Carlos Eduardo, filho 
caçula. Tânia estava internada 
no Hospital Brasília, no Lago Sul.

Irmã do jornalista Marcelo 
Abreu, ela aproveitou os últimos 
momentos com a família. Tânia 
deixa três filhos — Thaís, Vani-
na e Carlos Eduardo. “Médica 
anestesista ímpar, sem nenhuma 
mácula na carreira de 50 anos, 
realizada profissionalmente na 
área da atenção primária à saúde 
da família. Ela gostava de cuidar 

mais dos outros do que de si. Era 
amorosa, cuidadosa e extrema-
mente generosa. Ajudou todos 
como podia até o último minu-
to”, declarou a filha Thaís. Mes-
mo com a perda, a família espe-
ra seguir em frente com alegria.

Em memória, Marcelo lembra 
que a irmã era dedicada e que ja-
mais abandonou a medicina. “Foi 
selecionada para o Programa Saú-
de da Família, do Ministério da 
Saúde, numa cidadezinha do Cea-
rá. Um desafio que queria viver, mes-
mo já aposentada”, recordou. Há dez 
anos, Tânia retornou a Brasília para 

acompanhar de perto o crescimen-
to de Helena, a única neta.

Natural de São Luís (MA), a mé-
dica chegou a Brasília em 1976, três 
anos após se formar em medicina 
pela Universidade Federal do Mara-
nhão (UFMA). A especialização em 
anestesiologia foi feita no Rio de Ja-
neiro, nos anos finais do curso. Tâ-
nia deixa um legado na área da saú-
de da capitral federal. Ela passou pe-
lo Hospital do Gama (HRG), depois 
trabalhou no Hospital Regional da 
Asa Norte (HRAN) e chegou a pres-
tar serviço para o Hospital Universi-
tário de Brasília (HUB).

 » GIOVANNA FISCHBORN

Despedida a Tânia Abreu Carvalho

LUTO

Tânia Abreu Carvalho tinha 73 anos e morreu de causas naturais

Reprodução/Arquivo pessoal
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TAGUAPARQUE 
VOLTA A REUNIR 

Na sua 23ª edição,  
o maior evento católico da 

capital, deve contar com um 
público de mais de 1 milhão 
de pessoas, entre 3 e 5 de 

junho, para a benção  
das velas

L
ouvores, orações e pregações. 
Foram dois anos de espera 
até que as medidas restriti-
vas em decorrência da co-

vid-19 fossem reduzidas e os ca-
tólicos do Distrito Federal pudes-
sem se reunir novamente para os 
momentos de fé e adoração que 
acontecem na tradicional Festa de 
Pentecostes. Na sua 23ª edição, o 
maior evento católico da capital, 
deve contar com um público de 1,3 
milhão de pessoas, entre 3 e 5 de 
junho, quando os fiéis se reúnem 
no Taguaparque, em Taguatinga, 
para a benção das velas. De acor-
do com a organização do evento, 
a expectativa é 30% maior do que 
a última edição, ocorrida em 2019.

Sob liderança do padre Moacir Anas-
tácio, as celebrações começam hoje, na 
sede do Centro de Evangelização Renas-
cidos de Pentecostes, no Núcleo Rural 
Alexandre Gusmão, em Ceilândia, sen-
do finalizada com o tríduo de Pentecos-
tes e a bênção das velas, no Taguapar-
que. A expectativa de pessoas que de-
vem comparecer é feita de acordo com 
a área quadrada do espaço, conforme 
explica o coordenador geral do evento, 
Wberthyer Costa de Araújo. “Nos últi-
mos dois anos não tivemos esse evento 
no Taguaparque, ele aconteceu só pelas 
redes sociais. E até 2019, ano anterior à 
pandemia, o evento sempre crescia cer-
ca de 10% por ano. Então, para 2022, es-
peramos um aumento de 30%”, reitera.

Nos últimos dois anos, o coordena-
dor diz que o evento ocorreu de forma 
reduzida. “Foi diferente porque tínha-
mos um decreto que proibia a aproxi-
mação de pessoas. Então em 2020, vi-
vemos a semana de Pentecostes atra-
vés das redes sociais, e não houve a 
benção das velas. Em 2021, ainda es-
távamos com o decreto, mas organi-
zamos o evento no Centro de Evan-
gelização e cerca de 20 mil pessoas 
compareceram no local”, recorda. 
Para este ano, a estrutura será a mes-
ma de 2019. “Teremos telas, tendas, 
sete praças de alimentação, cinco es-
paços de lojas de artigos religiosos, 14 
pontos de vendas de água. E tudo isso 
já está sendo preparado”, reitera.

Ainda segundo Araújo, o evento 
conta com o apoio do Governo do Dis-
trito Federal na organização. Uma reu-
nião foi feita, há cerca de 15 dias, com 
órgãos do GDF para alinhar estraté-
gias de segurança e mobilidade, por 
exemplo. “A limpeza do parque é feita, 
melhoramento dos estacionamentos, 
poda de árvores, e cada órgão monta 
uma estratégia. Contamos, ainda, com 
a ajuda da Polícia Militar do DF, Polícia 
Civil,Serviço de Limpeza Urbano, Me-
trô, Samu, para garantir a organização 
do evento”, garante.

No último domingo, ocorreu o re-
tiro em preparação para a Semana de 
Pentecostes, com cerca de 1,5 mil vo-
luntários que vão servir na organiza-
ção do evento. “Temos várias equipes, 
de alimentação, vendas de artigos reli-
giosos, liturgia, ministros da eucaristia, 
venda de água. Eles se inscrevem e fa-
zemos um treinamento para mostrar 
como é o evento e temos um dia de 
oração e espiritualização”, cita.

Momento de devoção
Anualmente, a celebração é encer-

rada com a benção das velas, momen-
to principal do evento. A cada dia, os 
fiéis podem levar uma vela, que será 
abençoada e consagrada à Santíssi-
ma Trindade: sexta ao Pai, sábado ao 
Filho e domingo ao Espírito Santo. As 
velas, que representam luz e esperança 
para os momentos difíceis, costumam 
ser acesas pelos fiéis quando aguar-
dam por algum milagre. Para a dona 
de casa Leidimar Ferreira, 55 anos, o 
momento é marcante. Ela conta que 
a primeira vez que participou da ben-
ção das velas foi em 2007 e, de acordo 
com ela, foi dessa forma que conse-
guiu a graça tão alcançada.

O testemunho de Leidimar per-
passa pela história de sua família. Ela 
conta que o marido tinha problemas 
com álcool, o filho não se envolvia com 
boas pessoas, e a filha sonhava em fa-
zer faculdade, mas a família não tinha 
condições de pagar pelos estudos. Foi 
convidada pela cunhada, em 2006, 

  Programação

»  29 de maio (domingo): Abertura da 
semana de Pentecostes

» 14h — Rosário 
»  15h — Abertura do evento: história da 

semana de Pentecostes
»   16h — Missa de libertação
»  30 de maio (segunda) a 2 de junho 

(quinta)
» 6h30 — Missa
» 8h às 12 — Adoração 
» 12h às 13h30 — Terço dos Renascidos 
» 13h30 às 15h — Pregação com oração 
» 15h — Missa da Misericórdia
»  17h — Missa de Nossa Senhora da 

Primavera 
» 18h — Animação com banda
» 19h — Missa de Cura e Libertação
»  3 de junho (sexta): Benção das Velas 

(Pai) no Taguaparque 
» 8h — Cenáculo
» 10h30 — Louvor da Comunidade
» 11h — Animação
»  12h — Terço da Batalha com oração de 

Libertação
» 13h — Pregação
»  14h — Terço dos Renascidos com 

oração de cura e libertação
»  15h — Adoração no palco e missa para 

servos no Anfiteatro
» 16h30 — Louvor
» 17h45 — Animação
»  18h — Terço de Nossa Senhora da 

Primavera (pela internet) e preparação 
para a Santa Missa

» 19h — Missa de Libertação
»  4 de junho (sábado): Benção das Velas 

(Filho) no Taguaparque
» 8h — Cenáculo
» 10h30 — Louvor da Comunidade
» 11h — Animação
»  12h — Terço da Batalha com oração de 

Libertação
» 13h — Pregação
»  14h — Terço dos Renascidos com 

oração de cura e libertação
»  15h — Adoração no palco e missa para 

servos no Anfiteatro
» 16h30 — Louvor
»  17h45 — Animação
»  18h — Terço de Nossa Senhora da 

Primavera (pela internet) e preparação 
para a Santa Missa

» 19h — Missa de Cura
»  5 de junho (domingo): Benção das 

Velas (Espírito Santo) no Taguaparque
» 8h — Cenáculo
» 10h — Louvor da Comunidade
» 11h — Animação
»  11h30 — Terço da Batalha com oração 

de Libertação
»  12h30 — Pregação
»  13h30 — Terço dos Renascidos com 

oração de cura e libertação
»  14h30 — Momento Comunidade - 

Vocacional
» 15h30 — Preparação para a Santa Missa
» 16h — Missa de Libertação

 » ANA MARIA POL

O último encontro presencial foi em 2019. Emoção e fé marcam o evento cristão, que este ano deve bater recorde de presenças

Ana Rayssa/CB/D.A Press

Juliana Miziara e Leidimar Ferreira: graças concedidas e esperança renovada

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

O padre Moacir Anastácio é fundador 
da comunidade Renascidos em 
Pentecostes e pároco da Paróquia São 
Pedro, em Taguatinga Sul

Carlos Moura/CB/D.A. Press

EM CELEBRAÇÃO  
DE PENTECOSTES 

para ir às missas de cura e libertação na 
Paróquia São Pedro. “Foi lá que ouvi falar 
sobre a semana de Pentecostes e decidi ir. 
Quando eu cheguei, sonhava em reestru-
turar minha família. Meu esposo era al-
coólatra, meu filho andava com pessoas 
que não eram de boa índole. Minha casa 
estava no chão. Foi quando descobri essa 
devoção e a bênção das velas”, diz.

Agarrada à fé, Leidimar passou a ir, anual-
mente, abençoar suas velas. Ela conta que a 
cada momento de dificuldade, em que pre-
cisou de ajuda, acendeu uma vela e recebeu 
uma graça. “Meu esposo abandonou a bebi-
da, meu filho hoje é advogado criminalista, 
minha filha concluiu a faculdade de educa-
ção física. Então, só tenho a agradecer. Tu-
do que estava desmoronando foi transfor-
mado pelas mãos da Trindade Santa”, diz. 
Para a dona de casa, é essa fé que torna 
o evento de Pentecostes tão especial. “To-
dos estão ali com um só propósito, à pro-
cura de Deus. E quando estamos reuni-
dos, nossa espiritualidade aumenta, parece 
que recebemos um sopro de vida”, completa.

Ao Correio, padre Moacir falou sobre 

a festa e a devoção às velas de Pentecos-
tes. “A Semana de Pentecostes passou de 
milhares para milhões de pessoas e essas 
pessoas têm testemunhado em todos os 
lugares que na hora extrema da dor, acen-
deram essas velas e receberam a resposta 
para seus problemas. Contra fatos não há 
argumentos. O fato é que esses milhões de 
pessoas poderão testemunhar que a reve-
lação era verdadeira”, pondera. De acordo 
com o sacerdote, a cada ano, os cristãos to-
mam consciência da necessidade de viver 
a espiritualidade de Pentecostes. “Com a 
Igreja renovada, os fiéis são consolados e 
tantas vezes curados e libertos e se sentem 
muito perto de Deus”, afirma.

Segundo Moacir, a festa de Pentecostes 
não é importante só para o Distrito Fede-
ral, mas para o Brasil e para o mundo. “Pre-
cisamos de um novo Pentecostes que nos 
tire da dormência, da frieza e do impacto 
negativo que o mundo nos oferece todos 
os dias. Este mundo depressivo, de novas 
doenças, novas guerras e novas desilusões. 
Pentecostes nos anima a não perder a es-
perança em um novo mundo, onde haja 
paz, alegria e justiça para todos”, comple-
ta. Para os fiéis que pretendem participar 
do momento, o sacerdote deixa o convi-
te: “Depois de dois anos de tristeza, in-
certeza, de notícias de mortes e, só de 
mortes, queremos celebrar a vida que se 
renova a cada dia na presença de Deus, 
que é fonte de água viva”.

Evento histórico
A festa de Pentecostes em Taguatin-

ga Sul começou em 1999, na Paróquia 
São Pedro. Em 2000, com o aumento 
do número de fiéis, foi preciso trans-
ferir o evento para o antigo Pistão Park 
Show; em seguida, para o Parque Leão, 
no Recanto das Emas; e, finalmente, 
para o Taguaparque. A cirurgiã-dentis-
ta Juliana de Queiroz Miziara, 41 anos, 
acompanhou o evento ao longo dos 
anos, e conta que participa da celebra-
ção, anualmente, há 23 anos. “Pude ver 

a evolução e o crescimento da devoção. 
Começou na Paróquia São Pedro, com 
apenas os servos, após o padre perce-
ber que após a solenidade da Assunção 
do Senhor, todos deveriam permanecer 
em oração até a vinda do Espírito Santo 
em Pentecostes. No ano seguinte veio a re-
velação das velas de Pentecostes, uma na 
sexta, consagrada ao Pai; uma no sábado, 
consagrada ao Filho e uma no Domingo, 
consagrada ao Espírito Santo”, explica.

De acordo com ela, a tradição e devo-
ção foi passada pela mãe, que era serva 
na Paróquia São Pedro, local de origem 
da festa. Atualmente, Juliana também ser-
ve no evento. “Eu iniciei a devoção com o 
objetivo de reavivar a minha fé, de reno-
var minha esperança em Jesus Cristo, bus-
cando a presença de Deus em minha vida. 
Participando como fiel, aos poucos perce-
bi que era necessário servir. Eu precisava 
retribuir tudo que havia recebido”, pon-
tua. A servidora conta que serviu durante 
quatro anos no caixa da praça de alimen-
tação e, no último Pentecostes, em 2019, 
serviu na liturgia. Depois disso, iniciou a 
caminhada vocacional para ser membro 
da Comunidade Renascidos em Pente-
costes, colocar em prática o carisma e vi-
ver essa espiritualidade.

“Pentecostes é o avivamento da fé católi-
ca. É o momento em que nos reunimos em 
oração na espera da vinda do Espírito Santo. 
Assim como os discípulos se reuniram após 
a ascensão de Jesus Cristo, ficaram em ora-
ção, estavam assustados, com medo. Mas 
não perderam a esperança nas palavras de 
Jesus Cristo”, pondera Juliana. Para este 
ano, a servidora acredita que as pessoas 
estão sedentas pela graça de Deus. “Verda-
deiramente acredito que vamos nos sur-
preender com a quantidade de pessoas. 
Apesar de muitos acharem que por estar-
mos saindo de uma pandemia podemos 
ter um baixo quantitativo, eu penso o con-
trário. Todos nós, que estamos aqui hoje, 
somos milagre. Será o maior Pentecostes 
de todos os tempos”, completa.

» Saiba mais: o 
que é Pentecostes?

“Pentecostes é uma antiga festa ju-
daica que se celebrava todos os anos 
para agradecer pela colheita. Aconte-
ce 50 dias depois da Ressurreição e oi-
to dias depois da Ascensão do Senhor. 
As últimas palavras de Jesus Cristo pa-
ra os Apóstolos é um pedido: “Não vos 
afasteis de Jerusalém, esperais o cum-
primento da promessa, recebereis o Es-
pírito Santo e sereis as minhas teste-
munhas”. É exatamente neste dia que 
nasceu a Igreja. É de grande importân-
cia para todos os cristãos e, principal-
mente, para os católicos, porque neste 
dia celebramos o nascimento da Igreja. 
É um renovar da fé e da esperança, é re-
ceber um novo vigor e, principalmente, 
uma nova efusão no Espírito Santo”. 
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Telefones úteis

Polícia Militar 190 
Polícia Civil 197 
Aeroporto Internacional 3364-9000 
SLU - Limpeza 3213-0153 
Caesb 115 
CEB - Plantão 116 
Corpo de Bombeiros 193 
Correios 3003-0100 
Defesa Civil 3355-8199 
Delegacia da Mulher 3442-4301 
Detran 154 
DF Trans 156, opção 6 

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

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

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

Desligamentos 
programados de 
energia

Beleza nacional

Isto é Brasília 

O Palácio do Itamaraty é uma das obras mais conhecidas do arquiteto Oscar Niemeyer. A 

construção abriga a sede do Ministério das Relações Exteriores e, por se tratar de um verdadeiro 

cartão-postal para autoridades internacionais, foi erguido com materiais brasileiros e é decorado 

com obras de artistas nascidos ou naturalizados no País. 

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

» Destaques

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

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Céu com poucas nuvens, 

sem possibilidade de 

chuvas.

Máxima 85% Mínima 35%

O sol A lua
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7/6

Máxima 25º

Mínima 14º
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Tel: 3214-1146 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

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

A temperatura

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

CURSOS

Oportunidade
A Inframerica, empresa adminis-
tradora do Aeroporto de Brasília, 
está com vagas abertas para pro-
cesso seletivo em diversas áreas 
de atuação. As vagas, que abran-
gem diversos níveis e funções, 
são de operador II de CCO, esta-
giário técnico de infraestrutura, 
técnico II em eletrônica, técnico 
I eletricista de eletroeletrôni-
ca, técnico II de eletrotécni-
ca, técnico II de refrigeração, 
médico do trabalho e analista 
sênior de projetos. As remunera-
ções incluem vale alimentação, 
vale transporte, plano de saúde 
e odontológico, seguro de vida e 
outros. Inscrições: jobs.kenoby.
com/aeroportobsb.

Vendas
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
está com vagas abertas para o 
curso on-line de administração 
estratégica para vendas. Com 30 
horas de atividades previstas, o 
curso pretende desenvolver uma 
ampla visão sobre o processo de 
vendas, assim como o entendi-
mento dos canais de negócio e 
conhecimentos sobre planeja-
mento estratégico de vendas. O 
curso é realizado na modalidade 
de ensino a distância e oferece 
apostilas, videoaulas, exercícios, 
podcasts e indicações de sites, 
textos e vídeos. Informações e 
inscrições: bit.ly/3N6v90B.

Dança
A diretora da Anti Status Quo 
Companhia de Dança, Lucia-
na Lara, promove uma oficina 
com estudos teóricos, exercícios 
práticos e análise crítica sobre 
a dança. Realizado de maneira 
virtual, a atividade é fruto dos 
experimentos feitos pela Anti 
Status Quo durante a preparação 
de uma apresentação on-line. A 
oficina Experimentações a dis-
tância — corpo e percepção nas 
telas ocorre entre os dias 6 e 9 de 
junho, das 14h às 16h. As inscri-
ções vão até quinta, pelo e-mail 
nucleo.asq@gmail.com.

Excel
Aprender Excel é um conheci-
mento que pode ser diferencial 
na busca por uma vaga no mer-
cado de trabalho. Com base 
nisso, a Fundação Bradesco 
oferece um curso gratuito de 
Excel (2016) básico. Nas aulas, 
os alunos poderão aprender a 
editar e formatar as planilhas, 
além de trabalhar com fórmulas 
e gráficos. O curso tem 15 horas 

 » PLANO PILOTO

Horário: 07h30 às 13h
Local: HCGN 709, Blocos A ao F, 
e S; SCLRN 709, Bloco E; QS 05, 
Rua 300, Lotes 26 e 32.
Horário: 08h30 às 12h
Local: CLN 315, Bloco B, Loja 
02; Setor Comercial Sul, Quadra 
03, Hospital Sarah Kubitschek, 
Shopping Pátio Brasil; Setor 
Comercial Sul, Quadra 06, 
Edifício Arnaldo Dumont 
Vilares, Edifício Citybank, 
Edifício José Severo, Edifício 
Sofia, Edifício Sônia, Edifício 
Venâncio III, Edifício Guanabara, 
Edifício Jesse Freire.
Horário: 13h30 às 17h00
Local: Ministério dos 
Transportes, Anexo, Bloco R.
Horário: 13h30 às 18h
Local: HCGN 709, Bloco G, 
Casas 07, 27 e Lote 17; HCGN 
710, Bloco A ao E.

 » CRUZEIRO

Horário: 08h30 às 12h
Local: Setor de Indústrias 
Gráficas, Quadra 02, Lote 
420/440, Edifício City Office.

 » SUDOESTE

Horário: 08h30 às 12h
Local: SQSW 104, Avenida 
Jaqueiras.

 » ÁGUAS CLARAS

Horário: 08h30 às 12h00
Local: Rua 03, Lote 02; Avenida 
das Araucárias, Lotes 115 e 
1295; Colônia Agrícola Vereda 
Cruz, Chácara 40, Lote 15; Rua 
Manacá, Lotes 01 ao 03, LT 
03/04, Quadra 101, Lote 07.

Arrecadação  
contra o frio

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

Eleições 2022

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

ITAPOÃ

SEM ASFALTO
A falta de asfalto prejudica os moradores da Quadra 202, 

do Itapoã, sendo motivo de uma reclamação para a coluna 
Grita Geral. O assistente de logística Sidnei Santana, 37 anos, 
destaca que o problema o incomoda há mais de uma década. 
“Faz 12 anos que moro aqui e nada de asfalto. Entra governo, 
sai governo e nada do asfalto chegar. Dinheiro sempre é 
enviado, mas só reformam o que já está feito”, relata.

A Novacap justificou que o edital de execução da obra foi 
suspenso pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), 
mas que já foram prestados os esclarecimentos e, agora, aguarda a 
liberação da Corte para dar continuidade à benfeitoria.

 » Já a Administração Regional do Itapoã respondeu que a 
pavimentação asfáltica e a drenagem pluvial da quadra 
318 e de ruas das quadras 202, 203, 366, 378 e 379 do Del 
Lago tem sido prioridade do órgão, mas que aguarda o 
andamento do processo citado.

SOL NASCENTE (FOTO)

ZERO ESTRUTURA
O gerente comercial Hellyelson Lourenço Palhares, 27 anos, morador do Sol 

Nascente, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar dos vários 
problemas estruturais na altura da Chácara 84, no Trecho III, do Sol Nascente. 
“As instalações do esgoto não foram finalizadas, pois falta fazer a ligação da 
água. Além disso, falta a iluminação pública, o que tem motivado roubos a 
pedestres e invasão de domicílio. Falta pavimentação e sinalização do local, que 
é intransitável em período de chuva, que alaga as casas. Isso, sem falar da falta de 
policiamento, postos de saúde, creches e lixeiras públicas”, relata.

A Caesb informou, em nota, que a Gerência de Captação de Novos Usuários da 
Companhia tomou conhecimento da demanda e está tomando providências para o 
seu atendimento. Em conformidade com a Resolução ADASA nº 14/2011, o prazo legal 
para a implantação e ativação de redes e ligações prediais é de 120 dias.

 » A Secretaria de Obras, por sua vez, informou que a licitação para 
a contratação de empresa responsável pela retomada das obras de 
infraestrutura no Trecho III está em andamento. Com relação à energia, a CEB 
respondeu que enviará uma equipe para averiguação, mas ressalta que essas 
chácaras ainda estão em processo de regularização da rede de energia.

de formação e pode ser concluí-
do em até 60 dias. Informações: 
ev.org.br/cursos/microsoft-ex-

cel-2016-basico.

Oficinas
A Secretaria de Cultura oferece, 
entre 25 de abril e 12 de agosto, 
oficinas gratuitas de capacitação 
em audiovisual para pessoas 
com idade entre 15 e 60 anos. As 
aulas, que ocorrem pela internet, 
são parte da segunda edição do 
Cultura em movimento. Serão 
15 módulos semanais, das 14h 

às 16h. Para se inscrever, basta 
acessar o endereço culturainmo-
vimento.com.br.

Capacitação
O Instituto Federal de Brasília 
(IFB) disponibiliza 465 vagas 
para cursos rápidos (FIC) gra-
tuitos e pós-graduação. Entre 
os destaques, o curso Vinhos do 
Brasil terá sua primeira edição 
e está com inscrições abertas 
para as 20 vagas até 8 de junho. 
Além dele, os cursos de técni-
cas de composição centesimal 
de vegetais, humanidades e 
linguagens e gerenciamento 
ambiental também estão com 
edital aberto. Inscrições: bit.
ly/3wOrzlr.

OUTROS

Espetáculo infantil
O espetáculo infantil O violinis-
ta mosca morta abre uma nova 
temporada em Brasília. Todo 
domingo de maio, às 16h, o 
show da Cia Burlesca estará em 
cartaz no Espaço Multicultural 
Casa dos Quatro. O espetáculo 
mostra o palhaço Seu Cocó, que 
vai apresentar um concerto de 
violino mas é atrapalhado por 
uma mosca. Ingressos: R$ 15 
(preço único 1º lote). Informa-
ções: 98215-0302 / 3263-2167.

Café da manhã
A Associação Being Tao convida o 
público para o tradicional café da 
manhã — Tai chi being tao, no pró-
ximo domingo, das 8h às 11h, na 
Praça da Harmonia Universal (EQN 
104/105 - Asa Norte). A programa-
ção começa com aula de tai chi e 
segue para o café compartilhado. 
A organização pede que, se possí-
vel, levem lanche, frutas, suco, chá, 
caneca e tapetinho.

Casamentos
Na próxima quinta e sexta, o 
Arena noivas vem com a pro-
messa de reunir em um só 
lugar tudo que engloba o uni-
verso dos casamentos. O even-
to tem como objetivo criar um 
espaço gratuito e acolhedor 
para que mais de 200 empre-
sas do mercado de casamentos 
possam expor seus produtos 
e serviços. Também será feita 
a arrecadação de alimentos 
para dar apoio às equipes de 
backstage, montadores e gar-
çons afetadas pela pandemia. O 
Arena noivas ocorre das 17h às 
22h, no Opera Hall, à beira do 
Lago Paranoá. Ingressos gratui-
tos: arenanoivas.com.br

Imagem cedida ao Correio
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S
angue-frio, peso de uma tra-
dicional camisa da Europa, 
uma barreira belga e mui-
ta malvadeza brasileira. Es-

sa foi a receita adotada pelo Real 
Madrid para conquistar mais um 
título da Liga dos Campeões na 
história. Ontem, os espanhóis en-
cararam o Liverpool na decisão 
do torneio continental no Stade 
de France, na cidade de Saint-De-
nis, ao norte da capital Paris, Fran-
ça. Com gol do atacante brasileiro 
Vinícius Júnior, os merengues su-
portaram o volume de jogo dos in-
gleses e, pela 14ª vez, garantiram a 
soberania no continente europeu.

Durante toda a partida, o Li-
verpool teve mais a bola no pé. 
Se mostrando acostumado a jogar 

sob as cordas, o Real Madrid não 
se abalou em nenhum momento, 
nem mesmo quando um ataque 
inglês parou na trave de Courtois. 
O belga, inclusive, foi o herói sob 
as traves com pelo menos qua-
tro grandes defesas no jogo. Mes-
mo com postura mais acuada em 
campo, os merengues chegaram a 
balançar a rede ainda no primeiro 
tempo, em lance impugnado por 
impedimento de Benzema. Na eta-
pa final, brilhou a estrela de Viní-
cius Júnior. Coroando uma grande 
temporada pelo time da Espanha, 
o brasileiro marcou o gol do título 
em cruzamento de Valverde.

“Não tenho noção do que estou 
vivendo, do gol que fiz hoje (on-
tem) no maior clube do mundo, 

LIGA DOS CAMPEÕES Com sangue-frio, Real Madrid segura ímpeto ofensivo do Liverpool e carimba 14ª conquista europeia 
no Stade de France. Melhores em campo, brasileiro Vini Júnior e belga Courtois concretizam mantra da torcida merengue

Outra noite mágica!

DANILO QUEIROZ / VICTOR PARRINI*

Javier Soriano/AFP

Decisão teve confusão na França
Imagens das câmeras de TV flagraram torcedores pulando pelas 
grades de acesso ao Stade de France e agentes de segurança tentando 
impedir uma invasão maior. Devido à falha, a final foi adiada em 30 
minutos. A entrada do público sem ingresso obrigou os organizadores 
da final a atrasarem a partida para que todos com as entradas 
conseguissem acessar a arena. A confusão aconteceu nos setores 
dedicados aos adeptos do Liverpool. Apesar da confusão, os ingleses 
testemunharam um duelo entre gigantes.

“Não tenho noção do que estou vivendo, do 
gol que fiz hoje (ontem) no maior clube do 
mundo, na maior competição do mundo, e 
sendo tão jovem. Esse título é o reflexo de 
uma temporada muito bonita e especial”

Vinicius Júnior, atacante, em entrevista à TNT Sports

resultados muitas vezes imprová-
veis, contra o Manchester City (se-
mifinais), Chelsea (quartas) e Paris 
Saint-Germain.

A força do melhor ataque da 
Europa também foi primorial pa-
ra o título se tornar realidade. Se 
Vinicius Júnior definiu a final, o 
francês Benzema, artilheiro da Li-
ga dos Campeões com 15 gols em 
13 jogos, foi um dos grandes pro-
tagonistas da campanha. “Esta-
mos muito felizes e orgulhosos 
desta equipe. Fizemos a dobra-
dinha e merecidamente. Foi um 
jogo difícil, mas sempre é, ainda 
mais em uma final. Significa mui-
to ganhar outro título aqui no meu 
país”, celebrou o pentacampeão 
da competição europeia e um dos 

fortes candidatos ao prêmio de 
melhor do mundo.

O título, inclusive, reafirmou di-
versas soberanias. Além do clube, 
maior campeão com 14 taças, se-
te a mais que o segundo colocado 
Milan, e do sexteto Bale, Benze-
ma, Carvajal, Isco, Marcelo e Mo-
dric, presentes em cinco campa-
nhas vencedoras do Real Madrid, 
o técnico Carlo Ancelotti se isolou 
como o maior vencedor à beira do 
campo: quatro conquistas. Fatos 
que comprovam, absolutamente, 
a realização de um mantra da tor-
cida merengue: mais uma noite 
mágica dos reis da Europa.

*Estagiário sob a supervisão
de Danilo Queiroz

Vinicius Jr. e mais dez
Jovem, mas com feitos de 

gente grande. O gol marcado por 
Vinicius Júnior na final contra o 
Liverpool também o credenciou 
como o mais novo membro de um 
seleto grupo: o de brasileiros que 
balançaram a rede em finais de 
Liga dos Campeões. Aos 21 anos, a 
cria do Flamengo se tornou o 11º 
jogador brasileiro — contando os 
naturalizados Deco e Mazzola — a 
deixar a marca pessoal em deci-
sões da principal competições de 
clubes do planeta bola. 

Vini Jr. agora é o mais novo 
nome da lista que conta com 
craques como o ex-zagueiro bra-
siliense Lúcio, na época de Bayer 
Leverkusen, o atacante Neymar, 
pelo Barcelona, os companhei-
ros Marcelo e Casemiro pelo Real 
Madrid, entre outros. O título na 
Cidade Luz coroou a temporada 
mais brilhante e goleadora do 
jovem craque. Com a bola na rede 
do Liverpool, ele chegou aos 22 
gols em 52 jogos.

O troféu levantado por Mar-
celo também foi um marco para 
o Brasil. Ele se tornou o primeiro 
brasileiro a erguer a taça como 
capitão. Com 25 títulos — cin-
co de Liga dos Campeões —, ele 
segue isolado como o maior ven-
cedor da história do Real Madrid. 
A cena de erguer a taça, inclusive, 
pode ser a última da passagem de 
15 anos pelo clube. “Eu estou mui-
to feliz. Saio do Real Madrid com 
a cabeça em pé. Estou fechando 
um ciclo. Não podia terminar 
melhor”, disse.

Melhor do mundo

Antes da decisão, Neymar, 
craque do Paris Saint-Germain, 
afirmou, em entrevista ao TNT 
Sports, que vê Vini Jr. como 
melhor do mundo. “Fez uma 
grande temporada. O Benzema 
também. Mas eu assisti muito 
pouco futebol para ser sincero”, 
afirmou.

Atacante se tornou o 11º brasileiro a marcar em uma decisão do torneio

Paul Ellis/AFP

 »Os brasileiros artilheiros em finais

Herói belga desabafa
Erguer o primeiro troféu da 

Liga dos Campeões e, de quebra, 
sendo eleito o melhor da decisão 
contra o Liverpool, serviu para o 
goleiro Courtois fazer um desaba-
fo dizendo que, enfim, mostrou 
suas qualidades para os duros tor-
cedores ingleses.

Antes da transferência para o 
Real Madrid, o belga defendia o 
Chelsea e saiu criticado, em 2018. 
Ele aproveitou o título para dizer 
que “está do lado certo”. “Lá, na 
Inglaterra, eu não tenho respeito 
suficiente. Então, eu mostrei hoje. 
Eu queria colocar um pouco de 
respeito no meu nome lá”, afir-
mou Courtois, que fechou o gol no 
Stade de France, realizando pelo 
menos quatro grandes defesas e 
parando o ataque do Liverpool.

“Precisava vencer essa final, 
pela minha carreira e por todo o 
meu trabalho. Colocar respeito no 
meu nome. Eu vi muitas críticas 
mesmo depois de uma grande 
temporada”, desabafou.

Com ao menos quatro grandes 
defesas, Courtois foi um dos 
nomes da conquista merengue

Javier Soriano/AFP

O goleiro ainda festejou 
ganhar uma Liga dos Campeões 
“antes de morrer”. “Parei uma 
grande chance do Mané, parei 
uma do Salah... Hoje, ninguém ia 
tirar a minha vontade de ganhar 
a Champions. Antes de morrer, 
ganhei uma.”

na maior competição do mundo, e 
sendo tão jovem. Esse título é o re-
flexo de uma temporada muito bo-
nita e especial”, vibrou o brasileiro 
em entrevista à TNT Sports após a 
conquista na França. 

O título marcou o fim de uma 
campanha épica do Real Madrid. O 

time merengue não apresentou o 
futebol mais vistoso da temporada 
e acumulou alguns tropeços. Mas 
foi o poder de reação que trans-
formou a 14ª Liga dos Campeões 
dos reis da Europa em especial. No 
mata-mata, a equipe espanhola 
protagonizou classificações, com 

Vini Jr. (Real Madrid - 2022)*
Casemiro (Real Madrid - 2017)*
Neymar (Barcelona - 2015)*
Marcelo (Real Madrid - 2014)*
Belletti (Barcelona - 2006)*
Carlos Alberto (Porto - 2004)*
Deco** (Porto - 2004)*

Lúcio (Bayer Leverkusen - 2001)
Juary (Porto - 1987)*
Jair da Costa (Inter de Milão - 1965)*
Mazzola** (Milan)*

*Campeões

**Brasileiros naturalizados
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Três nomes e um segredo
BRASILEIRÃO Fla joga clássico contra o Flu com dilema a ser resolvido por Paulo Sousa no gol

O 
clássico carioca entre Flu-
minense e Flamengo, hoje, 
às 16h, pela oitava rodada 
da Série A do Campeonato 

Brasileiro marca mais um capítulo 
do drama rubro-negro no gol. Pres-
sionado pela falhas recentes do ti-
tular Hugo Souza, o técnico por-
tuguês Paulo Sousa não cravou a 
permanência do goleiro, mas tam-
bém não deu indícios de quem po-
deria iniciar jogando no Maracanã: 
o jovem Matheus Cunha e o vete-
rano Diego Alves são opções para 
enfrentar o tricolor, que tenta se 
manter como carrasco do rival e 
aumentar a invencibilidade.

