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entre ajuda, disputas e

DESOLAÇÃO
A tragédia das chuvas em Pernambuco já provocou a morte de 91 pessoas e 

deixou mais de 5 mil pessoas desabrigadas. O presidente Bolsonaro esteve nas 

áreas atingidas ontem e anunciou medidas para socorrer a população, além 

de recursos para estado e municípios. O chefe do Executivo federal fez críticas 

ao governador Paulo Câmara (PSB) por não acompanhar a visita. págiNa 6  

O eleitor brasileiro terá a oportunidade de conhecer, hoje, a partir das 

10h, as propostas e o pensamento de pré-candidatos à Presidência da 

República. Foram programadas entrevistas com Jair Bolsonaro (PL), 

Vera Lúcia (PSTU), Ciro Gomes (PDT), Felipe D’Avila (Novo), Luciano 

Bivar (UB), Sofia Manzano (PCB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Pablo 

Marçal (Pros) e Simone Tebet (MDB). Bolsonaro, Bivar e Lula ainda não 

confirmaram presença no evento, que terá transmissão pelas redes sociais 

e pelo site do jornal. Leitores e internautas poderão enviar perguntas. 

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou 
que PL sobre a cobrança do imposto pode sofrer ajustes no 

texto para aliviar impacto sobre as finanças do estados. Hoje, 
o senador encontrará governadores para tratar do tema.

Em busca do voto feminino e dos evangélicos, a primeira-
dama terá 30% de espaço na publicidade de Bolsonaro.

Pré-candidata ao Senado, a diretora do Sinpro 
Rosilene Corrêa falou, no CB.Poder, sobre as 

negociações para o pleito de outubro. págiNa 15 

Reitores de universidades federais se reuniram ontem 
para discutir os cortes no Orçamento do Ministério da 
Educação, que podem bloquear até R$ 3,2 bilhões das 
instituições de ensino. O quadro foi considerado grave. 
“A única solução é a reversão da situação. Estamos com 
uma inflação alta e com contratos sendo reajustados 

por força de convenções coletivas. Enfrentamos 
um grande risco de colapso das instituições”, disse 
Márcia Abrahão, reitora da UnB, que, no entanto, 
descartou suspensão das aulas. “Os cortes atingem 
investimento, custeio, assistência estudantil, 
portanto, não temos outra opção a não ser buscar 

os recursos”, acrescentou. A reitora admitiu que 
compromissos básicos, como pagamento de água e 
luz podem ficar comprometidos. Parte do Orçamento 
bloqueado será destinado ao reajuste de 5% para os 
servidores públicos, este ano. As pastas da Saúde e de 
Ciência e Tecnologia também serão afetadas. 

págiNa 4 

págiNa 3

UnB vê risco de colapso 
com o corte de verbas

Presidenciáveis: 
democracia e 
ideias no Correio

Teto de 17% no ICMS 
pode ser alterado 

Michelle será a cara da campanhaOs rumos do PT-DF até a eleição

Fogo destrói e leva 
prejuízo à Feira 
dos Importados 

Trânsito e assaltos 
põem em risco 
ciclistas  do DF

págiNa 14

págiNa 13

Incêndio

Segurança

PÁGINA 7

Severino Francisco
a árvore-pulmão que representa a luta 

contra o uso de amianto. págiNa 14

Irlam Rocha Lima
Hoje em ruínas, academia de tênis foi 

palco de música boa e alegria. págiNa 10 

Samanta Sallum
ibaneis participará de reunião com 

rodrigo pacheco sobre iCms. págiNa 16

Denise Rothenburg
aliados pressionam guedes por medidas 

para baratear alimentos. págiNa 5

Ana Maria Campos
a emocionante passagem do fusca de 

Jesse e seu fiel shurastey pelo DF. págiNa 15

Com a esperança 
renovada, o aposentado 
Maurício Rodrigues fez 

a aposta ontem. págiNa 17

R$ 120 milhões
acumulados

Colômbia

Saúde

Populista ameaça 
sonho da esquerda

Pandemia atrapalha 
cuidados cardíacos

O ex-guerrilheiro Gustavo 
Petro precisará do apoio da 

direita para impedir a eleição 
do engenheiro Rodolfo 

Hernández no segundo turno, 
em 19 de junho. 

Nos dois anos de covid, a 
queda nos atendimentos 
de pacientes com infarto 

e outros problemas 
cardiovasculares chega a 34%, 
mostra estudo em 48 países. 

págiNa 9

págiNa 12

Adeus a Milton

Aos 88 anos, 
Zelão voou 
para o céu 

Do personagem alado 
em O Bem-Amado ao dr. 

Percival de Pecado Capital, 
o ator, cantor, diretor e 

produtor Milton Gonçalves 
foi pioneiro na luta pela 

inclusão de artistas negros 
e contra o racismo.

págiNa 20
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ELEIÇÕES

Esforço concentrado 
por cinco pontos

Pré-campanha do presidente mira nesse percentual para reduzir diferença em relação a Lula e levar disputa ao segundo turno

A
pesar de o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e aliados 
tentarem desacreditar 
pesquisas de intenção de 

voto, a pré-campanha do chefe 
do Executivo encara os levanta-
mentos com a maior atenção. Em 
especial após o Instituto Datafo-
lha apontar, na semana passada, 
a possibilidade de o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
ganhar as eleições no primeiro 
turno. Segundo o levantamento, 
o petista é preferido por 48% dos 
eleitores, contra 27% que vota-
riam no atual presidente. 

Na avaliação da pré-campa-
nha bolsonarista, o chefe do Exe-
cutivo precisa de mais cinco pon-
tos percentuais para afastar de 
uma vez qualquer possibilidade 
de Lula ganhar o pleito no pri-
meiro turno. 

A praticamente quatro meses 
das eleições, aliados do presiden-
te veem as questões econômicas 
como um grande obstáculo nes-
sa tentativa de reverter o quadro. 
Com a inflação em disparada, im-
pactando, por exemplo, nos pre-
ços de alimentos e combustíveis, 
Bolsonaro enfrenta dificuldades 
de atrair o eleitorado, principal-
mente o de mais baixa renda, no 
qual Lula consegue bom trânsito, 
com o discurso de que em seus 
governos a vida era melhor.

O deputado federal e vice-líder 
do governo na Câmara, Aluísio 
Mendes (PSC-MA), afirmou que 
as medidas entregues pelo gover-
no, como o Auxílio Brasil, para 
tentar solucionar a falta de poder 
de compra de grande parte da po-
pulação não resolverão a situação. 
A justificativa é de que, até a elei-
ção, a inflação diluirá os ganhos.

“O esforço deverá ser gran-
de. O problema é que o preço 
das coisas aumentou muito, e 
o valor do Auxílio Brasil se dilui 
muito, minimizando o impacto 
positivo. Em qualquer campa-
nha, a economia é prioritária. O 
brasileiro não quer saber se es-
tá acontecendo uma guerra, se 
é um problema mundial, quer 

saber se vai conseguir fechar as 
contas no fim do mês”, avaliou. 
“O governo tem pouco tempo 
para fazer algo efetivo. O que de-
veria ser feito é uma política pú-
blica de impacto dos preços dos 
combustíveis, algo que controle 
o aumento desses preços e tam-
bém o dos alimentos.”   

Hoje, haverá reunião do líder 
do governo na Câmara, Ricar-
do Barros (PP-PR), com os vice
-líderes para tratar do resultado 
das pesquisas e coletar sugestões 
capazes de controlar o cenário. 

Centrão

De acordo com o cientista po-
lítico Bruno Carazza, os principais 
líderes do Centrão e coordenado-
res da campanha de Bolsonaro 
— o presidente do PL, Valdemar 
Costa Neto (PL); o ministro da Ca-
sa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI); e o 
presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL) — têm utilizado o direcio-
namento concentrado de emen-
das de relator às regiões específi-
cas do Brasil, de olho na eleição.

No levantamento feito por ele, 
e publicado no jornal O Globo, 
42% das verbas do orçamento se-
creto foram enviados para o Nor-
deste. Dos R$ 21,7 bilhões dos par-
lamentares designados às bases, 
R$ 7,7 bilhões foram para a região 
onde, historicamente, o PT tem 
grande força. Ao todo, 6.922 pedi-
dos de emendas foram atendidos. 

“O Centrão é que comanda a 
campanha de Bolsonaro, não é 
mais aquela campanha impro-
visada, baseada em rede social, 
que a gente viu em 2018. É mais 
tradicional, com palanques, uso 
de muito dinheiro, alianças, e 
está nas mãos dos grandes caci-
ques”, explicou. 