Após o erro de Hugo na Liberta-
dores, Paulo Sousa mudou o tom e 
não cravou a permanência do go-
leiro de forma incisiva, como ha-
via feito outras vezes. “Procurar 
dar confiança para tomarmos as 
melhores decisões”, disse, dando 
brecha para outros nomes da po-
sição. Lesionado, Santos segue fo-
ra no clássico. Diego Alves treinou 
com o grupo após alguns dias e vi-
rou opção. Dois anos mais jovem 
que o titular, Matheus Cunha ali-
menta a expectativa de entrar em 
campo pela primeira vez com a 
camisa clube no Brasileirão. O es-
colhido, porém, será revelado so-
mente horas antes do jogo.

Alheio aos problemas dos rivais, 
o tricolor joga para ampliar a série 
sem derrotas no clássico. Pedra no 
sapado rubro-negro, o Fluminen-
se não perde há cinco jogos e foi 
campeão carioca sobre o Flamen-
go. Embalado pela vitória por 10 x 
1 na Sul-Americana, apesar da eli-
minação precoce no torneio, o téc-
nico Fernando Diniz terá a volta de 
Felipe Melo e trabalha apenas para 
definir o substituto de Nino no sis-
tema defensivo.

DANILO QUEIROZ

Com Santos lesionado e Hugo em má fase, Matheus Cunha e Diego Alves surgem como possibilidades no gol

Gilvan de Souza/Flamengo

Ontem

 Goiás 1 x 1 Bragantino

 São Paulo 2 x 2 Ceará

 Fortaleza 1 x 1 Juventude

Hoje

 16h Santos  x  Palmeiras

 16h Coritiba  x  Botafogo

 18h Fluminense  x  Flamengo

 18h Corinthians  x  América-MG

 18h Cuiabá  x  Athletico-PR

 19h Atlético-MG  x  Avaí

Amanhã

 20h Internacional  x  Atlético-GO

Terça-feira
 Sport 0 x 1 CRB
 Ponte Preta 0 x 0 Chapecoense

Quarta-feira
 Londrina 2 x 1 Operário-PR

Quinta-feira
 Vasco 2 x 0 Brusque
 Ituano 0 x 0 Náutico

Sexta-feira
 Tombense 0 x 0 Bahia
 Criciúma  x  Cruzeiro

Ontem
 CSA 2 x 1 Novorizontino
 Sampaio Corrêa 2 x 1 Guarani

Hoje
 16h Vila Nova  x  Grêmio
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 P J V E D GP GC SG  P J V E D GP GC SG
1º Corinthians 14 7 4 2 1 11 7 4
2º São Paulo 13 8 3 4 1 14 10 4
3º Palmeiras 12 7 3 3 1 12 5 7
4º Atlético-MG 12 7 3 3 1 11 7 4
5º Botafogo 12 7 3 3 1 11 8 3
6º Santos 11 7 3 2 2 10 5 5
7º Fluminense 11 7 3 2 2 7 6 1
8º Coritiba 10 7 3 1 3 11 10 1
9º América-MG 10 7 3 1 3 8 8 0
10º Avaí 10 7 3 1 3 8 10 -2
11º Bragantino 10 8 2 4 2 10 8 2
12º Internacional 10 7 2 4 1 7 7 0
13º Athletico-PR 9 7 3 0 4 5 9 -4
14º Flamengo 9 7 2 3 2 7 6 1
15º Goiás 9 8 2 3 3 8 11 -3
16º Cuiabá 8 7 2 2 3 6 9 -3
17º Juventude 7 8 1 4 3 8 14 -6
18º Ceará 6 7 1 3 3 8 11 -3
19º Atlético-GO 6 7 1 3 3 5 10 -5
20º Fortaleza 2 7 0 2 5 4 10 -6

1º Cruzeiro 22 9 7 1 1 10 3 7
2º Vasco 17 9 4 5 0 8 3 5
3º Bahia 16 9 5 1 3 11 5 6
4º Sport 15 9 4 3 2 6 3 3
5º Novorizontino 13 9 3 4 2 9 9 0
6º Grêmio 12 8 3 3 2 7 4 3
7º Operário-PR 12 9 3 3 3 10 9 1
8º Sampaio Corrêa 11 9 3 2 4 10 10 0
9º Londrina 11 9 3 2 4 9 12 -3
10º Chapecoense 11 9 2 5 2 5 4 1
11º CSA 11 9 2 5 2 6 7 -1
12º Brusque 10 9 3 1 5 6 10 -4
13º CRB 10 9 3 1 5 7 13 -6
14º Ituano 10 9 2 4 3 9 9 0
15º Criciúma 10 9 2 4 3 7 7 0
16º Ponte Preta 9 9 2 3 4 4 6 -2
17º Náutico 9 9 2 3 4 6 9 -3
18º Tombense 9 9 1 6 2 7 9 -2
19º Vila Nova 8 8 1 5 2 7 9 -2
20º Guarani 8 9 1 5 3 5 8 -3
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PLACAR

Bonfim em terceiro
O brasiliense Caio Bonfim voltou a 
representar muito bem o Distrito 
Federal internacionalmente, ao 
conquistar o terceiro lugar no 35º 
Grande Prêmio de Cantones de 
marcha atlética, realizado em La 
Coruña, na Espanha.

Série B
O Grêmio tem a chance, hoje, 
de voltar ao G-4 da Série B do 
Campeonato Brasileiro. Às 16h, o 
tricolor gaúcho visita o Vila Nova, 
no Serra Dourada. Se vencer, 
ultrapassa o Sport e termina a 
rodada em quarto lugar.

NBB
Comandando pelas mãos 
certeiras dos xarás Lucas, o 
Franca abriu 1 x 0 nas finais do 
Novo Basquete Brasileiro (NBB) 
ao derrotar o Flamengo, no 
ginásio Pedrocão, por 85 x 79.

Drift na capital
A etapa do Ultimate Drift em 
Brasília terá um dia agitado com 
as disputas do top-32 e do top-8. 
A disputa no estacionamento do 
Mané Garrincha começa às 9h, 
com os ingressos partindo de R$ 
35 pelo site Lets Events.

Série D
O Brasiliense amargou, ontem, 
a primeira derrota na Série D do 
Campeonato Brasileiro. Atuando 
no Defelê, na Vila Planalto, o 
Jacaré foi surpreendido pelo Costa 
Rica e foi derrotado por 2 x 0, mas 
segue na liderança do Grupo 5 da 
competição nacional.

Wagner Carmo/ECP

Divulgação

Lucas Uebel/Grêmio

Pedro Souza/Atlético-MG

Divulgação/Flamengo

Giro Esportivo

Os contrastes entre Santos e Palmeiras
VICTOR PARRINI*

No clássico da saudade entre 
Santos e Palmeiras, o lado alvi-
negro é o que mais vem sentin-
do falta das vitórias ultimamen-
te. Há mais de dois anos sem 
saborear o triunfo em clássicos 
sobre o Verdão, o Peixe tem, 
hoje, às 16h, na Vila Belmiro, 
mais uma chance de afastar o 
retrospecto diante do rival.

A última vez que o Santos 
levou a melhor sobre o Palmei-
ras foi em 9 de outubro de 2019, 

no 2 x 0 pelo Brasileirão. De lá 
para cá, foram oito jogos, com 
seis vitórias alviverdes e dois 
empates. Em casa, porém, o 
alvinegro praiano até que con-
segue suportar a pressão e evitar 
tropeços. Nesse recorte, foram 
três partidas, com dois empates 
e apenas uma derrota na Vila.

Se pelo lado santista a sau-
dade de vencer incomoda, no 
Palmeiras, o momento é con-
trastante. O Palestra vive a sua 
maior sequência invicta sob o 
comando de Abel Ferreira. Após 

a derrota para o Ceará na estreia 
do Brasileirão, o Verdão empla-
cou 13 jogos sem tropeços, com 
10 vitórias e três empates.

Suspenso pelo terceiro car-
tão amarelo, Abel Ferreira não 
comandará o time no clássico. 
O comandante deve dar lugar 
ao auxiliar João Martins que, 
inclusive, também defende bom 
retrospecto: são 13 jogos, com 
oito vitórias e cinco empates.

*  Estagiário sob a supervisão  
de Danilo Queiroz

Timão quer 
voltar a vencer

Embora esteja na parte de 
cima da tabela do Campeonato 
Brasileiro, os bastidores do Corin-
thians nos últimos dias foram de 
cobrança e pressão. O empate por 
1 x 1 em casa contra os reservas do 
Always Ready acendeu o alerta de 
uma equipe que precisa melho-
rar muito para seguir pensando 
em coisas grandes. Hoje, contra 
o América-MG, às 18h30, na Neo 
Química Arena, o Timão terá a 
chance de dar uma resposta ao 
torcedor e voltar a comemorar.

Os nove jogos de invencibilida-
de contrastam com quatro parti-
das sem vitórias. A equipe do Par-
que São Jorge não comemora um 
triunfo desde o êxito contra a Por-
tuguesa-RJ pela Copa do Brasil.

Para o técnico Vítor Pereira, 
a explicação está na gestão de 
elenco e calendário. “Chego à 
conclusão que a alternância nos 
fez cair na qualidade do jogo. Só 
poderia saber após experimentar. 
O time não tem jogado no nível 
que gostaria, o resultado às vezes 
são melhores que as exibições, 
mas precisava dar resposta a esse 
problema”, disse. (VP)

São Paulo

Ontem, o São Paulo recebeu 
o Ceará no Morumbi e deixou 
a vitória escapar novamente. O 
Tricolor saiu na frente com gol 
de Calleri. Ainda no primeiro 
tempo, Cleber igualou para o 
Vozão, mas viu Rodrigo Nestor 
recolocar os paulistas em van-
tagem. Na etapa final, Mendon-
za evitou a derrota do Vozão e a 
liderança são-paulina.

ATLETISMO

Alison dos Santos leva novo ouro
O brasileiro Alison dos Santos 

continua dando show nos 400m 
com barreiras. Pela segunda 
etapa seguida da Diamond Lea-
gue, o jovem de 21 anos subiu 
no ponto mais alto do pódio. 
Ontem, levou o ouro com a 
melhor marca do ano. Fez 47s23 
em Eugene, nos Estados Unidos, 
palco do mundial em julho.

Piu, como é conhecido o pau-
lista de São Joaquim da Barra, 
já havia conquistado o ouro em 
Doha, no Catar, há duas sema-
nas, e continua melhorando seus 
resultados na temporada. A meta 
é chegar no Mundial correndo 
abaixo dos 47 segundos.

O triunfo em Eugene foi sem 
problemas. O brasileiro sobrou 
na pista onde será disputado 
o Mundial, em julho. Enquan-
to Alison cruzou com 47s23 e 
sem sombras, Khallifah Rosser 
e Quincy Hall, segundo e tercei-
ro, respectivamente, cravaram o 
mesmo tempo: 48s10.

Bronze nos Jogos Olímpi-
cos, Alison dos Santos espera 
melhorar seu tempo realizado 
em Tóquio, no qual cruzou em 
terceiro com 46s72. O cam-
peão e recordista olímpico foi 
o norueguês Karsten Warholm, 
com impressionantes 45s94.

Piu sabe que ainda é difícil 

combater com o oponente, ao ser 
questionado se é o grande rival de 
Warholm na atualidade. “Ele é o 
chefe agora, o cara a ser batido. 
Para vencer a final mundial, você 
precisa correr 45. Você não tem 
opção”, afirmou o brasileiro.

Mais vitória

Ana Marcela Cunha ampliou 
sua galeria de conquistas na 
maratona aquática. Ontem, de 
maneira brilhante, a brasilei-
ra faturou a medalha de ouro 
nos 10km da etapa de abertura 
da Série Mundial de Maratona 
Aquática, em Setúbal, Portugal. Brasileiro venceu a segunda etapa seguida na Diamond League

Matthew Quine/Diamond League

Destaque do dia

Leclerc sai na frente
Charles Leclerc é quem puxa a 
fila no GP de Mônaco da Fórmula 
1. Com o tempo de 1m11s376, ele 
garantiu a pole position e largará 
na ponta em casa pela segunda 
vez consecutiva e a quinta na 
temporada. O grid com largada 
às 10h terá Carlos Sainz na 
segunda posição e Sérgio Pérez 
em terceiro. Verstappen larga em 
quarto, enquanto Lewis Hamilton 
começa a corrida longe do páreo, 
na oitava colocação. 

A visita do Real Brasília ao 
Rio Grande do Sul não terminou 
como planejado. Ontem, as Leoas 
do Planalto visitaram o Interna-
cional, pela 10ª rodada da Série A1 
do Campeonato Brasileiro Femi-
nino, e voltaram com uma derrota 
de virada por 2 x 1. 

Adriane abriu o placar para o 
time da capital federal ainda no 
primeiro tempo. Na volta dos 
vestiários, Lelê e Duda Sampaio 

viraram para as Gúrias Coloradas. 
Com o resultado, o Real segue 
na 7ª colocação, com 13 pontos. 
Porém, em caso de vitórias Atléti-
co-MG e Flamengo, o esquadrão 
candango pode encerrar a rodada 
fora das oito primeiras posições. 

Cresspom

Hoje, às 15h, é a vez do Cress-
pom voltar a campo. As Tigre-

sas do Cerrado visitam o Cru-
zeiro, em Belo Horizonte, em 
briga direta para fugir da zona 
de rebaixamento da compe-
tição nacional. O time do Dis-
trito Federal é o 14ª colocado, 
com cinco pontos. Com nove, 
as mineiras são as primeiras 
fora da degola, na 12ª posição. 
Um triunfo candango em solo 
mineiro dará fôlego para a 
sequência da temporada.

BRASILEIRÃO FEMININO

Real perde no sul e Cresspom busca vitória em BH
Andrej Isakovic/AFP
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Reprodução Internet

“Quem muito fala muito erra e muito enfada.”
Dito popular

Caio Gomez

NA BOCA  
      DO POVO

O ICMS está nas manchetes. A Câmara dos 
Deputados fixou o teto de 17% para a cobrança 
do imposto. Os governadores, que administram o 
tributo, estão em pé de guerra. É que muitos estados 
perderão receita. A discussão enseja uma diquinha 
de português. Impostos, taxas, contribuições se 
grafam com a letra inicial maiúscula: Imposto 
de Renda (IR), Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), Taxa do Lixo.

Na origem
Você paga imposto 

com prazer? Não. 
Pagamos tributos 
porque somos 
obrigados. Alguns vêm 
descontados na fonte, 
outros embutidos no 
preço da mercadoria. 
A origem do nome diz 
tudo. Imposto nasceu 
do latim impositu. Quer 
dizer realizado à força, 
sem consentimento.

Polêmica
A CNN publicou na telinha a 

frase: “Papa pede rígido controle 
de armas após ataque a escola no 
Texas”. Francisco se manifestou ao 
saber que um jovem americano 
invadiu um colégio e matou 
19 alunos e duas professoras. 
Telespectadores atentos se 
preocuparam com a crase ou a 
falta de crase na declaração do 
papa — ataque a escola do Texas.

Ocorre crase? Não ocorre? Faça sua 
aposta. Escolheu não? Acertou. Para 
comprovar, basta substituir a palavra 
feminina por uma masculina. Se no 

troca-troca der ao, sinal de casamento 
de preposição mais artigo. Caso 
contrário, nada de acento: Papa pede 
rígido controle de armas após ataque a 
colégio do Texas.

Trata-se de uma entre tantas 
escolas do Texas. Sem especificação, 
nada de acento. Compare com:

Papa pede rígido controle de 
armas após ataque à Escola Robb 
Elementary no Texas.

Aplicando o truque do troca-troca:
Papa pede rígido controle de 

armas após ataque ao Colégio Robb 
Elementary no Texas.

Mais exemplos
Vou à cidade. Vou ao clube.
É fiel à namorada. É fiel ao namorado.
Obedeceu à chefe. Obedeceu ao regimento.
Dirigiu-se à escola onde estuda. Dirigiu-se 

ao parque.
 

Que diferença
O amor bate à porta
E tudo é festa.
O amor bate a porta
E nada resta.
(Cineas Santos)
 

Bolsonaro
“É inaceitável pagar subsídios aos estados”, disse 

Bolsonaro em entrevista. Pronunciou “subzídio”. 
Nada feito. O s de subsídio soa como o s de subsolo.

 

Por falar em pronúncia...
Insegurança alimentar atinge 36% da população. 

Em bom português: mais de um terço dos brasileiros 
passa fome. “A situação está ruim”, disse a repórter. 
Esqueceu-se de que ru-im tem duas sílabas. 
Orgulhosas, elas gostam de ser bem pronunciadas. 
O acento tônico cai na última (im). É como Joaquim, 
arlequim, gergelim. Não diga “rúim” como a 
apressada profissional.

Intruso
Por alguma razão que intriga até a Deus, estados 

que não têm artigo no nome passaram a ser 
pronunciados na companhia do pequenino. Os 
solitários Goiás, Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul viraram o Goiás, o Sergipe, o 
Pernambuco, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul.

É a receita do cruz-credo. As autossuficientes 
unidades da Federação dispensam a companhia: 
Goiás faz divisa com o Distrito Federal. Nasci em 
Goiás. Ele é de Goiás. Sergipe faz parte da Região 
Nordeste. Pernambuco também. Trabalha em 
Sergipe, mas mora em Pernambuco. Você é de Mato 
Grosso ou de Mato Grosso do Sul?

LEITOR ERGUNTA
Pode me explicar o significado da expressão 

sine qua non?

Jéssica Araújo, BH
Sine qua non é uma latina exibida. Quer 

dizer condição indispensável. Cuidado com ela. 
Só use as três palavrinhas no singular: Reduzir 
a pobreza é condição sine qua non para o 
desenvolvimento sustentável do país.

E o plural? É sine quibus non. Valha-nos, 
Deus. Ninguém entende. Se você se referir 
a mais de um ser, deixe o esnobismo pra lá. 
Sirva-se do português nosso de todos os 
dias: Reduzir a pobreza e respeitar os direitos 
humanos são condições indispensáveis para o 
desenvolvimento sustentável do país..

Cientistas descobrem que a política  
brasileira é uma novela mexicana

 Frases da semana do meu amigo  
mosquito, astronauta aposentado

“Depois das últimas 
pesquisas, nem a ema do 
Palácio do Alvorada quer 

ir para motociatas”

“Escreve aí: vai faltar 
tornozeleira pra  

todo mundo”

 perguntar não 
oFende

Quantos Corleones 
tem o Centrão?

enquanto isso, 
numa reunião 
ministerial

“Por que a gente  
não coloca o  
Pazuello na 
Petrobras?”

poeminha
Se as coisas são 
inatingíveis... ora!
Não é motivo para  

não querê-las...
Que tristes os caminhos,  

se não fora
A presença distante  

das estrelas!

“Urna eletrônica que dá 
em Chico, também dá  

em Francisco”
“Se você está gostando de 
gasolina a R$ 8, gás a R$ 

100, cerveja a R$ 15... Você 
é o Elon Musk”

“O que esperar de uma 
geração que fuma  

pen drive?”
“O nosso problema é 
que privatizamos os 

deputados”

um abração!!! (desses  
de esperança)
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A REVISTA DE POESIA 
EXPERIMENTAL  SERÁ 
RELANÇADA ESTE ANO 
EM HOMENAGEM AO 
CENTENÁRIO DA SEMANA 
DE ARTE MODERNA DE 1922

T
radição e inovação, trans-
formações sociais e cul-
turais, experimentação e 
modernismo. É deste jogo 

de elementos contrastantes que a 
Revista Bric a Brac nasceu na capi-
tal do país. De 1985 a 1993, o pro-
jeto reuniu o melhor da poesia 
experimental, manifestos, con-
tradições e inventividades nas 
cores da pós-modernidade, a 
cada edição. Após hiato de 29 
anos, a revista  retorna neste 
ano, com a edição especial Bric 

a Brac XXII para celebrar, dialogar 
e recriar com mira crítica os 100 
anos de modernismo.

Segundo o jornalista e edi-
tor Luis Turiba, a edição “reto-
ma a tradição de dar espaço pa-
ra experimentações, inspirada 
nos grandes poetas e obras que 
mudaram o rumo da literatura 
brasileira a partir de 1922”. Ao 
mesmo tempo, valoriza a diver-
sidade cultural e a igualdade de 
gênero, de raça e sexual. Com 
a cultura sempre à frente nas 
transformações sociais, assume 
a poesia como ação libertária.

A partir de consultas com 
jornalistas e artistas pelo país, 
Turiba conta que o projeto pô-
de virar realidade: nomes co-
mo o poeta Augusto de Cam-
pos, um dos criadores do mo-
vimento da Poesia Concreta 
— que conviveu na juventude 
com os modernistas Oswald 
de Andrade e Mário de An-
drade —, Antônio Risério, José 
Mindlin, Aderbal Borges, entre 

outros, são atrações do núme-
ro especial. Ainda não há data 
concreta para a publicação da 
Bric XXII, mas a equipe edito-
rial planeja o lançamento pa-
ra meados de junho ou julho 
deste ano: “Augusto de Cam-
pos escreveu um depoimento 
precioso, que ocupa oito pá-
ginas da revista. Ele colocou 
tudo que ainda não havia re-
velado sobre o contato com 
Oswald e Mário de Andrade. 
Ficou mais conhecida a ad-
miração que tinha por Os-
wald, mas Augusto também 
prezava Mário de Andrade”.

A pausa pode ter sido gran-
de, mas o período escolhido 
para a volta não poderia ser 
mais oportuno: a Bric XXII 
chega em clima de comemo-
ração do centenário da Sema-
na de Arte Moderna 1922, com 
viés crítico e inclusivo, cujo 
conteúdo reflete a inquietude 
dos modernistas. A produção, 
em meados de 2022, de uma 
nova e única revista com enfo-
que principal na poesia e arte 
contemporânea, numa coletâ-
nea de ideias, manifestações e 
universos criativos de uma di-
versidade de artistas, tem tudo 
para apontar novos caminhos 
para a cultura brasileira.

A Bric a Brac  nunca foi uma 
revista acadêmica; ainda assim, 
se apoia na herança cultural e 
poética de 1922 para dar voz a 
experimentações estéticas bra-
sileiras e construir um cami-
nho de inovação. “Mantendo-
se sempre dentro da tradição 

 » GIOVANNA DOS SANTOS

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

 Capas da 
revista 

Bric a Brac

Brasília, domingo, 29 de maio de 2022DiversãoDiversão ArteArteArteArte
cultura.df@dabr.com.br

3214-1178/3214-1179

A REVISTA DE POESIA 
EXPERIMENTAL  SERÁ 
RELANÇADA ESTE ANO 
EM HOMENAGEM AO 
CENTENÁRIO DA SEMANA 

Editor: José Carlos Vieira
josecarlos.df@dabr.com.br
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Bric a Brac
CELEBRA O 

MODERNISMO

Poesia visual
A revista Bric a Brac recebeu o 

nome francês dos mercados que 
misturam produtos novos com 
antigos, oferecendo um pouco de 
tudo. Foi inaugurada em 1985, 
quando o país saía de um perío-
do de regime ditatorial e voltava 
a respirar democracia,  tempo 
propício a descobertas, inven-
ções, expansão cultural e exis-
tencial. “Surgiu assim uma re-
vista viva e pulsante em sua es-
sência, inquieta e modernista em 
seu conteúdo”, comenta Turiba.

A primeira edição foi publi-
cada no contexto de redemo-
cratização do Brasil. A partir de 
então, abriram-se portas para 
que os horizontes pudessem se 
expandir. A Bric a Brac se pro-
pôs a ser uma mescla de poe-
sia, grafismos, fotografias artís-
ticas, histórias e entrevistas que 
entraram para a história do jor-
nalismo, para mostrar as várias 
linguagens da cultura do país.

Merecem destaque, entre 
outros conteúdos, a publica-
ção de um poema erótico iné-
dito de Manuel Bandeira, uma 
alentada entrevista com o poe-
ta matogrossense Manuel de 
Barros e colaborações de Au-
gusto de Campos.

Brasília foi o palco de criação 
da revista, mas seu sucesso viajou 
para muito além da capital: os lei-
tores do Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Bahia, entre outros, se encan-
taram com os frutos da inova-
ção cultural do projeto. O núcleo 
editorial foi formado por três jor-
nalistas — João Borges, Luis Tu-
riba e Lúcia Leão, além do desig-
ner e artista plástico Luis Eduardo 
Resende, da fotógrafa Regina Bit-
tencourt, entre outros. A equipe 
produziu seis edições até 1993.

*Estagiária sob a supervisão 
de Severino Francisco

evolutiva do modernismo, a Bric 
quebra barreiras e aproxima 
a poesia experimental de ou-
tros campos da arte”, comenta 
o editor da revista.

Luis Turiba conta como re-
uniu o vasto material da Bri-

c-a-Brac XXII. “Seleciona-
mos material das Brics dos 
anos 1980/1990 e escolhe-
mos também alguns moder-
nistas de 22. Há um apanhado 
de poemas, artigos, colagens, 
textos-memória, cartas, foto-
grafias, entrevistas e até histó-
rias sobre Brasília”, explica. “A 
revista presta uma homena-
gem a Luiz Eduardo Rezende, 

o Reza, que fazia a arte gráfi-
ca da revista.  Na capa, a fo-
to de uma árvore pau-brasil 
que parece sangrar, mas é 
uma resina que sai da pró-
pria madeira. A foto é de Xi-
co Chaves.”

Na mescla do “poemário” da 
Semana de 22 com poemas sig-
nificativos da Bric, passando pe-
la poesia negra, concreta, neo-
concreta e cordel, a revista agre-
ga nomes de todo o país, co-
mo Walter Silveira, Antônio Cí-
cero, Moacyr de Oliveira, Raquel 
Campos — neta de Augusto de 
Campos —, Anelito de Oliveira, 
Angélica Torres Lima, Tavinho 

Paes, Julio Mendonça, Xico Cha-
ves e Antônio Risério.

Turiba ainda menciona ou-
tros trabalhos da revista: um 
artigo e falas sobre modernis-
mo de Augusto de Campos, 
uma história urbana de Be-
lo Horizonte, por João Di-
niz, uma coletânea de livros 
sobre o modernismo, extraí-
da da biblioteca de Antonio 
Secchin, a carta de Paulo Jo-
sé Cunha à Torquato Neto, 
o texto-memória de autoria 
do próprio Turiba, do dia em 
que entrevistou o diretor do 
Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, Pietro Maria Bardi.

outros, são atrações do núme-
ro especial. Ainda não há data 
concreta para a publicação da 

, mas a equipe edito-
rial planeja o lançamento pa-
ra meados de junho ou julho 
deste ano: “Augusto de Cam-
pos escreveu um depoimento 

Poesia visual
A revista 

nome francês dos mercados que 
misturam produtos novos com misturam produtos novos com 
antigos, oferecendo um pouco de 
tudo. Foi inaugurada em 1985, 
quando o país saía de um perío-
do de regime ditatorial e voltava 
a respirar democracia,  tempo 
propício a descobertas, inven-
ções, expansão cultural e exis-
tencial. “Surgiu assim uma re-
vista viva e pulsante em sua es-
sência, inquieta e modernista em 
seu conteúdo”, comenta Turiba.

A primeira edição foi publi-
cada no contexto de redemo-

 Luis Turiba, o editor 
de Bric a Brac: 

o pau-Brasil 
sangra na capa do 

número especial



MODA
Fomos ao brechó e 

montamos looks estilosos 

e que cabem no bolso

CASA
Como adaptar o lar para a 

chegada da velhice sem 

deixar o estilo de lado

Inclusão e diversidade são palavras de ordem 
no mundo moderno. E não poderiam ficar de 
fora das competições de miss e mister atuais. 
David Teófilo e Carla Pinheiro foram vencedores 
do concurso Top Cufa DF do ano passado

   Beleza 
com causa
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Do editor
Quem tem mais de 40 anos, certamente, 

deve se lembrar dos concursos de misses que 
mobilizavam o país. Jovens, todas dentro de 
um mesmo padrão de beleza, desfilavam de 
traje de banho, com medidas impecáveis — 
quem nunca ouviu falar das duas polegadas a 
mais que fizeram a icônica Martha Rocha per-
der o título de Miss Universo? Nos dias atuais, 
com o empoderamento feminino e a neces-
sária discussão sobre inclusão e diversidade, 
parece inimaginável se falar em competições 
de beleza. Mas elas existem, como mostra a 
repórter Ailim Cabral, só que com um formato 
e uma postura totalmente diferente. Com um 
olhar para os dias atuais, muitas vezes, servem 
de trampolim para uma vida melhor de jovens 
carentes. E mais: o desafio de se vestir bem 
com pouco dinheiro, o que o focinho do seu 
pet tem a dizer sobre ele e como ofertar uma 
dieta vegetariana para as crianças.

Bom domingo e boa leitura!

Sibele Negromonte

No www.correiobraziliense.com.br

04 Moda
O desafio era montar looks 
estilosos e baratos em um brechó. 
Confira o resultado.

08 Beleza
Na linha de autocuidado, em alta 
desde o início da pandemia, o spa 
de cabelo tem ganhado força.

14 Fitness & Nutrição
É possível manter uma dieta 
vegetariana e saudável na infância? 
Especialistas garantem que sim.

18 Encontro com o Chef
Conheça a história da Hapfit, marca 
de sorvete com DNA brasiliense criada 
e comandada por dois casais.

16 Saúde
No Maio Roxo, alertamos para os 
casos de diverticulite e outras 
doenças intestinais.

20 Casa
Preocupado com a acessibilidade 
com o avançar da idade? É possível 
adaptar o lar desde já. Veja como!

22 Bichos
Descubra o que o formato do 
focinho dos gatos e cães tem 
a dizer sobre a saúde deles.

26 TV+
Confira todos os detalhes da nova 
novela das 19h, Cara e Coragem, 
que estreia amanhã na Globo. 

28 Cidade nossa
Paulo Pestana conta a saga com as 
goiabeiras — e os bichinhos que 
dão nelas — do seu quintal.

30 Crônica
Maria Paula alerta sobre a importância 
da doação de leite materno e 
orgulha-se de abraçar essa causa.
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O 
apelo de visitar um brechó toca em 
dois pontos cruciais do mundo atual: 
a economia e a sustentabilidade. O 
desejo de usar uma roupa nova, cada 

vez mais esbarra em um orçamento limitado e vol-
tado para itens essenciais. A inflação, a alta dos 
preços e o desemprego são alguns dos aspectos a 
se considerar na hora de gastar o salário suado.

Ainda assim, existem os que conseguem uma 
certa “gordurinha” no fim do mês e querem 
investir em itens de moda que os fazem se sentir 
bem e aumentar a autoestima. Mas por que não 
apostar no consumo consciente e adquirir peças 
usadas, porém novas para você?

E foi assim que, com a companhia da perso-
nal stylist Bruna Brito Lemos, do Vestir Autêntico, 
e das sócias do brechó Desapeguei Bonito, Ana 
Carolina Rosignoli e Ana Paula Gonçalves, a 
Revista trouxe quatro looks superestilosos criados 
para os orçamentos mais apertados e até aque-
les um pouco mais relaxados.

A ideia de montar uma produção gastando até 
R$ 100 pode parecer irreal, mas não é impossí-
vel. A mistura entre um vestidinho curto e colorido 
com um tênis branco básico é a prova disso.

POR AILIM CABRAL 

    Uma
 tarde
   no
brechó

Moda

 R$ 110
Vestido listrado (R$ 62)

Tênis branco (R$ 47,20) 

   Aceitamos a missão de criar looks gastando R$ 100, R$ 200 e R$ 300. 

Desafiamos você a tentar o mesmo e revolucionar sua forma de vestir 



Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Hora de garimpar

Bruna, porém, faz o alerta: “Não adianta 
chegar achando que em dois minutos você vai 
encontrar uma roupa perfeita, barata e que caia 
como uma luva no seu corpo”. Ao comprar em 
brechós e em feirinhas de desapego, é impor-
tante ter disposição e paciência para garimpar.

Quando chegamos a uma loja tradicional, a 
forma como uma coleção está exposta é muito dife-
rente do que nos brechós, e quem não conhece pode 
estranhar. Na maioria deles, as roupas são divididas 
por tamanho. Então, muitas vezes, peças de estilos 
completamente diferentes podem estar lado a lado.

Alguns optam por dividir as peças por cores 
ou estilos, mas é mais incomum. A separação por 
tamanho permite uma busca mais assertiva. Afinal, 
diferentemente do que ocorre no shopping, dificil-
mente você vai se apaixonar pela peça P e encontrar, 
a mesma, em tamanho G no estoque, por exem-
plo. Buscando em uma arara onde tudo que encon-
trar pode te servir, esse tipo de frustração é evitada.

Outra dica válida é não menosprezar uma 
peça que não chamou tanto a atenção no cabi-
de. Ao experimentar, ela pode ter o caimento 
perfeito. E isso também vale para shoppings, 
vitrines e lojas de departamento. Assim como 
esse body em nosso segundo look. Quem diria 
que ele poderia compor uma produção sofistica-
da para uma noite de balada?

 R$ 190
Body decotado (R$ 72)

Calça pantalona (R$ 71)

Sapatilha bico fino (R$ 47)

CURSO DE FORMAÇÃO EM

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

Opte pela melhor forma:
Presencial ou On-line

ASA SUL E
TAGUATINGA

CURSO DE FOR ÃO EM
PSICANÁLISE
CLÍNICA

Presencial ou On line
61 3047-3677 / 996578-6062 www.institutokalile.com
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A moda sustentável vai no sen-
tido oposto ao fast fashion e inclui 
não somente comprar em bre-
chós ou dividir e trocar peças com 
amigas e familiares, mas também 
adquirir itens mais caros, porém 
duradouros e versáteis.

A questão é que existem diver-
sas formas de criar looks únicos. 
Uma dessas maneiras, segundo a 
personal stylist Bruna Brito Lemos, 
é aprender a mesclar o que já 

existe em seu guarda-roupa. “É 
possível inventar uma produção 
totalmente nova mesmo com 
peças que estejam no armário há 
20 anos”, acrescenta.

Para isso, é importante conhe-
cer seu acervo. Ao sair de casa 
para fazer compras, saiba o que 
você já tem e o que está preci-
sando para preencher as lacunas. 
Peças versáteis são fundamentais 
em qualquer guarda-roupa.

Mas como definir uma peça 
coringa? Bruna acredita que 
isso depende de cada pessoa. 
“Pense em suas roupas preferi-
das e por que gosta tanto delas. 
Se é a cor, o estilo, o caimento. 
Descobrindo o que você mais 
usa, você determina o que é 
uma peça versátil para as suas 
produções”, ensina.

Uma pessoa que gosta de saia 
social e blazer pode considerar 

o conjunto do terceiro look que 
montamos. Usando as peças jun-
tas, a produção à la Cher, do 
filme As Patricinhas de Beverly 
Hills, está completa.

O blazer com uma camisa 
social, uma calça jeans e um 
salto fino é o figurino de uma 
mulher de negócios moderna. Já 
a saia, com uma camiseta bran-
ca e um tênis, é perfeita para um 
passeio descontraído.