Conforme destacou, as pes-
quisas mais recentes mostram 
que Bolsonaro pontua muito 
abaixo do petista no Nordeste, 
região que virou o foco dos alia-
dos do presidente. “Nenhum de-
les tem a ilusão de que vai bater 
Lula, mas a expectativa é de ga-
nhar algum percentual. Qualquer 
coisa pode fazer diferença para 
forçar um segundo turno”, frisou.

 » TAINÁ ANDRADE
 » RAPHAEL FELICE

A praticamente quatro meses das eleições, aliados do presidente veem as questões econômicas como um grande obstáculo à recondução

José Dias/PR

O esforço deverá ser 
grande. O problema é 
que o preço das coisas 
aumentou muito, e o 
valor do Auxílio Brasil 
se dilui muito”

Aluísio Mendes (PSC-MA),  

vice-líder do governo  

na Câmara

A campanha petista vê com 
otimismo os resultados recentes 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva nas pesquisas eleitorais, 
mas não conta com uma vitória 
no primeiro turno. 

A terceira rodada da pesqui-
sa BTG/FSB, divulgada ontem, 
apontou crescimento de Lula de 
41% para 46% em relação ao le-
vantamento anterior, de 25 de 
abril, e indica que o ex-presiden-
te se aproxima de uma vitória 
no primeiro turno. O presidente 
Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, 
manteve os 32% de intenção de 
voto apurada em abril.

Na semana passada, o Data-
folha mostrou que Lula atingiu 
48% das intenções de voto, con-
tra 27% de Bolsonaro, e venceria 
no primeiro turno, com 54% dos 
votos válidos.

Nos bastidores da campanha 
petista, a expectativa é de que a 
polarização possa jogar a favor 
de Lula e que os eleitores quei-
ram decidir o quanto antes, ain-
da no primeiro turno, o próximo 
chefe do Executivo. 

Foco no 1º turno, mas com cautela
 » VICTOR CORREIA

Distância de Lula na primeira colocação injeta ânimo na militância

Instituto Lula/ reprodução 

“A gente vai trabalhar para fazer 
a mais forte, mais ampla, mais in-
tensa campanha. Mas a minha opi-
nião é de que temos de trabalhar 
como se fosse haver um segundo 
turno”, disse ao Correio o deputa-
do federal Paulo Teixeira (PT-SP), 
secretário-geral do partido.

Segundo Teixeira, as pesqui-
sas têm um efeito positivo no 
momento atual, colaborando pa-
ra a formação de alianças com 
outras legendas e a definição de 
palanques nos estados, além de 
elevar os ânimos da militância. 

A possibilidade da vitória rá-
pida traz um novo fôlego para 
o ex-presidente, conforme des-
tacou o ex-governador do Piauí 
e coordenador da campanha, 

Wellington Dias (PT). “Quanto 
mais Lula desponta com chances 
de vencer no primeiro turno das 
eleições e quanto mais piora a 
situação do povo no Brasil, mais 
ganha importância a experiên-
cia de Lula, que, em 2003, pegou 
o país em situação muito ruim e 
o organizou”, disse. 

Ainda é cedo

Especialistas veem com cau-
tela a possibilidade de o pleito 
ser resolvido no primeiro tur-
no. Para o cientista político An-
dré Rosa, apesar de Lula ter bons 
resultados de seus governos an-
teriores para trabalhar na cor-
rida eleitoral, terá de lidar com 

forte campanha negativa. “A gen-
te ainda não viu como vai ser 
explorada essa parte negativa 
— principalmente em relação à 
Operação Lava-Jato — por Bol-
sonaro, (Simone) Tebet (MDB) e 
outros pré-candidatos”, afirmou.

Por outro lado, o especialis-
ta avaliou que capitalizar, ago-
ra, o resultado dessas pesquisas 
é “uma excelente estratégia” por 
parte de Lula. O movimento po-
de ajudar a atrair partidos como 
o PDT, cujo pré-candidato é Ciro 
Gomes, mas em que alguns inte-
grantes avaliam uma aproxima-
ção com o petista.

Já o cientista político Paulo 
Kramer ressaltou que Lula não 
tem chances de vencer no pri-
meiro turno. Ele destacou que es-
se fato nunca aconteceu nas elei-
ções vencidas pelo PT. “O ques-
tionamento que eu gostaria de 
fazer a todos os diretores de ins-
titutos de pesquisa é: como vo-
cês, profissionais experientes, 
explicam o fato de que o candi-
dato líder nas pesquisas parece 
que não pode sair nas ruas sem 
ser caçado como uma rataza-
na?”, perguntou.

A gente vai trabalhar para fazer a mais forte, 
mais ampla, mais intensa campanha. Mas a 
minha opinião é de que temos de trabalhar como 
se fosse haver um segundo turno”

Paulo Teixeira (SP), deputado e secretário-geral do PT

O presidente do União Brasil, 
Luciano Bivar, vai lançar, hoje, 
oficialmente, sua pré-candidatu-
ra ao Palácio do Planalto ao mes-
mo tempo em que seu partido li-
berou seus filiados para apoiar o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) lo-
go no primeiro turno.

Integrantes da legenda dizem 
que Bivar só entrará na disputa 
para negociar mais adiante sua 
retirada, em troca de espaço em 
uma aliança. Afirmam, ainda, 
que a candidatura tem como ob-
jetivo rachar a terceira via e au-
xiliar na tentativa de reeleição 
de Bolsonaro.

“O apoio a Bolsonaro perma-
nece. O acordo que fiz com o 
partido foi para que ele me dei-
xasse livre para apoiá-lo”, afir-
mou o governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, que trocou o 
PSC pelo União Brasil e vai ten-
tar a reeleição.

Deputado por Pernambuco, 
Bivar já foi candidato a presiden-
te em 2006, quando ficou em úl-
timo lugar, com 0,06% dos votos 
válidos. Dono dos maiores fun-
dos eleitoral e partidário, perto 
de R$ 1 bilhão, o União Brasil é 
alvo da cobiça de vários pré-can-
didatos a presidente.

Em mais de uma ocasião, o se-
nador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e 
o ministro da Casa Civil, Ciro No-
gueira, manifestaram o desejo de 
ter o novo partido — fruto da fu-
são entre o DEM e o PSL — na co-
ligação do presidente.

Inicialmente, o União Brasil 
fazia parte do grupo da terceira 
via, composto pelo MDB, PSDB e 
Cidadania e dizia estar interessa-
do em construir uma candidatu-
ra única para se contrapor a Bol-
sonaro e ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). No iní-
cio deste mês, porém, a legenda 
decidiu sair do grupo.

Livres para apoiar Bolsonaro



Correio Braziliense  •  Brasília, terça-feira, 31 de maio de 2022  •  Política  •  3

O 
PL vai dedicar à primei-
ra-dama Michelle Bolso-
naro 30% do tempo des-
tinado ao presidente Jair 

Bolsonaro na propaganda parti-
dária no rádio e na televisão. A 
estratégia é se comunicar dire-
tamente com o eleitorado evan-
gélico e feminino. Ao lado da ex-
ministra Damares Alves (Repu-
blicanos), ela terá agendas pró-
prias pelo Brasil para trabalhar 
na campanha do marido. 

O partido terá direito a 40 in-
serções, de 2 a 11 de junho. Em 12 
desse total a primeira-dama apa-
recerá. A ideia é, por meio de de-
la, apresentar uma imagem mais 
suave do presidente. 

Michelle se filiou à sigla na 
terça-feira passada, mas está em 
campo há mais tempo. Ela tem 
participado de agendas de Bol-
sonaro pelo país e até discursado. 

Articuladores do presidente 
afirmam que a imagem de Mi-
chelle é positiva para cativar o 
eleitorado que ainda o rejeita, es-
pecialmente as mulheres. 

Dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) apontam que elas 
formam a maior fatia de eleitores 
no Brasil: são 79,2 milhões, con-
tra 70,5 milhões de homens.

Pesquisa Datafolha da sema-
na passada mostrou que Bolso-
naro tem 33% de intenção de 
votos femininos, enquanto o ex
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) soma 49%. 

O uso da imagem da primeira-
dama também busca consolidar 
o eleitorado evangélico, em que o 
presidente está bem avaliado. Se-
gundo o Datafolha, ele tem 39% 
dos votos desse segmento, en-
quanto Lula aparece com 36%. 