O guarda-roupa e o meio ambiente

Beleza
Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

 R$ 140
Blazer (R$ 73)

Saia (R$ 67)

Bota acervo



 R$ 290

Vestido roxo (R$ 69)

Blazer rosa (R$ 68)

Sandália de salto nude (R$ 77)

Bolsa (R$ 76)

O caro e o 

sustentável  

se misturam?

De acordo com Bruna, com 
certeza! Para começar, a perso-
nal stylist afirma categoricamente 
que não repetir roupa está fora de 
moda e pode ser considerado até 
mesmo cafona. Afinal, por que 
usar apenas uma vez uma peça 
na qual se sentiu bem?

Levando os múltiplos usos em 
consideração, uma peça cara e 
durável pode ser mais “barata” do 
que um item mais em conta, mas 
com pouca qualidade. Uma peça 
de R$ 60 usada duas vezes, custa 
R$ 30 por uso. Uma de R$ 500 
usada 50, custa R$ 10 por uso.

Roupas e acessórios não são 
itens descartáveis, mas a quan-

tidade de tecidos e resíduos nos 
lixões parecem mostrar o contrá-
rio. Além disso, quem gosta de 
mudanças constantes e enjoa fácil 
do próprio guarda-roupa pode 
investir em alternativas como o 
aluguel de peças e trocas por itens 
de mesmo valor com colegas ou 
em sites voltados para a prática. 
Atualmente, existem até mesmo 
clubes de assinatura de moda.

Aponte a lente 
do seu celular 
no QR Code e 
assista ao vídeo 
sobre o garimpo 
no brechó.
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                  Cabelo relaxado,

mente em paz!

Terapia com ozônio 
no Sweet Therapy: 

tratando os fios 
enquanto relaxa  



O conceito de spa para os fios traz a 
possibilidade de tratar as madeixas ao 
mesmo tempo que cuida da mente e 
estimula todos os sentidos 

U
ma das tendências de beleza que se 
intensificou durante a pandemia — e 
se consolida — é o autocuidado. 
Diferentemente de focar apenas na 

estética, o objetivo é se sentir bem ao zelar por 
si. Esses rituais envolvem higiene, esfoliação, 
hidratação e até mesmo massagem. O que vale 
não só para o corpo e o rosto, mas também para 
os fios e o couro cabeludo. Os mais práticos se 
limitam à lavagem simples, durante o banho.

Existem também os que adoram incrementar 
a limpeza e transformá-la em um ritual de bele-
za e relaxamento com uma hidratação e uma 
secagem especial com modelagem. Mas, como 
manter essa rotina de salão durante o isolamen-
to? O banho spa caiu nas graças do povo.

Colocar uma música, diminuir a intensidade 
das luzes e abusar de xampus cheirosos, más-
caras de hidratação e óleos essenciais, além 
de massagear a si mesmo, permitiu transformar 
mesmo o box mais simples em um refúgio.

Mesmo quem sempre curtiu o momento a sós 
pode se beneficiar ao soltar as rédeas por uns 
instantes e entregar o trabalho a mãos profissio-
nais. Afinal, quem nunca chegou em casa com os 
cabelos imundos e morrendo de preguiça de pre-
cisar cuidar dos fios? Passar no salão para uma 
simples lavagem e escova voltou a ser uma alter-
nativa. Além disso, a necessidade por tranquilida-
de e fuga do estresse, experimentada pela maior 
parte da sociedade, fez com que os profissionais 
de beleza criassem novos tratamentos e serviços.

Para os fios,  
o corpo e a mente

Quem costumava fugir do barulho dos seca-
dores e das conversas típicas das cadeiras de 
cabeleireiros pode se jogar em espaços como o 
Hair Spa by Truss, nos quais é possível ficar com 
um cabelo digno de tapete vermelho ao mesmo 
tempo em que vive uma experiência sensorial.

O conceito surgiu como uma terapia capilar 
que conecta beleza, ciência e saúde. O diretor 
do Hair Spa By Truss, Rafael Ducati, explica que 
a ideia é atrair as pessoas de volta ao salão, ao 

POR AILIM CABRAL

O Hair Spa by Truss estará presente em alguns salões da capital: espaço reservado 

Ailim Cabral/D.A Press

Beleza

Sw
eet Therapy/R

eprodução

mesmo tempo em que cuida dos problemas capi-
lares que surgiram durante o isolamento, como 
a alopécia e a dermatite induzidas pelo estresse.

“Vai muito além de oferecer mais brilho ou 
hidratação. Existe uma anamnese dos fios e 
da necessidade da cliente, com tratamentos 
para a saúde do fio e do couro cabeludo. Se 
existir algum problema mais sério, também 
será avaliado”, afirma. 

Ao chegar ao spa, o cliente é recebido por 
terapeutas capilares para um diagnóstico com-
pleto com o tricoscópio — espécie de lupa para 
observar o fio com zoom de até de 200 vezes. 
Em seguida, começa a experiência completa.

Em uma sala separada do restante do salão, um 
difusor aromático com óleos essenciais e um fone 
de ouvido com músicas relaxantes dão o tom da 

experiência. Ao lavar e hidratar os fios, o cliente 
recebe também uma massagem no couro cabelu-
do. No final, xampu, máscara e condicionador per-
sonalizados vão para casa para o cuidado contínuo.  

O Hair Spa by Truss inaugurou sua primeira 
unidade no Renoir & Ricardo Maia, no Lago Sul, 
e outras delas já estão sendo preparadas em 
outros bairros da capital. Além da novidade cria-
da pela marca profissional, existem outras possi-
bilidades para quem quer se jogar no spa capilar.

A especialista em cabelos crespos, cacheados 
e ondulados Joyce Gomes, do Yoy Enjoy, explica 
que, além da análise do couro cabeludo e da 
haste, perguntar os hábitos da cliente também 
faz parte de uma anamnese completa. “Se ela faz 
chapinha, usa secador todo dia, aplica leave-in, 
como é o dia a dia, se passa muito estresse, 
quantas vezes por semana lava o cabelo e que 
xampu usa. Tudo isso faz diferença na hora de 
definir o tratamento adequado”, explica.

Joyce acredita ainda que a delicadeza do 
profissional, a clareza ao apresentar os produtos 
e conversar com a cliente são parte essencial. 
Para a hair professional, cativar precisa fazer 
parte do serviço e todos procuramos cada vez 
mais por esse acolhimento. “É bom perguntar 
se a pessoa gosta ou não de massagem, saber 
o que ela precisa além do tratamento capilar. 
Para muitas, aquele é o único momento no dia 
dedicado a ela e precisa ser muito positivo”, diz.

Outro ponto importante que Joyce aborda é a 
necessidade de cuidado mesmo para os cabelos 
saudáveis e naturais. O cabelo tem óleo, água 
e proteínas e todos esses elementos vão se per-
dendo no dia a dia, com a poluição, o sol, o 
suor, a água quente. Então, um dia de spa para 
os fios pode fazer parte da rotina de todos.

Conheça alguns lugares onde  
você pode encontrar esse cuidado 

•	Hair Spa by Truss, no Renoir Ricardo Maia 
SHIS QL 2 Conjunto 01 Casa 01

•	Sweet Therapy 
CLS 315 BL B Loja 35 - Asa Sul

•	You Enjoy  
Quadra CLS 111 Bloco A

•	Silvana Araújo Spa dos Cabelos  
CLN 412 Bloco D Sala 214

QUE TAL SE JOGAR NA 
EXPERIÊNCIA DO SPA CAPILAR?
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“E
i, isso não é um concurso de bele-
za, é um programa de bolsas de 
estudos”, diz a icônica personagem 
de Sandra Bullock em uma das últi-

mas cenas do filme Miss Simpatia. Na história, 
a agente de polícia Grace Hart está disfarçada 
como concorrente a miss e despreza o processo. 
Ao fim do filme, no entanto, deixa os preconcei-
tos de lado e passa a admirar as participantes.

O processo de Grace, ao perceber que os 
concursos não se tratam apenas de uma futi-
lidade voltada à estética, assemelha-se à rea-
lidade. São muitas as pessoas que torcem o 
nariz para concursos de beleza, afinal, em um 
mundo onde tentamos, cada vez mais, celebrar 
a beleza natural e a diversidade, a existência 
desse tipo de evento parece incoerente.

E se os certames de miss não tivessem evo-
luído junto com a sociedade, realmente seriam 
incompatíveis com as premissas feministas e 
progressistas que precisam permear as relações 
femininas e a quebra de padrões estéticos irreais.

O missólogo João Ricardo Camilo Dias garan-
te que, assim como no filme, os concursos de 
beleza já não se resumem a padrões estéticos. Há 
alguns anos, por exemplo, as medidas do corpo 
e a altura das candidatas foram abolidas entre os 
critérios de seleção da maioria dos eventos.

João lembra que as competições de miss 
começaram há cerca de 70 anos e que o pro-
pósito deles se assemelhava ao que as mulhe-
res e a sociedade valorizavam na época. “No 
começo dos anos 1950, o alvo das meninas era 
Hollywood e as grandes marcas, além de ser 
uma vitrine para conseguir um bom casamento. 
Uma miss poderia escolher quem ela quisesse.”

Uma década depois, os eventos se torna-
ram campeões de audiência e conquistaram o 
mundo. Nos anos 1970, com as mudanças que 
aconteciam no mundo e a guerra do Vietnã, a 
presidente da Miss World Organization, Julia 
Morley, idealizou o novo lema do Miss World — 
Beauty With a Purpose ou Beleza com Propósito.

Sendo o principal e mais antigo concurso, 
teve seu novo objetivo reproduzido em pratica-
mente todas as franquias de miss e mister. “Com 
isso, as misses passaram a ter esse comprome-
timento com a filantropia e as causas sociais, 
usando a influência e o destaque”, explica João.

POR AILIM CABRAL 
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Especial

  Concurso para 

todas as belezas

Caroline Teixeira, em 
sua coroação como 
Miss Brasil Mundo...

Na busca por inclusão e diversidade, 

as competições de miss se atualizam  

e ganham novos objetivos 



... e durante a campanha da Luta Nacional Contra a Hanseníase: causa defendida 

Arquivo Pessoal

Para Deise Benício, Miss Supranational 2020/21, 
os concursos devem ir além da estética

TORU YAMANAKA

A Miss Brasil Marta Rocha, 
em novembro de 1954

Martha Rocha, vestida de noiva, na capa de 
O Cruzeiro. Na época, um bom casamento 
era parte do objetivo de vida das jovens 

Fotos:  Arquivo O Cruzeiro/D.A Press

Do DF para o mundo
A última brasileira a representar o país no Miss 

World, em março deste ano, Caroline Teixeira, 24 
anos, garante que a beleza com o propósito é o 
maior desafio e o mais importante nos concur-
sos. “Não existem mais padrões e medidas como 
antes. Não é o rosto mais bonito que vai ganhar, 
mas, sim, o conjunto. E o principal é ter esse amor 
pelas causas sociais. É nítido quando a candidata 
se doa e apoia de forma sincera o projeto”, diz.

Em 2021, Caroline representou o DF no Miss 
Brasil e se tornou a Miss Brasil Mundo, com-
petindo no Miss World e ficando entre as 40 
semifinalistas. A filantropia fazia parte da vida 

•	Antes	de	conhecer	candidatas	e	

candidatos,	os	jurados	têm	acesso	a	

vídeos	de	apresentação,	talento	e	do	

projeto	social	apoiado.

•	A	entrevista	é	a	etapa	de	maior	peso.	

Candidatas	e	candidatos	se	apresentam	

aos	jurados	e	depois	precisam	responder	

a	algumas	perguntas.

•	Em	alguns	deles,	existe	o	período	de	

confinamento	e	entrevistas	em	grupo.

•	Assim,	os	jurados	conhecem	bastante	da	

personalidade	de	cada	competidor	antes	

dos	desfiles.

CRITÉRIOS GERAIS

da miss mesmo antes de entrar no universo dos 
concursos. “Sempre fui voluntária, mas se tornou 
algo mais frequente. Virei madrinha do projeto 
Formiguinhas do Bem, que apadrinha crianças no 
Entorno do DF e, como miss, pude incentivar que 
mais pessoas abraçassem a causa”, comemora.

Além do projeto social que toda candidata 
precisa apoiar ao se inscrever, a vencedora se 
torna embaixadora Nacional da Luta contra 
Hanseníase e viaja por todo o Brasil levando 
conhecimento sobre a doença. “Abraçando as 
pessoas, mostrando para todos, ajudamos a 
quebrar esse preconceito. A miss usa a atração 
das pessoas pela beleza, pela coroa e pela faixa 
em prol do amor ao próximo. É uma forma de a 
minha voz ser ouvida”, acredita.

Em sua missão como embaixadora, Caroline 
conseguiu arrecadar R$ 70 mil para a compra 
de um aparelho que permite o diagnóstico da 
hanseníase nos nervos e vai impactar a vida de 
milhares de pessoas. A jovem ressalta que ser 
miss mudou sua vida e foi uma experiência trans-
formadora. Ela deseja que as pessoas tenham 
outros olhos para esse universo e enxerguem que 
a beleza é relativa e apenas um dos aspectos 
menos importantes nos atuais concursos.

Vivendo no ambiente de misses desde 
os sete anos de idade, Deise Benício, 30, 
Miss Supranational Brasil 2020/21 e Miss 
Supranational DF 2020, acredita que os con-
cursos devem ser aliados da representatividade 
e mostrar que a beleza vai muito além da estéti-
ca. “A beleza que cativa e que pode te dar uma 
coroa de miss é não só a física, mas o conjunto. 
O intelecto, a capacidade de diálogo, o envolvi-
mento com causas sociais e o amor ao próximo. 
Além da capacidade de ser uma voz ativa na 
representatividade e nas mudanças”, completa.

Amiga íntima e madrinha dos filhos de cole-
gas de concurso que conheceu aos 18 anos, 
Deise ressalta que a sororidade deve e faz parte 
da convivência entre as candidatas. Para ela, 
cada menina compete consigo mesma, para ser 
sua melhor versão, e não com as outras, o que 
incentiva um olhar mais generoso entre elas.
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Henrique Fontes, missólogo e diretor das 
franquias nacionais Miss Brasil Mundo e Mister 
Brasil, acredita que, na evolução dos critérios, 
deixar de pedir as medidas do corpo das jovens, 
abolir o desfile em trajes de banho e permitir a 
participação de homens e mulheres trans estão 
entre os mais importantes. No ano passado, 
Rayka Vieira foi a primeira mulher trans a partici-
par do Miss Brasil Mundo. Henrique lembra que 
uma moça deficiente auditiva também participou 
do concurso regional no Rio de Janeiro.

“Em 2014, a diretora do Miss Mundo, Julia 
Morley, aboliu o traje de banho e afirmou que 
não precisa ver uma mulher de biquíni para ele-
gê-la miss Mundo, mas, sim, ouvir sua voz. Nós 
adotamos isso na hora, é sensacional”, afirma. 
Outras alterações necessárias, e ainda atrasa-
das, são a ampliação da faixa etária e a inclu-
são de mães e mulheres casadas ou divorciadas. 
Um novo concurso, o Universal Woman Dubai 
aceitará mulheres de até 40 anos, com filhos e 
em qualquer estado civil.

Henrique afirma que o mais importante 
em uma miss é saber escutar, levar carinho e 
informação da melhor forma possível. “Tem 
sido aos poucos. Seria hipócrita se eu dis-
sesse que a quebra de padrão é instantâ-
nea, até porque o público precisa começar a 
aceitar, aprender a julgar menos a aparência 
da miss e ver também os outros aspectos. A 
mudança leva tempo”, acredita.

O que as candidatas buscam e o que os 
concursos oferecem em termos de premia-
ção também evolui de acordo com os objeti-
vos das jovens. As viagens pelo Brasil e pelo 
mundo e as bolsas de estudo para graduação 
e especializações são os principais prêmios na 
maior parte das competições. Além disso, a 
exposição e os contratos publicitários ajudam 
as misses e os misters a viabilizarem seus pla-
nos e suas carreiras, mesmo quando elas não 
estão na área da moda ou beleza.

Mudança 
e inclusão

David Teófilo  
e Carla Pinheiro 

foram vencedores do 
concurso Top Cufa DF: 

portas abertas
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Candidatas ao concurso Miss Brasil usando maiô em frente ao Congresso Nacional

 Arquivo/CB/D.A Press

Concurso Miss Brasília 1980: as modelos precisavam usar 
roupas de banho e salto alto como parte das provas 

 Tadashi Nakagomi/CB/D.A Press

Beleza transformadora

Uma pesquisa do Projeto Dove pela 
Autoestima mostra que uma em cada duas 
meninas apontam os padrões de beleza disse-
minados nas mídias sociais como catalisadores 
para baixa autoestima. Sete em cada dez revela-
ram ter se sentido melhor após deixar de seguir 
perfis que promovem dicas e comentários sobre 
padrões de beleza inalcançáveis.

“Identificamos um problema que está cor-
roendo a autoestima das meninas e precisa de 
atenção e ação imediata. Criamos a campanha 
para aumentar a conscientização sobre a natu-
reza traiçoeira dos conselhos de beleza tóxica”, 
diz Leandro Barreto, vice-presidente global de 
Dove. O objetivo é incentivar adolescentes a 
definirem seus próprios padrões e escolherem 
suas influências, o que também vale para as 
mulheres que carregam coroas de miss e tam-
bém são exemplos para as jovens.

No universo das misses, Henrique critica o 
padrão de beleza que escraviza as mulheres há 
tanto tempo. “Nos anos 1970, as vencedoras 
dos concursos brasileiros pareciam indicar que 
o Brasil só tinha mulheres loiras e morenas de 
pele clara. Graças a Deus, isso está mudando.” 
O especialista em concursos de beleza ressalta 
que todas as meninas jovens precisam se sentir 
representadas na mídia e perceber que elas são 
tão bonitas quanto uma miss ou uma modelo.

A moda por todos

O surgimento de novos concursos, que têm a 
representatividade e a inclusão como principais 
motes, é parte fundamental no processo de mudan-
ça. Entre eles, se destaca o Top Cufa DF, criado 
pela Central Única das Favelas do Distrito Federal.

O modelo David Teófilo, 23 anos, sempre foi 
estimulado a se aventurar no ramo da moda, 
mas, além da timidez, nunca tinha se enxergado 
como um jovem bonito. Com o incentivo da famí-
lia e dicas da irmã, que já participava de alguns 
concursos, David se inscreveu para o Top Cufa.

Lutando contra a timidez e aprendendo — em 
um processo difícil e demorado — a se enxergar 
como um rapaz bonito, David passou a ter auto-
confiança e autoestima. Em 2021, ele venceu 
a categoria Fashion da competição e, a partir 
dali, as oportunidades de trabalho começaram 
a surgir. Hoje, como modelo, ele acredita que 
seu papel é ser um exemplo para outros jovens 
negros e da periferia. “Vi que era diretamente 
para as favelas, foi uma das melhores experiên-
cias que já tive. O principal diferencial do evento 
é abrir portas e dar oportunidade para todos.”

Vencedora da categoria Fashion no ano pas-
sado, a modelo Carla Pinheiro, 19, afirma que 
ser negra estava entre o que mais a afastava do 
mundo da moda. Vendo a maioria das ganha-
doras seguindo determinado padrão, apesar 
de sonhar em ser miss, não se via ganhando e 
sequer tentava. “Eu já tinha perdido a esperan-
ça, porque era algo que sempre sonhei, mas 
sentia que não era para mim naquele momento. 
Com as chances que encontrei com o Top Cufa, 
minha vida mudou completamente.”

Bruno Kesseler, presidente da Cufa DF, afirma 
que a competição surgiu para quebrar padrões e 
mostrar para jovens que não se sentem pertencen-
tes aos espaços da moda que eles não só podem, 
como devem estar nas passarelas, nos desfiles 
e nas revistas. “É simbólico, para nós, ser um 
exemplo de que esses concursos não são somente 

sobre os padrões de beleza engessados da socie-
dade. Apesar de não focarmos em recorte racial, 
75% dos moradores das favelas são negros e eles 
precisam ter sua beleza valorizada”, afirma Bruno.

Além de bolsas de estudo, um dos prêmios 
mais cobiçados, a viagem para São Paulo, é 
um dos melhores momentos do concurso. A 
maioria dos vencedores, quando viaja para 
conhecer os polos de moda, sai do DF e anda 
de avião pela primeira vez. “Foi incrível ver 
esses jovens confiantes, chegando aos even-
tos, sendo vistos como artistas e ver as pes-
soas pedindo para tirar fotos com eles. Aqueles 
jovens, em maioria negros, ocupando esses 
espaços, é maravilhoso”, completa Bruno.

Quem deseja se aventurar no mundo miss, 
pode se inscrever no Top Cufa DF 2022 até o 
dia 26 de maio pelo site www.topcufadf.com.br.
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Embora seja tabu em muitos lares, 
uma dieta sem carne para crianças 
pode ser completa e cumprir 
todas as necessidades da idade

A 
alimentação sem carne é completa 
nutricionalmente e pode trazer uma 
série de benefícios para o corpo. 
Apesar disso, existem muitas pessoas 

que afirmam que a escolha do vegetarianismo 
só seria possível para alguns grupos, excluindo 
as crianças e os adolescentes, por estarem em 
fase de crescimento. Para especialistas, a infor-
mação é equivocada, afinal, o vegetarianismo é 
adequado para todas as fases da vida.

“Desde o desmame, aos seis meses, até ado-

POR CAROLINA MARCUSSE*

  Alimentação  
 vegetariana 
  na infância 
é possível

Fitness & Nutricão

lescência e a vida adulta, a alimentação vegeta-
riana estrita supre todas as necessidades do corpo 
humano”, explica a médica pediatra e nutrólo-
ga Fernanda de Luca. Por isso, nem mesmo ovo 
e leite são necessários para o desenvolvimento 
infantil adequado. “É preciso desmistificar a ques-
tão de que a alimentação vegetariana é deficiente 
em nutrientes, pois não é”, completa a médica.

Definição

O veganismo se estende além da escolha dos 
ingredientes no prato, é um estilo de vida que visa 
excluir, na medida do possível e praticável, todas 
as formas de exploração animal. Por isso, o termo 
mais adequado quando nos referimos à alimenta-
ção consumida por pessoas veganas é o vegeta-
rianismo estrito, que é a dieta sem nenhum alimen-
to de origem animal. Cada vez mais a decisão se 
espalha pelo Brasil. Dados de 2018 da pesquisa do 
Ibope Inteligência, encomendada pela Sociedade 

Vegetariana Brasileira (SVB), indicam que cerca de 
14% da população se autodeclarava vegetariana.

À época, essa porcentagem representava quase 
30 milhões de pessoas e um crescimento de 75% 
em relação a 2012. Por representar e ser do interes-
se de um número crescente de indivíduos, é impor-
tante que as informações corretas sejam difundidas 
e o devido acompanhamento médico feito, assim 
como em pessoas onívoras. “Crianças vegetarianas 
não são diferentes das que comem carne. Elas vão 
precisar, assim como crianças que comem carne, 
sempre do acompanhamento com algum profissio-
nal”, esclarece a médica Fernanda de Luca.

A profissional explica que a orientação profis-
sional, além de ser prática comum, é importante 
para trazer mais segurança para a família, que 
pode ter dúvidas e receios, como com relação a 
proteínas, por exemplo. “Os vegetais têm todos 
os aminoácidos essenciais”, esclarece. Os ami-
noácidos são os compostos responsáveis por 
formar as proteínas e, tendo todos os compo-
nentes essenciais, a dieta não apresenta defi-
ciência proteica ou é incompleta.
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Arquivo pessoal

Suplementações

É muito comum, quando se fala de nutrição 
vegetariana, que seja apontada a falta da vitami-
na B12, que está presente em alguns alimentos 
de origem animal. E, de fato, ela não está pre-
sente em ingredientes vegetais, embora já esteja 
presente em uma série de produtos industrializa-
dos, como alimentos que imitam hambúrgueres, 
por exemplo. Para veganos, existe a necessidade 
de suplementação desse nutriente, que deve ser 
prescrita por médico ou nutricionista com base 
na demanda individual, já que a quantidade a ser 
consumida varia de acordo com a fase da vida.

Lydiane Rodrigues, mestre em nutrição e saúde, 
assegura que mesmo pessoas que consomem com 
frequência alimentos como carnes, ovos e leite 
podem precisar realizar ajustes. “Adultos e crian-
ças, independentemente do padrão alimentar, em 
algum momento da vida, vão precisar fazer algu-
ma suplementação”, afirma. Um exemplo disso é 
que o Instituto de Medicina dos EUA (Food and 
Nutrition Board) indica a suplementação de B12 
para todos os adultos acima dos 50 anos.

Com relação ao cálcio, outro nutriente impor-
tante, a médica Fernanda garante que até os 
dois anos, quando a criança é amamentada 
pela mãe, não haverá problemas em atingir os 
níveis adequados. Já para crianças maiores, exis-
tem diversos alimentos vegetais ricos em cálcio, 
como gergelim, couve, brócolis, agrião e algu-
mas leguminosas. Hoje, existem bebidas vegetais 
fortificadas com o nutriente, que podem ocupar 
o espaço do leite de vaca na mesa e garantir um 

Para manter a saúde em dia, é 

importante que exista variedade e 

qualidade na alimentação. Por isso, a 

necessidade de trazer grupos alimentares 

variados e em todas as refeições. Com 

o intuito de facilitar a montagem do 

prato, a nutricionista Lydiane Rodrigues 

recomenda: “Divida esse prato em quatro 

partes”. Ela detalha que o primeiro 

quadrante precisa ser composto por 

alguma leguminosa, que são feijões, 

ervilhas, lentilha, grão de bico e soja, 

alimentos ricos em proteínas e ferro. O 

segundo deve ser composto por cereais, 

como arroz, aveia, quinoa ou amaranto, 

e também tubérculos e raízes, como as 

batatas e o inhame, que são fontes de 

energia e diversas vitaminas.

Já nos outros quadrantes, a 

nutricionista recomenda o consumo 

de vegetais “de preferência de cores 

verde escura, amarela ou laranja, 

porque esses alimentos são ricos em 

ferro, cálcio e betacarotenos”. No mais, 

Lydiane afi rma que o consumo de 

oleaginosas — castanhas, amendoim e 

nozes — é importante por ser uma fonte 

de gordura saudável e fundamental 

para o desenvolvimento infantil. As 

frutas também desempenham um papel 

essencial, tanto por seus nutrientes quanto 

por favorecerem o processo digestivo e a 

absorção de alguns nutrientes.

PRATO 
VEGETARIANO IDEAL

bom aporte de cálcio, são os “leites vegetais”, 
geralmente feitos à base de soja, amêndoas ou 
coco. “Com a grande vantagem de não ter a 
gordura saturada”, completa a nutróloga, com-
parando as bebidas vegetais com o leite animal.  

Infância verde

Há 12 anos, a empreendedora Ane Conte 
não consome nenhum produto de origem ani-
mal. A dona do VegAne Guloseimas, loja de 
salgados e doces veganos, defende o veganis-
mo como, também, uma escolha saudável. Suas 
duas filhas, Lana, 10, e Yasmim, 6, são veganas 
desde o nascimento. As duas têm todos os exa-
mes normais para a idade e comem alimentos 
variados e nutritivos no dia a dia. A mãe conta 
que já chegou a ouvir comentários desagradá-
veis, como a falácia de que haverá “falta de pro-
teínas” e que não comer carne gera problemas 
de saúde, mas, por ser bem acompanhada por 
profissionais, sabe que não é verdade.

Nas festinhas infantis, geralmente leva sal-
gados e doces para as garotas terem opções e 
curtirem — por empreender no ramo, ela garan-
te que não perdem em sabor. Para os pais e res-
ponsáveis que podem estar inseguros caso seus 
filhos não queiram comer carne ou que este-
jam considerando a escolha vegetariana, Ane 
recomenda que busquem informação em fontes 
confiáveis e que pesquisem sobre o assunto, pois 
hoje existem muitos conteúdos disponíveis, inclu-
sive que facilitam as mudanças do cotidiano.

Saúde e prevenção

Com relação a possíveis benefícios da escolha, 
a pediatra e nutróloga Fernanda afirma que as 
crianças vegetarianas tendem a menores riscos de 
desenvolvimento de obesidade, diabetes e outras 
doenças relacionadas a aumento de colesterol. 
Isso ocorre porque, no geral, “essas crianças con-
somem mais alimentos saudáveis, ricos em fibras, 
fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas e minerais”, 
o que leva a hábitos de vida equilibrados.

A alimentação baseada em plantas pode ser 
benéfica no contexto brasileiro, pois, segundo 
dados do Ministério da Saúde, a obesidade infan-
til afeta cerca de 3 milhões de crianças menores 
de 10 anos e o excesso de peso, cerca de 30% 
dos pequenos dessa faixa etária. Além disso, é rica 
em fibras, importantes para o bom funcionamen-
to do intestino e para uma microbiota intestinal 
saudável, que hoje está relacionada com a saúde 
como um todo e para proteção contra infecções.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Ane Conte, com 
suas filhas veganas 
Lana Conte Chaves e 
Yasmim Conte Chaves.
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A campanha do Maio Roxo conscientiza 
a população sobre doenças inflamatórias 
do intestino. A diverticulite é uma delas. 
Embora comum com o avanço da idade, 
ela ainda é pouco falada

C
om a idade, é natural que a musculatura do 
intestino fique enfraquecida. E a depender 
da pressão durante os movimentos peristál-
ticos (contração e relaxamento que fazem 

parte da digestão), a camada intestinal mais interna 
pode inflamar, resultando na formação de pequenas 
bolsas parecidas com saquinhos. Essas estruturas 
são chamadas divertículos. “Um sinal do envelheci-
mento do intestino”, entende Daniele Couto, procto-
logista do Hospital DF Star, da Rede D’Or.

Mais da metade da população acima dos 
60 anos tem divertículos, sendo que a incidência 
aumenta entre os mais idosos. A médica explica que 
a maioria passa por essa alteração tranquilamente, 
sem sintomas, e, muitas vezes, sem sequer saber da 
condição. É que nem todo mundo que tem divertícu-
los (diverticulose) apresenta ou mesmo apresentará 
diverticulite, que é o quadro inflamatório. 

O coloproctologista Paulo Gonçalves de Oliveira 
esclarece que a diverticulite é uma doença adquiri-
da, relacionada à idade e a alguns hábitos alimen-
tares, como baixa ingestão de fibras. A patologia 
é relativamente nova: “Os relatos que temos são 
do século 20 em diante. Possivelmente, devido ao 
envelhecimento da população global e a doenças 
relacionadas”, justifica.  

Não se sabe ao certo o que provoca uma crise, 
que vem acompanhada de dor abdominal persisten-
te que não passa com remédio. Já nesse momento, 
Daniele orienta que é hora de buscar atendimento 
médico. Na forma mais grave, o paciente vai ao 
banheiro e evacua quase somente sangue. 

Depois de passar e tratar uma urgência do 
tipo, é preciso cuidar da alimentação e, se 
necessário, suplementar algum nutriente. A ado-
ção de um estilo de vida saudável em um todo 
pode ajudar a prevenir os sintomas. O ideal é 
que a pessoa que convive com diverticulite de 
repetição tenha um médico de confiança que o 
acompanhe no caso de uma crise.

POR GIOVANNA FISCHBORN

Saúde





Q
uando Rafael Tavares tirou os sisos e 
o dentista o orientou a ingerir alimen-
tos gelados, o gestor de tecnologia da 
informação (TI) começou a procurar 

picolés e sorvetes que não fossem verdadeiras 
bombas calóricas. Adepto de um estilo de vida 

       Sorvete com DNA 

brasiliense
fitness, ele não queria quebrar a dieta, que estava 
seguindo à risca. Na época, em 2018, o carioca 
criado em Brasília não encontrou nenhum gelado 
que fosse saboroso e saudável no mercado local.

Com espírito empreendedor, Rafael viu ali um 
bom nicho para investir, e convidou a mulher, 

Andressa Tavares, para criarem um sorvete que 
unisse sabor e saúde. O casal, que é dono de 
uma franquia de passar roupas, começou, então, 
um intenso trabalho de pesquisa. Vasculhou a 
internet, pediu orientação de uma amiga chef de 
cozinha e colocou a mão na massa.

A ideia era criar um produto que não tives-
se açúcar, leite nem gordura e que o foco fosse 
na proteína e no colágeno. Eles até chegaram 
a desenvolver gelados com boa cremosidade 
e saborosos, mas, no momento em que eram 
congelados, viravam uma pedra. “Foram muitos 
ingredientes jogados fora. A gente não conseguia 
encontrar o ponto”, lembram Rafael e Andressa.

Os dois resolveram, então, em 2019, con-
tratar uma consultoria que os ajudasse a desen-
volver um sorvete que não perdesse cremosida-
de quando inseridos, na receita, ingredientes 
como whey protein e fibras. Foram dois anos de 
pesquisas e estudos de mercado — período em 
que os jovens empreendedores decidiram convi-
dar um outro casal, Adriano Tavares, irmão de 
Andressa, e a esposa dele, Lorena Bezerra, para 
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Encontro com o Chef Por Sibele Negromonte

sibelenegromonte.df@dabr.com.br

 Fotos: Hapfit/Divulgação

Dois casais se unem para criar uma marca  
de gelado sem açúcar nem gordura e  
rico em proteína, colágeno e fibras



O Affogato tradicional é feito com 
café espresso, mas, neste caso, 
sugerimos o cafezinho tradicional 
feito em casa, que você pode 
preparar com o método que 
preferir. O que importa é que seja 
um café forte e encorpado. Para o 
preparo ficar perfeito, prefira uma 
xícara com uma base estreita, assim 
o sorvete derrete mais lentamente.

Ingredientes

•	3	colheres	de	sopa	de	café	moído

•	200ml	de	água	filtrada

•	2	bolas	de	sorvete	Hapfit	de	sua	

preferência,	porém	sugerimos	sabor	

Baunilha	Granulado,	por	causa	dos	

pedaços	de	chocolate

Modo de preparar

•	Faça	o	café	como	você	tem	costume,	mas	

lembre-se	de	não	deixar	a	água	ferver	muito,	

pois,	se	a	água	estiver	muito	quente,	pode	

queimar	o	pó	e	deixar	o	café	excessivamente	

amargo!	Após	coar	o	seu	café,	coloque	na	

xícara	escolhida	2	bolas	de	sorvete	Hapfit	

sabor	Baunilha	Granulado	e	despeje	o	café	

quente	até	completar	a	altura	da	xícara.	

Misture	suavemente	e	sirva	imediatamente.

Calorias

•	Aproximadamente	120	kcal.

AFFOGATO

Instagram: @hapfitbr

SERVIÇO

O	quarteto	investiu	em	uma	máquina	industrial	
de	fazer	sorvete,	freezeres,	embalagens,	logomar-
cas	e	montaram	uma	pequena	fábrica	no	Sia.	
Em	janeiro	de	2021,	em	plena	pandemia,	surgia	
a	Hapfit.	Em	um	primeiro	momento,	foram	lan-
çados	quatro	sabores	—	Amendoim,	Baunilha	
granulado,	Coco	crocante	e	Chocolate	chip	—,	
todos	pensados	e	desenvolvidos	pelos	sócios.
“A	gente	 foi	criando	de	acordo	com	o	que	

gostávamos,	 foi	 tudo	muito	 intuitivo”,	 conta	
Andressa.	“Depois	que	chegamos	à	calda-base,	
equilibrada	e	saborosa,	podemos	desenvolver	
qualquer	sabor”,	acrescenta	Lorena.	Tanto	que,	
por	pedido	dos	clientes,	a	Hapfit	pôs	no	merca-
do	outras	duas	opções:	pistache	e	cheesecake.

Baixa caloria

O	grande	diferencial	dos	gelados	da	Hapfit	
é	que	eles	não	contêm	açúcar	—	substituído	
por	sucralose	—	nem	gordura.	No	lugar	dela,	
são	usadas	fibras	alimentares,	especialmente	a	
de	milho,	que	é	boa	para	o	funcionamento	do	
intestino	e	a	digestão,	maltodextrina	e	whey	pro-
tein	animal	—	excelentes	fontes	de	energia	para	
quem	malha.	“Como	não	tem	açúcar	nem	gor-
dura,	nosso	sorvete	apresenta	baixíssima	caloria.	
Uma	bola	nossa	tem	60	calorias,	enquanto	que	
em	outras	marcas	disponíveis	no	mercado,	na	
mesma	quantidade,	são	encontradas	até	400	
calorias”,	compara	Lorena.
Além	de	ser	bastante	procurado	por	malhado-

res,	o	produto	da	Hapfit	faz	sucesso	entre	os	dia-
béticos	e,	apesar	de	não	ser	foco	da	marca,	pode	
ser	consumido	por	celíacos,	já	que	não	tem	glú-
ten	ou	leite.	“Já	mandamos	nosso	produto	duas	
vezes	para	análise,	em	São	Paulo,	e	foi	atestado,	
nas	duas	ocasiões,	que	ele	não	tem	glúten	nem	
lactose”,	diz	Rafael.	Mas,	para	dizer	que	o	sorvete	
pode	ser	consumido	com	segurança	por	celíacos	
ou	alérgicos	à	lactose,	ele	teria	que	ser	produzido	
em	um	ambiente	100%	controlado.	“Mas	sempre	
há	risco	de	contaminação	cruzada.”
Toda	a	produção	é	feita	pelos	quatro	sócios.	

“Muita	 vezes,	 entramos	madrugada	adentro	
fazendo	os	 sorvetes”,	 conta	Alessandra.	 Isso	
porque	todos	os	sócios	conciliam	a	Hapfit	com	
outras	atividades	—	administradora,	Alessandra	
gerencia	a	franquia	do	casal;	psicóloga,	Lorena	
atua	em	consultório	e	clínica;	gestores	de	TI,	
Rafael	e	Adriano	atuam	na	área.

Mas	o	quarteto	sonha	em	aumentar	a	pro-
dução	e	trabalhar	exclusivamente	com	a	Hapfit.	
Hoje,	eles	comercializam,	em	média	400	potes	
por	mês,	seja	por	delivery,	com	entrega	para	todo	
o	DF,	seja	nos	sete	pontos	de	venda	espalhados	
pela	capital.	“Mas	temos	condição	de	aumentar,	
em	muito,	essa	produção”,	garante	Rafael.
Hoje,	 eles	 contam	 com	 uma	 clientela	

fiel.	 “Temos	uma	cliente	que,	 todo	 final	de	

semana,	pede	nossos	sorvetes.	Ela	diz	que	se	
permite	comer	um	doce	e	 voltar	à	dieta	na	
segunda”,	exemplifica	Alessandra.	E	é	exa-
tamente	essa	 ideia	da	Hapfit:	proporcionar	
pequenos	prazeres	às	pessoas.	“	Nosso	prin-
cipal	objetivo	é	ajudar	outras	pessoas	a	 se	
manterem	na	plano	da	alimentação	saudável,	
sem	perder	o	prazer	de	degustar	um	alimento	
saboroso”,	conta	Rafael.
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Preparar o lar para as necessidades que 
surgem com a idade é essencial para 
mantê-lo confortável e seguro. Veja 
dicas de como garantir acessibilidade  
e autonomia sem perder a beleza

C
omo já cantava Arnaldo Antunes,  
“a coisa mais moderna que existe nessa 
vida é envelhecer”. Pois bem, progres-
sivamente, a sociedade tem se tornado 

mais idosa e, com os anos de vivências, inten-
sificam-se também as urgências para que esse 
período seja o mais agradável possível, sem 
estresses e com autonomia. Tal demanda inclui, 
por exemplo, a própria casa, que deve se adaptar 
à realidade do morador, tanto na estrutura quan-
to na escolha dos móveis e itens de decoração.

A norma que regulamenta e dispõe sobre espa-
ços acessíveis é a NBR 9050. Mas, para a arqui-
teta Luana Lucchini, sócia-fundadora do QUADRA 
01 Arquitetura, o grande ponto nesta adaptação 
é levar a diretriz como base, não como regra. 
Daí, o papel do arquiteto em ressaltar as melhores 
práticas, trabalhando em conjunto com a famí-
lia e com o geriatra responsável pelo idoso, pois 
devem ser analisadas limitações físicas e mentais.

Em residências, a começar pelo acabamento, 
o ideal é optar por pisos pouco escorregadios, 
como os acetinados, que não recebem camadas 
de esmalte brilhante e diminuem o cansaço da 
visão; em contrapartida, deve-se evitar os pisos 
polidos. Conforme explica a arquiteta Patrícia 
Azevedo, o chão precisa ser o mais nivelado 
possível, tanto entre ambientes quanto em solei-
ras, para evitar tropeços. Nada de degraus!

E por falar neles, o que fazer em casas que 
têm escadas? No caso de degraus entre níveis 
de ambientes, vale investir em rampas; já em 
casas com pavimentos, cabe optar por cadei-
ras motoras ou elevadores domésticos verticais. 
“Diferentemente do que pensam, instalar um 
elevador não exige grande quebradeira na estru-
tura. Trata-se de uma intervenção simples, com 
sistema de macaco hidráulico em um vão dispo-
nível na área”, esclarece a arquiteta.

Se não for viável, o correto é que a escada tenha 
um corrimão firme, de preferência em dois níveis, 
e com a largura entre as bordas de no mínimo 
1,20m, além de pisos com fitas antiderrapantes. 

POR LETÍCIA MOUHAMAD*

   A casa do (meu)

FUTURO

Casa

Gabriel Cabral/Divulgação

Sobre as rampas, vale o adendo de Luana: a 
inclinação máxima deve ser 8,33%; longe disso, 
podem tornar-se um problema para o lar. 

 No que tange às portas, é necessário man-
ter o vão da passagem com 80cm livre, para 
facilitar, por exemplo, o acesso com cadeiras 
de rodas — o que é vantajoso também para 
pessoas com mobilidade reduzida. Diferenciar 
as cores da parede e da porta pode ajudar no 
reconhecimento do local, em casos de ilumi-
nação reduzida ou da própria limitação visual. 
Além disso, maçanetas de alavanca são preferí-
veis às boleadas, visto que facilitam o manuseio.

Banheiros e  

áreas molhadas

Esses cômodos são os que mais exigem atenção 
e preocupação, por terem maiores riscos de aci-
dentes. Aqui, é válido lembrar que idosos desejam 
manter sua privacidade, por isso a importância da 
adequação. Assim, alguns cuidados indispensáveis 
incluem pisos antiderrapantes e barras de apoio ao 

     Todos vamos 
envelhecer e isso  
é uma certeza que  
deve ser considerada  
na concepção dos 
projetos, até porque  
não são apenas 
idosos que se 
beneficiam em  
uma casa acessível
Luana Lucchini,  

sócia-fundadora do QUADRA 01 Arquitetura.

Salas de estar 
precisam contar com 

mobiliário seguro e 
na altura adequada



Portas amplas são essenciais 
para facilitar a mobilidade.

Reprodução/Pinterest

Reprodução/Pinterest

Neste projeto do escritório Oliva Arquitetura, 
cama e mesa de cabeceira estão na mesma 
altura, para facilitar o equilíbrio 

Julia Ribeiro/Divulgação

lado da bacia sanitária e na área do box, que tam-
bém deve contar com um banco fixo. Recomenda-
se, ainda, o uso de chuveiros com ducha auxiliar e 
a instalação de um botão ou campainha de emer-
gência, para situações urgentes. 

Evite boxes e acessórios (prateleiras, papeleiras 
e cabideiros) de vidro; prefira, no primeiro caso, 
vidro temperado e laminado e, no segundo, itens 
que não tenham quinas e, se possível, nichos 
embutidos. Já as torneiras podem ser de alavan-
cas, prezando pela fácil pega. O ideal é que a 
porta abra para fora, novamente, pensando em 
contextos de emergência. Ademais, em se tratan-
do de pessoas com mais idade que são cadeiran-
tes, a demanda para um espaço amplo se multi-
plica. A bancada da pia, por exemplo, deve ter 
o topo a 80cm do chão e a parte inferior à cuba 
precisa estar liberada para encaixe da cadeira.

 Mobiliário ao alcance

Na cozinha, a orientação é deixar os armários e 
os eletrodomésticos, como micro-ondas, em alturas 
mais acessíveis, em torno de 1,20m. Itens necessários 
e condimentos também devem ficar à disposição. 
“Móveis fixos e mais robustos podem servir como 
apoio para o idoso, ao se sentar, levantar ou mesmo 
se locomover, logo, é importante que não derrapem 
ou se movam. Nada de rodinhas”, frisa Luana. 

Camas, sofás, cadeiras e poltronas devem ter 
estofado mais rígido, assim como têm de estar em 
alturas adequadas, cerca de 45cm.  No guarda
-roupa, o indispensável precisa estar ao alcance 
dos braços e abaixo da altura da cabeça. Além 

disso, vale evitar mobiliários com quinas ou mais 
baixos, que podem ser perigosos em tropeços ou 
acidentes. Pontos de tomadas têm de estar em fácil 
acesso — a aproximadamente 1,10m do piso. 

Quanto à ornamentação, fuja de tapetes 
escorregadios e que formam uma “orelha” quan-
do dobrados; além de investir em almofadas que 
auxiliem na postura da coluna. Lembre, por fim, 
que é de suma importância manter a decoração 
e os itens pessoais desejados, para que a familia-
ridade com aquele espaço seja assegurada, sem-
pre considerando uma forma segura de expô-los.

Cores e iluminação

Texturas como grafiatos, que deixam as pare-
des ásperas ou até com pequenas pontas, podem 
machucar em caso de colisões; opte por pinturas 
acetinadas de fácil limpeza. Com relação às cores, 
cabe investir em tons calmantes e serenos para os 
locais de descanso, enquanto aqueles mais vibran-
tes podem ser aplicados em lugares que precisam 
estimular emoções e interações, mas com cautela, 
visto que podem causar irritabilidade. 

 No que concerne à iluminação, luminárias 
e abajures com sensores são uma boa pedida, 
principalmente para facilitar a movimentação 
durante a noite. Luzes amareladas são ideais 
para áreas de descanso, como quartos e salas, 
ao passo que luzes brancas podem ser coloca-
das em pontos de atividades, como cozinhas, 
banheiros e área de serviços.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Nos banheiros, 
as barras de 
apoio e o fácil 
acesso a itens 
importantes 
são 
indispensáveis
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Bichos

Para além da 
aparência, os 
focinhos dos 
pets apresentam 
particularidades 
que interferem 
na saúde e no 
bem-estar

C
urtos, médios ou compridos; claros 
ou escuros; secos ou molhados. Qual 
tutor nunca reparou (e se encantou) no 
focinho do seu amigo de quatro patas? 

Essa região apresenta características e estados 
bem específicos, que, independentemente da 
sua pluralidade, cumprem a mesma função: 
regular a temperatura do animal por meio da 
respiração, refrescando a narina e o organismo. 
Mas, afinal, como os focinhos são classificados 
e o que é levado em conta nessa divisão?

Em cães e gatos, a categorização se dá pelo 
comprimento do nariz em relação ao crânio. 
Existem três tipos: braquiocefálicos, mesoce-
fálicos e dolicocefálicos. No primeiro caso, os 
animais têm o crânio bem compacto e as vias 
aéreas superiores dispõem de uma estrutura bas-
tante estreita, além de possuírem uma deformi-

POR LETÍCIA MOUHAMAD*

   Fareja 
 aqui, 
    fareja 

  acolá!
dade óssea das conchas nasais. Tal anatomia 
dificulta a passagem de ar e a troca de calor, 
resultando na baixa oxigenação.

Por isso, é comum que cães com esse traço 
apresentem menor resistência física e estejam 
sujeitos à síndrome do braquicefálico, con-
dição na qual o prolongamento do palato 
mole — tecido macio na parte de trás do céu 
da boca —, em conjunto com a dificuldade 
respiratória, pode provocar desde um des-
conforto respiratório durante exercícios até a 
morte por obstrução aguda das vias.

Nesse contexto, é importante que os tutores 
estejam em alerta e sigam algumas recomenda-
ções, como indica a médica veterinária Rebecca 
G. Terra (@veterinariabsb): mantenha o peso do 
animal e um condicionamento físico aceitável, 
estimulando exercícios físicos moderados e ade-
quados; proteja-o do calor excessivo; controle a 
ansiedade do peludo e não o exponha a cruza-

mentos arbitrários, que podem disseminar ainda 
mais características indesejáveis. Entre as raças 
que se encaixam nessa classificação estão pug, 
shihtzu, buldogue, boxer e pequinês, em cães; e 
persa, birmanês e shorthair exótico, em gatos.

Nos mesocefálicos, estão os focinhos com 
comprimento médio, proporcionais ao crânio, 
sem nenhuma tendência obstrutiva ou para 
doenças. Entre os agraciados com esse tipo de 
estrutura respiratória estão os cães golden retrie-
ver, beagle, labrador, pastor alemão, jack russel 
e os sem raça definida; e os gatos maine coon, 
bengal, sphynx e, também, os vira-latas.

Já nos dolicocefálicos, essa região é fina 
e comprida e há uma tendência um pouco 
maior de tumores nasais e infecções fúngi-
cas, não associadas à anatomia específica 
deles. Aqui, incluem-se doberman, afghan 
hound, dachshund e galgo; entre os gatos, o 
oriental shorthair e o siamês.

“É importante frisar que o formato do apare-
lho respiratório superior não garante a ausência 



Segundo a arquiteta Daniela, 
apesar da limitação imposta por 

sua raça, Lola é bastante animada 
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As ranhuras  
nos focinhos dos 
pets são como as 
nossas digitais, 

únicas!

de doenças ou malformações. Vale realizar um 
acompanhamento preventivo com médico vete-
rinário sempre”, explica Rebecca. E sobre os feli-
nos braquiocefálicos, ela acrescenta: “Acredito 
que, por autopreservação, eles têm a tendência 
de serem mais quietos e preguiçosos”.

Com relação à maior sensibilidade dos gatos 
para certas doenças, a médica veterinária Ana 
Lívia Sousa descarta correlações ao formato do 
focinho, mas ressalta que o ideal, para prevenir 
outras condições no plano nasal, é manter o 
animal dentro de casa, com janelas teladas e 
sem nenhum acesso à rua.

Cor e temperatura  
em questão

Há quem já tenha se perguntado se 
a mudança de cor no focinho dos felinos 
pode indicar algum problema de saúde. E 
a resposta é positiva. “Apesar das modifi-
cações serem um processo natural, quando 
ocorrem na fase adulta, uma das possíveis 
causas é o pênfigo eritematoso, embora 
não seja frequente”, destaca Ana Lívia. A 
doença autoimune, também conhecida como 
Senear-Usheruma, afeta a face e pode resul-
tar na despigmentação do plano nasal.

Já com relação à umidade, é mito considerar 
que focinho seco está, necessariamente, atrela-
do a doença ou a febre. Isso porque temperatu-
ra e umidade podem variar ao longo do dia e, 
se não vierem acompanhadas de nenhum 
outro sintoma e o animal estiver 
bem hidratado, não há por que 
se preocupar. A dica é lembrar 
que, normalmente, quando os 
peludos estão em atividade 
física, esse local fica úmido 
e gelado, como forma de 
resfriar o corpo, e quando 
estão em repouso ou aca-
bam de acordar, ficam mor-
nos e secos. Qualquer altera-
ção na pele, entretanto, como 
descascamento, ferida ou secreção 
deve ser comunicada ao veterinário.

Agitação sob controle
Foi na primeira consulta veterinária que a 

arquiteta Daniela Malcher foi orientada sobre 
os cuidados adequados para ter com Lola, 
sua buldogue francês que, atualmente, está 
com dois anos. Por ser braquiocefálica, a 
peluda fica com hipertermia facilmente, então, 

a recomendação inclui cuidados 
com a exposição ao sol e com 

longas caminhadas.
Quando ocorre de a tem-

peratura subir excessivamen-
te, a tutora logo a resfria 
com banhos e pedras de 
gelo. Coração acelerado 

e respiração ofegante são 
alguns dos indicativos de que a 

agitação precisa ser controlada. 
Na praia, por exemplo, Lola ficou 

pouco tempo, já que a areia quente 
provocava hipertermia rapidamente.

A arquiteta se recorda, ainda, da situação em 
que, no último Natal, ao tentar embarcar com a 
buldogue, foi impedida. “A companhia aérea me 
orientou a comprar o contêiner de transporte, 
emitir a guia com a veterinária e providenciar as 
vacinas. Mas, na véspera do embarque, fui até 
o balcão no aeroporto para tirar uma dúvida, 
levando a Lola com tudo o que me foi pedido, e 

soube da proibição do embarque”, relata.
A justificativa da proibição da empresa foi 

de que, no mesmo mês de dezembro do ano 
passado, um animal braquiocefálico veio a 
óbito em seu bagageiro. Isso porque os pets 
com esse formato de focinho não suportam 
o barulho da aeronave e a descompressão 
do local, ficando com taquicardia. A família 
decidiu não arriscar e, por sorte, conseguiu 
alguém para cuidar do cão.

Depois desse episódio, Daniela pesquisou 
equipes especializadas em promover o trans-
porte de cães em voos internacionais, que 
permitem que animais nessa condição viagem 
dentro da cabine com o passageiro. E encon-
trou. “Os planos são viajar no fim do ano 
com a Lola, e já tomamos as providências 
para que ela faça Brasília-Portugal na cabine 
conosco”, comemora.

*Estagiária sob a supervisão  
de Sibele Negromonte
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Em entrevista ao Correio, os 
artistas Grace VanderWaal e 
Cauê Campos falam sobre a 
fama desde a juventude e os 
recentes trabalhos no streaming

O 
mundo da fama é glamouroso, porém 
tem as complicações conhecidamente 
atreladas a ele. Ser uma figura públi-
ca é complexo, a arte é um mercado 

muito instável, cheio de nuances, e é preciso 
ter cabeça para lidar com o sucesso. Quanto 
mais jovem é a figura que consegue a fama, 
mais complicada e tortuosa pode ser a trajetória 
dela, já que é necessária muita maturidade para 
se encontrar em um lugar saudável consigo em 
relação a toda a pressão do olhar público.

Dois artistas que viveram isso de perto são a 
norte-americana Grace VanderWaal e o brasilei-
ro Cauê Campos. Os dois são estrelas de lança-
mentos do streaming. Grace volta ao papel da 
garota Estrela em A extraordinária garota chama-
da Estrela em Hollywood, da Disney+, e Cauê 

POR  PEDRO IBARRA

Sonhando 
  enquanto são 
jovens

TV+

vive o fora-da-lei Kelson, na produção original 
da Paramount+ Vai dar nada.

Grace VanderWaal conquistou o mundo aos 
12 anos, quando com apenas a própria voz e 
um ukulele fez uma apresentação fantástica 
no programa norte-americano America’s Got 
Talent. A cantora ganhou a 11ª temporada 
do programa em 2016, lançou álbum, abriu 
os shows de uma turnê da banda Imagine 
Dragons e agora, com 18 anos, estreia o 
segundo filme da carreira, A extraordinária 
garota chamada Estrela em Hollywood, que 
chega em 3 de junho na plataforma Disney 
+. “Eu e a Estrela temos muito em comum. 
Somos duas garotas jovens tentando achar 
nosso caminho no mundo, passando por tudo 
que todo mundo tem que passar e nos depa-
rando com as nossas próprias situações ridícu-
las”, reflete a cantora e atriz.

A produção é a segunda da franquia, sendo 
a sequência de A extraordinária garota chamada 
Estrela. Agora, como o título diz, a protagonista 
tem que tentar a vida de artista em Hollywood. 
“O longa, de alguma forma, consegue conciliar o 
fato de ser simples, leve e divertido com o fato de 
que possui significados mais profundos que con-
versam com os mais diversos públicos”, explica 
a protagonista. O filme é dirigido por Julia Hart, 
que também assina o roteiro ao lado de Jordan 
Horowitz, produtor conhecido por La La Land. 
Além de Grace, Uma Thurman está no elenco.

Estrela vai ter que passar pelo próprio ama-
durecimento, enquanto quer continuar vivendo 
da mesma forma positiva que só a arte a pro-
porciona. VanderWaal segue essa mesma filoso-
fia da personagem. “As pessoas se sentem muito 
ameaçadas por pessoas que têm confiança e 
conforto consigo mesmas. Isso pode ser difícil 



Grace VanderWaal 
vive a jovem Estrela

Disney/Divulgação

Fábio Rebelo/ Divulgação

e complicado para entender. Porém, essa é a 
jornada das outras pessoas e não tem nada a 
ver com você”, explica a atriz. “Eu quero sempre 
triunfar por meio das conexões. Eu não quero 
nunca me perder do que realmente amo e do 
que os fãs realmente amam”, almeja a artista.

Para alcançar esse pensamento Grace passou 
por muita coisa durante os seis anos que está sob 
o olhar público. “Não vou mentir, tem sido extre-
mamente difícil. Tive vários altos e baixos e vários 
momentos que pareciam maiores do que eu 
poderia aguentar e que eu não sabia como lidar. 
Contudo, aprendi com esses momentos”, conta. 
Ela acredita que, hoje, lida de outra forma com a 
fama após todo o trajeto. “Eu aprendi que minha 
vida é minha e, no final das contas, é tudo que 
eu tenho”, diz. “Na minha própria experiência, 
nada que acontece com você é realmente tão 
profundo que você não possa aguentar. Então, eu 
quis fazer um filme, eu fiz e me diverti. Foi essa a 
filosofia que eu segui e me adaptei para seguir.”

Após a estreia do longa, a artista, que inclu-
sive assinou a canção original da produção, 
vai focar na carreira musical. Ela vai lançar 
um EP e, mesmo amando a Estrela, pretende 
se distanciar da atuação. “A Estrela tem um 
lugar especial no meu coração e eu sempre 
serei ela. Nos dois filmes que fiz, eu me diverti 
muito e tive uma boa relação com todos que 
participaram, amei a experiência. Porém, eu 
realmente amo música, apesar de amar essa 
garota”, adianta a cantora, que promete um 
disco em que explora a “a paixão verdadeira 
sem outras coisas atrapalhando o caminho”.

A realidade brasileira

Em outra situação, Cauê Campos protago-
niza a comédia de tom crítico Vai dar nada. O 
ator, agora com 20 anos, começou a traba-
lhar com oito. Ele é lembrado pelo trabalho de 
maior sucesso da carreira, a série Detetives do 
Prédio Azul, que virou filme e está em cartaz no 
cinema com a terceira sequência e conquistou 
o público infantil de todo o Brasil.

Cauê vive uma mudança brusca que todo 
artista mirim passa na carreira. Ele quer se 
desvencilhar da imagem de menino e passar a 
ser visto pelo público como adulto, uma tare-
fa difícil para qualquer artista que começou 
ainda criança. “Eu fazia teste e a galera falava 
que ainda me via no Detetives do Prédio Azul”, 
lembra. “Eu precisava que as pessoas perdes-
sem um pouco desse olhar do Cauezinho, dele 
ainda criança, pequeno”, continua.

Porém, o novo protagonista deu a ideia 
de que a chave virou. “Eu sempre fui uma 
pessoa que planejei muito e que sonhei 
muito, ele também. Eu quero a cada 
momento estar melhorando e ele quer sem-
pre se tornar ‘mais operacional’”, compara-
se com Kelson, o personagem que vive. Ele 
furta carros para viver e usa da lábia para 
enrolar todos à sua volta e alcançar onde 
quer chegar. Sem nunca passar ninguém que 
ama para trás.

O protagonista fala palavrão, tem rela-
ções sexuais e, definitivamente, afasta-se 
da ideia de criança que Cauê tanto quer 
mudar. “É muito bacana eu estar vivendo 
esta nova fase, esta virada que aconte-
ceu. Mudar tudo, pegar personagens mais 
diversos”, ressalta o ator, que agradece a 
Paramount pela oportunidade, já que ele 
está neste longa e na série As seguidoras 
— o único ator a participar das duas pri-
meiras produções brasileiras da plataforma. 
“A Paramount me deu uma oportunidade 
muito grande de as pessoas perceberem 
que o Cauê não é uma criança, não é mais 
aquele pequenininho”, pontua.

Agora, ele quer, com a própria atuação 
e com a ajuda do longa Vai dar nada, pas-
sar uma mensagem ao público. “Plante uma 
semente de esperança por aí. A gente tem que 
ter esperança no amor e na mudança”, diz o 
artista. “No fundo, todo mundo só quer viver 
bem. Então, não vai dar nada, vamos plantar 
essa esperança por aí de que tudo vai melho-
rar, porque vai, a gente tem fé que vai.”

Cena do filme Vai dar 

nada, do Paramount+
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    Nova novela das 19h, Cara e coragem chega com 
o desafio de entreter e emocionar ao mesmo tempo

POR VINICIUS NADER
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“Sempre fui muito fascinada pelo ambien-
te de dublês, pessoas que se arriscam no 
lugar de outras na frente das câmeras, mas 
que são anônimas”, afirmou Cláudia na 
entrevista de lançamento da novela. Mas a 
autora avisa logo que não estaremos apenas 
à frente da coragem física. “Também tem a 
coragem de desistir de uma relação; de criar 
um filho sozinho por estar magoado com 
a ex-esposa; até a macro coragem, de ser 
atropelada no lugar de alguém. Temos tam-
bém a falta de coragem. O Joca (Leopoldo 
Pacheco) não tem coragem de assumir a 
filha; o Moa não tem motivação para seguir 
em frente”, enumera Cláudia.

“Tinha tudo para ser uma novela mais clichê, 
mas trouxemos um olhar que vai além. É uma 
comédia romântica com origem no suspense, e 
essa dualidade é o diferencial”, completa Natália.

Paulo Lessa 

“Fazer o Ítalo é muito especial 
porque, na minha infância, 
eu não tive um Ítalo, 
um protagonista negro, 
cheio de camadas, 
bem-sucedido. A novela vai 
além do entretenimento.” 

Taís Araújo 

“Faço duas mulheres completamente 
diferentes. A Talita é mais popular, 
mais para o lado da comédia. Clarice 
é muito misteriosa, empoderada, 
uma mulher à frente de várias 
empresas. Sou muito feliz no horário 
das 19h. Vivi experiências lindas.”

Paolla Oliveira 

“A personagem tem humor, mas 
tem um lugar delicado também. 
Ela precisa de coragem para 
reestruturar a vida. Aprendi a 
rolar escada, a pular de um 
prédio alto, o que fazer em 
cenas de explosão.”

Marcelo Serrado 

 “É um triângulo amoroso 
apresentado de forma 
bastante interessante. 
A relação com a Paola 
lembra a série A gata e o rato.”

OS PROTAGONISTAS

T
em a aventura à Indiana Jones. Mas o clima 
é familiar. Tem assuntos sérios a serem dis-
cutidos. Mas é leve. Essa é a pluralidade 
que a autora Cláudia Souto e a diretora 

Natália Grimberg esperam dar a Cara e coragem, 
novela das 19h que estreia amanhã na Globo.

O eixo central de Cara e coragem gira em 
torno do roubo de uma fórmula capaz de aju-
dar a salvar vidas na medicina ou de ser usada 
na fabricação de armas. A empresária Clarice 
(Taís Araújo) contrata os dublês Pat (Paolla 
Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) 
para resgatar a pasta 
onde está a fórmula da 
maneira mais discreta 
possível. O que une 
os três personagens e 
é o grande mote da 
novela é a coragem.

Temas sérios

Apesar da faixa das 19h e do eixo cômico-aven-
tureiro, Cara e coragem abordará temas espinho-
sos, como racismo, abuso de autoridade, arma-
mentismo, mas sempre tratados de maneira leve. 
“A vida é riso, mas é choro também. Quero que o 
público se emocione e se divirta”, diz Cláudia.

A autora exemplifica citando “dois temas que 
estão na novela de forma subliminar e envoltos numa 
aura de aventura e que estão todo dia no noticiário: 
o apoio à ciência e a legalização das armas”.

Cláudia segue garantindo, porém, que não 
será um aperitivo para o Jornal Nacional. “Eu 
não vou abordar armamento em uma nove-
la das 19h, que a gente quer divertir as pes-
soas, de uma maneira totalmente dramática. É 
um assunto que vem envolto numa atmosfera 
Indiana Jones. Eles vão atrás de uma pasta que 
pode servir para a ciência ou para a indústria 
bélica”, explica a autora, que conversou com 
cientistas e médicos durante dois anos para que 
a fórmula não fosse totalmente fictícia.

“Na novela, a discussão aparece em uma 
disputa familiar de poder entre dois irmãos. 

A Clarice quer usar na medicina e o 
Leonardo (Ícaro Silva), no poder bélico.” 
Afinal, disputas familiares são o cerne 
de muito novelão por aí.

Os 
protagonistas 

de Cara e 
coragem: 

Paulo Lessa, 
Taís 

Araújo, 
Paola 

Oliveira e 
Marcelo 
Serrado, 

como Ítalo, 
Clarice, 

Moa e Pat

Aventura com 

pitadas de romance



Atr iz bissexta 
na televisão, Karine 

Teles brilhou como 
Madeleine em Pantanal. Para 
coroar a participação dela na 
trama, a cena da morte da 
personagem foi excelente e 

calibrou ação e emoção na 
dose certa.

A coluna não se 
conforma com a des-

pedida de Maria Beltrão 
do Estúdio I, da GloboNews. 
Nada contra Andrea Sadi, 
mas o programa tem a assi-
natura de Maria. O pior é 

que ela será escondida no 
É de casa.

Liga

Desliga

Próximo Capítulo  Vinicius Nader

http://blogs.correiobraziliense.com.br/proximocapitulo

S
exta-feira passada Ivete Sangalo com-
pletou 50 anos de idade. Entre as come-
morações, a Globo anunciou show ao 
vivo em Juazeiro, cidade-natal da canto-

ra. Claro que a música é a principal expressão 
artística dessa verdadeira estrela. Mas Ivete se 
arrisca cada vez mais na telinha. E a performan-
ce dela vem agradando.

Atualmente, ela vem esbanjando carisma no 
comando do The masked singer Brasil. A desen-
voltura dela à frente do reality é tanta que, mais 
uma vez, a Globo cogitou dar um programa 
fixo para ela, no sábado à tarde. A estrela deu 
azar porque Marcos Mion acabou dando mais 
do que certo no horário.

As aparições de Ivete como apresentado-
ra quase sempre estão ligadas à música. Antes 
do The masked singer, ela foi jurada do The 
voice por três temporadas e duas do The voice 
kids, tendo sido a vencedora de uma.

A espontaneidade tão característica de Ivete 
ainda pode ser vista no HBO Max, na série docu-
mental Onda boa, na qual, entre uma conversa 
e outra, ela compõe ao lado de nomes como 
IZA. Na verdade, a desenvoltura de Ivete como 
apresentadora já chamou a atenção quando ela 
substituiu Xuxa durante a licença-maternidade.

Mas não é só como apresentadora que Ivete 
marca presença na TV. Depois de emprestar o 
próprio brilho a novelas e séries como ela mesma, 
a cantora atacou de atriz em um episódio da série 
As brasileiras (2012) e se destacou no remake de 
Gabriela (2012) como Maria Machadão.

Além disso tudo, Ivete se fez presente em várias 
novelas, colocando a voz na trilha sonora. Da 
abertura de O tempo não para (2018), com uma 
versão de Eu nasci há 10 mil anos atrás, até A 
lua que eu te dei, em Porto dos milagres (2001). 
No blog, você pode ver outras faixas de Ivete que 
embalaram folhetins. Parabéns, Ivete!

Os 50 anos de uma estrela

FIQUE 
DE 

OLHO

• Amanhã é dia de rir 
com a estreia de Família 
Paraíso, no Multishow

• Na quarta-feira, a Globo 
comemora os 50 anos de 
carreira de Chitãozinho & Xororó 
com um especial

• No dia seguinte, a 5ª temporada 
de Sob pressão estreia no 
Globoplay

Globo/Mauricio Fidalgo

Ivete Sangalo 
na final da 
segunda 
temporada do 
The masked 
singer Brasil
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F
ui obrigado a cortar mais uma goiabeira 
que nasceu sem pedir licença, certamente 
semeada por um passarinho que frequenta 
o quintal. Não é a primeira, e o motivo foi 

o de sempre: os frutos pareciam nascer habi-
tados por bichos, quando não vinham com a 
casca rachada, dura e cheia de nós. 

Pelejei para que as goiabas viessem sãs; só 
não apelei para agrotóxico porque nessas coi-
sas de veneno é melhor não mexer. De água 
de fumo a saquinho de pano, foram várias as 
receitas usadas, mas o bicho de goiaba é um 
ser admirável, um resiliente, quase uma barata.

O bicho, óbvio, não nasce na goiaba; chega ino-
culado por uma mosca, vira uma lesminha e, quan-
do a fruta cai no chão, forma um casulo de onde sai 
à imagem e semelhança da mãe, uma mosca-das-
frutas que vai voar até achar uma goiabeira. 

Quando menino, perguntavam: quando 
morde a goiaba, prefere encontrar um bicho, 
meio bicho ou nenhum bicho? Era melhor 
encontra um bicho, que poderia ser tirado; 
meio bicho era sinal que a outra metade esta-
va na boca; e nenhum podia ser sinal que o 
bicho já estava no bucho.

Bicho de goiaba, goiaba é, diz o matuto, 
mas não é agradável dividir o prato com o 
bigato (sim, este é o nome da larva). E, ade-
mais, o matuto que nos perdoe, mas não é 
porque galinha só come milho que vira cereal e 
pode ser comida pelos veganos.

Bigato é proteína; não faz mal a ninguém, até 
porque na hora em que estiver no estômago, o 
suco gástrico dá seu jeito. Ao contrário, pode 
fazer bem; significa que ninguém usou agrotó-
xico — termo que, por lei, deve ser substituída 
por defensivo agrícola, o que prova que, para 
os parlamentares que aprovaram a novidade, o 
que faz mal à saúde é a semântica.

Ainda pensei nos passarinhos que podem se 
alimentar da fruta e do bicho, mas parece que 
até eles preferem jabuticabas, brotos de pêsse-
go e amoras. Nenhum deles deu uma bicada 
sequer nas goiabas e o pé foi ao chão, até por-
que estava atrapalhando as babosas. 

Goiaba, melhor comprá-las. Outro dia 
mesmo, parado no sinal, comprei uma bandeji-

Por uma goiaba alucinógena

nha cheia delas. “É vermelha?”, perguntei, sem 
saber por quê. “Claro, doutor”, respondeu o 
rapazinho. Em casa, lavei os frutos — bonitos, 
grandes — e mordi: claro, era branca. Pior: 
parecia que eu estava comendo isopor molha-
dinho; não havia sabor.