ELEIÇÕES

 » CRISTIANE NOBERTO
Clauber Cleber Caetano/PR

Primeira-dama reforça campanha
Para atrair o voto feminino em Bolsonaro e consolidar o evangélico, PL destinará a Michelle 30% do tempo de propaganda partidária    

Michelle Bolsonaro tem participado de agendas do presidente pelo país e até discursado

O público feminino 
é um calcanhar 
de aquiles de 
Bolsonaro. Ele vai 
ter de usar (Michelle) 
na campanha para 
tentar reverter  
esse quadro”

André Cézar, cientista político

Comissão descarta risco de fraude em urnas

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Edson Fachin, recebeu, ontem, o 
relatório final da Comissão Ava-
liadora do Teste Público de Segu-
rança do Sistema Eletrônico de 
Votação (TPS) sobre os procedi-
mentos realizados nas urnas. O 
parecer descarta qualquer risco 
de fraude nos votos.

A comissão informa que ne-
nhum dos “achados” identifica-
dos no TPS do ano passado vio-
laram o sistema, que continua 
íntegro e seguro. “Observa-se, ao 
longo dos eventos do TPS realiza-
dos de 2009 até o momento, que 
os resultados apresentados de-
monstram a maturidade dos sis-
temas eleitorais”, diz o relatório.

De acordo com o texto, a aná-
lise dos processos, sistemas e 
componentes da urna eletrôni-
ca transmite “segurança” e “con-
fiabilidade” para o eleitor. O re-
latório é assinado pelos 10 mem-
bros da comissão, composta por 
representantes do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
do Congresso Nacional, da Polí-
cia Federal (PF), do Conselho Fe-
deral de Engenharia e Agronomia 
(Confea) e da Sociedade Brasilei-
ra de Computação (SBC), além 
de três especialistas da área aca-
dêmica e científica.

No último dia 13, os técnicos 
do TSE concluíram a última roda-
da de testes públicos de seguran-
ça nas urnas eletrônicas que serão 
usadas nas eleições de outubro. 
De acordo com a Corte, os inves-
tigadores não conseguiram alterar 
votos, afetar a apuração ou frau-
dar qualquer tipo de contagem. 

A lisura do sistema eletrônico 
é colocado em dúvida insistente-
mente pelo presidente Jair Bolso-
naro (PL). Ele alega possibilidade 
de fraude, mas nunca apresentou 
prova da acusação. Com a proxi-
midade do pleito de outubro, o 
chefe do Executivo tem reforça-
do os ataques.

Na contramão de Bolsonaro, 
outros presidenciáveis defendem 
veementemente a segurança do 
sistema. Entre os argumentos, 
eles mencionam os sucessivos 
testes a que são submetidas as 

O presidente do TSE, Edson Fachin, recebeu o relatório do Teste Público de Segurança 2021 do Sistema Eletrônico de Votação

Ascom/TSE

Uma das bandeiras que Mi-
chelle levantará será do em-
preendedorismo, mas ainda não 
está como se dará a atuação dela. 

Questionado se houve algum 
encontro com a primeira-dama pa-
ra abordar o assunto, o deputado 
federal Marco Bertaiolli (PSD-SP), 
presidente da Frente Parlamen-
tar do Empreendedorismo, afir-
mou que ainda não teve agenda 
com Michelle. Contudo, consi-
dera uma “boa ideia” tê-la como 
aliada nessa pauta.

Para analistas, a estratégia po-
de ser válida, mas o discurso pre-
cisa estar alinhado. “Como a ima-
gem dele (Bolsonaro) vem des-
gastada em outras áreas, pode ser 
considerado um novo rosto de 
campanha. Um rosto que as pes-
soas têm mais simpatia, proximi-
dade e reciprocidade. Ajuda na 
comunicação, sim, mas não faz 
milagre”, frisou Eliane Alencar, 
consultora política e estrategis-
ta digital. “É necessária uma har-
monia dos lados. O discurso do 
político precisa conversar com 

a da apoiadora. Caso contrário, 
se torna uma estratégia ineficaz. 
Não adianta ter uma pauta, e o 
candidato, de repente, esquecer 
isso no discurso, ou não colocar 
em prática”, acrescentou.

Na mesma linha, o cientista 
político André Cézar, sócio da 
Hold Assessoria, afirmou que tu-
do é estratégia baseada em pes-
quisas internas para avaliar as 
fragilidades importantes de ca-
da campanha. Segundo ele, o 
PL tem ciência dos pontos fra-
cos, mas a imagem de Michelle 
pode não ser tão eficaz. “O pú-
blico feminino é um calcanhar 
de aquiles de Bolsonaro. Ele vai 
ter de usar (Michelle) na cam-
panha para tentar reverter esse 
quadro. Mas não creio que se-
rá bem-sucedido”, destacou. “A 
questão mais importante ain-
da é a economia, é o ponto ne-
vrálgico para a sociedade, e to-
do mundo está sentindo. Esse é 
o problema. Não vejo com gran-
de êxito ou que vá mudar o qua-
dro geral de fortalecimento do 
Bolsonaro”, emendou.

Ainda não há informações so-
bre como serão as inserções de Mi-
chelle, mas as de Bolsonaro já co-
meçam a surgir. Na semana passa-
da, ele esteve na Capela São Pedro 
Nolasco, na Vila Telebrasília, para 
gravar as primeiras delas. O presi-
dente aparecerá de forma descon-
traída em conversa com jovens e 
mulheres frequentadores da igreja.

Nas mensagens para cada 
estado, às quais o Correio te-
ve acesso, ele destaca, além dos 
feitos de seu governo, a pauta de 
costume. “Somos contra o abor-
to e a favor da vida. Sem pande-
mia, sem corrupção e com Deus 
no coração, ninguém segura es-
te novo Brasil”, afirma.

urnas eletrônicas. 
A pré-candidata do MDB, 

senadora Simone Tebet (MS), 
disse temer as consequências 
das acusações infundadas con-
tra o sistema eleitoral. “A queda 
do índice de confiança preocu-
pa, porque reflete uma ameaça 
crescente à democracia”, res-
saltou. “O que se espera de um 
presidente da República é que 
ele defenda nossas instituições.  
Temos de dar um basta nisso. 
Aliás, fortalecer o ambiente de-
mocrático é justamente a prin-
cipal tarefa da minha pré-can-
didatura”, acrescentou.

Ciro Gomes (PDT), por sua vez, 
apontou dois objetivos principais 
que, segundo ele, fazem com que 

Bolsonaro tente lançar dúvidas 
sobre as urnas: “Criar uma des-
culpa para sua derrota certa em 
outubro e desviar o foco dos as-
suntos que, hoje, realmente o po-
vo brasileiro quer ver resolvidos, 
mas para os quais Bolsonaro se 
mostra incompetente, como in-
flação, desemprego, fome, misé-
ria, violência etc. Defender nosso 
sistema eleitoral é defender a de-
mocracia”, conclui.

Presidenciáveis

O deputado Luciano Bivar 
(PE), pré-candidato do União 
Brasil, destacou que narrativas 
não prevalecem ante a verdade. 

“As urnas eletrônicas brasilei-
ras são seguras e se tornaram 
uma ferramenta indispensável 
no processo eleitoral. A demo-
cracia tem de se alimentar da 
modernidade digital”, sustentou.

Já o pré-candidato do parti-
do Novo, Felipe d’Ávila, desta-
cou que a estratégia de Bolsona-
ro não é inédita. “O objetivo dos 
demagogos autoritários é jus-
tamente atacar a legitimidade 
das instituições democráticas, 
que servem como contrapeso 
ao poder personalista daquele 
que se autointitula o ‘único’ re-
presentante legítimo da vonta-
de popular. Essa é uma estraté-
gia comum em países governa-
dos por populistas”, afirmou. O 

26 
Número de investigadores 
que atuaram nos testes de 

ataque às urnas

29 
Quantidade de planos de 
ataques feitos nos testes 

contra as urnas

postulante ao Planalto reiterou 
a confiança das urnas, que asse-
guram, desde 1996, a integrida-
de dos pleitos no Brasil. “A de-
mocracia requer não só a exis-
tência de eleições limpas, mas 
da grandeza do perdedor de re-
conhecer a vitória do seu oposi-
tor e aceitá-la como parte da re-
gra do jogo.”

Na última terça-feira, o ex
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) também criticou Bol-
sonaro. “Se a urna eletrônica pu-
desse ser violada, como ele fala, 
Lula não poderia ter sido elei-
to duas vezes, nem Dilma (Rou-
sseff). Quem ganharia todas as 
eleições seria a turma de Bolso-
naro”, afirmou. 