Deve ser um tipo de goiaba para quem não 
gosta de goiaba, pensei. Para quem não gosta 
de nada, aliás. O que é muito estranho. 

Goiaba tem cheiro forte, sabor pronunciado; 
quando colocada no tacho, minutos antes de 

virar goiabada, o aroma invade todo o ambien-
te; e quando o açúcar é misturado, vai ainda 
mais longe — a proporção é brutal: meio quilo 
de açúcar para cada quilo de goiaba batida e 
coada. A vizinhança toda fica sabendo quando 
o doce é mexido para não grudar.

Ultimamente, tenho procurado uma goiaba 
alucinógena do tipo que a ex-ministra Damares 
Alves, que agora deu de pedir voto, comeu 
quando era criança e viu o Nazareno. Se for 
dessas, pode até ter bicho.



Sucesso garantido
Data estelar: Marte e Júpiter em conjunção.

A generosidade dos relacionamentos humanos é inversamente proporcional ao quanto as pessoas se tratam, entre si, como 
obstáculos a ser removidos, um tipo de comportamento muito difundido que, pelo somatório, resulta no empobrecimento 
da civilização. Só a generosidade enriquece. Quanto mais generosa seja tua atitude para com todas as pessoas que te 
relaciones, mais enriquecedora será para ti e para todas elas a experiência do relacionamento. Afinal, não é riqueza 
que todos buscamos? A riqueza que boicotamos, porque, desejosos que andamos de conquistar nosso lugar ao Sol, nos 
esquecemos de ser generosos com as pessoas próximas e distantes, passando a tratar todas elas como obstáculos que 
complicam nosso caminho ao sucesso. Sucesso esse que, sendo todos generosos entre nós, estaria garantido.

Há muita energia disponível neste momento, e 
seria sábio de sua parte ter assunto suficiente 
para canalizar positivamente esse caudal. Não 
havendo nada definido, tente, pelo menos, 

que a energia não se foque na encrenca.

A vontade que não se manifestar na hora 
em que surgir é uma vontade que ficará 
ricocheteando no inconsciente até encontrar a 
maneira de se expressar. Procure administrar 

com a maior sabedoria possível suas vontades.

Procure não resistir aos convites, imaginando 
que, talvez, seria melhor estar em paz hoje. 
Neste momento, prefira o barulho social 
ao silêncio da solidão, porque, assim, você 

desfrutará das oportunidades disponíveis.

Portas abertas, caminho desimpedido, agora 
só falta você! Você é a alma protagonista, 
que foi convidada a desempenhar seu papel, 
porém, ninguém pode obrigar você a subir no 

palco, é você que precisa tomar a iniciativa.

Quando se torna necessário erguer a voz para 
se fazer ouvir é quando chega o momento 
de enfiar a viola no saco e recuar, porque o 
diálogo deixou de ser, se convertendo em mais 

um conflito, como se poucos houvesse.

O que seria da vida sem uma encrenca de 
vez em quando? Seria um tédio! É claro que 
há encrencas positivas e divertidas, enquanto 
outras são temíveis, porém, neste momento, 

sua alma precisa de assunto para se envolver.

O entusiasmo alheio é contagiante e pode 
servir para sua alma também se motivar a 
seguir em frente. O mundo continuará criando 
problemas, mas, mesmo assim, sua alma 

poderá avançar com a cabeça erguida e com entusiasmo.

Definitivamente, as coisas não acontecerão 
por obra e graça dos mistérios da vida. As 
coisas acontecerão na mesma medida em que 
você usar suas mãos, seu coração e intelecto 

para fazer acontecer o que pretende.

Faça o que quiser, mas faça com elegância 
e cordialidade, para que seus atos não 
atropelem ninguém, porque, afinal, não se 
trata de perturbar as pessoas, mas assumir seu 

direito de fazer o que quiser. Só isso.

A falta de conforto nos lugares em que 
habitualmente você o encontraria, isso não há 
de ser tomado como um sinal ruim, porque é 
apenas um convite para você não se entregar 

à inércia, mas arrumar o que fazer.

Há tanta coisa para fazer que seria uma perda 
de tempo se entregar à inércia. Esqueça que 
hoje seja dia dedicado ao descanso. Se você 
sentir o chamado à ação, não hesite, encontre 

algo produtivo para se envolver.

Evite a inércia, tome atitudes firmes para que 
as rédeas do destino voltem às suas mãos 
e, assim, você conduza os acontecimentos, 
em vez de sua alma ser carregada por uma 

corrente aparentemente irresistível.

Áries 21/3 a 20/4

Touro 21/4 a 20/5

Gêmeos 21/5 a 20/6

Câncer 21/6 a 21/7

Leão 22/7 a 22/8

Virgem 23/8 a 22/9

Libra 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário 21/1 a 19/2

Peixes 20/2 a 20/3

Por Oscar Quiroga oscar@quiroga.net
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N
a semana passada, o mundo todo par-
ticipou de uma mobilização fantástica. 
O Dia Mundial de Doação de Leite 
Humano é uma iniciativa para a pro-

teção e a promoção do aleitamento materno, 
visando sensibilizar a sociedade para a impor-
tância da doação de leite humano. Os objetivos 
da celebração, realizada em todo o país, foram 
estimular a doação de leite materno; promo-
ver debates sobre a importância do aleitamento 
materno e da doação de leite humano; divulgar 
as ações realizadas pelos bancos de leite huma-
no nos estados e municípios brasileiros.

Eu tive a honra de participar da mesa de 
abertura do evento e ainda fui uma das home-
nageadas... Quanta emoção!

Todas as mães deste planeta sabem que o 
bem-estar de seu filho está no topo da lista de 
prioridades e, nos últimos anos, os desafios 
foram enormes para milhões de mulheres no 
Brasil e no mundo. Um bebê prematuro, que 
precisa passar períodos em UTIs neonatais, 
quando é alimentado por leite humano, aumen-
ta enormemente suas chances de viver, o que 
não aconteceu durante todo o período de emer-
gência que passamos.

Mas, uma vez transpostas as barreiras impos-
tas pela pandemia à doação de leite humano, o 
cenário da saúde global trouxe novos desafios 
para a Rede em 2022 — incorporar os elementos 
do ODS 16 (paz, justiça e instituições fortes) na 
mobilização social em favor da doação de leite 
humano. Nesse contexto, de forma horizontal e 
participativa, o colegiado gestor da Rede Global 
de Bancos de Leite Humano (rBLH) definiu o tema 
central para 2022 — Doação de Leite Humano: 
Solidariedade e Paz no Mundo Globalizado.

Cuidar 
   para 
avançar

Doação de Leite Humano: Gotas de Amor 
para um mundo Melhor! foi eleito o slogan de 
2022 e eu fui convocada a entrar em campo 
como embaixadora da Paz, falando sobre o 
estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, 
de tranquilidade, que harmonizam o corpo e a 
mente e beneficiam mãe e bebê. A importância 
da paz, independentemente dos valores assina-
lados pelas diferentes culturas, e a concepção 
de paz, que inclui a ausência de temores.

E o temor à morte representa, se não o maior, 
um dos principais medos dos seres humanos. 
Contudo, para as mulheres-mães, existe um 
medo ainda maior — o medo da morte do 
filho, o maior de todos os temores. É na inter-
face desse contexto que a rBLH vem atuando 
ao longo de sua história. Além de colaborar 

para a recuperação plena de recém-nascidos 
que demandam cuidados especiais, atua com 
solidariedade e empatia, somando esforços com 
outros segmentos da atenção à saúde e, assim, 
contribui para o restabelecimento da paz familiar.

O Fórum alusivo à doação em 2022 — 
“Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano: 
Inovando em Defesa da Vida” — celebrou o 
Dia Mundial de Doação de Leite Humano e deu 
ênfase à ação transformadora da atuação da 
mulher, profissional da rBLH, que nos últimos 35 
anos vem semeando a paz e construindo uma 
rede de solidariedade com seu labor cotidiano.

Foi um dos eventos mais emocionantes que já 
participei em toda a minha vida e tenho certeza 
de que são eventos como este que impulsionam 
nossa sociedade a construir um futuro melhor.
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COMPETIÇÃO Equipe de Robótica Aérea da Universidade de Brasília (Edra/UnB) cria vaquinha on-line para tentar 
representar o Brasil em conferência internacional de desenvolvimento e aplicação de drones.

PÁGINA 5

UM CELULAR NA MÃO E 
UMA IDEIA NA CABEÇA

Filho de sertanista, descendente de índigenas, o professor e cineasta Zaldo Borges inovou o ensino público de Brasília ao permitir que 
os alunos utilizassem o dispositivo móvel em sala de aula, mas com uma condição: produzir bons filmes com o aparelho. PÁGINAS 2 E 3
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O professor Zaldo Borges, com alunos do Centro de Ensino Fundamental 1 (CEF1) do Cruzeiro: "Quando entrei nessa escola, 
os celulares eram recolhidos. Mostramos que era importante que o aparelho estivesse nas mãos dos meninos"

                                                                

Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press

A
lgo em Brasília atraiu os ol-
hares do professor Zaldo 
Borges, 57 anos. Acostumado 
a mudanças constantes — de 

endereço e de projetos —, há 38 anos 
ele fincou raízes na capital, onde 
começou a carreira como docente da 
Secretaria de Educação do Distrito 
Federal. Nascido numa aldeia indíge-
na na Paraíba, no município de Baía 
da Traição, ele viveu boa parte da in-
fância em diferentes territórios.

O pai de Zaldo, Cícero Cavalcan-
ti, era sertanista e um dos pupilos 
do marechal Rondon. A ascendência 
indígena veio da bisavó, que levou o 
patriarca a mergulhar na cultura dos 
povos originários e a preparar um di-
cionário com alguns dos principais 
termos traduzidos para o português. 
Ao ser apresentado à obra, o marechal 
se encantou e ofereceu a Cícero um 
cargo no antigo Serviço de Proteção 
aos Índios (SPI), atual Funai.

A mãe, Maria Lourdes Borges de 
Albuquerque, hoje com 85 anos, da-
va aulas para indígenas numa aldeia 
em Águas Belas (PE) quando encon-
trou Cícero. Foi amor à primeira vista. 
Ela desfez um noivado de quase três 
anos e em poucos meses estava ca-
sada. Cícero morreu aos 92 anos, em 
2013, e até hoje Maria Lourdes guarda 
bilhetes que o marido trocava com o 
marechal Rondon.

A primogênita nasceu em uma al-
deia em Rondônia. Depois, vieram mais 
cinco. Erizaldo Cavalcanti Borges Pi-
mentel é um dos filhos “do meio”. Para 
todo o lado que o pai seguia, a prole ia 
junto, em missões pelo Norte e Nordeste. 
“Quando criança, eu estive no Pará, no 
Maranhão… Já menino pequeno, em 
Rondônia, me lembro de ter cruzado a 
fronteira para a Bolívia num rio, a bordo 
de uma voadeira. A família toda viajava 
naqueles barquinhos perigosíssimos”, 
lembra. O período mais longo de calma-
ria, segundo ele, veio durante o ensino 

fundamental, todo cursado em Recife.
A vocação para ensinar, o filho 

Zaldo demonstrou desde cedo. Aos 13 
anos, ele foi chamado para ministrar 
sua primeira aula particular, ainda em 
Recife, cidade onde passou a maior 
parte da infância. Aos 15, quando os 
pais se mudaram para Brasília, mais 
uma vez em razão de trabalho, pre-
feriu permanecer no Nordeste. Havia 
conseguido uma vaga na Escola Téc-
nica Federal de Pernambuco (hoje 
Instituto Federal) e sabia que, dificil-
mente, encontraria ensino com qua-
lidade semelhante. Não quis perder a 
oportunidade.

Quando concluiu o ciclo básico da 
educação, aos 18 anos, se mudou para 
Brasília e passou também a dar aulas par-
ticulares, mas nutria, até então, a vontade 
de cursar engenharia mecânica. “Passei 
a ter, a cada hora, um aluno, dando aulas 
particulares de matemática e de física.”

Tudo isso porque, durante o cur-
sinho pré-vestibular, percebeu que 
o professor se atrapalhava um pouco 
e aquilo refletia nas dificuldades dos 
alunos em entenderem o conteúdo. 
“Pedi, então, ao dono do cursinho, 
para dar aula de reforço aos colegas. 
Ele deixou e, numa aula que eu dei, 
teve um colega, eu não me recordo 
quem foi, mas eu agradeço a ele to-
do dia, que chegou para mim e falou: 
‘Cara, você vai fazer engenharia? Você 
tinha que ser professor de física!’”

Zaldo ouviu o conselho, passou na 
Universidade Católica de Brasília, aos 
19 anos, e correu para providenciar a 
carteira de trabalho. O primeiro carim-
bo foi como professor de física. Dom 
Bosco, La Salle, Planalto e Sigma estão 
entre as instituições de ensino parti-
culares onde ele lecionou, por vezes, 
conciliando a cátedra com a carreira na 
rede pública.

Luz, câmera… educação!

O projeto que Zaldo coordena 
atualmente, no Centro de Ensino Fun-
damental 1 (CEF1) do Cruzeiro, é su-
cesso de público e crítica, fazendo uma 
analogia direta com o tema das aulas: 
cinema. “Venho para cá conversar so-
bre um assunto que é superinteressan-
te. Vi tevê pela primeira vez quando ti-
nha 8 anos. E o cinema nunca fez parte 
da minha vida, porque era uma coisa 
cara, precisava juntar meu dinheirinho 
para poder ir”, conta.

O cenário atual é bem diferente, e 
já passou por transições importantes 
no momento em que mudou o foco 
da carreira docente, passando a lecio-
nar conteúdos mais lúdicos. “Quando 
entrei nessa escola, os celulares eram 
recolhidos. Fizemos, então, um mo-
vimento contrário e, no ano seguinte, 
mostramos que era importante que o 

 » MARIANA NIEDERAUER

UMA VIDA DEDICADA AO ENSINO

NOSSOS MESTRES
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Zaldo exibe os troféus conquistados por seus alunos em festivais de cinema: “Eles se 
tornam os mestres quando o assunto é app de edição de vídeo no celular”                                                                                                                  

celular estivesse nas mãos dos meninos 
e a gente disciplinasse o uso do apare-
lho. Deu supercerto”, relata Zaldo.

“Não vejo o audiovisual como a 
única solução para trazer a qualidade 
da educação que a gente quer, mas não 
tenha dúvida de que, nesse bolo que a 
gente pode chamar de educação de qua-
lidade, ele é um dos ingredientes”, atesta.

Entre alunos que já nasceram ilu-
minados pelas telas de celulares, com-
putadores e tablets, conforme reforça 
o professor, a sala de aula do projeto 
Cine com ciência é um espaço de tro-
ca. Os alunos, por exemplo, se tornam 
os mestres quando o assunto é app de 
edição de vídeo no celular. “Você tem 
que respeitar essa garotada”, diz Zaldo.

Com as palavras de Paulo Freire 
em mente e estampadas na camise-
ta, ele exalta a educação dialógica e 
libertadora. Quando a aula acaba, a 
sensação é de que o tempo passou 
voando, só para deixar o professor 
cheio de orgulho. “Fico me sentindo 
no céu, pois é a forma de os meninos 
mostrarem que curtiram e que esta-
vam querendo ver mais”, diz.

Muitas vezes, as discussões ficam 
mais profundas e acabam gerando 
dúvidas sobre a carreira a seguir. Nes-
sas horas, Zaldo dá o exemplo de vida 
dele e sugere que não se estressem tão 
cedo, mas deixa o conselho: “Reach 
for the stars, but keep your feet on the 
ground” — Busque as estrelas, mas 
mantenha os pés no chão. Ou seja: 
“não deixem de estudar, porque, se 
não deu certo aquele plano, a educa-
ção sempre é uma forma de você che-
gar a grandes distâncias”.

Da academia para 
a sala de aula

Foi durante a pesquisa de mes-
trado, na Universidade de Brasília 
(UnB), que Zaldo despertou para a 
importância de trabalhar o lado lú-
dico na educação, num esforço até 
filosófico para atrair o interesse dos 
alunos. “Por que o arco-íris aparece? 
E por que nunca aparece de noite? 
Por que ele está sempre curvo? Não 
houve um dia em que ele veio qua-
drado? Por que ele nunca aparece ro-
sa-choque, mas sempre com aquelas 
sete cores?”, indagava. A dissertação 

era sobre a física dos brinquedos.
Nesse processo de produção aca-

dêmica e de presença em sala de aula, 
surgiram os celulares e, em seguida, os 
smartphones. “Eu vi os meninos utili-
zando os primeiros smartphones na-
quela perspectiva de filmar, e aí veio a 
questão do pesquisador”, destaca. “Fiz 
uma proposta de pesquisa, dessa vez 
para a Faculdade de Educação da UnB, 
onde me ofereci para fazer o doutorado 
na área de cinema e educação.”

“A ideia era explorar os celulares co-
mo ferramenta pedagógica, para, em 
vez de brigar com o menino por ele es-
tar com celular, colocar o aparelho na 
mão dele, dirigindo, para que ele con-
siga, a partir dali, contar suas histórias, 
debater”, lembra Zaldo. “Foi uma aveni-
da enorme que se abriu na minha vida.”

Depois de uma passagem como 
diretor no Sindicato dos Professores 
do DF (Sinpro-DF) e como adminis-
trador no Cruzeiro, durante a gestão 
de Agnelo Queiroz (PT), ele voltou 
para a sala de aula com um novo de-
safio: ensinar cinema aos alunos do 
ensino fundamental.

A base, já havia construído no dou-
torado, com a tese Cine com ciência 
– Luz, câmera… educação!, defendida 
em 2013. Em 2015, estreou como pro-
fessor de cinema, na chamada “parte 
diversificada” do currículo, hoje, parte 
interdisciplinar, que tem como objetivo 
integrar os conhecimentos adquiridos 

nas demais disciplinas. “Eu falo para os 
meninos que, aprendendo a produzir 
um bom vídeo, eles têm condição de 
fazer os trabalhos de história, de geo-
grafia, de matemática e de português 
de uma forma mais criativa”, resume.

O primeiro reconhecimento foi pa-
ra os alunos, que, em 2016, ficaram em 
primeiro lugar no DF em premiação 
concedida pelo Ministério da Educa-
ção, sobre o combate ao zika vírus. 
Entre 1.160 vídeos enviados de todo 
o Brasil o Zim, Zim, Zum... foi o me-
lhor do DF no ensino fundamental. 
Mais tarde, em 2017, Zaldo inscreveu o 
projeto no 10º Prêmio Professores do 
Brasil e foi vencedor na competição. 
Hoje, um de seus focos de dedicação 
é a disseminação da metodologia que 
o levou ao reconhecimento nacional. 
A obra Cine com ciência – Produção 
de vídeo com os alunos do ensino fun-
damental, sintetiza a experiência em 
versão digital e interativa. Neste ano, 
o professor lançou seu primeiro livro 
didático sobre cinema.

“Poucas são as instituições que 
formam professores que têm no au-
diovisual algo relevante, mas deveria 
haver, pois isso é o que se conecta 
com os alunos hoje”, observa o pro-
fessor. Na visão dele, o que existe de 
mais sofisticado em termos de comu-
nicação humana, atualmente, é um 
vídeo, já que está acessível a qualquer 
pessoa que tenha um celular.

“Então, é preciso explorar, saber 
utilizar isso com consciência — daí o 
trocadilho que a gente faz com o nome 
do projeto: Vocês têm um instrumento 
muito poderoso que, se souberem uti-
lizar, vão conseguir passar mensagens 
muito interessantes e transformar esse 
mundo, porque, no fundo, é o que vo-
cês querem”, reflete Zaldo.

A produção, nesses oito anos de pro-
jeto, alcançou a marca dos 150 vídeos, 
todos postados no YouTube. Temas deli-
cados como anorexia nervosa e bullying 
são tratados pelos estudantes, que levam 
as próprias experiências e as colocam 
sob reflexão na produção audiovisual.

Escrevendo uma nova história

“Minha esposa é de Alagoas e, há 
28 anos, quando nos encontramos, ela 
falou: ‘Eu largo meu emprego público 
para te acompanhar em Brasília, mas 
quando você estiver aposentado, a gen-
te volta para o Nordeste’”, conta o pro-
fessor. E, para Zaldo, promessa feita é 
promessa cumprida. No próximo ano, 
chega a aposentadoria e, além de tocar 
o sonho de ser cineasta, se mudará com 
a mulher, a servidora pública aposenta-
da Cristiana, para a terra natal dela. “Mi-
nha mãe já trocou Recife por Paripuei-
ra, que é a primeira cidade ao Norte de 
Maceió, coladinho na capital. E é por ali 
que eu vou ficar, provavelmente”, relata.

Agora, Zaldo, que é pai de Camila, 
31, e avô da pequena Ioná Rosa, 3, se 
prepara para escrever os próximos 
capítulos da própria narrativa. Em 
2023, ele se dedicará ao seu primei-
ro longa-metragem. O roteiro está 
pronto, assim como toda a proposta 
de elenco e de locações. Falta agora 
os últimos ajustes antes de começar 
as gravações para, em 2024, lançá-lo 
nas salas de cinema.

Antes disso, porém, Zaldo pre-
tende encerrar a participação na es-
cola com chave de ouro, ou melhor, 
estendendo o tapete vermelho. O 
tradicional festival do CEF 1 do Cru-
zeiro deverá se expandir para todas 
as escolas, públicas e particulares, 
para todos os jovens que quiserem se 
expressar por meio de vídeo e mos-
trar o próprio trabalho. “Aquela sen-
sação toda que é participar de um 
festival, viu?”, garante, animado.

Professor do CEF 1 do Cruzeiro apresenta aos alunos as possibilidades de um instrumento 
que eles já têm em mãos: o celular. Projeto reconhecido nacionalmente tem na produção 
audiovisual a principal forma de se conectar com os adolescentes
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A 
nova regulamentação da profis-
são de secretariado-executivo foi 
aprovada pela Comissão de Assun-
tos Sociais (Cas) e segue agora para 

votação no Senado Federal. Regulamen-
tado pela primeira vez em 1985, o projeto, 
relatado pelo senador Paulo Paim (PT-RS), 
atualiza as competências das subcategorias 
da área e inclui a função de tecnólogo no 
rol do secretariado. Sindicatos comemoram 
vitória e torcem pela valorização do grupo, 
mas ainda lutam pela visibilidade e recon-
hecimento da profissão.

Em tramitação desde 2017, o Projeto 
de Lei 177/2017 redefine as atividades atri-
buídas ao secretariado executivo e técnico 
em secretariado e define as atribuições do 
tecnólogo em secretariado. De acordo com 
o novo documento, o secretário-executivo 
deve desenvolver ações em gestão de infor-
mações para tomada de decisões, além de 
planejar, organizar, monitorar e executar 
atividades administrativas.

As competências do técnico em secre-
tariado foram ampliadas para a classifica-
ção, registro e armazenamento de informa-
ções e documentos e também a interpreta-
ção e sintetização de textos e documentos. 
O tecnólogo, porém, poderá planejar, orga-
nizar, implantar e monitorar atividades ad-
ministrativas, assistir e assessorar chefias, 
equipes e executivos.

De acordo com Paulo Paim, a proposta 
é antiga. Em 2013 foi apresentada pelo de-
putado federal Marcos Montes (PSD/MG), 
atual ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Brasil. O objetivo inicial 
era criar conselhos regionais e federal da 
categoria, mas durante a tramitação o pro-
jeto foi reformulado e alterou sua finalidade 
inicial. Segundo o senador, a redefinição 
dos conceitos, delimitação das áreas e cria-
ção de conselhos era um anseio antigo da 
categoria, “devido ao crescimento no nú-
mero de profissionais e a necessidade de 
fiscalização da categoria”, explica Paim.

De acordo com o parlamentar, a PL 
177/2017 detalha a qualificação necessá-
ria para os exercícios da atividade. O novo 
documento determina, ainda, que o secre-
tário deverá ter registro profissional prévio 

na Superintendência Regional do Trabalho,  
exigência da Lei de Regulamentação da 
Profissão, correspondente a um número de 
identificação expedido pelo Ministério do 
Trabalho para comprovar se as exigências 
legais da profissão foram atendidas.

A presidente da Federação Nacional das 
Secretárias e Secretários (Fenassec), Ma-
ria Bernadete Lira Lieuthier, observa que 
a criação de um Conselho Federal é fun-
damental para a fiscalização e valorização 
da profissão. “Muitas pessoas exercem a 
função ilegalmente e precisamos de um 
conselho para que haja fiscalização e tam-
bém para que essas vagas sejam ocupadas 
adequadamente”, diz.

Formada na profissão e em exercício há 
30 anos, Maria Bernadete é graduada em 

letras com especialização em secretariado 
e também tem formação em direito. A pre-
sidente da Fenassec acredita que a regula-
mentação do nível tecnólogo para o cargo 
só trará benefícios para a categoria.

Mas observa que há questões a serem 
debatidas, como o piso salarial. De acordo 
com Maria Bernadete, cada estado possui 
um piso diferente, e as melhores oportunida-
des e benefícios são encontradas no Distrito 
Federal. “A questão salarial deve ser ampla-
mente discutida. Tem muita gente qualifi-
cada no mercado, mas não recebe à altura”, 
afirma. “A Federação já tentou estabelecer 
um piso nacional, mas isso depende da cria-
ção de um conselho regional”, explica, lem-
brando que existem mais de dois milhões de 
secretários-executivos no mercado.

O projeto garante que profissionais de 
órgãos públicos e empresas privadas com 
cinco anos de atividade, sem interrupções, 
até a edição da lei anterior, possam exercer 
a profissão. O mesmo vale para quem exer-
ce a função há dez anos, com interrupções.

Luana Almeida de Santos Faria é tec-
nóloga e trabalha como secretária-exe-
cutiva há 12 anos em uma empresa de 
tecnologia. Ela diz que a nova regulamen-
tação é favorável à categoria, pois a classe 
precisa de fiscalização, devido ao alto ín-
dice de funcionários sem o devido regis-
tro. A profissional reforça que a necessi-
dade da criação de um conselho regional 
é essencial para a categoria.

* Estagiária sob a supervisão de Ana Sá

Editoria de arte

 » MILLENA GOMES*

Em expansão, carreira 
tem nova regulamentação

SECRETARIADO EXECUTIVO

Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (Cas), projeto de lei segue agora para apreciação no 
Senado. Novas regras não determinam criação de conselhos regionais e de âmbito federal
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Equipe Edra/UnB vai representar o Brasil na 13ª International Micro Air Vehicle

Arquivo pessoal/EDRA

 Arquivo pessoal

A 
equipe de robótica aérea 
da Universidade de 
Brasília (Edra/UnB) vai 
representar o Brasil na 13ª 

International Micro Air Vehicle 
(IMAV), conferência de desen-
volvimento e aplicação de drones 
em situações específicas. O evento 
ocorre entre 12 a 14 de setembro 
em Delft, na Holanda. Sem ver-
ba ou patrocínio, o time da UnB 
marcará presença, por meio de 
vaquinha on-line.

A cada ano, a reunião ocorre 
em um país diferente. A edição 
de 2020, que seria realizada no 
México, foi cancelada em de-
corrência da pandemia do coro-
navírus. A conferência do IMAV 
reúne estudos científicos rela-
cionados com os Microveículos 
Aéreos (MAVs), desde a aerodi-
nâmica e o design de pequenos 
drones até o controle desses 
objetos por meio de inteligência 
artificial. A conferência é sempre 
combinada com competições do 
mundo real que visam trazer a 
teoria para a prática e avanço de 
pesquisas científicas e acadêmi-
cas. O IMAV 2022 será organiza-
do pela Universidade de Tecno-
logia de Delft (TU Delft).

“É bom receber esse reco-
nhecimento. A gente sabe das di-
ficuldades da área da tecnologia 
aeroespacial, principalmente do 
financiamento, mas saber que 
conseguimos desenvolver um tra-
balho durante a pandemia e ainda 
conseguir ser selecionado, torna 

tudo muito especial”, diz o estu-
dante de engenharia mecatrôni-
ca Álamo Conrado, 21 anos, que 
compõe a equipe e atua na área 
de design estrutural para drones 
autônomos e também é responsá-
vel pelo marketing do projeto nas 
redes sociais.

Segundo ele, para desenvolver 
um drone, é necessário percor-
rer etapas como traçar o layout 
do modelo, criar um software 

específico e depois partir para a 
fabricação. Eles desenvolveram a 
primeira parte em 2020, de forma 
remota, e, em 2021, se reuniram 
para montar o equipamento, com 
auxílio de impressoras 3D.

Conrado conta que a equipe 
bancou do próprio bolso todo o 
material destinado à produção do 
equipamento. Ele afirma que, mes-
mo com a contribuição mensal de 
R$ 20, não foi possível custear todo 

o processo. Em função disso, eles 
buscam outras maneiras para an-
gariar fundos, como vender rifas.

Uma das etapas da competi-
ção é a análise minuciosa de uma 
estufa de plantação de tomates, 
Tomatoworld. Nessa modalidade, 
a equipe deve realizar, em 10 mi-
nutos, o maior reconhecimento 
de imagem possível, identificando 
e mapeando os frutos estragados. 

“No Brasil, a gente ainda enga-
tinha quando o assunto é investir 
na área de ciência aeroespacial. 
Mas é bom destacar que qualquer 
tecnologia é feita a partir de pes-
quisas e estudos, sempre gerando 
retorno. Então o investimento não 
é jogado fora”, defende.

O projeto da Edra abre pro-
cessos seletivos, anualmente, para 
qualquer estudante da UnB. Pa-
ra participar, os interessados não 
precisam cursar engenharia me-
catrônica. No entanto, a entidade 
costuma aceitar pessoas de áreas 
correlatas.

Conrado ressalta que a va-
quinha on-line foi a única alter-
nativa encontrada para driblar a 
barreira da dificuldade de inves-
timento em projetos inteiramen-
te estudantil. Segundo ele, ainda 
estão abertas duas destinadas à 
viagem, de caráter coletivo e in-
dividual, sendo a última de res-
ponsabilidade de cada membro 
da equipe. O objetivo é arrecadar 
R$ 35 mil até o dia 25 de julho. 
Até o momento, a equipe rece-
beu R$ 1.888,70. Para ajudar a fi-
nanciar a viagem, acesse os links 
bit.ly/3z2Tssz e bit.ly/3MUWp2I.

A página da Edra no Insta-
gram @edraunb conta com mais 
de 700 seguidores e traz conteú-
dos ligados ao universo da ciên-
cia aeroespacial.

* Estagiária sob a supervisão 
de Jáder Rezende

 » *MARIANA ANDRADE Robótica da UnB 
representa o 

Brasil na Europa

MOBILIZAÇÃO

Conferência internacional de desenvolvimento e aplicação de drones acontece entre os dias 12 e 14 
de setembro, em Delft, na Holanda, com competições e troca de informações científicas e acadêmicas

No Brasil, a gente ainda engatinha quando o assunto é investir na 
área de ciência aeroespacial. Qualquer tecnologia é feita a partir de 
pesquisas e estudos, sempre gerando retorno” Álamo Conrado

financiamento, mas saber que 
conseguimos desenvolver um tra-
balho durante a pandemia e ainda 
conseguir ser selecionado, torna 
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O 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, propôs uma Medida 
Provisória que institui o pro-
grama “Emprega + Mulheres 

e Jovens”, para facilitar o ingresso no  
mercado de trabalho. No entanto, en-
tre as medidas previstas está a institu-
ição do “Projeto Nacional de Incenti-
vo à Contratação de Aprendizes”, cujas 
ações beneficiariam financeiramente 
empresas que não cumpram a cota de 
aprendizagem prevista em lei.

De acordo com a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), o percentual 
de funcionários aprendizes em um es-
tabelecimento deve girar em torno de 
5% a 15% do percentual de funcioná-
rios, isso considerando somente os que 
exercem funções que demandem ensi-
no fundamental ou médio. As medidas 
propostas no texto, porém, flexibilizam 
as sanções para as empresas que não 
cumpram este percentual mínimo, des-
de que se adequem ao projeto.

Segundo o artigo 26° da MP, as en-
tidades que se juntarem ao projeto não 
serão mais autuadas por não fiscalizar 
o cumprimento da cota de aprendiza-
gem durante o período de regulariza-
ção. Além disso, a multa pelo descum-
primento do percentual não só ficará 
suspensa durante o período, como terá 
o valor  reduzido em 50%, caso a empre-
sa tenha sido multada antes da adesão. 
O texto estabelece, ainda, um procedi-
mento especial para regularização da 
cota de aprendizagem profissional dos 
setores que apresentem baixa taxa de 
contratação de aprendizes.

Para o jovem aprendiz Luís Miguel 
Moreira, de 17 anos, a medida pode ser 
muito prejudicial aos jovens aprendi-
zes. Luís é estudante de escola pública 
no DF e entrou no programa no final de 
2020, quando tinha 15 anos. Ele achou 
no Jovem Aprendiz uma forma não só 
de começar a ter uma renda própria, 
como de ter experiência no mercado de 
trabalho desde cedo. 

O jovem conta que nem mesmo fi-
cou sabendo da discussão da MP até 
então, e que a falta de conhecimento 
dela por boa parte dos jovens aprendi-
zes pode ser perigosa. “Acho que pre-
judica não só os poucos jovens apren-
dizes que são contemplados com o 

programa, mas também dificulta pa-
ra os que não estão empregados”, disse.

Para ele, as empresas poderão não 
passar autoridade para os funcionários 
com o provável cenário de desorganiza-
ção. Ele ainda afirma que, se entrar em 
vigor, esta medida pode prejudicar bas-
tante a vida dos jovens que dependem do 
programa para sustentar suas famílias, 
fazendo com que busquem outros meios 
ilegais para conseguir os recursos. 

Reação da Auditoria

A MP causou revolta entre os audito-
res fiscais do trabalho. Os coordenadores 
de aprendizagem profissional das audito-
rias-fiscais de cada um dos estados e do 
DF assinaram e publicaram uma carta de 
entrega coletiva dos cargos, explicando 
que o projeto “terá, por efeito imediato, 
a desobrigação de contratar aprendizes, 
colocando em risco as milhares de vagas 
de aprendizagem atualmente preenchi-
das em todo país”. Na carta, os servidores 
alegaram que havia a expectativa de mais 
de 100 mil contratações de aprendizes 
nos próximos quatro meses, mas que 
isso pode não ocorrer caso as empresas 
venham a aderir ao projeto proposto.

A ex-coordenadora de aprendiza-
gem na Auditoria-Fiscal de Pernambuco 
e uma das signatárias da carta, Simone 
Brasil, afirma que não foi fácil tomar esta 
decisão. “Foi um processo sofrido. Alguns 
dos coordenadores atuavam há décadas 
na função, mas não podemos compac-
tuar com estas medidas”, disse.

Para ela, a proposta é uma pro-
paganda enganosa para o mercado 
de trabalho, uma vez que as medidas 
mais abrem espaço para as empresas 
contratarem menos aprendizes do que 
incentivam a aprendizagem de fato. “A 
lei começa com uma mentira, diz que 
vai incentivar a contratação dos jovens 
aprendizes. Mas anular o trabalho dos 
auditores e a diminuição das multas 
fará com que muitos não tenham chan-
ces de trabalhar. Nossa atuação foi pra-
ticamente anulada”, lamenta.