Ataques

Os testes públicos de segurança nas urnas são feitos desde 
2009 e, na última edição, tiveram duração estendida. 
Segundo o TSE, foi o maior procedimento já realizado, com 
número recorde de inscritos e mais tempo para verificação 
dos códigos-fonte. Peritos, hackers e pesquisadores tentam 
atacar o software das urnas em busca de falhas.

Apesar da segurança das ur-
nas eletrônicas, a confiança dos 
brasileiros nos equipamentos 
caiu nove pontos percentuais 
nos últimos dois meses, confor-
me levantamento do Instituto 
Datafolha, publicado na sexta-
feira. Segundo a pesquisa, 73% 
afirmaram acreditar na lisura das 
urnas. Em março, eram 82%. Os 
números foram apurados em 
meio às investidas do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) contra o 
sistema de votação.

Advogada e integrante do Li-
derA — observatório eleitoral do 
IDP —, Bianca Gonçalves e Sil-
va acredita que a queda na con-
fiança do eleitor se dá, em espe-
cial, pela desinformação. “O TSE 
tem tentado transformar um co-
nhecimento técnico em um co-
nhecimento mais acessível, pa-
ra que a população possa, de fa-
to, saber como funciona e confiar 
mais”, disse. 

Ela frisou que surgem dúvi-
das, também, porque a maioria 
dos países não usa urnas. “Isso 
é um pouco do complexo que 
nós temos, como se o Brasil não 
pudesse produzir algo bom. Na 
verdade, somos exemplo para 
o mundo. Nas eleições, temos o 
acompanhamento de autorida-
des eleitorais de outros países, 
para saber o funcionamento, e, 
seguidamente, as urnas são elo-
giadas”, comentou.

O presidente da Associação 
Nacional dos Peritos Criminais 
Federais (APCF), Marcos de Al-
meida Camargo, ressaltou que 
todas as auditorias e testes públi-
cos de segurança são parte de um 
processo transparente. Porém, 
grupos mal-intencionados cos-
tumam pegar o fato de que vul-
nerabilidades são identificadas 
e espalham desinformação, co-
mo se comprovasse supostas ir-
regularidades nas urnas. “Todos 
os testes identificam vulnerabili-
dades, e é absolutamente normal 
identificá-las. Mas eles pegam 
essas vulnerabilidades e desta-
cam como se fosse uma com-
provação de fraude. Geram uma 
interpretação desvirtuada. Você 
fica massificando informações 
que são verídicas, mas descon-
textualizando”, explicou. (TM)

Desinformação 
é o problema

 » LUANA PATRIOLINO
 » TAÍSA MEDEIROS
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ELEIÇÕES

Hora de ouvir as propostas
Sabatina do Correio, a partir das 10h, é a primeira oportunidade que o eleitor tem para saber mais dos postulantes à Presidência

A 
partir das 10h, o Correio 

Braziliense recebe os 
pré-candidatos à Presi-
dência da República para 

uma sabatina, na sede do jornal. 
Cada participante terá em torno 
de 50 minutos para responder 
perguntas sobre temas que inte-
ressam à toda a sociedade, como 
situação da economia, trabalho, 
direitos, segurança pública, saú-
de e educação.

Pela ordem de participa-
ção, o presidente Jair Bolso-
naro (PL), que concorre à ree-
leição, abre o evento — mas 
não confirmou se virá. Na se-
quência, serão sabatinados 
os pré-candidatos Vera Lúcia 

(PSTU), Ciro Gomes (PDT), 
Felipe D’Avila (Novo), Lucia-
no Bivar (União Brasil) — que 
também não garantiu presença 
—, Sofia Manzano (PCB), Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) — que 
ainda não disse se participará 
—, Pablo Marçal (Pros) e Simo-
ne Tebet (MDB).

O evento será transmitido ao 
vivo pelo site e por todas as redes 
sociais do Correio. Os questio-
namentos serão formulados por 
integrantes do jornal ou envia-
dos pelos internautas, por meio 
do site ou pelas redes sociais, no 
espaço destinado aos comentá-
rios. Diferentemente do forma-
to de debate, em que um pré-
candidato direciona pergunta a 
um concorrente, na sabatina os 

questionamentos são conduzi-
dos apenas por jornalistas.

Contra a parede

Para o cientista político Val-
dir Pucci, sabatinas e programas 
que mexem com a zona de con-
forto dos candidatos são essen-
ciais para mostrar as diferenças 
de cada e as contradições. “A me-
lhor coisa da sabatina é a possibi-
lidade de quem está entrevistan-
do apresentar o contraditório ou 
a informação que possa corrobo-
rar ou não na fala do candidato. 
Ele precisa estar preparado para 
ouvir opiniões contrárias, mas, 
principalmente, escutar dados 
que possam questionar aquela 
informação que é passada pelo 

postulante ao cargo”, aponta.
Pucci aposta que o principal 

tema — aquele que deve ser cen-
tral em todos os eventos que reú-
nam candidatos à Presidência 
— será a economia. “É o grande 
gargalo do país: como sair da cri-
se econômica na qual estamos, 
com inflação alta, desemprego, 
com uma possibilidade até mes-
mo de baixíssimo crescimento 
no país”, diz.

O cientista político sugere que 
o eleitor faça um exercício: “Ten-
tar entender se a fala do pré-can-
didato, de fato, apresenta a solu-
ção ou saídas para os problemas 
do país. É muito fácil e banal o 
postulante que diz que tem que 
resolver problemas da saúde, da 
educação, da segurança pública, 

do desemprego, sem ser questio-
nado de que forma ele fará isso. 
Quais os planos, de onde virá in-
vestimento, como será utilizado. 
O eleitor não tem que se conten-
tar com promessas”, diz.

O foco do debate precisa es-
tar na construção do futuro, algo 
que, por vezes, se perde durante 
as campanhas. É o que alerta o 
analista político e professor de 
Relações Institucionais do Ibmec 
Eduardo Galvão.

“O eleitor precisa tirar o foco 
das bravatas e considerar o pro-
grama que cada candidato apre-
senta. No momento atual, os de-
bates são centrados no passado, 
e estamos deixando de lado o 
futuro. Precisamos de bons pro-
gramas de governo, que tragam 

soluções. Uma boa plataforma 
de governo deverá trazer respos-
tas factíveis para economia, em-
prego e saúde. E é neles que o 
postulante ao cargo deve focar 
se quiser ganhar o voto do elei-
tor”, aposta.

Galvão acredita, também, que 
a sabatina ajuda a aproximar o 
debate político do cidadão. “É 
em espaços como esse que a so-
ciedade civil pode participar di-
retamente das discussões sobre 
as políticas que vão nortear o 
próximo governo. Ouvir os an-
seios e tirar as dúvidas permite 
que o candidato esteja mais pró-
ximo das expectativas do povo. E 
ajuda os eleitores a formarem sua 
convicção sobre seu candidato 
preferido”, observa.

 » TAÍSA MEDEIROS

Simone Tebet (MDB)

Minervino Junior/CB/D.A Press

Luciano Bivar (União Brasil)

Eudes Santana/Divulgação

Vera Lúcia (PSTU)

Reprodução/perfil noTwitter

Ciro Gomes (PDT)

Romerito Pontes/Divulgação

Sofia Manzano (PCB)

Divulgação

Luiz Felipe D’Ávila (Novo)

Redes sociais                                   

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Ricardo Stuckert/Divulgação

Pablo Marçal (Pros)

Reprodução/Twitter

Jair Bolsonaro (PL)

Alan Santos/PR

O Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 18/22, que fixa um teto 
de 17% para a cobrança do Im-
posto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) cobrado 
sobre combustíveis, energia elé-
trica, gás natural, comunicações 
e transporte coletivo, será votado 
em junho. Foi o que anunciou, 
ontem, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sen-
do que o ex-líder do governo na 
Casa Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE) relatará a proposta.

Porem, ele sinalizou que o texto 
pode sofrer alterações para aliviar 
o impacto da proposta sobre as fi-
nanças das unidades da Federa-
ção. “Os secretários, naturalmen-
te, têm ponderações em relação a 
esses projetos que foram apresen-
tados. Pelo perfil do Senado como 
casa da Federação, temos a obri-
gação de darmos aos secretários 
a oportunidade para sugestões de 
aprimoramento do texto”, disse.