Reação em Cadeia

Simone observa ainda que a alteração 
de medidas de artigos da CLT propostas 
no artigo 28 da MP prejudicará bastante o 
processo de aprendizagem no país. Uma 

Adolescentes durante expediente. Proposta do Executivo beneficiará empresas que não cumprir

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

 » ARTHUR VIEIRA*

Programa Jovem Ap
APRENDIZAGEM / MEDIDA BENEFICIA EMPRESAS QUE NÃO CUMPREM A LEI. PROLONGA DE TRÊS P

Para Luís Miguel medida pode ser muito prejudicial aos jovens aprendizes

Arquivo pessoal
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das mudanças que mais preocupa, segun-
do ela, refere-se ao parágrafo 3° do artigo 
428, que prolonga o contrato dos apren-
dizes de três para até cinco anos para 
contratados com idade entre 14 e 15 anos. 
Ela firma que essa alteração diminuirá a 
rotatividade dos empregados e fará com 
que as empresas contratem menos jovens 
e, ainda sim, cumprir a cota estabelecida, 
mas diminuindo bastante as chances de 
conseguir um emprego nesta faixa etária.

Além disso, ela se preocupa com as 
mudanças no parágrafo 5° do artigo 429, 
que faria com que jovens em situação de 
vulnerabilidade fossem contabilizados 
em dobro nas cotas. Dessa forma, ava-
lia, as empresas passarão a contar com 
um contingente menor para atingir o 
percentual estabelecido. “O empresa-
riado não vê a aprendizagem como um 

investimento, mas como um custo. É pre-
ciso esclarecer que não é possível ter a 
mão de obra qualificada que eles tanto 
desejam sem um processo de aprendi-
zagem profissional qualificado”, afirma.

O presidente do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Diego 
Bezerra Alves, acredita que a redução do 
número de vagas de jovem aprendiz gera-
rá consequências que vão além do âmbito 
financeiro para os jovens, pois pode incen-
tivar o trabalho informal e até mesmo a cri-
minalidade. “O Brasil é um país desigual, 
onde muitas famílias dependem dos jovens 
para sobreviver. A falta de oportunidade de 
emprego os leva a buscar outras formas de 
sustento, muitas vezes por meios ilegais ou 
não regularizados”, diz.

Dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) 

sobre trabalho de crianças e adolescentes 
de 2019 apontam que quase 1,37 milhão 
de jovens entre 14 e 17 anos estão em si-
tuação de trabalho infantil de forma ilegal 
no Brasil, o que representa cerca de 78% 
de toda a população menor de 18 anos 
que se encontra nesta situação.

Para Priscila Caneparo, advogada es-
pecialista em Direitos Humanos, progra-
mas relacionados ao Jovem Aprendiz são 
medidas socioeducativas para os jovens, 
também por ser uma forma de o Estado 
cumprir com sua responsabilidade, a de 
proporcionar um futuro para os mesmos. 
Ela observa que o abandono do governo 
em comunidades menos favorecidas faci-
lita o ingresso dos jovens na criminalida-
de, pelo simples fato dessa possibilidade 
oferecer maior perspectiva de futuro e 
sustento para suas famílias.

Tendo em vista a grande ocorrência 
dessas situações, Priscila Caneparo ava-
lia que o crime, representado principal-
mente pelo narcotráfico nestas comu-
nidades, acaba realizando o papel que 
o Estado deveria cumprir: “Isso é uma 
falha do Estado. O narcotráfico acaba fa-
zendo para os jovens o que o país deve-
ria fazer, dar a eles um futuro e garantir a 
sua segurança. O Brasil privilegia muito 
mais direitos e liberdades políticas do 
que assegura direitos sociais e econômi-
cos, sem condições para que as pessoas 
exerçam, de fato, esta liberdade”.

Diego Alves estima que essas conse-
quências, muito provavelmente, não são 
algo acidental, mas sim um planejamen-
to para facilitar a vida dos empresários do 
país. Ele diz se preocupar bastante com 
os jovens nesta situação, e afirma que boa 
parte dos empresários nunca esteve dis-
posta a cumprir a cota de aprendizagem. 
Pondera ainda que a medida só vai auxi-
liá-los a contratar menos aprendizes para 
cumprir as novas determinações da lei.

Ele observa, também, que a falta de 
aprendizagem pode reduzir ainda mais 
a qualificação da mão de obra e fazer 
com que o país e a população desenvolva 
uma dependência maior da mão de obra 
barata, sem que as pessoas possam ter 
a possibilidade de conseguir evoluir nos 
estudos ou em uma carreira. “A gente vai 
acabar passando por um ciclo vicioso, de 
pessoas que vão viver sempre submetidas 
a ser mão de obra barata, por necessida-
de e falta de condições, sem poder avan-
çar nos estudos”, prevê. 

Acordo se sobrepõe à lei?

A MP tramita na Câmara junto com 
a discussão do Tema 1.046 no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), que trata 
da possibilidade de acordos pré-es-
tabelecidos entre patrões e emprega-
dos se sobreporem às leis trabalhis-
tas. Caso o STF veja validade nisso, o 
processo para o avanço da Reforma 
Trabalhista e a própria tramitação da 
MP poderão ser agilizadas.

Segundo o advogado trabalhista Ro-
naldo Tolentino, a questão dos acordos 
e convenções se sobreporem à lei pode 
até ser válida, desde que trate de ques-
tões de relação entre patrão e emprega-
do, e não de direitos básicos garantidos 
na Constituição Federal. “As conven-
ções refletem uma dinâmica social das 
relações de trabalho que são melhor 
implementadas dessa forma do que em 
um projeto de lei”, diz.

Para Tolentino, a questão das cotas 
de aprendizagem e de funcionários PcD 
(pessoas com deficiência) não é algo 
que pode ser pré-estabelecido interna-
mente, uma vez que mexe diretamente 
com programas que beneficiam e as-
seguram condições dignas de sustento 
para pessoas menos favorecidas social-
mente. Ele explica que mesmo que haja 
funções que aprendizes ou pessoas com 
deficiência não possam exercer, o que 
poderia até ser discutido no tema com 
relação à uma reformulação das cotas, 
os programas devem ser estimulados 
e ajustados à realidade de cada empre-
sa ou indústria para que não haja uma 
defasagem que prejudique esses seg-
mentos de trabalhadores socialmente e 
também financeiramente.

O advogado ainda afirma que as 
medidas propostas na MP 1.116 não 
deveriam ser implementadas como 
provisória, uma vez que elas são de ca-
ráter mais urgente nos trâmites, e que 
uma mudança deste tipo não caberia a 
uma medida normativa. “Para que pos-
sam ser feitas mudanças neste âmbito, 
seria melhor partir para um projeto de 
lei, para que pudesse ser discutido e 
consultado também com os agentes 
sociais que serão atingidos pelas medi-
das, ou seja, os empresários e os traba-
lhadores”, conclui.

*Estagiário sob a supervisão de Jáder Rezende

esas que não cumprirem a cota de aprendizagem prevista em lei

prendiz em cheque
ONGA DE TRÊS PARA CINCO ANOS ADMITIDOS NA FAIXA ETÁRIA DE 14 A 15 ANOS
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 » Marketing digital

Para BomBar a carreira
o site eu capacito fez uma seleção de cursos da área de marketing 

digital oferecidos gratuitamente na plataforma. São conteúdos de capaci-
tação produzidos por grandes empresas, tais como Google, FiaP e Sales-
force. confira 6 opções de cursos gratuitos: fundamentos do marketing 
digital (Google ateliê Digital); marketing em plataformas de social media 
(Fiap); construa sua carreira de marketing com salesforce (Salesforce); 
mobile marketing (Fiap); Gere conteúdo para promover sua empresa 
(Google) e User experience (Fiap). informações: www.eucapacito.com.br.

 » Fundação estudar

BolSaS De eStUDo Para ti
 a Fundação estudar encerra em 5 de junho as inscrições para o 

programa tech Felow, que oferece bolsas de estudo para estudantes 
da área de tecnologia. o objetivo é sanar o déficit de profissionais 
nessa área no Brasil (são 420 mil vagas abertas no setor de ti). o 
tech Fellow é uma forma de ajudar a resolver essa falta de profis-
sionais de tecnologia no Brasil. os jovens interessados podem se 
inscrever gratuitamente no site da instituição, no link bit.ly/3PF78jx.

 » santander universidades

6 mil BolSaS De eStUDo
em busca de capacitar novos profissionais com as melhores creden-

ciais do mercado para atuar com investimentos e produtos financeiros, o 
Santander Universidades, em parceria com o cursos edgar abreu, abriu 
as inscrições para cursos preparatórios para cPa-20 (4.200 bolsas) e 
cea (1.800), oferecendo 6 mil bolsas. essas são duas das mais buscadas 
certificações do mercado de investimentos concedidas pela associação 
Brasileira das entidades dos mercados Financeiro e de capitais (ambi-
ma). as inscrições podem ser feitas até 16/07 no link bit.ly/3alwliK.

 » usP

QUaliFicação ProFiSSional
Para ajudar profissionais que buscam novas oportunidades, seja 

mudando de carreira ou abrindo o próprio negócio, a plataforma 
de ensino Veduca preparou mais de 15 cursos on-line gratuitos 
com professores da USP e certificado, como: desenvolvimento de 
produtos e serviços, planejamento estratégico, fundamentos de 
administração, gestão de projetos, gestão de inovação, ecoinovação, 
probabilidade e estatística, metodologia científica, gestão ambien-
tal, engenharia econômica, ecologia industrial, entre outros. todos 
podem ser acessados on-line pelo site bit.ly/3yWZZF1.

 »   Boot CaMP internaCional

Para joVenS talentoS
a atos, líder global em transformação digital, lançou seu Boot camp 

internacional, um evento virtual de uma semana, aberto a alunos em 
todo o mundo, dando a oportunidade de aprimorar o conhecimento 
sobre as principais tecnologias, apresentado por palestrantes e espe-
cialistas da atos, por meio de uma série de cursos. estudantes e gra-
duandos de todo o mundo são convidados a participar do programa de 
treinamento de uma semana realizado de 18 a 22 de julho. as sessões 
diárias de treinamento incluirão conteúdo interativo com cases de 
negócios reais e desafios para serem resolvidos e analisados usando 
tecnologias relevantes, como as relacionadas a inteligência de Dados, 
HPc (computação de alto desempenho), nuvem, cibersegurança e Des-
carbonização. o atos Boot camp será realizado em inglês, é on-line e 
gratuito. as inscrições já estão abertas no link bit.ly/3lDumIU.

Lista de concursos

Confira a lista completa no site
www.correiobraziliense.com.br/euestudante

12.672
vagas

nesta semana, o caderno trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 131 concursos e 12.672 vagas, além 
de cadastro reserva. no Distrito Federal, há sete concursos abertos com 677 vagas. Para o centro-oeste, há 19 seleções 
abertas com 1.837 oportunidades. nos conselhos regionais, há nove concursos com 858 postos vagos. entre os nacionais, há 
dez certames abertos para 2.202 oportunidades. Há ainda 72 seleções para outras regiões com 7.018 vagas. nas universidades 
federais, são 12 processos seletivos e 40 oportunidades. Há dois concursos nos institutos federais, com 40 vagas.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

instituto Federal de  
eduCação, CiÊnCia e teCnologia  

de BrasÍlia (iFB)

inscrições até 2 de junho pelo site: bit.
ly/3GgyVlU. concurso com 6 vagas para 
professor substituto de língua portuguesa 
(1); química (1); filosofia (1); produção mo-
veleira (1); engenharia civil (1); e segurança 
do trabalho (1). Salário: entre r$ 3.588,85 e 
r$ 6.289,21. taxa: não informada.

seCretaria de eduCação do 
distrito Federal (sedF)

inscrições de 6 de junho a 10 de 
junho pelo site: www.quadrix.org.br/
todos-os-concursos/proximos-concursos/
seedf-pssc-2022.aspx. concurso com 
vagas de cadastro reserva para professor 
substituto. Salário: entre r$ 2.129,43 e r$ 
4.058,87. taxa: não há.

universidade de BrasÍlia (unB)

inscrições até 24 de junho pelo site sig.
unb.br/sigrh/public/home.jsf. concurso 
com 5 vagas para professor de magistério 
superior no departamento de matemática 
(1); Departamento de Biologia (1); Depar-
tamento de enfermagem (1), Faculdade de 
ciência da informação (1) Departamento de 
engenharia civil e ambiental (1). Salário: r$ 
r$ 9.616,18. taxa: r$ 240.

ConselHo regional de MediCina 
veterinÁria do distrito Federal 

(CrMv-dF)

inscrições até 6 de julho pelo site: www.
institutoibest.org.br/informacoes/10/. con-
curso com uma vaga mais cadastro reserva 
para agente administrativo (1) e agente de 
fiscalização. Salário: r$ 2.000. taxa: r$ 50.

agÊnCia reguladora de Águas, 
energia e saneaMento do distrito 

Federal (adasa - dF)

inscrições de 31 de maio a 17 de julho 
pelo site www.iades.com.br/inscricao/
ProcessoSeletivo.aspx?id=c5b3a087. 
concurso com 25 vagas para regulador 
de serviços públicos - gestão e regulação 
(6); regulador de serviços públicos - en-
genharia civil (2); regulador de serviços 
públicos - engenharia ambiental e sani-
tária (2); regulador de serviços públicos 
- geologia (2); regulador de serviços 
públicos - economia (2); regulador de 
serviços públicos - contabilidade (1); 
regulador de serviços público - enge-
nharia elétrica (2); regulador de serviços 
públicos - tecnologia da informação e 
comunicação (1); técnico de regulação de 
serviços públicos (7). Salários: entre r$ 
r$ 4.300 e r$ 10.000. taxa: r$ 65.

universidade de BrasÍlia (unB)

inscrições até 31 de agosto pelo site 
inscricaoprofvisitante.unb.br/index.php?ins-
cricao=login. concurso com 40 vagas para 
professor visitante. Salário: r$ 16.591,91. 
taxa: r$ não há.

PolÍCia Civil do  
distrito Federal (PC-dF)

inscrições de 18 de agosto até 8 de setembro 
no site: www.cebraspe.org.br/concursos/
pc_df_20_agente. concurso com 600 vagas 
para o cargo de agente de polícia. Salário: 
r$ 8.698,78. taxa: não informada ainda.

NACIONAIS

instituto Brasileiro de geograFia 
e estatÍstiCa (iBge)

inscrições até 31 de maio pelo site: www.
ibge.gov.br/pss-complementar. concurso 
com 133 vagas para agente censitário de 
administração e informática. Salário: r$ 
1.700. taxa: não há.

instituto Brasileiro de geograFia 
e estatÍstiCa (iBge)

inscrições até 1° de junho pelo site: www.
ibge.gov.br/pss-complementar. concurso 
com 220 vagas para agente censitário mu-
nicipal (56) e agente censitário supervisor 
(164). Salário: entre r$ 1.700 e r$ 2.100. 
taxa: não há.

instituto Brasileiro do Meio 
aMBiente e dos reCursos naturais 

renovÁveis (iBaMa)

inscrições até 10 de junho de forma presen-
cial, nos locais estabelecidos no edital para 
cada região. concurso com 359 vagas para 
brigadista (280); chefe de esquadrão (47); 
chefe de brigada (19); supervisor de briga-
das (13). Salário: entre r$ 1.212 e r$ 4.848. 
taxa: não informada. edital nº 7/2022: bit.
ly/3looHnn. edital 8º/2022: bit.ly/37rgrm4.

instituto Brasileiro do Meio 
aMBiente e dos reCursos naturais 

renovÁveis (iBaMa)

inscrições até 1° de julho pelo site: bit.
ly/3jQeovK. concurso com 1.143 vagas 
para brigadista - prevenção e combate de 
incêndios florestais (898), chefe de esqua-
drão (152), chefe de brigada (68); supervisor 
de brigadas - estadual (19), federal (6). 
Salários: entre r$ 1.212 e r$ 6.060. taxa: 
não informada.

instituto Militar de engenHaria 
do eXÉrCito Brasileiro (iMe)

inscrições de 1° de junho a 11 de julho pelo 
site: www.ime.eb.mil.br/. concurso com 92 
vagas para curso de formação de oficiais da 
ativa (80) e formação de oficiais da reserva 
(12). Salário: r$ 1.334 (durante o curso). 
taxa: r$ 140.

instituto Militar de engenHaria 
do eXÉrCito Brasileiro (iMe)

inscrições de 1° de junho a 11 de julho pelo 
site: www.ime.eb.mil.br/. concurso com 19 
vagas para engenheiro cartógrafo (1); 
engenheiro de computação (1); engenheiro 
de comunicações (1); engenheiro eletrônico 
(1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de 
fortificação e construção (engenharia civil) 
(7); engenheiro de materiais (1); engenheiro 
mecânico (distribuídas em engenharia 
mecânica e de armamento e engenharia 
mecânica e de automóvel) (2); engenheiro 
químico (1); engenheiro de produção (1); 
engenheiro nuclear (1) e engenheiro aero-
náutico (1). Salário: r$ 8.245. taxa: r$ 150.

MarinHa do Brasil

inscrições de 4 de julho até 17 de julho pelo 
site www.marinha.mil.br/sspm. concurso 
com 45 vagas para biblioteconomia (1); 
comunicação social (1); direito (2); educação 
física (1); estatística (1); informática/ espe-
cialidade banco de dados (1); informática/ 
especialidade desenvolvimento de sistemas 
(1); informática/ especialidade infraestru-
tura de ti(1); informática/ especialidade 

segurança da informação (1); meteorologia 
(1); pedagogia (1); psicologia (2) e segurança 
do tráfego aquaviário (2); engenharia aero-
náutica (1); engenharia civil (1); engenharia 
de produção (1); engenharia de sistemas de 
computação (1); engenharia de telecomu-
nicações (2); engenharia elétrica (5); enge-
nharia eletrônica (4); engenharia mecânica 
(6); engenharia mecânica de aeronáutica (1); 
engenharia naval (4); engenharia nuclear 
(1) e engenharia química (1) e sacerdote 
da igreja católica apostólica romana (1). 
Salários: r$ 9.070,60. taxa: r$ 140.

CorPo de saÚde  
MarinHa do Brasil (CsM)

inscrições de 11 de julho até 24 de julho 
pelo site: www.ingressonamarinha.mar.mil.
br/. concurso com 24 vagas para curso de 
formação de oficiais médicos nas áreas de 
anestesiologia (2); cardiologia (2); clínica 
médica (4); cirurgia geral (1); cirurgia 
torácica (1); endocrinologia/metabologia 
(1); gastroenterologia (2); geriatria (1); 
ginecologia/obstetrícia (1); medicina de 
emergência (1); medicina intensiva (3); 
nefrologia (1); neurologia (1); oftalmologia 
(1); pediatria (1); reumatologia (1). Salários: 
r$ 9.070,60. taxa: r$ 140.

eXÉrCito Brasileiro - esCola de 
saÚde e ForMação CoMPleMentar 

do eXÉrCito (esFCex)

inscrições de 14 de junho até 5 de agosto pelo 
site: www.esfcex.eb.mil.br./index.php/compo-
nent/content/article?id=462. concurso com 
122 vagas para anestesiologia (3); cancerolo-
gia/oncologia (5); cardiologia (8); cardiologia 
intervencionista hemodinâmica (2); cirurgia 
de cabeça e pescoço (1); cirurgia de mão (1); 
cirurgia geral (2); cirurgia pediátrica (1); cirur-
gia torácica (1); cirurgia vascular (2); clínica 
médica (5); endocrinologia e metabologia (3); 
endoscopia digestiva (3); gastroenterologia 
(2); geriatria (3); ginecologia e obstetrícia (3); 
hematologia e hemoterapia (3); infectologia 
(3); mastologia (2); medicina intensiva (3); 
nefrologia (3); neurologia (3); oftalmologia 
(2); ortopedia e traumatologia (3); ortopedia 
e traumatologia - cirurgia de joelho (1); or-
topedia e traumatologia - cirurgia de ombro 
(1); otorrinolaringologia (2); patologia (1); 
pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (2); 
psiquiatria (4); radiologia (2); reumatologia 
(1); sem especialidade (19) e urologia (1); 
farmácia (10); cirurgia e traumatologia buco-
máxilo-facial (1); dentística restauradora (1); 
e endodontia (3). Salário: ____. taxa: r$ 150.

eXÉrCito Brasileiro - esCola de 
saÚde e ForMação CoMPleMentar 

do eXÉrCito (esFCex)

inscrições de 14 de junho até 5 de agosto pelo 
site: www.esfcex.eb.mil.br. concurso com 45 
vagas para administração (4); ciências contá-
beis (2); direito (2); enfermagem (6); estatís-
tica (1); informática (3); magistério espanhol 
(1); magistério física (2); magistério geografia 
(3); magistério história (3); magistério inglês 
(3); magistério matemática (2); magistério 
português (3); magistério químico (3), 
psicologia (1); veterinária (1); pastor católico 
romano (4) e pastor evangélico (1). Salário: 
____. taxa: r$ 150.



CORREIO BRAZILIENSE • Brasília, domingo, 29 de maio de 2022 •Trabalho & Formação  •  9

 » Espro As inscrições devem ser feitas no endereço SGAS Quadra 915, Lote 72-A, Asa Sul, das 8h30 às 16h30. 
Informações no site www.espro.org.br ou pelo telefone (61) 3226-151217

vagas

 » Guia dE EstáGios E jovEm aprEndiz 249 vagas

Confira a lista completa no site
www.correiobraziliense.com.br/euestudante

 » FEComÉrCio
Endereço: SCS Qd. 6, Bl A, Lt. 206 Ed. Newton Rossi, 2º andar | CEP: 70.306-911 
Brasília – DF | institutofecomerciodf.com.br | (61) 3962-2017

36
vagas

jovEm aprEndiz 

Cód.: JA 370. Vagas: 33. Ano: 1º ao 3º ano ou 
ter concluído o ensino médio sem ter vínculo 
com ensino superior. Salário: R$ 854 + AT + 
AR. Horário: a combinar. Local:várias loca-
lidades. Enviar currículo para: curriculos@
institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 370
Cód.: JA 369. Vagas: 1. Ano: 1º ao 3º ano 
ou ter concluído o ensino médio sem ter 
vínculo com ensino superior. Salário: R$ 854 
+ AT. Horário: 8h às 14h. Local: Samambaia. 
Enviar currículo para: curriculos@instituto-
fecomerciodf.com.br. Assunto: JA 369
Cód.: JA 361. Vaga: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou 
ter concluído o ensino médio sem ter vínculo 
com ensino superior. Salário: R$ 570 + AT. Ho-
rário: 8h às 12h ou 13h às 17h. Local: Setor de 
Clubes Sul. Enviar currículo para: curriculos@
institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 361
Cód.: JA 365. Vaga: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou ter 
concluído o ensino médio sem ter vínculo 

com ensino superior. Salário: R$ 569,36 + 
AT + AR. Horário: 8h às 12h. Local: Guará. 
Enviar currículo para: curriculos@instituto-
fecomerciodf.com.br. Assunto: JA 365

Ensino mÉdio 

Cód.: 827340. Vaga: 1 Ano.: a partir do 1º. 
Bolsa: R$ 650 + AT. Horário: 9h às 15h. 
Local: Asa Norte.  Enviar o currículo para: 
curriculos@institutofecomerciodf.com.br. 
Assunto: 827340
Cód.: 827340. Vaga: 1 Ano.: a partir do 1º. 
Bolsa: R$ 650 + AT. Horário: 9h às 15h. 
Local: Asa Norte.  Enviar o currículo para: 
curriculos@institutofecomerciodf.com.br. 
Assunto: 827340 
Cód.: 162492. Vagas: 3 Ano.: a partir do 1º. 
Bolsa: R$ 600 + AT. Horário: 8h às 14h. 
Local: Samambaia.  Enviar o currículo para: 
curriculos@institutofecomerciodf.com.br. 
Assunto: 162492 
Cód.: 172393. Vaga: 1 Ano.: a partir do 1º. 

Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 9h às 15h. 
Local: Taguatinga. Enviar o currículo para: 
curriculos@institutofecomerciodf.com.br. 
Assunto: 172393 
Cód.: 163686. Vaga: 1 Ano.: a partir do 1º. 
Bolsa: R$ 520 + AT. Horário: 9h às 15h. 
Local: Águas Claras.  Enviar o currículo 
para: curriculos@institutofecomerciodf.com.
br. Assunto: 163686 
Cód.: 879157. Vaga: 1 Ano.: a partir do 1º. 
Bolsa: R$ 450 + AT. Horário: A combinar. 
Local: Asa Sul.  Enviar o currículo para: 
curriculos@institutofecomerciodf.com.br. 
Assunto: 879157

nÍvEL tÉCniCo 

TÉCNICO EM ESTÉTICA 

Cód.: 820570. Vaga: 1. Sem.: a partir do 2º. 
Bolsa: R$ 600 + AT. Horário: a combinar. 
Local: Asa Sul.  Enviar o currículo para: 

curriculos@institutofecomerciodf.com.br. 
Assunto: 820570

 TÉCNICO EM ELETRÔNICA 

Cód.: 877625. Vagas: 3. Sem.: a partir do 3º. 
Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 8h às 12h. Lo-
cal: Núcleo Bandeirante. Enviar o currículo 
para: curriculos@institutofecomerciodf.com.
br. Assunto: 877625

 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Cód.: 820329. Vaga: 1. Sem.: a partir do 2º. 
Bolsa: R$ 800 + AT. Horário: 12h às 18h. Local: 
Asa Sul.  Enviar o currículo para: curriculos@
institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 820329

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Cód.: 980945. Vaga: 1. Sem.: a partir do 
3º. Bolsa: R$ 750 + AT. Horário: 8h às 13h. 
Local: Águas Claras. Enviar o currículo para: 
curriculos@institutofecomerciodf.com.br. 

Assunto: 980945

TÉCNICO EM SECRETARIADO 

Cód.: 820584. Vaga: 1. Sem.: a partir do 
1º. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: 9h às 14h. 
Local: Taguatinga.  Enviar o currículo para: 
curriculos@institutofecomerciodf.com.br. 
Assunto: 820584 
Cód.: 413874. Vaga: 1. Sem.: a partir do 1º. 
Bolsa: R$ 805 + AT. Horário: 14h às 20h. 
Local: Setor de Habitações Norte. Enviar 
o currículo para: curriculos@institutofeco-
merciodf.com.br. Assunto: 413874

No nível superior há vagas em adminis-
tração (5); análise e desenvolvimento de 
sistemas (1); ciências contábeis (8); design 
gráfico (1); educação física (1); gestão públi-
ca (2); gestão comercial (5); jornalismo (10); 
pedagogia (5); publicidade e propaganda (2); 
recursos humanos (1); secretariado (3). Há 
ainda uma vaga para pcd em administração

 » iEL Instituto Euvaldo Lodi
Endereço: SIA, Trecho 3, Lote 225, Edifício Fibra ou UnB, MASC Norte, Sala AT 2/20 
Telefones: SIA (3362-6024) ou UnB (99128-2294)/ Site: www.ieldf.org.br
Horário de atendimento: das 9h às 17h (SIA) ou das 9h às 16h (UnB).

196
vagas

Ensino mÉdio

Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 
/ Local: Samambaia / Bolsa: R$ 500 + AT / 
Período: 8h às 12h / Conhec. Exigidos: curri-
cular. Enviar currículos para: curriculos.iel@
sistemafibra.org.br assunto: 110640.
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 
/ Local: Samambaia / Bolsa: R$ 500 + AT / 
Período: 8h às 12h / Conhec. Exigidos: curri-
cular. Enviar currículos para: curriculos.iel@
sistemafibra.org.br assunto: 110651.
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 
/ Local: Asa Norte / Bolsa: R$ 550 + AT / 
Período: 10h às 16h / Conhec. Exigidos: cur-
ricular. Enviar currículos para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 110668.
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 / 
Local: Brasília / Bolsa: R$ 550 + AT / Período: 
8h às 12h / Conhec. Exigidos: Excel, Windows, 
Word. Enviar currículos para: curriculos.iel@
sistemafibra.org.br assunto: 110682.
Empresa: Privada. Sem: 2º ao 3º / Vagas: 
2 / Local: Taguatinga / Bolsa: R$ 600 + AT 
/ Período: 9h às 16h / Conhec. Exigidos, 
Word. Enviar currículos para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 110709.
Empresa: Privada. Sem: 2º ao 3º / Vagas: 
2 / Local: Taguatinga / Bolsa: R$ 800 + AT 
/ Período: 10h às 16h / Conhec. Exigidos, 
Word. Enviar currículos para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 110721. 
Empresa: Privada. Sem: 2º ao 3º / Vagas: 1 

/ Local: Taguatinga / Bolsa: R$ 600 + AT / 
Período: 10h às 16h / Conhec. Exigidos: cur-
ricular. Enviar currículos para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 110794. 
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 2º / Vagas: 1 / 
Local: Taguatinga Sul/ Bolsa: R$ 700 + AT / 
Período: 6 horas diárias / Conhec. Exigidos: 
curricular. Enviar currículos para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 110860. 
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 2º / Vagas: 1 / 
Local: Guará/ Bolsa: R$ 500 +  AT / Período: 
8h às 12h / Conhec. Exigidos: curricular. 
Enviar currículos para: curriculos.iel@sis-
temafibra.org.br assunto: 111074.
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 2º / Vagas: 1 / 
Local: Guará/ Bolsa: R$ 500 +  AT / Período: 
14h às 18h / Conhec. Exigidos: curricular. 
Enviar currículos para: curriculos.iel@
sistemafibra.org.br assunto: 111075. 
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 
1 / Local: Asa Sul / Bolsa: R$ 600 +  AT / 
Período: 10h às 16h / Conhec. Exigidos: cur-
ricular. Enviar currículos para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 111154.
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 / 
Local: Sia / Bolsa: R$ 500 + AT /  Período: 8h 
às 12h / Conhec. Exigidos: curricular. Enviar 
currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.
org.br assunto: 111175. 
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 
/ Local: Sia / Bolsa: R$ 500 + AT /  Período: 
14h às 18h / Conhec. Exigidos: curricular. 

Enviar currículos para: curriculos.iel@
sistemafibra.org.br assunto: 111175. 
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 / 
Local: Sia / Bolsa: R$ 500 + AT /  Período: 8h 
às 12h / Conhec. Exigidos: curricular. Enviar 
currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.
org.br assunto: 111190.
Empresa: Privada. Sem: 1º ao 3º / Vagas: 1 
/ Local: Sia / Bolsa: R$ 500 + AT /  Período: 
14h às 18h / Conhec. Exigidos: curricular. 
Enviar currículos para: curriculos.iel@
sistemafibra.org.br assunto: 111191.

nÍvEL tÉCniCo

TÉCNI CO EM ADMINISTRAÇÃO 

Empresa: Privada. Sem.: 2º ao 6º / Vagas: 1 / 
Local: SIG / Bolsa: R$ 1.516 +  AT / Período: 
16h às 22h / Conhec. Exigidos; curricular. 
Enviar currículo para: curriculos.iel@
sistemafibra.org.br assunto: 111265.

TÉCNICO EM ELETRICISTA PREDIAL 

Empresa: Privada. Sem.: 1º ao 5º / Vagas: 
1 / Local: Asa Sul / Bolsa: R$ 800 + AT / 
Período: 8h às 12h / Conhec. Exigidos; curri-
cular. Enviar currículo para: curriculos.iel@
sistemafibra.org.br assunto: 111242.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 

Empresa: Privada. Sem.: 1º ao 5º / Vagas: 1 

/ Local: Sobradinho/ Bolsa: R$ 1.000 + AT / 
Período: 6 horas diárias / Conhec. Exigidos; 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 111082. 
Empresa: Privada. Sem.: 1º ao 5º / Vagas: 1 
/ Local: Sobradinho/ Bolsa: R$ 1.000 + AT / 
Período: 6 horas diárias / Conhec. Exigidos; 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 111085.

TÉCNICO EM ELETRÔNICA 

Empresa: Privada. Sem.: 2º ao 6º / Vagas: 
1 / Local: Sudoeste/ Bolsa: R$ 750 + AT 
/ Período: 8h às 13h / Conhec. Exigidos: 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto:  110362. 
Empresa: Privada. Sem.: 1º ao 3º / Vagas: 
1 / Local: Taguatinga / Bolsa: R$ 600 + AT 
/ Período: 13h às 18h / Conhec. Exigidos: 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto:  110510.

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Empresa: Privada. Sem.: 1º ao 5º / Vagas: 
1 / Local: Águas Claras / Bolsa: R$ 700 + 
AT / Período: 12h às 18h / Conhec. Exigidos; 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 110562. 
Empresa: Privada. Sem.: 2º ao 6º / Vagas: 
1 / Local: Asa Norte / Bolsa: R$ 860 + AT 
/ Período: 8h às 15h / Conhec. Exigidos; 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.

iel@sistemafibra.org.br assunto: 111020. 
Empresa: Privada. Sem.: 1º ao 5º / Vagas: 1 
/ Local: Sobradinho/ Bolsa: R$ 1.000 + AT / 
Período: 6 horas diárias / Conhec. Exigidos; 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 111081.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Empresa: Privada. Sem.: 1º ao 3º / Vagas: 1 
/ Local: Samambaia/ Bolsa: R$ 500 + AT / 
Período: 8h30 às 14h30 / Conhec. Exigidos: 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 111263.

TÉCNICO EM QUÍMICA 

Empresa: Privada. Sem.: 1º ao 3º / Vagas: 1 
/ Local: Taguatinga / Bolsa: R$ 500 + AT / 
Período: 7h30 às 11h30 / Conhec. Exigidos: 
curricular. Enviar currículo para: curriculos.
iel@sistemafibra.org.br assunto: 110599.