A decisão de votar o PLP foi 
tomada na reunião entre Pache-
co, Bezerra, o líder da minoria, 
Jean Paul Prates (PT-RN), o pre-
sidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), Davi Alco-
lumbre (União-AP), secretários 
estaduais de fazenda e Décio Pa-
dilha, presidente do Comitê Na-
cional dos Secretários de Fazen-
da dos Estados e do Distrito Fe-
deral (Comsefaz).

A primeira reunião técnica so-
bre a proposta deve ocorrer ho-
je de manhã. Bezerra se reunirá 
com os secretários de Fazenda 
para os primeiros ajustes no tex-
to. Pacheco também deve se en-
contrar com governadores para 
tratar do tema.

Segundo Bezerra, “faremos 
uma primeira avaliação mais 
ampla para receber os primei-
ros dados e números concretos 

 » RAPHAEL FELICE

ICMS 

Pacheco aponta que PL que limita em 17% será alterado
Waldemir Barreto/Agência Senado

sobre as repercussões que a ma-
téria aprovada na Câmara possa 
ter de impacto nas finanças dos 
estados. Quinta-feira faremos 
uma reunião, em Recife, com Dé-
cio — Padilha, que é secretário 
de Fazenda de Pernambuco — e 
um grupo de secretários para que 
se possa aprofundar as análises”, 
disse o relator.

Impacto

Para Décio, o país deve tentar 
diminuir o impacto da redução de 

O projeto do ensino domi-
ciliar, em tramitação no Sena-
do, deve esbarrar no Supremo 
Tribunal Federal (STF). A mo-
dalidade é proibida no Brasil 
por uma decisão da Corte, de 
2018. À época, os ministros ar-
gumentaram que, conforme a 
Constituição, a obrigação de 
educar é compartilhada entre 
Estado e família, sem exclusi-
vidade dos pais.

A expectativa é que o STF 
seja provocado por entidades 
ligadas à educação e parla-
mentares contrários ao pro-
jeto. Em 2018, dos 10 minis-
tros que participaram do jul-
gamento, Luiz Fux e Ricardo 
Lewandowski foram os mais 
críticos ao ensino caseiro. O 
atual presidente da Corte dis-
se que afetaria os jovens das 
classes mais vulneráveis e fa-
cilitaria a construção de per-
sonalidades intolerantes.

O tema integra a pauta de 
costumes do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e de grupos 
conservadores e religiosos — 
que acusam as escolas de te-
rem viés ideológico e de pro-
moverem a sexualização.

Segundo Afonso Galvão, 
professor e doutor em edu-
cação, “a escola não é só um 
aprendizado cognitivo, é um 
aprendizado social, de inte-
rações, de tolerância. Não 
faz sentido retirar a crian-
ça desse contexto para colo-
cá-la em uma bolha que re-
presenta uma parte ínfima 
da sociedade”. 

ENSINO EM CASA

Projeto pode 
ficar para 
o STF dar a 
palavra final
 » LUANA PATRIOLINO 

arrecadação. Uma das saídas seria 
o PLP 1.472, aprovado no Senado, 
que cria uma conta de estabilização.

“Se o PLP 1.472 precisar de 
ajustes na Câmara, vamos tra-
balhar. Alguns países praticam 

(a estabilização). Não é uma in-
terferência na empresa quando 
parte dos dividendos pagos para 
o governo nacional vai para uma 
conta de equalização transitória, 
para funcionar como amortece-
dor desse problema conjuntu-
ral”, explicou.

Segundo o secretário de Per-
nambuco, “só com solução es-
trutural essa conta não fecha. A 
conjuntura um dia desaparece e 
isso pode comprometer a saú-
de e educação por 10 a 15 anos”, 
observou.

Pelo perfil do Senado como casa da Federação, 
temos a obrigação de darmos aos secretários a 
oportunidade para sugestões de aprimoramento 
do texto” 

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado
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 E as pesquisas, hein?

Ao comparar a recepção ao 
presidente da República Brasil afora 
com os resultados das pesquisas 
pré-eleitorais, os bolsonaristas 
ficam irritados. Mas, nos bastidores 
da campanha, seguem o que dizem 
essas consultas para melhorar a 
performance presidencial.

Chama o Guedes!

Faltando quatro meses 
para a eleição, a área política 
do governo vai aumentar a 
pressão para que o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, dê 
um jeito de o país apresentar 
um quadro de recuperação 
mais visível, especialmente, nos 
preços dos alimentos. Ainda que 
o governo tenha que subsidiar 
alguma coisa a mais para as 
classes mais pobres.

Te vira nos 90

O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
não irá demiti-lo — longe disso. 
Mas a área política quer algo que 
permita à população conseguir 
ampliar seu poder de consumo de 
alimentos. A avaliação é a de que 
os efeitos dos R$ 400 do Auxílio 
Brasil não foram sentidos por 
causa da inflação.

Enquanto isso, em 

Pernambuco...

A liberação de R$ 500 milhões 
para a reconstrução das áreas 
atingidas é um alento para a 
população que sofre com as chuvas. 
Mas sem um planejamento para 
conviver com as fortes chuvas, a 
tragédia se repetirá no futuro.

Se for a votos, passa
Com o projeto que limita o ICMS de energia 

e combustíveis previsto para votação em junho, 
os governadores dão uma demonstração de boa 
vontade para com a redução dos preços dos 
combustíveis ou a proposta aprovada na Câmara 
será a saída adotada pelos senadores. Esse é o 
resultado político dos primeiros encontros e 
conversas das excelências para sobre o texto. Os 
senadores não ficaram nada satisfeitos com a “volta” 
que levaram dos estados no projeto que pretendia 
estabilizar a cobrança do ICMS do diesel em 
patamares mais baixos, e os estados optaram pelo 
percentual mais alto. Dessa vez, será diferente. O 

Senado deu tempo para buscar a solução, mas isso 
não significa que largará a proposta a “Deus dará”.

» » » 

Vale lembrar: Miguel Coelho, filho do senador 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), é pré-candidato 
a governador de Pernambuco e o projeto tem tudo 
para dar discurso a quem for candidato. No Ceará, por 
exemplo, Capitão Wagner, pré-candidato a governador, 
tem dito em suas redes que mesmo sem a aprovação 
do Senado, baixará o ICMS se estiver no comando do 
estado em 1 de janeiro de 2023.

CURTIDAS
O Hang da Colômbia/ 
Brasileiros que acompanham 
atentamente a eleição na 
Colômbia só se referem a 
Rodolpho Hernandez, também 
conhecido “viejito do TikTok”, 
como o “Velho da Havan” 
colombiano. Só tem uma 
diferença: por aqui, Luciano 
Hang apoia Bolsonaro, mas não 
é visto como alguém disposto a 
ocupar a cadeira do presidente.

Milton Gonçalves/ O grande 
ator (foto), falecido ontem, aos 
88 anos, era um emedebista 
histórico. Chegou a concorrer 
ao governo do Rio de Janeiro, 
em 1994, e a participar de 
campanhas presidenciais, 
como, por exemplo, a de 
Ulysses Guimarães.  

Por falar em MDB.../ Alguns 
senadores ainda não desistiram 
de tentar tirar Simone Tebet do 
páreo. Só em um probleminha: 
faltam a eles votos na 
convenção nacional do partido, 
prevista para julho.

Hoje tem!/ Sabatina do Correio 
com os presidenciáveis com 
transmissão nas redes sociais do 
jornal. Vem com a gente!

Renato Rocha Miranda/TV Globo

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.

AssistaHOJE, das10h 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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DEVASTAÇÃO

Ajuda às vítimas da 
tragédia anunciada

Bolsonaro sobrevoa área atingida em Pernambuco e adianta medidas emergenciais. Temporais mataram 91 pessoas e 
deixaram 5 mil desabrigadas. Crescimento urbano desordenado é fator decisivo para impacto letal das chuvas torrenciais

O 
presidente Jair Bolso-
naro sobrevoou, ontem, 
as áreas atingidas pelas 
chuvas em Pernambuco, 

onde o número de mortos pas-
sou de 91 e mais de 5 mil pessoas 
estão desabrigadas. Acompanha-
do de diversos auxiliares, o chefe 
do Executivo anunciou uma sé-
rie de medidas. Apesar de afirmar 
que não era momento de politi-
zar sobre a tragédia, o presiden-
te criticou o governador do esta-
do, Paulo Câmara (PSB), que faz 
oposição ao governo Bolsonaro. 

O presidente detalhou as me-
didas emergenciais para as víti-
mas de Pernambuco. A primei-
ra é a antecipação de parcelas 
do Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), mais uma par-
cela no valor de um salário mí-
nimo (atualmente em R$ 1.212) 
aos inscritos no programa em 
Pernambuco. 

A Caixa Econômica Federal, 
por sua vez, permitirá a libe-
ração de recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), além de suspender o 
pagamento de créditos contra-
tados no banco pelos próximos 
três meses. A medida valerá pa-
ra pessoas físicas e jurídicas da 
região atingida.

Segundo o presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, os recursos 
do FGTS estarão nas contas digi-
tais dos atingidos pela chuva em 
até cinco dias e podem ser movi-
mentados por meio do aplicati-
vo Caixa Tem — o mesmo utiliza-
do durante a pandemia para a li-
beração do Auxílio Emergencial. 

O presidente Bolsonaro dei-
xou claro que o governo fede-
ral pretende auxiliar as vítimas 
sem a intermediação de estados 
e municípios. “Tudo que nós pu-
dermos fazer e entregar direta-
mente para os interessados, sem 
passar por governadores e prefei-
tos, nós o faremos. Porque enten-
demos que dessa forma, além de 
poupar de trabalho os governa-
dores e prefeitos, nós estaremos 
atendendo, de fato, interessados 
na ponta da linha”, alegou o che-
fe do Executivo.

Bolsonaro alfinetou o gover-
nador do estado, Paulo Câmara 
(PSB) — que afirmou não ter si-
do convidado para a visita pre-
sidencial a Pernambuco. O pre-
sidente disse que atendeu a to-
dos os governadores e prefeitos 
que procuraram e que “faltou ini-
ciativa da parte dele”. “Aqui nin-
guém está proibido de compa-
recer nesse local, nesse momen-
to. Foi amplamente divulgado 
da nossa presença aqui. Isso tu-
do (chuvas na região) aconteceu 
no sábado e domingo. Se o gover-
nador estava fazendo outra coisa, 

 » CRISTIANE NOBERTO

Bombeiros, voluntários e moradores trabalham sem interrupção para localizar vítimas da tragédia 

 AFP

O Ministério da Saúde con-
firmou, ontem, que investiga 
dois casos suspeitos da varío-
la do macaco no Brasil. As noti-
ficações foram feitas pelos go-
vernos estaduais de Santa Ca-
tarina e do Ceará. Um terceiro 
caso está sendo monitorado no 
Rio Grande do Sul. 

Em nota, o ministério informou 
que, até o momento, não há ne-
nhum caso confirmado da doença 
no país. “Dois casos estão em inves-
tigação nos estudos de Santa Cata-
rina e Ceará. O ministério da saúde 
está em contato com estados para 
apoiar no monitoramento e ações 
de vigilância em Saúde.”

SAÚDE

Dois casos suspeitos 
da varíola do macaco 

De acordo com a pasta, os 
pacientes suspeitos estão iso-
lados, em recuperação e sen-
do monitorados pela vigilân-
cia em saúde. “A investigação 
dos casos está em andamento 
e será feita coleta para análise 
laboratorial”, detalha a nota do 
ministério. 

A Secretaria Estadual de Saú-
de do Rio Grande do Sul afirmou 
que está investigando “um indi-
víduo com história de viagem pa-
ra Portugal”, mas o caso ainda es-
tá sendo discutido pelo Ministé-
rio da Saúde. 

Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), até o últi-
mo domingo, 257 casos de va-
ríola dos macacos foram confir-
mados no mundo, sem nenhu-
ma morte registrada. Na Améri-
ca do Sul, há um caso confirma-
do na Argentina. 

“Esse surto tem característi-
ca bastante interessante e pe-
culiar, porque está relaciona-
do a alguns eventos internacio-
nais que ocorreram. Pessoas de 
diversos países transmitiram a 
doença para outras e fizeram 
com que essas voltassem para 

seu país de origem infectadas 
pela doença”, explica o epide-
miologista Jonas Brant.

No dia 23, o Ministério da 
Saúde estabeleceu uma sala de 
Situação para monitorar o ce-
nário da varíola dos macacos 
no Brasil. A medida tem como 
objetivo elaborar um plano de 
ação para o rastreamento de ca-
sos suspeitos e na definição do 
diagnóstico clínico e laborato-
rial da doença.  

A varíola humana recebeu 
esse título ainda em 1980, pela 
Organização Mundial da Saúde 

(OMS). A transmissão da doen-
ça ocorre por meio de fluidos 
corporais, por isso é considera-
da menos contagiosa do que a 
covid-19. De acordo com a OMS, 
a doença é controlável.

Uma vez contraído, o vírus fi-
ca incubado por um período de 
5 a 21 dias. Os sintomas incluem 
febre, mal estar, dores, linfono-
dos inchados, fadiga e calafrios, 
além das características erup-
ções cutâneas. (ID*) 

*Estagiários sob a supervisão de 
Carlos Alexandre de Souza

eu não sei”, disse o presidente. 
Nas redes sociais, Paulo Câ-

mara detalhou o que fazia en-
quanto Bolsonaro visitava o es-
tado. “Comecei a segunda-fei-
ra acompanhando o trabalho de 
resgate das vítimas dos desliza-
mentos de barreiras na Região 
Metropolitana do Recife. Estive 
no Recife, Jaboatão dos Guarara-
pes e Camaragibe. O suporte pa-
ra as ações de salvamento, assis-
tências e obras emergenciais es-
tá garantido”, informou.

Câmara já afirmou publica-
mente que apoiará o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). Mesmo assim, o presiden-
te disse que não iria politizar a 
situação. “Independentemente 
da coloração partidária, todos 
estamos obviamente tristes. Ma-
nifestamos nossos votos de pe-
sar aos familiares. Nosso objeti-
vo maior é confortar os familia-
res e, por meios materiais, tam-
bém atender a população”, disse 
o presidente.

O governo federal anunciou, 
também, a liberação de mais de 
R$ 1 bilhão para o estado. Meta-
de deste valor será destinado a 
“ações de resposta”, o que inclui 
primeiros socorros e restabele-
cimento de serviços essenciais. 

O Brasil teve pelo menos 
507 mortes por temporais des-
de o fim de 2021 — já incluí-
das as vítimas de Pernambu-
co. O balanço é do Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR). Trata-se do período de 
chuvas com mais mortes des-
de 2011, quando deslizamentos 
de terra fizeram 918 vítimas na 
Região Serrana do Rio. 

Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Bahia, Minas Gerais, São Paulo. 
Os locais diferem, mas a tragédia 
provocada pelas chuvas se repete. 
Parte desse problema são as precá-
rias condições de moradia de uma 
parcela expressiva da população. 

De acordo com o Centro Na-
cional de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais (Cema-
den), 8,2 milhões de brasileiros vi-
vem em áreas de risco — estima-
tiva baseada no último censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de 2010. A pre-
visão é de que o número seja atua-
lizado em 2022, e pode ter sofrido 

drásticos aumentos em razão da 
pandemia.

Em 825 municípios no Brasil, 
são 27.660 áreas de risco, confor-
me o Cemaden, a maioria locali-
zadas no Sul, Sudeste e Nordeste, 
onde o relevo é mais acidentado e 
tende a propiciar riscos mais fre-
quentes de inundações, desliza-
mentos e outros. Além disso, existe 
a questão da falta de urbanização.

Na visão do advogado espe-
cialista em infraestrutura Luiz 
Felipe Graziano, o problema é 
nacional. Afeta o território co-
mo um todo, com destaque para 
o Rio de Janeiro e as grandes ci-
dades nordestinas.

“Basicamente, a gente está 

falando de uma leniência do poder 
público, ao permitir invasões de 
áreas públicas ou privadas. Essas 
áreas não foram regularizadas, não 
foi conferido o título de proprieda-
de a essas pessoas. Por conseguin-
te, muitos dos serviços públicos 
acabam não chegando a elas, e a 
urbanização fica para trás”, avalia.

O cenário pode ter sido agra-
vado com a crise sanitária pro-
vocada pela covid-19, que forçou 
muitos a buscarem opções mais 
baratas de moradia e em condi-
ções piores após um crescimen-
to nos níveis de pobreza. Em São 
Paulo, por exemplo, 20 mil famí-
lias passaram a morar em favelas 
na cidade ao longo da pandemia, 

conforme informações da Secre-
taria Municipal da Habitação.