No nível superior há vagas em administração 
(71); análise e desenvolvimento de sistemas (10); 
arquitetura e urbanismo (7); arquivologia (2); 
ciências contábeis (14); ciência da computação 
(4); design gráfico (1); direito (3); educação física 
(3); engenharia de produção elétrica (1); enge-
nharia civil (1); fonoaudiologia (1); jornalismo 
(4); logística (2); marketing (5); nutrição (1); 
pedagogia (5); psicologia (1); publicidade e pro-
paganda (22); recursos humanos (5); relações 
internacionais (1); secretariado executivo (4). 

jovEm aprEndiz 

Empresa: privada. Ens. médio, técnico ou superior 
cursando / Vaga: 2 / Bolsa: R$ 853,90 + VT + 
Assist. Odonto. Horário: 15h às 21h / 18 a 22 anos
Empresa: privada. Ens. fundamental, médio, 

técnico ou superior cursando / Vaga: 3 / Bolsa: 
R$ 853,90 + VT. Horário: 8h às 14h / 14 a 22 anos
Empresa: privada. Ens. médio, técnico ou superior 
cursando / Vaga: 2 / Bolsa: R$ 569,36 + VT / 
Horário: 14h às 18h / 18 a 22 anos
Empresa: privada. Ens. fundamental, médio, 

técnico ou superior cursando / Vaga: 3 / Bolsa: 
R$ 853,90 + VT. Horário: 12h às 18h / 14 a 22 anos
Empresa: privada. Ens. médio, técnico ou superior 
cursando / Vaga: 3 / Bolsa: R$ 1.000 + VT + VR + 
Assist. Odonto. Horário: 8h30 às 14h30 / 18 a 22 anos
Empresa: privada. Ens. médio, técnico ou su-

perior cursando / Vaga: 2 / Bolsa: R$ 853,90 
+ VT + VR +Assist. Médica e Odonto. Horário: 
10h30 às 16h30 / 18 a 22 anos
Empresa: privada. Ens. médio, técnico ou superior 
cursando / Vaga: 2 / Bolsa: R$ 853,90 + VT + 
Assist. Odonto. Horário: 15h às 21h / 18 a 22 anos
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OpOrtunidades

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um 
cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Açougueiro 20 R$ 1.700 + benefícios

Ajudante, Auxiliar de Bar 10 R$ 1.308,96 + benefícios

Ajudante de Estrutura Metálicas 20 R$ 1.330 + benefícios

Alinhador de Pneus 1 R$ 1.800 + benefícios

Analista Administrativo 1 R$ 1.550 + benefícios

Armador de Ferro 3 R$ 1.986,60 + benefícios

Auxiliar de Cozinha 15 R$ 1.308,96 + benefícios

Auxiliar de Depósito 5 R$ 1.441 + benefícios (pcd)

Auxiliar de Lavanderia 1 R$ 1.212 + benefícios

Auxiliar de Logística 10 R$ 1.212 + benefícios

Auxiliar de Manutenção 1 R$ 1.700 + benefícios

Camareiro de Hotel 1 R$ 1.212 + benefícios

Chapeiro 1 R$ 1.308,96 + benefícios

Churrasqueiro 1 R$ 1.500 + benefícios

Coordenador de Restaurante 1 R$ 6.000 + benefícios

Cozinheiro Geral 3 entre R$ 1.300 e R$ 2.300 + benefícios (pcd)

Cumin 20 R$ 1.308,96 + benefícios

Diretor de Marketing 1 R$ 6.000 + benefícios

Diretor de Suprimentos 1 R$ 6.000 + benefícios

Duteiro 3 R$ 1.986,60 + benefícios

Empregado Doméstico 2 entre R$ R$ 1.250 e R$ 1.600 + benefícios

Fisioterapeuta 2 R$ 1.370 + benefícios

Garçom 25 entre R$ 1.212 e R$ 1.308,96 + benefícios

Gerente de Desenvolvimento de Sistemas 1 R$ 6.000 + benefícios

Gerente de Projeto e Serviços de Manutenção 1 R$ 6.000 + benefícios

Instalador de Tubulações 2 R$ 1.300 + benefícios

Jardineiro 1 R$ 1.300 + benefícios

Mecânico de Motor a Diesel 1 R$ 1.800 + benefícios

Mecânico de Estruturas Metálicas 4 R$ 2.000 + benefícios

Montador de Veículos 1 R$ 1.355 + benefícios

Motofretista 2 R$ 1.355 + benefícios

Operador de Caixa 2 R$ 1.355 + benefícios (pcd)

Operador de Vendas 10 R$ 1.290 + benefícios

Pedreiro 15 entre R$ 1.870 + benefícios

Pizzaiolo 2 R$ 2.000 + benefícios

Professor de Ensino Primário 1 R$ 1.500 + benefícios

Supervisor de Montagem e Instalações 1 R$ 2.500 + benefícios

Supervisor de Vendas Comercial 2 R$ 1.400 + benefícios

Sushiman 1 R$ 1.500 + benefícios

Técnico Eletricista 1 R$ 1.870 + benefícios

Técnico em Manutenção de Equipamento de Informática 1 R$ 1.300 + benefícios

Tratorista Florestal 1 R$ 1.212 + benefícios

Vaqueiro 1 R$ 1.600 + benefícios

Vendedor Pracista 23 entre R$ 1.212 e R$ 2.000 + benefícios

Visual Merchandiser 1 R$ 1.290 + benefícios

Cargo Vagas Salário Cargo Vagas Salário Cargo Vagas Salário

 » SYSMAP SOLUTIONS

PROGRAMA DE TRAInEE
A SysMap Solutions, empresa especializada em 

apoiar a transformação digital por meio da inte-
gração de sistemas e consultoria em processos de 
tecnologia, anuncia a primeira edição do Programa 
Trainee SysMap de Excelência Full Stack. A empre-
sa preparou um programa para iniciantes na área 
de tecnologia que desejam construir carreira em 
uma das profissões com cada vez mais relevân-
cia no mercado: o desenvolvedor Full Stack. Para 
participar do programa, o candidato precisa ser 
aprovado nos testes iniciais e participar do Boot-
camp preparatório, que é on-line e gratuito. São 70 
vagas disponíveis para o Bootcamp, que tem dura-
ção de 8 semanas, com 80 horas de aulas on-line 
e materiais extras, além de atividades teóricas e 
práticas. Ao final do treinamento, os melhores alu-
nos poderão ser contratados pela SysMap, dando 
continuidade no programa de trainee. São neces-
sários alguns requisitos: ser maior de idade, ter 
conhecimentos em lógica e  básico em pelo menos 
uma linguagem de programação selecionada, entre 
outros itens que estão disponíveis no site. As ins-
crições estão abertas até 6 de junho na página do 
programa bit.ly/3lH96Sp.

OFERTAS DA AGênCIA DO TRABALHADOR

 » Agências do Trabalhador

Do total, 14 Agências do Trabalhador estão com atendimentos 
presenciais ao público. Já o posto do Guará tornou-se Agência 
Itinerante e a unidade da Câmara Legislativa permanece 
fechada até o retorno dos trabalhos presenciais na CLDF. 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. 
(sem interrupção). no entanto, a Setrab orienta a todos os 
cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, para que 
evitem o atendimento presencial, realizando as solicitações de 
prestação de todos os serviços via atendimento remoto, pela 
Central Alô Trabalho (Telefone 158) e por meio da web, inclusive 
seguro desemprego doméstico, que poderá ser solicitado pelo 
aplicativo da CTPS Digital e pelo APP do Sine Fácil, ou pela web 
através do Portal https://empregabrasil.mte.gov.br.

 » Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

 »Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDn Bl. K, Lj. 1/5

 »Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQnM 18/20, Bloco B, 
Praça do Povo, Ceilândia

 »Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 
112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Atendimento PCD

Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 
3255-3809
AE n° 5, Setor Central, 
Administração

 »Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central

 »Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 
3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I 

Agência do Trabalhador 
Autônomo 
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A,  
Ed. Guanabara, 
Lt. 10/11

 »Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. 
Guanabara, Lt. 10/11

 »Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da 
Biblioteca Pública

 »Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 
3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

 »Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
Qn 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 
3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, 

Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 
3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial,  
Av. das Palmeiras

 »Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. 
Uberdan Cardoso

 »Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, 
Setor Residencial Oeste

 » VAGA ABERTA

QUER SER ASSESSOR 
JURíDICO-LEGISLATIVO? 

O gabinete do senador Fabiano Contarato (PT-ES) está com  
processo seletivo aberto para uma vaga de assessor jurídico-le-
gislativo. O contratado deverá receber um salário de R$12.454,15 
com auxílio alimentação incluído. O cargo prevê as seguintes 
atribuições: atividades de consultoria e elaboração de pareceres 
a respeito das diversas proposições em tramitação no Congresso 
nacional, além de prestar suporte jurídico e processual às ati-
vidades legislativas do senador Fabiano Contarato. O processo 
seletivo será composto por três etapas: a triagem de currículos, 
o exame teórico-prático com aplicação de provas objetivas e dis-
cursivas e uma entrevista. O resultado será publicado no site do 
senador até 22 de junho. As inscrições são feitas por meio do site  
vaga.fabianocontarato@senado.leg.br e os interessados podem 
conferir o edital completo no site oficial do senador www.fabia-
nocontarato.com.br.

 » ESTÁGIO NA VALE

VAGAS PARA 
O DF 

O Programa de Estágio 2022 da 
Vale está com inscrições abertas. 
São mais de 700 vagas em diversas 
cidades de cinco estados: Espírito 
Santo, Maranhão, Minas Gerais, 
Pará e Rio de Janeiro, além do 
Distrito Federal. Podem se candi-
datar ao processo seletivo da Vale 
pessoas que estejam cursando 
ensino superior, com previsão de 
formatura entre dezembro/2023 e 
dezembro/2025. As inscrições ficam 
abertas até 28 de junho pelo site 
www.vale.com/estagio. neste ano, 
as vagas contemplam três forma-
tos de trabalho: presencial, remoto 
com acesso frequente às unidades 
da Vale ou remoto com acesso 
eventual às unidades da empresa. 
As especificações de cada vaga tam-
bém estão disponíveis no link: www.
vale.com/estagio. 

precisa-se
223
vagas
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6.1 Oferta de Emprego

6.2 Procura por Emprego

6.3 Ensino e Treinamento

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

ARRUMADEIRA Lg Sul
seg/sex dormi $2.500 liq
exp/ctps. 99458-0880

AUXILIAR DE MANU-
TENÇÃO Predial, Sho-
ping house: Para limpe-
za de caixa d’agua, insta-
lação de filtro central e
outros, daremos treina-
mento.Fixo+produtivida-
de +insalubridade, custo
de alimentação. Ganhos
de R$ 1.700 a 2.100.
W3 norte QD 704 bloco
E loja 21, Loja Europa.

BABÁPedagogaNoroes-
te R$2.500(líq.) seg/sab
exp/ctps. 99394-2627

DOMÉSTICA P. way Ae-
roporto $1.700 seg/sex
exp/ctps. 99406-8934

DOMÉSTICA Babá Á.
Claras $1.700 seg/sab
exp/ctps. 99458-0880

DOMÉSTICA Babá Asa
Sul seg/sáb (quinzenal)
dormir eventual $1.800
exp/ctps. 99519-2581

FORNO E SABOR
CONTRATA

FORNEIROCOMexperi-
ência. Para trabalhar de
seg. a sexta em horário
comercial. Interessados
enviar currículo para o e-
ma i l : f e r n a n d a@
fornoesabor.com.br

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654

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

6.1 NIVEL BÁSICO

NOVO HORIZONTE
PNEUS CONTRATA

ALINHADOR COM EX-
PERIÊNCIA Sal. + co-
mis+ VT+ VR. CV:
STRC Tr 4 Bl F Ljs 17/
19 F/ 98111-0061
AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com

AUXILIAR SERVIÇOS
Gerais notur Gama. CV:
jpedro4372@gmail.com

BALCONISTA PARA
TRABALHAR no Sia de
segunda a sábado. 61-
982201710/ 3234-0444

BALCONISTA PARA
TRABALHARemTagua-
tinga. Enviar CV para:
satelite457@gmail.com

CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054

CONFEITEIRO,BALCO-
NISTA,Op. de caixa, ge-
rente de panificação e re-
positor. Tr: 99939-1100

COSTUREIRA PRECI-
SA-SE com experiência
em ajustes e consertos
para Águas Claras 61-
985896109
COSTUREIRA CON-
TRATAc/experiênciaFa-
vor ligar somente interes-
sadas. F: (61) 99613-
7633 ou 99948-8778
COZINHEIRO(A) CON-
TRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com

COZ I NHE I RO ( A )
COMexperiência comi-
da mineira/goiana.
Asa sul. Enviar CV p/:
bistrosociety.diref@
gmail.com ou (61)
99801-8455 whatsApp

DOMÉSTICA DORMIR
segunda à sabado, com
experiência. Salário
R$1.600. Só ligações.
99303-2550/99190-1975

DOMÉSTICA P. way
Bandeirante $1.800 seg/
sab (dormir 3x semana)
exp/ctps. 99406-8934

CONTRATA
MANICURECOMexperi-
ência p/ Salão Asa Sul.
CV p/: blzprofissionais
@gmail.com

6.1 NIVEL BÁSICO

DOMÉSTICAPRECISA-
SE com experiência e
que tenha referência
com telefone , lavar, pas-
sar, cozinhar bem e arru-
mar a casa. Paga-se
bem! Sudoeste. Seg. à
Sáb. F/ 3274-5588

JARDINEIRO COM EX-
PERIÊNCIA para atuar
no Lago Sul/DF. Só
Whatsapp 99854-5054
MANICURE CONTRA-
TA-SE com urgeência
com experiência 62-
991140181
MANICURE. ESMALTE-
RIANoSudoesteseleci-
ona c/experiência, que
faça extensao de
unhas Enviar CV p/
99669-5332 ou ligar.

PRECISA-SE
MANICUREECABELEI-
REIRA com experiên-
cia. Tr: 98171-2904
MANICURE cabeleireira
Barbeir 98109-0495 zap
MANICURECOMEXPE-
RIÊNCIA e referência.
Asa Sul Tr: 98244-1672
MASSAGISTA VAGA
com ou sem experiên-
cia. Interessadas entrar
em c on t a t o 6 1 -
996294412

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

CLINICA DE ESTÉTICA
CONTRATA

MASSOTERAPÊUTA
COM experiência para
massagem modeladora.
Tr: 99817-7512

CONTRATA-SE
MOTORISTAPARACA-
MINHÃO categoria D c/
experiênciadoúltimoem-
prego. CTPS registrada.
Salário R$ 1.750, + VT
+ VR. Enviar currículo
sÓ quem preencher os
requisitos no 99844-
3700

PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA aux de almoxari-
fe. Cv p/: rh@contarpp.
com.br
PINTOR, JARDINEIRO
ajudante de obras e trato-
rista. Currículo para:
rh@jspar.com.br

6.1 NIVEL BÁSICO

PROFISSIONAIS PRO-
CURA-SE Manutenção
, Pintor, Jardineiro, aju-
dante obra e tratorista -
InteressadosdevemEnvi-
ar Currículo para o se-
guinte e-mail: rh@jspar.
com.br

MALHARIA CONTRATA
SERÍGRAFOArteFinalis-
ta e estoquista ambos-
com experiência. Tr: 61
98186-9952

SERRALHEIRO;INSTA-
LADORde letreiros;Ade-
sivador. P/ Comunica-
ção Visual. Cv para:
selecaobsb10@gmail.
com

TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com

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

CONTRATA-SE
VAQUEIROCOMEXPE-
RIÊNCIA gado de corte,
manejo de bezerros, ma-
nutenção de cerca, orga-
nização. Disponibilidade
de morar em fazenda.
Contato: 99208-9908.

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL
Esteticista África 61-
982018714

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.

CONSTRUTORA
CONTRATA

ALMOXARIFECOMEX-
PERIÊNCIA no Softwa-
re de gestão UAU. Envi-
ar curr ículo para:
contrataalmoxarife2022
@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

FORNO E SABOR
CONTRATA

PROMOTOR DE VEN-
DAS Com CNH A e B,
c/exper.comprovada.Pa-
ra trabalhar de seg. a
sextaemhoráriocomerci-
al. Interessados enviar
currículo para o e-mail:
fernanda@fornoesabor.
com.br

AJUDANTE
DE PRODUÇÃO
c/exper. em esquadri-
as para trabalhar no
SCIA. Enviar CV para:
kande ra . i ndus t r i a
@gmail.com

ESCRITÓRIO
CONTÁBIL
CONTRATA

ANALISTA FISCAL
comexperiência.Currícu-
lo para: edusi lva.
contabilidade@gmail.
com

ATENDENTEDECAFE-
TERIA p/ confecção de
bolos e salgados p/ Ta-
guatinga. CV: selecao
163@gmail.com

ATENDIMENTOAOPÚ-
BLICO requisitos: organi-
zado, proatividade e co-
municativo 982097878
só whatsapp ñ ligar

AUXILIAR DE EXPEDI-
ÇÃO - Controle de Esto-
que e Ferramentas. Cv:
selecaobsb10@gmail.
com

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
CABELEIREIRO(A),MA-
NICURE design de so-
brancelha para salão de
Beleza em águas cla-
ras. Interessados 61-
986557357
CAPTADOR(A)DEIMÓ-
VEIScontratacomexperi-
ênciacomprovadanafun-
ção. CV: jackson.lima
@maxximaimoveis.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

PANIFICADORA COLOMBO
ASA SUL - CONTRATA

COORDENADOR(A),
ATENDENTE, chapeiro
e Operador caixa. Currí-
culo com experiência pa-
ra: colombocurriculos
@gmail.com
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO c/ experiên-
cia em crédito consigna-
do. Enviar currículo p/:
adm@frevalle.com.br

CORRETORES (A)
O U C A P T A D O -
RES(A) para trabalhar
região do Lago Sul.
Oferecemos : carteira
nobre de imóveis, trei-
namento,especiaisgan-
h o s . c u r r i c u l o
@eldoradoimobiliaria.
com - 99981-3676

COZINHEIRA FORNO
e Fogão. Para trabalhar
terça, quinta, sábado e
domingo (12h) por dia.
Tr: 61 98149-1338

RESTAURANTE NA ASA
NORTE CONTRATA

COZINHEIRO(A), Sala-
deira e Atendente c/ ex-
periência em self servi-
ce. Enviar currículo
caldas.ellen@hotmail.
com

COZINHEIRO(A)/ATEN-
DENTE Enviar CV what-
sapp: 61 99689-8281
CUIDADOR(A) DE IDO-
SOSc/disponibilidadeho-
rário. Cv: humaniza.
adm@gmail.com

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
DOMÉSTICA CONTRA-
TO para trabalhar em
ÁguasClaras p/ lavar, co-
zinhar e faxinar com refe-
rênciasdeempregoante-
rior 61-982108292
ELETRICISTABOBINA-
DOREstamos contratan-
do necessário que o pro-
fissional tenha experiên-
cia. Interessados devem
enviar currículo para o e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com

6.1 NÍVEL MÉDIO

ELETRICISTACONTRA-
TA-SENecessárioquete-
nha experiência. Interes-
sadosdeverãoenviarcur-
rículo para o seguinte e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com
ENCARREGADO E AU-
XILIAR de Departamen-
to Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br
ESTAGIÁRIO(A) MA-
RKETING Enviar CV p/
geradecastro@gmail.
com ou 61 99211-1882
GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com

GERENTE
DE LOJA

CONTRATA-SE
PARA TRABALHAR
em loja de móveis em
Shopping,comdisponi-
bilidadedehorárioeex-
periência. Enviar currí-
culo para o e-mail:
sucessocomercio5@
gmail.com

GERENTE COMERCI-
ALParaClínicaOdontoló-
gica 61-982064142

CONSTRUTORA
CONTRATA

G U A R D I Ã O D E
OBRAS e SERVENTE .
Enviar curriculo: :
construtoracontrata2020
@gmail.com
MANICURE R$ 1.400 +
VT. Tr: 98139-6240
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE seg. a sáb. das
7 às 16h das 15 às 21h
c/ ou s/ experiência p/
Asa Norte 98214-4880
MECÂNICOEINSTALA-
DOR de ar condiciona-
do. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com

MECÂNICO DE AR e
Pedreiro. Enviar CV:
protieng@protieng.com.
br

MECÂNICO : EMPILHA-
DEIRA Santana, contra-
ta c/ Elétrica e Mecâni-
ca básica. Trabalhar no
Valparaíso. Enviar Currí-
culo para o e-mail: dp@
empilhadeirasantana.
com.br

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

6.1 NÍVEL MÉDIO

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

MOTORISTA
ENTREGADOR

COM EXPERIÊNCIA
ementregasnoDF.Regi-
me CLT. Enviar CV p/
k a n d e r a .
industria@gmail.com

RESTAURANTE
MARIETTA CONTRATA

OPERADOR DE CAI-
XA. Interessados enviar
CV para : mariettarh@
gmail.com

TELEMARKETING
CONTRATA

OPERADORADETELE-
M A R K E T I N G c /
experiência em filantro-
pia. Local de Trabalho:
Gama. Tr. 99108-4935
Falar c/ Meire
PROFISSIONALVEN-
DAS segmento imobiliá-
rio.Aprenda uma profis-
são onde você é deten-
tordoseuaumentosalari-
al 982724444

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
CJA CONTRATA

RECEPCIONISTA COM
experiência. Exigência
de ASB ou TSB com
CROativo. Enviar CV pa-
ra: odontocjaodonto
clin@gmail.com ou pelo
telefone 61 3333-3333

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
VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE para loja de
Lingerie. rh@galice.com.
br



CLASSIFICADOS12 Brasília, domingo, 29 de maio de 2022 CORREIOBRAZILIENSE

6.1 NÍVEL MÉDIO

6.1
OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
SEPARADOR DE MER-
CADORIACDcomexpe-
riência na área. Enviar
currículo p/ o e-mail:
curriculo@rcpisos.com.
br
TÉCNICO DEARCondi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
TECNICO ELETRONI-
CA instalaçãoemanuten-
ção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com

TÉCNICO SAÚDE BUCAL
AUXILIAR SAÚDE BUCAL
SALÁRIO R$ 2.360,00
( já incluso Insalubrida-
de +VT+VR ) seg a sex.
Enviar curric. cirhospital
odontologico@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

VENDEDOR(A) INTER-
NO 10 vagas abertas dis-
poníveis. Oportunidade
decomissãoelevadas.In-
teressadorenviarcurrícu-
lo: wcarvagas1577
@gmail.commandar cur-
rículo no whatsapp 61
98541-0312

NOVO HORIZONTE
PNEUS CONTRATA

VENDEDORCOMEXPE-
RIÊNCIA Sal. + comis+
VT+ VR. CV: STRC Tr
4 Bl F Ljs 17/19 F/
98111-0061
EXECUTIVO DE VEN-
DAS 7 vagas. Cv: rh@
ambienteimoveis.com
SECRETARIA COMER-
CIAL Cv p/: contato@
alvaholdingsa.com.br

NÍVEL SUPERIOR

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

ANALISTA DE MÍDIA
SOCIAL E MARKETING

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

6.1 NIVEL SUPERIOR

PSICOPEDAGOGO (A)
PSICOMOTRICISTA

ESPECIALISTAS EM ABA
CONTRATA -SE Envi-
ar currículo pelo what-
sapp: 61 99969-2210
ADVOGADO INICIAN-
TE p/ acompanamento
processual e protocolo.
CV p / : con ta to@
alvaholdingsa.com.br
AGRÔNOMO,CONSUL-
TORIA para rancho na
regiãodeBrasília-DF.En-
viar currículo através do
Wpp : 61 9 9854-5054
ANALISTA CONTABIL
- Departamento Contá-
bil. Cv p/: rh@controller
contabil.com.br

ARQUITETO PARA
Área comercial de Em-
presa de Comunicação
Visual. Cv: selecaobsb
10@gmail.com

ASSISTENTE DE IN-
FORMÁTICA Cv p/:
epmb400@gmail.com
CONTADOR(A) CON-
TRATA-SE exper no
sist domínio. Cv: gabriel
@contaud.com
PERIODONTISTAESPE-
CIALISTA c/ experiên-
ciaparaatendimentoclini-
ca Asa Sul, 1 a 2 perío-
dos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com

Projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento contrata namodalidade PRODUTO profissional com o seguinte perfil:OBJETIVO/VAGA: Seleção de 1 (um) consultor pessoa física, especializado,
por meio da modalidade produto, com o objetivo de elaborar material
educativo contendo conteúdos sobre prevenção ao uso de drogas - Foco
Trânsito". 01(uma) vaga.REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Mestrado em qualquer área das CiênciasSociais Aplicadas, Ciências Humanas ou Ciências da Saúde, que tenhacomo tema o uso de drogas, ou em acidentes de trânsito causados pelo usode drogas; e Experiência comprovada mínima 1 (um) ano, em elaboraçãode material pedagógico/educativo relacionados a Políticas Públicas; eExperiência comprovada em elaboração de material pedagógico/educativoque tenha como tema o uso de drogas, ou em acidentes de trânsito causadospelo uso de drogas; e mínimo de 02 publicações de artigos científicos emrevistas indexadas, como primeiro autor, relacionados a temática do edital.
O TERMO DE REFERÊNCIA está disponível no sítio: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/internacional.Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 29/05/2022 até odia 05/06/2022 para o endereço: cgct.pf@cidadania.gov.br (exclusivamente).O currículo deverá ser enviado em formato PDF, no modelo disponível no sítiohttps://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/internacional, bemcomo o número do edital deverá ser informado no campo assunto – e-mailsque não atenderem a tais requisitos serão desconsiderados.

PROJETODEORGANISMOINTERNACIONALPNUD/BRA/15/009EDITAL N° 11/2022– PUBLICAÇÃO

Projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento contrata namodalidade PRODUTO profissional com o seguinte perfil:OBJETIVO/VAGA: Seleção de 1 (um) consultor individual para "elaborarmaterial educativo contendo conteúdos sobre prevenção ao uso de drogaspara povos tradicionais e indígenas”. 01(uma) vaga.REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Mestrado em qualquer área das Ciências SociaisAplicadas, Ciências Humanas ou Ciências da Saúde, com interface na matéria depolíticas públicas sobre drogas ou em programas de prevenção ao uso de drogas,tratamento e reinserção social de dependentes químicos; e Experiência profissionalmínima de 3 (três) anos, em atividades governamentais ou não, que envolvamconhecimentos sobre a temática políticas públicas sobre drogas aplicadas à povose comunidades tradicionais; e Experiência comprovada mínima 1 (um) ano, emelaboraçãodematerial pedagógico/educativona temáticaprevençãoaouso dedrogas,tratamento e reinserção social de dependentes químicos; e Experiência comprovadamínima 1 (um) ano, em trabalhos ou atividades que incluam trabalho de campo compovos e comunidades tradicionais, preferencialmente com comunidades indígenas.
O TERMO DE REFERÊNCIA está disponível no sítio: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/internacional.Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 29/05/2022 até odia 05/06/2022 para o endereço: cgct.pf@cidadania.gov.br (exclusivamente).O currículo deverá ser enviado em formato PDF, no modelo disponível no sítiohttps://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/internacional, bemcomo o número do edital deverá ser informado no campo assunto – e-mailsque não atenderem a tais requisitos serão desconsiderados.

PROJETODEORGANISMOINTERNACIONALPNUD/BRA/15/009
EDITAL N° 12/2022– PUBLICAÇÃO

6.1 NIVEL SUPERIOR

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

ESTAGIÁRIODEDIREI-
TO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br
ESTAGIÁRIO MARKE-
TING . Currículo c/ portfó-
lio p/: selecaoarvense
@gmail.com
ESTÁGIO PEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com
ESTÁGIO EM GESTÃO
PÚBLICARequisitos:En-
genharia,Direito,Contabi-
lidade, Gestão Pública e
áreas afins. Bolsa: R$
1.000,00+Aux-transp.
R$ 200,00+seg de vida.
Horário:13hàs18h.Envi-
ar cv para: selecao@
caucfacil.com.br.
ESTÁGIO EM DIREITO
a partir 7º período. CV:
selecao@macola.adv.br

6.1 NIVEL SUPERIOR

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

CLÍNICA DE
FISIOTERIAPIA
CONTRATA

F IS IOTERAPEUTA
COM / SEM experiência
para trabalhar no Jd. Bo-
tânico. Tr: 98666-6251
(whats) ou risidi@uol.
com.br

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

CASEIRO E MOTORIS-
TA Ofereço meu servi-
ços, tenho refer e exper
3625-3212/ 99679-4545

COZINHEIRA / DOMÉS-
TICAofereçomeusservi-
ço fixo/ free 98416-9142

6.2 NÍVEL MÉDIO

NÍVEL MÉDIO

DIARISTA EM GERAL
ofereço meus serv, ca-
sa/apto 99845-2544 zap

6.3
ENSINO E

TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

PORTUGUÊS/GRAMÁ-
TICA p/ concursos e ves-
tibulares.Metodologiaino-
vadora 61 98530-3540

CURSOS

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

CURSO FACILITA
2022 registrado Ensino
médio,cursotécnicoesu-
perior,MestradoeDouto-
rado 35-991859507

Torna público processo seletivo para formação de cadastro reserva:

Cód. 029 - FISIOTERAPEUTA
Cód. 068 - TÉCNICO (A) DE NUTRIÇÃO
Cód. 126 - MÉDICO (A) CIRURGIÃO VASCULAR
Cód. 288 - FARMACÊUTICO (A) - ONCOLOGIA
Cód. 310 - ENFERMEIRO(A) EDUCAÇÃO PERMANENTE
Os pré-requisitos das vagas e as orientações para envio de currículo estão disponíveis no site

www.hcb.org.br. Os currículos deverão ser cadastrados até 05/06/2022....
Todas as vagas do HCB também são destinadas à Pessoa com Deficiência, sendo obrigatório

informar o CID (Classificação Internacional de Doenças).

O HOSPITAL DA CRIANÇA DE
BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

Todas as vagas do HCB também são destinadas à Pessoa com Deficiência, sendo
obrigatório informar o CID (Classificação Internacional de Doenças).

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação por prazo
indeterminado para atuar em Brasília/DF:

Processo Seletivo 875/22 – Analista Pleno III – Analista de Inteligência de Negócio

Processo Seletivo 876/22 – Coordenador(a) Executivo de Projetos

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br
(opção: “Vagas”), durante o período de inscrições, que será de 31/05 a 07/06/2022.

Os processos seletivos terão as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos
específicos (objetiva e discursiva), avaliação documental e entrevista.
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IMÓVEIS
COMPRA E

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

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.1 APARTHOTEL

E V N D A

BRASIL 21 - desocupa-
do, canto, nascente, vis-
ta livre - esplanada, dividi-
do, 60,12 mts, 2 varan-
das, sem mobília -
98238-0962/CJ-1700

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

VISTA ESPETACULAR
MELIÁ BL D Flat 01 sui-
te sala varanda 10º an-
dar de canto decorada
3042-9200/ 99109-6160
Zap.Sr Imóveis c9417

1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

COMPRO, PAGO À VISTA
1 QTO alugado ou deso-
cup. SR Imóveis 99109-
6160 Zap c9417
QD 206 1q transf p/2qts
c/arm pisc acad ao ld p
de açúc/ shopp á.claras
97403-0066 c10385

2 QUARTOS

E V N D A

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

1.2 ÁGUAS CLARAS

COMPRO, PAGO À VISTA
2 QTOS alugado ou de-
socup. SR Imóveis
99109-6160 Zap c9417
R 04 Ed. Oscar Freire 2
qtos, sendo1suíte, armá-
rios planejados, sala
dois ambientes, varan-
da, 81,40m2 02 vagas, la-
zer completo. Tratar:
3225-5320 - Módulos
Consult. CJ5004

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

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

AV. DAS ARAUCÁRI-
AS - PENINSULA, 3 suí-
tes, home, 180mts, 3 va-
gas de garagem, lazer
completo - 98570-3210/
CJ-1700

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

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

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

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

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

1.2 ASA NORTE

ASA NORTE

2 QUARTOS

E V N D A

212 SQN - MAURO BE-
NEVIDES,Cobertura,nas-
cente,reformada,comple-
ta de armários, 158,12
mts privativos, 02 vagas
de garagens - 98238-
0962/CJ-1700

ESPETACULAR !!!
415 NORTE Bl M, 2qts
vazado, 2ºand vista p/ o
Parque Olhos d’água
98421-2587 c5263

E V N D A

102 CLN - DESOCUPA-
DAS,168M2,ótima locali-
zação, divididas com sa-
la, copa e banheiros -
98238-0962/CJ-1700

3 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 316 SQN 3q pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417

OPORTUNIDADE UNICA
108 NORTE Excte Apto
3qts reformado na parte
eletrica e hidraulica.
98421-2587 c5263

E V N D A

312 SQN - sala ampla
para2ambientes,nascen-
te, andar alto, vista livre,
canto, 119 mts privati-
vos - 98238-0962/CJ-
1700

1.2 ASA NORTE

E V N D A

310 SQN - DESOCUPA-
DA, Cobertura, nascen-
te, reformada, 2 suítes,
completa de armários,
248 mts privativos, 02 va-
gas de garagens -
99619-2488/CJ-1700

E V N D A

412 SQN - VAZADO, suí-
te, completo de armári-
os, 75 mts privativos
98238-0962/CJ-1700

GERALDO VALADARES
CORRETOR DE IMOVEIS

VENDO O SEU APTO
em 30 dias c/discrição e
exclusivade.Negóciorápi-
do e seguro. Tratar: 61-
99395-6886 c5946

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

109 SQN - Desocupa-
do, vazado canto, vista li-
vre, 03 vagas soltas,
341 mts priv., 04 suítes,
mais escritório - 98570-
3210/CJ-1700

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

E V N D A

AVALIA Gratuitamente,
Vendecomrapidez,Clien-
tesCadastrados,Aprova-
mos Financiamento,
Consulte-nos, CJ-1700 -
99619-2488

ASA SUL

2 QUARTOS

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

1.2 ASA SUL

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

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

E V N D A

LIVINGPARKSULdeso-
cupado,nascente, vista li-
vre, reformado, armári-
os, 74 m2 priv, 02 va-
gas soltas, lazer comple-
to - 98238-0962/CJ-
1700

3 QUARTOS

COMPRO, PAGO À VISTA
102 A 416 SUL 3qts pag-
to imediato. 99109-6160
Zap Sr Imóveis c9417

CAPA DE REVISTA
102 SQS Vendo 3
qtos sendo uma suíte,
reforma linda. Alto pa-
drão. 1 vaga vista li-
vre, Meio de quadra.
R$1.650.000,00. Tr:
98585-9000 c13429

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

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

1.2 ASA SUL

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

NASCENTE, VISTA LIVRE
215 SUL 3qts 1 suite
dce vazado 113m2 gara-
gem, andar alto só R$
1.100.000,00 3042-9200
99109-6160 ZAP cj9417

E V N D A

311 SQS - 3 suítes, vaza-
do, vista livre, 148mts pri-
vativos, sala 3 ambien-
tes, lavabo, escritório,
01 vaga de garagem -
98570-3210/CJ1700

UM SONHO!!
315 SQS Reforma lin-
da! 3 qtos sendo uma
suíte, uma vaga. Pré-
dio lindo, meio de qua-
d ra , v i s ta l i v re .
R$1.390.000,00. Tr:
98585-9000 c13429

E V N D A

LIVINGPARKSULdeso-
cupado,vistalivre,armári-
os, 99,50 m2 priv, 02 va-
gas, lazer completo -
98238-0962/CJ-1700

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

1.2 ASA SUL

BARATO!!!
215 ORIGINAL nascen-
te, vazado, garagem, blo-
co c/ salão de festas e
academia vista livre fren-
te e fundos. Ao lado me-
trô. 98439-7890 c6404

410 SQS 3qtos, DCE 2º
andar canto 86m2, quita-
do. 99127-4863 c1613

CRUZEIRO

3 QUARTOS

ORIGINAL!!
SHCES 305 3qtos sala,
coz. banh, e ár. de servi-
ço. 98471-4749 c1944

GUARÁ

1 QUARTO

QI 14 1 qto, sala, coz. ba-
nh. Reformado! Tr:
98471-4749 c1944

2 QUARTOS

E V N D A

AE 4 OLYMPIQUE, an-
dar alto, suite, varanta
goumert, armários, lazer
completo, 1 vaga -
98570-3210/CJ-1700

3 QUARTOS

QI 22 Bloco P, 3qts
73m2 98417-8804

E V N D A

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

1.2 GUARÁ

E V N D A

QI04-Loteemótimaloca-
lização, terreno de 200
mts, com uma casa anti-
ga nele edificada -
98570-3210/CJ-1700

NOROESTE

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

SQNW 310 LIBERTATE
- 04 Suítes, Alto Pa-
drão, nascente, canto,
completo de armários,
298 mts, cobertura coleti-
va, 4 vagas - 99619-
2488/CJ-1700