Na opinião da diretora subs-
tituta e coordenadora de Rela-
ções Institucionais do Cemaden, 
Regina Alvalá, o quadro é crítico. 
Há, segundo ela, uma combina-
ção do risco de desastres naturais 
com a vulnerabilidade do grande 
contingente de pessoas vivendo 
em lugares precários.

“A gente tem grandes muni-
cípios no país, com muita gen-
te; temos as regiões metropoli-
tanas, onde também vive muita 
gente; e a faixa menos favoreci-
da da população geralmente vi-
ve em áreas mais precárias, mais 
periféricas”, afirma.

País tem mais de 27 mil áreas de risco
 » MARIA EDUARDA ANGELI*

Organizações não governa-
mentais têm pedido auxílio à so-
ciedade civil para ajudar a po-
pulação que está desabrigada. A 
ONG Amigos do Bem tem feito 
uma ação emergencial no muni-
cípio de Jaboatão, Recife.  

Além de cestas básicas, roupas 
e kits de higiene e peças de rou-
pas. As doações seriam entregues 
para as famílias atendidas pelo 
projeto no sertão, mas devido a 
tragédia a ajuda foi transferida 

para pessoas que perderam tudo. 
Climatologistas analisam a in-

cidência de chuvas nesta época. 
Mamedes Luiz Melo, meteorolo-
gista do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), explica que o 
período entre março e agosto está 
caracterizado por chuvas na faixa 
litorânea do Nordeste brasileiro. 

“Nesse período tem a forma-
ção de nuvens de chuva por causa 
da circulação de correntes de ven-
to que vêm do continente africano, 
passam pelo oceano e chegam ao 
Nordeste do Brasil. Outro fenôme-
no que provoca chuva no interior ou 

no sertão nordestino é a zona con-
vergência intertropical”, descreve.

Para os próximos dias, a previ-
são é de que as chuvas diminuam 
em Pernambuco e se concentrem 
mais no litoral dos estados de Ala-
goas e Sergipe, que estão em aler-
ta vermelho, de acordo com o In-
met. Nessa situação, o acumula-
do das chuvas pode chegar a ul-
trapassar os 100 mm em um dia. 
Para efeito de comparação, o ín-
dice de precipitação média para 
todo o mês de maio em Maceió 
é de 297 mm. O alerta vale, pe-
lo menos, até as 10h de hoje (31).

No Recife, a situação meteo-
rológica deixou de ser crítica. A 
previsão é de que, a partir de ho-
je, as chuvas diminuam consi-
deravelmente e ocorram apenas 
em áreas isoladas. Para as capi-
tais Aracaju e Maceió, a previsão 
é que as precipitações diminuam 
a partir do meio desta semana.

“As chuvas vão persistir ainda 
hoje (terça-feira), mas a partir de 
amanhã, já tem uma diminuição 
significativa, mas ainda sim tere-
mos algumas chuvas isoladas”, 
afirmou a meteorologista do In-
met Andrea Ramos.

Perigo em Alagoas e Sergipe
 » ISABEL DOURADO*
 » RAPHAEL PATI*
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Euro

R$ 5,125

Comercial, venda 
na segunda-feira

CDB

12,88%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

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

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

R$ 4,754
(+0,33%)

24/maio 4,812

25/maio 4,821

26/maio 4,761

27/maio 4,738

Na segunda-feira

Capital de giro

6,76%
1,76%
Nova York

Bolsas
Na segunda-feira

0,81%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

          25/5           26/5            27/5 30/5

111.032110.579

GOVERNO

Universidades federais 
reagem aos cortes

Andifes anuncia mobilização para tentar reverter boqueio de R$ 3,2 bilhões no Orçamento do Ministério da Educação   

O 
corte de 14,5% anun-
ciado pelo governo no 
Orçamento do Ministé-
rio da Educação, cor-

respondente a R$ 3,2 bilhões 
em investimentos discricioná-
rios nas universidades e insti-
tutos federais, surpreendeu a 
comunidade acadêmica de to-
do o país, uma vez que as insti-
tuições já estão com quase to-
do o orçamento comprometido 
neste ano. É o caso da Univer-
sidade de Brasília (UnB), que já 
empenhou 99,7% dos recursos 
que deveria receber do Tesou-
ro e, agora, terá que lidar com 
um bloqueio de R$ 36,6 milhões.

Também são aguardadas re-
duções nos ministérios da Ciên-
cia e Tecnologia, de R$ 2,9 bi-
lhões, e na Saúde, com R$ 2,5 
bilhões. Os recursos, segundo o 
governo, serão remanejados pa-
ra garantir o reajuste de 5% nos 
salários dos servidores federais 
e o pagamento de outras des-
pesas imprevistas. A Associação 
Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes) reuniu o colegia-
do, ontem, para discutir formas 
de mobilização que possam re-
verter os cortes. Para a entidade, 
o bloqueio de verbas é um “seve-
ro golpe” na saúde financeira das 
universidades. 

De acordo com a reitora da 
UnB, Márcia Abrahão,”a única 
solução” é a reversão do con-
tingenciamento. “Estamos com 
uma inflação alta e com contra-
tos sendo reajustados por força 
de convenções coletivas. Enfren-
tamos um grande risco de colap-
so das instituições”, disse Abrah-
ão. “Os reitores estão bastante 
indignados, diante de situações 
dramáticas, e unidos, com  voz 
muito firme sobre o que fazer. Va-
mos tentar agendas com minis-
tros, no parlamento, entrevistas 
coletivas com o máximo de rei-
tores presentes, mobilizando a 

 » CRISTIANE NOBERTO

 » MICHELLE PORTELA

Segundo a reitora da UnB, Márcia Abrahão, a instituição, contingenciamento prejudica investimentos e manutenção de serviços básicos

Ana Rayssa/CB/D.A Press

opinião pública”, explicou.
A reitora descarta paralisa-

ções institucionais. “Nós não 
trabalhamos com a suspensão 
de aulas por questão de sobrevi-
vência da instituição. Os cortes 
atingem investimento, custeio, 
assistência estudantil, portanto, 
não temos outra opção a não ser 
buscar os recursos”, acrescen-
tou Márcia Abrahão. 

Em nota, a UnB explicou que 
os orçamento da instituição “é 
direcionado basicamente a in-
vestimentos em ciência, como 
compra de equipamentos de 
laboratório e livros, assim co-
mo para a manutenção das 

atividades, com o pagamento 
de serviços básicos, como água 
e luz, além de garantir a perma-
nência de estudantes em situa-
ção de vulnerabilidade socioe-
conômica”. 

Aluno do sexto período de di-
reito, Victor Carvalho, 25 anos, 
destacou a preocupação com a 
possível suspensão de serviços 
de assistência universitária, co-
mo alimentação e poio para a 
aquisição de equipamentos de 
inclusão digital. Victor recebeu 
por dois semestres o auxílio ali-
mentação de R$ 400 que a UnB 
forneceu a estudantes, no pri-
meiro ano da pandemia. 

“Nos grupos de estudantes, há 
muitas dúvidas sobre o que vai 
acontecer e quais os riscos para 
os programas de assistência”, ex-
plicou Carvalho, que também é 
diretor de Assistência Estudantil 
da União Nacional dos Estudan-
tes (UNE). 

A crítica aos cortes veio tam-
bém de dirigentes de outras uni-
versidades. Os reitores da Uni-
versidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam) e 
da Universidade Federal de Ma-
to Grosso do Sul (UFMT), desta-
caram que o contingenciamento 
compromete o funcionamento e 

a manutenção das instituições.

Ciência e Tecnologia

Dos R$ 3 bilhões do corte no 
Ministério de Ciência e Tecno-
logia (MCTI), ao menos R$ 2,5 
bilhões devem ser retirados do 
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), voltado ao fomento à 
pesquisa. O corte de verbas re-
duz para menos da metade o va-
lor aprovado pelo Congresso Na-
cional para o FNDCT em 2022, 
de R$ 4,5 bilhões — uma queda 
de 44,76% em comparação com 
o orçamento liberado em 2021. 

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) disse que outras cate-
gorias do funcionalismo pú-
blico são o “grande problema” 
que impede um reajuste à Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) 
maior do que os 5% que o go-
verno promete para todos os 
servidores federais. De acor-
do com o chefe do Executivo, 
os demais servidores querem 
reajustes “até abusivos”.

“Digo a vocês publicamen-
te, PRF (policiais rodoviários 
federais): o grande proble-
ma não é o nosso lado. São 
os colegas, outros servidores, 
que não admitem reestrutu-
rar vocês sem dar aumentos, 
até abusivos, para o outro la-
do”, disse o presidente, em en-
trevista coletiva de imprensa 
realizada na manhã de ontem 
em Recife (PE), após sobrevoo 
em áreas afetadas pela chuva 
no estado.