E V N D A

SQNW 310 VIA SHO-
RO - armários, 33 mts,
cobertura coletiva, 1 va-
ga - 98238-0962/
CJ1700

SAMAMBAIA

2 QUARTOS

QR 412 79m2 2qtos
2and nasc 1vga cond
R$290,00 99270-4705

SUDOESTE

2 QUARTOS

QMSW 07 2 qtos refor-
mado desocup 98401-
3270/ 3327-0621 c472
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1.2 SUDOESTE

1.2 APARTAMENTOS

SUDOESTE

2 QUARTOS

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

QRSW 04 R$ 590.000,
2q totalmente refor vaza-
do 99981-9390 cj4371

3 QUARTOS

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

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

1.2 SUDOESTE

4 OU MAIS QUARTOS

102 4 QTOS varandas,
DCE, 2 vagas livres, va-
zado. Tr. 99975-5999

E V N D A

AVALIA Gratuitamente,
Vende com Rapidez, Cli-
entesCadastrados,Apro-
vamos Financiamento,
Consulte-nos, CJ-1700 -
99619-2488/98238-0962

TAGUATINGA

2 QUARTOS

1.2 TAGUATINGA

CNB14Ed.Porto daBar-
ra, próx. Sesc 2qts sala
cozinha2banheiros refor-
mado nascente 1 vaga
garagem 94m2 área to-
tal quitado escriturado.
Ac. Financiamento Plan-
tão. Faça esse grande in-
vestimento. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

QNJ 58 Bloco E Excelen-
te Apartamento 1º andar
desocupado 2 qtos DCE
sala cozinha banheiro
àrea de serviço, reforma-
do. Aceito Financiamen-
to. Plantão! 3351-9547
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

3 QUARTOS

CNB 01 Ed Don Juan
90m2 3qts c/ arms ga-
rag. 99963-3077 c7206

CSB 07 3qts com gar
Maison 98417-8804

CNB 01 Ed Don Juan
90m2 3qts c/ arms ga-
rag. 99963-3077 c7206

1.2 OUTROS ESTADOS

OUTROS ESTADOS

2 QUARTOS

NITERÓI-RJ Apto Cond
próx Icaraí 99277-8487

NITERÓI-RJ Apto Cond
próx Icaraí 99277-8487

1.3 CASAS

ÁGUAS LINDAS

2 QUARTOS

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

ASA NORTE

2 QUARTOS

VILA PLANALTO Casa
2qts sl coz 2banhs Tr.
99288-1791 Marques

1.3 ASA SUL

ASA SUL

3 QUARTOS

715 SUL
03 QTOS Sala, cozinha,
banheiro. Ótimo preço!
99966-4845 c4806
SHIGS 704 - Bl.Q. Vdo
casa. R$ 1.550.000. óti-
mo estado. C/2 pavim.
Térreoc/ salão2amb., la-
vabo, copa/coz. c/arms,
á.serv., DCE., gar. 2 car-
ros. Em cima: 3/4 c/
arms., suíte, wc e terra-
ço. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

4 OU MAIS QUARTOS

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

CEILÂNDIA

3 QUARTOS

QNO 05 casa 3qtos
1ste sala banheiro soci-
al garag 3 carros nascen-
te + barraco de fundos.
Quitada e Escriturada.
Aceito Financiamento /
carro Tratar: 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

GUARÁ

2 QUARTOS

E V N D A

QI 14 - reformada, sala,
02 qts, ampla cozinha,
97 mts de construção,
área de serviço, despen-
sa - 98570-3210 / CJ-
1700

3 QUARTOS

OPORTUNIDADE ÚNICA
QE 17 Excte cs 3qts la-
je garagem 110m2 de
área constr. Mário Soa-
res 99976-3789 c4459
QE 19 original Lt 200m2

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

1.3 LAGO NORTE

E V N D A

QI 08 - Ótima localiza-
ção, com 501,57 mts,
construção, em lote de
1.200 mts, com 04 qts,
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros sociais, lazer comple-
to - 98238-0962 / CJ-
1700

LAGO SUL

3 QUARTOS

QL 08 - Conj. 03 Vdo ca-
sa térrea. R$ 3.400.000.
Ótimo estado. C/Salão,
sala jantar, lavabo, 3/4 c/
arm., (suíte c/closet e 1
varanda), wc social, coz/
copa. c/arms, despensa,
á.serv., DCE., gar. 2 car-
ros. Ampla área verde e
galpão c/qto e wc. Saba-
ck Imóveis. F/ 3445-
1105 cj3506

4 OU MAIS QUARTOS

E V N D A

JARDIMBOTÂNICO-Ou-
ro Vermelho II, reforma-
díssima, 07 qts com 04
suítes, lazer completo,
800 mts construção, lote
1.000m2 - 98238-0962 /
CJ-1700

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

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

E V N D A

SHISQI19c-05suítes, la-
vabo, 300mts de constru-
ção, lazer completo -
99619-2488/CJ-1700

E V N D A

SHISQI29casatérrea,óti-
ma localização, em lote
UNICO com 20 mil m2, la-
zer - 99619-2488 / CJ-
1700

E V N D A

SHIS QI 05 - Ótima locali-
zação, lote de 3.728
mts, escriturado, casa
com 647 mts, 04 quar-
tos, sendo 02, condomí-
nio regularizado - 99619-
2488/CJ-1700

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

1.3 PARK WAY

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

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

RECANTO DAS EMAS

3 QUARTOS

QD 601 Predinho com 4
kits 1qto ót preço Ac car-
ro 99112-7270 c6627

RIACHO FUNDO

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

QN 05C $180.000, 2q es-
crit 99269-0200 cj20220
www.lucasimoveis.net

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

3 QUARTOS

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

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

E V N D A

QN07-REFORMADISSI-
MA, ótimo acabamento,
completadearmários,Va-
le a pena conferir -
98570-3210/CJ-1700

SAMAMBAIA

3 QUARTOS

E V N D A

COLÔNIA AGRÍCOLA
SAMAMBAIA -Reforma-
da, Ótimo acabamento,
armários, toda na Laje,
piscina - 98570-3210 /
CJ-1700

TAGUATINGA

2 QUARTOS

1.3 TAGUATINGA

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

3 QUARTOS

E V N D A

QNC 11, OTIMO para cli-
nicaselaboratórios,próxi-
mo ao hospital Anchie-
ta, lote 300mts - 98570-
3210/CJ-1700

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

QNG 36 casa nova laje
porcelanato 3qts sendo
1 suíte closet sala copa
cozinha wc social. Quita-
daeescriturada.Excelen-
te negócio. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br

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

QNL 12 R$300mil cs sim-
ples 99182-3183 c8915

4 OU MAIS QUARTOS

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

QNA40Excelente sobra-
do colonial nascente
4qts 3stes Dce 2salas co-
zinha planej. armários
nosquartos,cerâmica, tá-
bua de correr cerâmica,
coz. goumert churrasq,
garag6vgs.quitadaescri-
turada, Ac financiamen-
to Plantão. 3352-0064
99974-5385 cj7097
www.geraldovieira.com.
br
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1.3 TAGUATINGA

1.3 CASAS

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

QND 32 Excelente casa
baixa colonial, 4qts 3 sui-
tes laje sala copa cozi-
nha armários, área c/
churrasq. quitada escritu-
rada. Ac. troca menor va-
lor. Faça esse grande in-
vestimento. Plantão!
3352-0064 99974-5385
c j 7 0 9 7 w w w .
geraldovieira.com.br

E V N D A

SETOR DE MANSÕES
de Taguatinga, conjunto
13, 4 suítes com varan-
das, reformada, lote de
900 mts, construído 350
mts - 98570-3210 / CJ-
1700

VICENTE PIRES

3 QUARTOS

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

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ÁGUAS CLARAS

SHOPPING Águas Cla-
ras 900m2 ou 1.800m2
c/ 17 garagem reforma-
da 99824-6256 c11765

ASA NORTE

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

SCLRN 714 lj c/subsolo
+ 3 kits desocup 98401-
3270/ 3327-0621 c472

ASA SUL

E V N D A

BRASIL 21 - desocupa-
da, sem acabamento,
monte seu negócio em
área nobre de Brasília -
98238-0962/CJ-1700

1.4 ASA SUL

COMPRO PAGO À VISTA
CLS 102 A 316 Lojas alu-
gadas ou desocup 3042-
9200/99109-6160 Zap
Sr. Imóveis CJ9417

CEILÂNDIA

EQNM 22/24 Bl E Pré-
dio c/Loja, Apto e Kit Tr.
98149-6405 3254-3020

SUDOESTE

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

VALPARAÍSO

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

SALAS

ASA NORTE

SBN QD 02 330m2 vd/
alg 8mil/m2 98363-8808

ASA SUL

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

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

E V N D A

SIG- PARQUE BRASÍ-
LIA,Saladividida,armári-
os, 36,54 mts privativa,
01 vaga de garagem -
98238-0962/CJ 1700

1.5 LOTES, ÁREAS
E GALPÕES

LAGO NORTE

OPORTUNIDADE !!!
NÚCLEO RURAL Jeri-
vá 5milm2 plana. Ac
carr/imov.99966-4845
c4806

LAGO SUL

E V N D A

SCES TRECHO 02 -
OPORTUNIDADE, lote
beira lago, 1.000m2, óti-
ma localização - 98238-
0962/CJ-1700

E V N D A

SMDB 12 Excelente Lo-
te, com 11.709,84 m2 +
área verde em, ótima lo-
calização - 98238-0962
/ CJ-1700

1.5 LAGO SUL

TROCO OU VENDO
Cond Alphile 451 m2
R$ 250 mil. Oportunida-
de única 99270-4705
TROCO OU VENDO To-
roró Park Mirante
600m2 alto padrão ex-
cel invest 99270-4705

PARK WAY

QD 07 2.500m2 R$
1.600.000 Particular!
Só zap 99339-5252

MELHOR LOCALIZAÇÃO
QD 14 MSPW conj 01
Lote de 3.337m2 + área
verde. 99109-6160 Zap.
Sr Imóveis c9417

TAGUATINGA

E V N D A

SIGTAGUATINGA,escri-
turado e registrado, óti-
mo para investimentos
ou sede própria, 300
mts de construção -
98570-3210/CJ-1700

VALPARAÍSO

BR 040/GO 16 MIL M2

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

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

DISTRITO FEDERAL E
ENTORNO

JRC IMÓVEIS
BRASILINHA GO Ven-
do 173 hectares, morra-
da, muita água, córrego.
R$ 600 mil. Tr: 98413-
8080 c8081

E V N D A

LAGO OESTE, Gleba
01, 40.000 m2, toda cer-
cada e plana, excelen-
tes pastos - 98238-0962/
CJ-1700

FAZENDA EM
LUZIÂNIA GO 441
hects várias benfeitori-
as, toda formada, 3 córre-
gos, rio e várias repres-
sas. 99966-4845 c4806

JRC IMÓVEIS
RAJADINHA DF Vendo
Chácara beira do Rio
São Bartolomeu, várias
frutíferas, poço artesia-
no, galpão, fechada, ca-
sa com 3qtos, 1.800m
do asfalto. R$ 450 mil.
Tr: 98413-8080 c8081
SANTO ANTÔNIO do
Descoberto-GO - 50hc.
lindo sítio, curral, muita
água Ac. imóvel c/prop.
99981-9390 cj4371
SANTO ANTÔNIO do
Descoberto-GO - 50hc.
lindo sítio, curral, muita
água Ac. imóvel c/prop.
99981-9390 cj4371

1.6 OUTROS ESTADOS

OUTROS ESTADOS

ACRE-AC Vendo 50mil
hectares, mata virgem.
Ótimo preço!! Tr: 61
99966-4845 c4806

GOIÁS GO FAZENDA
COM ÁREA DE 406
alq.(1.965,04ha),Muni-
cípio de São Miguel
do Passa Quatro a 80
km da cidade de Goiâ-
nia- Capital. Topogra-
fia plana e semi pla-
na, dupla aptidão, for-
madanocapimbraquia-
rão, massai, momba-
sa e kikuia e outra par-
te em lavoura de soja
e milho. Fazenda rica
em água, contendo:
Rio, 04 córregos, 09
nascentes , 03 lagos,
12 tanques p/ peixe e
16 represas; 08 cur-
rais, 02 barracões pa-
ra máquinas q/soma
12.500m2deáreacons-
truída; Pista de pouso
c/1.200 metros de com-
primento, já homologa-
do; Casa sede e 11 ca-
sas p/ funcionários; Co-
chosdeconcretoemto-
dos os pastos. Ven-
das: Adão Silva Imó-
veis- Creci 9415 -G. Si-
te: www.adaosilva
imoveis.com.br. Conta-
to: (64) 99977-9244.
Whats - (64) 98122-
4545

ACRE-AC Vendo 50mil
hectares, mata virgem.
Ótimo preço!! Tr: 61
99966-4845 c4806

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

BANCORBRAS
OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contem-
plada ou não. Tr:
99552-8132 Whats.

BANCORBRAS
OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contem-
plada ou não. Tr:
99552-8132 Whats.

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

2.1 Apart Hotel
2.2 Apartamentos
2.3 Casas
2.4 Lojas e Salas
2.5 Lotes, Áreas

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.1 APARTHOTEL

MOBILIADO
THE UNION Flat próxi-
mo Aeroporto 3351-
4991 99971-0049 c4124

2.2 ÁGUAS CLARAS

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

ALUGO APARTAMENTO
R 24 lote 13 - Ed. Casa-
blanca, Àguas Claras,
5º andar, 50m2, 1 suíte,
sala,cozinha,àreadeser-
viço,varanda,comarmári-
os etc. lazer completo e
uma vaga na garagem.
Ao lado da Estaçãoo do
Metrô. Tratar: 99968-
3801.

RUA DAS FIGUEIRAS
ap de 1Q, ampla sala, co-
zinha,áreadeserviço,va-
randa gourmet, banhei-
ro com box e espelho, ar-
mários planejados, 1 va-
ga e lazer completo.
WhatsApp 3315-8587

RUA 31 NORTE 1 Q, sa-
la, cozinha, quarto e ba-
nheiro, armários planeja-
dos, vaga de garagem e
lazer completo. 3315-
8587

RUA8NORTE - 53m2 sa-
la, cozinha, suíte, área
de serviço, armários pla-
nejados, lazer completo
e próximo do metrô.
WhatsApp 3315-8587

3 QUARTOS

3QTS (1 SUITE)
AV PARQUE Á. Claras
c/arms R$ 2.300, 3351-
4991 99971-0049 c4124

REFORMADÍSSIMO/LAZER
QD 205 3qts suite clo-
set, 2vagas lazer compl
99109-6160 Zap / 3042-
9200 Sr imóveis cj9417

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

705 NORTE Bl C, KIT,
sala, WC e pequena co-
pa. R$700. 98123-6045

CLN 216 Bloco A Kit
com 20m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

2.2 ASA NORTE

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

CLN 108 Bloco B Kit
com 25m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 410 Bloco A Kit na
Asa Norte com 24m2

em ótima localização no
centro do Plano Piloto
com 50% de desconto
nos 6 primeiros alu-
gueis. WhatsApp 3315
8587

CLN 411 Bloco A Kit
com 20m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 412 Bloco B Kit
com 20m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. 3315 8587

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

211 SQN - Ap 73m2 de
2Q sendo uma suíte
com armários planeja-
dos, área de lazer, 2 va-
gas de garagem cober-
tas. WhatsApp 3315
8587

212 SQN - Ap com
78m2 Ampla sala, escritó-
rio, cozinha, área de ser-
viþo, 2 quartos sendo 1
suíte, armários planeja-
dos e vaga de garagem.
WhatsApp 3315 8587

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

2.2 ASA NORTE

212 SQN - Cobertura
de 2 quartos 158m2 am-
pla sala, cozinha, área
de serviço, 2 quartos sen-
do 1 suíte, cobertura
com vista e churrasquei-
ra, 3 vagas. WhatsApp
3315 8587

SCLRN 703 -Bl.F/201.
R$2.000. Duplex c/
varanda. Sala, 2/4 (1c/
arm.,), 2wc (suíte), coz.
á . s e r v . S a b a c k
F/3445.1105. C/3506.
VILA PLANALTO apt
2qts s/1ste terraço e
gar Tratar: 98156-7797

3 QUARTOS

202 -BL. F/201. R$
4.200,00. Reformado,
130m2á.útil.Salão,escri-
tório , 3/4 c/arms. (2
suítes), wc, coz/arms.,
área e wc serv. Gara-
gem c/arms. Saback F/
3445.1105 C/3506.
308 BL.K/307. R$
4.300. Nascente. Sala,
3/4 c/arms., 2 wc
(suíte), coz. c/arm., á.
serv., DCE e gar. Ótimo
estado. Saback Imóveis
3445.1105 CJ 3506.
312- BL.H /106. R$
2.200,00. Prédio c/ brin-
quedoteca, academia e
salão de festas. Sala,3/
4 c/arms.,wc, coz.,
DCE. Saback Imóveis F/
3445.1105 C/3506
216 SQN Bloco K, 3
qtos com suíte, vaga, ar-
mários em todos os cô-
modos. Tratar: 3225-
5320 Módulos Consult.
CJ5004
STN SOF Norte Qd 02
Bl B lt 13 ap 101 alg ap
3q a.emb sl cz R$1.400.
99157-7766 c9495

ASA SUL

1 QUARTO

103 SQS Bloco F 1 quar-
to, mobiliado, reforma-
do. Tratar: 3225-5320
Módulos Consult .
CJ5004
405/U/320 R$ 1.200. Re-
formado. Sala, 1 qto. c/
arm., wc e coz./arm. Sa-
back 3445.1105 cj3506
410/ A/ 304 R$ 2.000.
Alugo mobiliado. C/ar
cond. Sala, 1/4 c/arm.,
wc e coz./arm., Saback
F/3445.1105 CJ 3506.
410/ A/ 104 R$ 2.000.
Alugo mobiliado / Refor-
mado c/ ar cond. Sala ,
1/4 c/arm., wc e coz./
arm., Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

414 SQS - Ap novo em
conceito aberto com 1
quarto ampla sala conju-
gada, armários planeja-
dos e vaga de garagem
coberta. WhatsApp
3315 8587

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

2.2 ASA SUL

3 QUARTOS

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

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

SR IMÓVEIS ALUGA
307 SUL 3qts dce gar
105m2 nascente 99109-
6160/ 3042-9200 cj9417

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

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

414 PILOTIS reforma,
granito, blindex R$
2.900 +370 condom. Tr:
3345-8157/ 98139-6430

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

CRUZEIRO

2 QUARTOS

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

GUARÁ

1 QUARTO

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

2 QUARTOS

LIVING PARK SUL
73m2 Ap de 2 Quartos
comarmários sendo1su-
íte, sala, cozinha com ar-
mários, varanda, 2 va-
gas, o melhor lazer da re-
gião! 3315 8587



1º MÊS GRÁTIS
E 50% DE
DESCONTO NOS
3 MESES SEGUINTES
A SALA QUE VOCÊ PROCURA, COM A ECONOMIA QUE
VOCÊ PRECISA ESTÁ NO TAGUATINGA SHOPPING

• Metragens de 28 a 60 m2 • Andar disponível (515 m2)

• Fácil acesso • Serviços e comodidades do Shopping

• Segurança 24h • Contrato digital com assinatura eletrônica CJ 3680

A L U G U E L
DESDE 1975

www.paulooctavio.com.br

LIGOU, ALUGOU!
3315-8587

Aluguel

fiador
sem
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2.2 GUARÁ

2.2 APARTAMENTOS

GUARÁ

2 QUARTOS

LIVING PARK SUL
99m2 Ap de 3 Quartos
comarmários sendo1su-
íte, sala, cozinha com ar-
mários, varanda, 2 va-
gas, o melhor lazer da re-
gião! WhatsApp 3315
8587

3 QUARTOS

QI 33 Ap novo 114m2 sa-
la,varandagourmet, cozi-
nha, área de serviço, 3
quartos sendo 1 suíte e
2 semi suítes, 2 vagas e
lazer completo. WhatsA-
pp 3315-8587

LAGO NORTE

2 QUARTOS

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

2.2 NOROESTE

NOROESTE

1 QUARTO

CLNW 10/11 Noroeste,
1 Q duplex, sala, cozi-
nha com armários, área
de serviço , quarto com
armários, banheiro, gara-
gem coberta e localiza-
ção privilegiada! 3315
8587

CLNW 10/11 Bloco G,
Ap duplex de 1 quarto
com 46m2 amplo espa-
ço,cozinha,áreadeservi-
ço, ampla suíte no pavi-
mento superior. PRIMEI-
RA LOCAÇÃO, entre-
guecomarmáriosplaneja-
dos, 2 vagas. WhatsApp
3315 8587

CLNW 10/11 Noroeste,
1 Q duplex, sala, cozi-
nha com armários, área
de serviço , quarto com
armários, banheiro, gara-
gem coberta e localiza-
ção privilegiada! 3315
8587

2.2 NOROESTE

CLNW10/11BlocoGNo-
roeste Ap de 1 quarto
com 34m2, sala, cozi-
nha, área de serviço, ba-
nheiro com box em blin-
dex, quarto e cozinha
com armários planeja-
dos, vaga coberta. What-
sApp 3315 8587

SUDOESTE

1 QUARTO

QMSW 06 Ed. Studio In
Apartamento de 1 Q mo-
biliado com TV, cama, ar-
mário, mesa, frigobar e
micro-ondas, com vaga
de garagem coberta
3315 8587

3 QUARTOS

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

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

2.3 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

GUARÁ

1 QUARTO

QE 28 Conjunto L Casa
21 - Guará 2. Aluga ca-
sa de fundos. R$900,00
Fone: 98627-5494

JARDIM BOTÂNICO

1 QUARTO

COND. QUINTAS da Al-
vorada - Qd. 05 Conj.
08, Cs. 21. 1ª locação.
R$ 2.300,00. Casa tér-
rea. Sala conjugada c/
cozinha., quarto/arm.,
wc, á.de serviço e gara-
gem. Saback Imóveis F/
3445.1105 CJ 3506.

2.3 JARDIM BOTÂNICO

2 QUARTOS

COND. QUINTAS da Al-
vorada- Qd. 02 Conj.14,
Cs. 26. R$ 3.900. Casa
térrea. Sala, 2/4 (sendo
1 suíte c/closet) wc, cozi-
nha equipada, á. de
serv. garagem e ampla
á. verde. Saback Imó-
veis 3445.1105 cj3506

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

QI 09 LagoNorte casa re-
formada com ampla sa-
la, cozinha, 4 quartos, ga-
ragem, piscina e amplo
quintal com área verde.
WhatsApp 3315 8587

LAGO SUL

3 QUARTOS

QI 28 3qt ste pisc chur
canil linda vista R$9mil
É só mudar 98363-8808

TAGUATINGA

3 QUARTOS

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

2.4 ÁGUAS CLARAS

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

ÁGUAS CLARAS

AV. DAS ARAUCÁRI-
AS Loja com 86m2 com
mezanino em ótimo pon-
to comercial próximo do
Pistão Sul. 3315-8587

RUA 12 SUL PRIMEI-
RA LOCAÇÃO! Loja
com 84m2 amplo espa-
ço com vão livre e ba-
nheiro, 2 vagas de gara-
gem, excelente vitrine e
localização privilegiada.
WhatsApp 3315-8587

ASA NORTE

CLN207BlocoBLoja tér-
rea com 23m2 em ótima
quadra localizadanocen-
tro do Plano Piloto. What-
sApp 3315 8587

2.4 ASA NORTE

CLN216BlocoBLoja tér-
rea na Asa Norte com
132m2 em ótima quadra
localizada no centro do
Plano Piloto. WhatsApp
3315 8587

SHNQD02BlAHotelMa-
nhattan Plaza Loja com
46m2 emexcelente locali-
zação. 3315 8587

SHN QD 02 Bl E - Hotel
Kubitschek Plaza Loja
com 19m2 em excelente
localização. WhatsApp
3315 8587

SMHN QUADRA 2 Blo-
co B Centro Clínico
Cléo Octávio Salas a par-
tir de 29m2 prontas com
banheiro e pia no consul-
tório. WhatsApp 3315
8587

2.4 ASA SUL

ASA SUL

EQS 302/3 FashionMall
p.vidro 32240611 cj120

SCS QD 05 Com. Amaz
lj.térrea 32240611 cj120

PLANALTINA

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

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

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

ÁREA PARA LOCAÇÃO
500M2 A 2.200M2

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

2.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

SAAN/SIA/SIG/SOF

SIG Quadra 01 loja com
105m2 em vão livre, óti-
ma vitrine com banheiro
e vaga coberta. Whats
App 3315 8587

TAGUATINGA

C 12 P.Center esq. frent
vidro 3351-2929 cj454

CNB 03 loja ampla com
70m2 bem localizada
com 50% de desconto
nos 6 primeiros alugueis
3315-8587

CSB 07 Ed.Minas Ge-
rais - lojas de galeria a
partir de 499,99 +cond+
IPTU 3315-8587

2.4 ASA NORTE

SALAS

ASA NORTE

CLN 115 Bloco A Sala
com 29m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 207 Bloco B Salas
apartirde17m2completa-
mente REFORMADAS
em ótima localização no
centro do Plano Piloto
com 3 meses de carên-
cia no aluguel. WhatsA-
pp 3315 8587

CLN 303 Bloco C Sala
com 29m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

2.4 ASA NORTE

CLN 304 Bloco C Sala
com 23m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

CLN 406 Bloco C Sala
com 20m2 em ótima loca-
lização no centro do Pla-
no Piloto com 50% de
desconto nos 6 primei-
ros alugueis. WhatsApp
3315 8587

SCN QD 02 Bl. B Shop-
ping Libert Mall - sala
com dois ambientes sen-
do um recepção e outro
com banheiro e gara-
gem privativa. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

SCNQD05BrasíliaShop-
ping na Asa Norte sala
com 162m2 com banhei-
ros, copa e recepção.
3315 8587

2.4 ASA NORTE

SRTVN 701 Alugo sala
reformada, porcelanato
ebanheirocomvistaprivi-
legiada para o Estádio
Mané Garrincha. 3225-
5320 - Módulos Con-
sult. CJ5004

ASA SUL

SCS SÃO Paulo 2salas
juntas luxo 98363-8808

SCS QD 02 Ed. São Pau-
lo sala 309 F: 98149-
6405/ 3254-3020

SDSConjuntoBaracatsa-
la com 42m2 em localiza-
ção central do Plano Pilo-
to. 3315 8587

SGAS 910 / Via Brasil -
B l . "D " / 446. R$
1.100,00. c/40 m2. Sala
c/recepção, 2 wc (ar
cond .) Saback Imóveis
- F/3445.1105 CJ 3506

SHS QD 6 Brasil 21 sa-
la com 33m2 com banhei-
ro e ar cond. Em excelen-
te localização. WhatsA-
pp 3315 8587

ÓTIMA LOCALIDADE
SMAS TR 03 The Union
sala duplex 68m2 gar
99971-0049 c4124

2.4 ASA SUL

SHS QD 6 Brasil 21 sa-
la com 69m2 com banhei-
ros e ar cond. Em exce-
lentelocalização.WhatsA-
pp 3315 8587

SHS QD 6 Brasil 21 sa-
la com 69m2 com banhei-
ros e ar cond. Em exce-
lentelocalização.WhatsA-
pp 3315 8587

SAAN/SIA/SIG/SOF

SIG Quadra 01 Sala
com36m2 pronta comba-
nheiro e vaga coberta.
WhatsApp 3315 8587

SIG Quadra 01 Sala
com 684m2 com amplo
espaço em vão livre ba-
nheiros e vagas cober-
tas. WhatsApp 3315
8587

2.4 SAAN/SIA/SIG/SOF

SIG Quadra 01 Sala
com 298m2 com amplo
espaço em vão livre ba-
nheiros e vagas cober-
tas. WhatsApp 3315
8587

SIG Quadra 01 Sala
com 184m2 com amplo
espaço em vão livre ba-
nheiros e vagas cober-
tas. WhatsApp 3315
8587

TAGUATINGA

C-12 C.N.T sala 45m2

R$ 700,00 50% de des-
conto por pontualidade
por 6 meses + encargos
3315-8587

QNM 34 Taguatinga JK
Shopping salas a partir
de33m2, comar condicio-
nado e vaga de gara-
gem. 3315-8587

2.4 TAGUATINGA

TAGUATINGA SHOP-
PING QS 01 Lote 40 An-
dar inteiro disponível pa-
ra locação com condi-
ção especial de locação
com carência no primei-
ro aluguel e 50% de des-
conto nos 3 próximos alu-
gueis. 3315-8587

C-12 C.N.T sala 45m2

R$ 700,00 50% de des-
conto por pontualidade
por 6 meses + encargos
3315-8587

TAGUATINGA SHOP-
PING salas a partir de
28m2 com vaga de gara-
gem em localização privi-
legiada no melhor shop-
ping da região. 3315-
8587

QNM 34 Taguatinga JK
Shopping salas a partir
de33m2, comar condicio-
nado e vaga de gara-
gem. 3315-8587

2.4 TAGUATINGA

TAGUATINGA TRADE
CENTER Lotes 1/12 Sa-
las a partir de 24m2 óti-
ma localização ao lado
da EPTG e com carên-
cia no primeiro aluguel
e 50% de desconto nos
3 próximos alugueis.
3315-8587

2.5
LOTES, ÁREAS

E GALPÕES

DIVERSOS

LUZIÂNIA - GO Av Al-
fredoNasserAlugoGal-
pão área construída
de 3.600m2, terreno
5.000m2 fte Dia a Dia
98423-4366 c9555

LUZIÂNIA - GO Av Al-
fredoNasserAlugoGal-
pão área construída
de 3.600m2, terreno
5.000m2 fte Dia a Dia
98423-4366 c9555

2.6
QUARTOS

E PENSÕES

CIDADES SATÉLITES

GUARÁ I QE 01 Alugo
quartos numa casa com-
partilhada. 98263-7528
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3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis

3.2 Caminhonetes e
Utilitários

3.3 Caminhões

3.4 Motos

3.5 Outros Veículos

3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

FORD

KA/09 Conservado pn.
novos Aceito troca.
99909-7931/99969-9595

NISSAN

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

RENAULT

ATENÇÃO!
OPORTUNIDADE ÚNICA

OROCH 18/18 1.6 Cab.
Dupla 4x2 em excelente
estado. Com apenas
18mil km rodados. R$
73.000,00. Venda direta
com o proprietário! Li-
gue agora ou chama no
whats: 61 98626-1946

TOYOTA

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

VOLKS

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

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

FABRICANTES

FIAT

TORO/16 mod 2017
Opening Edition 1.8
Flex verde, único do-
no,revisõesemconces-
sionária, vidros ver-
des, 135 mil km, câm-
bio automático de 6
marchas. Excelente es-
tado de conservação,
Ipva pago 991185628

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.

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

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma

4.2 Moda, Vestuário
e Beleza

4.3 Saúde

4.2 Comemorações,
e Eventos

4.5 Serviços Profissionais

4.6 Som e Imagem

4.7 Diversos

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

JÓIAS E RELÓGIOS

BRILHANTES E OURO
AVALIAÇÃOCOMLAU-
DO zap(62) 99952-7265

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

BRUNO MASSOTERA-
PEUTA 11anos deexpe-
riência 11-973868078

HARMONIZAÇÃOCOR-
PORAL Procuro Mode-
los 61-99939-4909

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

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

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

OUTROS PROFISSIONAIS

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

TELHADO LIMPO s/ re-
mover do lugar. Lava-se
telhado, caixas d’água
em geral 995521988

ESCRITÓRIOIMOBILIÁ-
RIO JS Costa C8206.
Vendemos seu imovél
com muita seguranã e
agilidade. 999661611

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

4.7 DIVERSOS

ANIMAIS
DOMÉSTICOS

CÃES

VENDO FILHOTES DE
FILA BRASILEIRO Tr:
99966-4845

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutando jogado-
res 99862-4892 whats

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutando jogado-
res 99862-4892 whats

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária

5.2 Comunicados,
Mensagens e Editais

5.3 Infomática

5.4 Oportunidades

5.5 Pontos Comerciais

5.6 Telecomunicações

5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

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

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

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

CONVOCAÇÕES

ABANDONO
DE

EMPREGO
PELO PRESENTE, Sr.
Romário Lima Pereira,
face suas ausências in-
justificadas desde o
dia 02/03/2022, mesmo
após o envio de reitera-
dos telegramas para o
retorno ao trabalho, co-
municamos que V. Sr.
está sendo demitido
por justacausa,nos ter-
mos contidos no arti-
go 482, da CLT. Outros-
sim, favor comparecer
aodepartamentopesso-
al da empresa no dia
26/05/2022 para às 14h
para a devida baixa e
quitaçãodasverbasres-
cisórias.

5.2 CONVOCAÇÕES

COMUNICADO DE
ABANDONO

DE EMPREGO
SOLICITAMOS QUE o
Sr. Sérgio de Santana
Gomes, portador da
CTPS nº. 24803, série
00018/DF, funcionário
daempresaTrevisoCo-
mérciodeAlimentosLt-
d a M E , C N P J :
01.642.226/0002-30,esta-
belecidaaColôniaAgrí-
cola Vicente Pires Chá-
cara 64 Parte B, Guará/
DF, CEP: 72.001-590, a
comparecer ao endere-
ço citado no prazo de
72 horas. Esgotado es-
se prazo, o caso será
incurso na letra "i" do
artigo 482 da CLT, con-
figurando abandono
de emprego, o que im-
portará em seu desliga-
mento desta empresa.
Brasília/DF, 26 de
maio de 2022.

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)

RECADOS

AGENCIA DE NAMO-
RO Pétalas de Rosa. Di-
as dos namorados vem
aí! Ñ fiq só! 98532-5572

AGENCIA DE NAMO-
RO Pétalas de Rosa. Di-
as dos namorados vem
aí! Ñ fiq só! 98532-5572

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRO NA HORA
Para funcionário público
em geral com cheque,
desc. em folha, déb. em
conta sem 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

EMPREENDEDOR VE-
NHA p/ litoral do Piauí.
Transfiro ponto comerci-
al. Info 86-988370237

MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

TURBO REDUTOR
SIEMENS

67 KGF / CM2 - 35 MW
94 KGF / CM2 - 50 MW
Condensação Plena.
Equipamento novo, po-
demos entregar monta-
do. Consulte-nos (16)
3511-9000 ou (16)
98154-8277

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

PANIFICADORA NO
GOIÁS 17 anos na cida-
de. Info 62-999746866

PLANO PILOTO

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

LOJA DE CONVENIÊN-
CIA inteligente 24h. Mar-
mitaria ótimo lucro. Bar/
distr ibuidora. Rest/
E s p e t i n h o w w w .
vendoempresas.com.br
98285-4950 c11167

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

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 61 98474-3116

5.7 ACOMPANHANTE

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

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

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

ANDERSON top realiza
s/ fantasias ele(a)casal
c/massg 61 98223-4443
MASSAGISTA PARA
Trabalhar em Boate. Fa-
ça parte do time. Ót. gan-
hos. (61)98617-5286
WWW.SEDUCAOBSB.
COM modelos alto nível
61 98153-0736

MASSAGEM RELAX

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

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

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
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