Bolsonaro pretendia, com o 
reajuste, retomar o diálogo com 
a base do funcionalismo que o 
apoia, mas a relação ficou estre-
mecida após o anúncio da refor-
ma administrativa. Segundo diri-
gentes da categoria, os servido-
res da área da segurança pública 
se sentiram “traídas” pelo presi-
dente, que não cumpriu até ago-
ra a promessa de reestruturar as 
carreiras. A estratégia, contudo, 
ficou inviabilizada com a mobi-
lização de outros setores e, ago-
ra, ele sofre pressão de greves em 
massa do funcionalismo público 
brasileiro. Para evitar maior des-
gaste, o presidente acusa o Orça-
mento de ser o vilão.

“Pessoal da PRF, somos o 
primeiro governo que tem te-
to de gastos. Eu não posso dar 
um aumento para a PRF, para a 
Polícia Federal, para (os servi-
dores da) Receita Federal, para 
quem quer que seja, sem exigir 
uma dotação orçamentária pa-
ra tal”, destacou.

Na semana passada, ao sair 
de uma igreja em Brasília en-
quanto gravava teasers para a 
campanha eleitoral, o presi-
dente ainda apelou contra gre-
ves de servidores. “Eu apelo aos 
servidores, reconheço o traba-
lho de vocês, mas a greve não 
vai ser solução, porque não tem 
dinheiro no Orçamento. Eu sou 
o primeiro presidente a ter teto 
no Orçamento. Outros não ti-
nham, poderiam reajustar, eu 
não posso”, disse, na ocasião.

Bolsonaro 
vê “reajuste 
abusivo”

Mesmo o governo cortando 
R$ 14 bilhões do Orçamento pa-
ra garantir reajuste de 5% aos 
servidores federais, várias car-
reiras do funcionalismo mante-
rão paralisações para pressionar 
por aumento maior de salários. 
Ontem, funcionários da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU)  
iniciaram a greve aprovada na 
última semana. Mas a categoria 
não é a única que está paralisa-
da; os servidores do Banco Cen-
tral (BC), por exemplo, já estão 
de braços cruzados desde o iní-
cio de abril.

As lideranças das categorias 
afirmam que não vão suspender 
as greves porque consideram que 
o reajuste de 5% é insuficiente 
para repor as perdas provocadas 
pela inflação nos últimos anos. 
O presidente do Fórum Nacio-
nal Permanente de Carreiras Tí-
picas do Estado (Fonacate), Ru-
dinei Marques, explicou que, de 
janeiro de 2017 até agora, essas 

perdas, medidas pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), chegam a 34%. 
“Conceder 5% não vai repor nem 
15% da perda do poder de com-
pra dos servidores” disse. “É cla-
ro que é melhor que nada, mas 
é completamente insuficiente. 
Amanhã (hoje), a partir das 14h, 
no auditório Nereu Ramos da Câ-
mara dos Deputados, vamos dar 
um recado final para o governo.”

O diretor da Federação dos 
Trabalhadores do Judiciário Fe-
deral e do MPU (Fenajufe), Thia-
go Duarte, criticou as justifica-
tivas do presidente para negar 
reajuste salarial (ver matéria ao 

lado). “Não aceitaremos que Bol-
sonaro jogue servidor contra ser-
vidor”, disse. “Todos nós merece-
mos, e se tem dinheiro para Or-
çamento Secreto, tem também 
para a recomposição inflacioná-
ria emergencial”, disse. 

O presidente do Sindicato Na-
cional dos Funcionários do Ban-
co Central (Sinal), Fabio Faiad, 
disse que vai propor a continui-
dade da greve em assembléia que 
será realizada hoje. 

Em nota, a Unacon Sindical 
disse que o reajuste linear de 5%, 
além de insuficiente diante da al-
ta do custo de vida, não impede o 
desalinhamento remuneratório 

entre carreiras de Estado do Exe-
cutivo, reconhecido pelo próprio 
governo no início deste ano. 

“O percentual anunciado não 
repõe nem mesmo a inflação do 
último ano e mantém o cená-
rio de perdas acentuadas para a 
carreira de finanças e controle”, 
pontuou o sindicato. 

Segundo levantamento da en-
tidade, para retornar ao pata-
mar remuneratório de janeiro 
de 2019, data do último reajus-
te, é necessária uma reposição 
de 24%. “O mesmo cálculo evi-
dencia que o salário real dos au-
ditores e técnicos federais de fi-
nanças e controle se encontra 
no menor patamar dos últimos 
13 anos e, ainda, que as perdas 
acumuladas desde 2009 podem 
chegar, ao fim deste ano, a 40%”, 
informa a nota. 

O Sindicato dos Auditores-Fis-
cais da Receita Federal do Brasil 
(Sindifisco Nacional) informou 
que vai manter ações como a en-
trega de cargos de chefia e a ope-
ração-padrão nas fronteiras. 

Servidores rejeitam 5% e mantêm greve
 » FERNANDA STRICKLAND

Não aceitaremos 
que Bolsonaro jogue 
servidor contra servidor. 
Se tem dinheiro para 
Orçamento Secreto, 
tem também para 
a recomposição  
emergencial”

Thiago Duarte, diretor a Fenajufe

24%
Reajuste necessário para repor o poder de compra do início de 

2019, segundo a Unacon Sindical

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
HELI JOÃO DE MELO, portador do CPF nº 431.492.196-04, DECLARA, nos termos do art. 6º do
Regulamento, Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer
cargo de administração no BRB-Banco de Brasília S.A., CNPJ nº 00.000.208/0001-00. ESCLARECE
que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na
forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela autarquia,
de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação
em vigor, ter direito à vista do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco
Central do Brasil na internet). Selecionar no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar no campo “Destino”: o componente
do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Gerência Técnica em Recife (GTREC)

Brasília, 26/5/2022
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CONJUNTURA

“Petrobras pode quebrar o país”
Pressionado pelo alto preço dos combustíveis, Bolsonaro volta a atacar a estatal e reacende crítica a governadores 

O 
presidente Jair Bolso-
naro (PL) voltou a cri-
ticar a Petrobras e os 
governadores, ao tra-

tar, ontem, dos altos preços 
dos combustíveis. Ele disse 
que, se houver novo reajuste 
do óleo diesel, a Petrobras se-
rá responsável por “quebrar o 
Brasil”. E voltou a criticar a tri-
butação estadual sobre esses 
produtos. “Deixo claro: é um 
crime cobrar um real de ICMS 
por litro de óleo diesel. E, co-
mo afirmei no mês passado, a 
Petrobras pode quebrar o Bra-
sil com isso (os reajustes de 
preços)”, disse em coletiva de 
imprensa realizada na manhã 
de ontem no Recife, após so-
brevoo em áreas afetadas pela 
chuva em Pernambuco.

Bolsonaro seguiu criticando 
governadores e os membros do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), que, de 
acordo com ele, já começaram 
a acionar a Justiça contra o pro-
jeto de lei (PLP 211/21), aprova-
do na semana passada pela Câ-
mara dos Deputados, que en-
quadra combustíveis, energia 
elétrica, transportes e teleco-
municações como bens essen-
ciais, que passarão, desse mo-
do, a ter a alíquota de ICMS li-
mitada a 17% . De acordo com 
o chefe do Executivo, a medida 
havia sido acertada com os se-
cretários de Fazenda.

Mas, segundo o presidente, 
os secretários “sempre atuaram 
pelo interesse dos respectivos 
governadores, e não pensan-
do na economia popular nem 
na economia brasileira”. O re-
ceio dos governadores é de que 
a limitação do ICMS prejudi-
que os cofres nos estados, que 
dependem largamente da ar-
recadação do tributo. A estra-
tégia agora é apelar para uma 
interlocução maior com os se-
nadores e com o presidente da 
Casa, Rodrigo Pacheco (PSD
-MG), na tentativa de barrar a 
votação por lá.

Troca de comando

O preço dos combustíveis é 
uma das questões que mais pe-
sam para Bolsonaro na cam-
panha de reeleição. Ontem ele 

Sede da Petrobras no Centro do Rio de Janeiro: política de paridade com o mercado internacional e autonomia na mira do governo

 Fernando Frazão/Agência Brasil

 » CRISTIANE NOBERTO

disse que trabalha para “não in-
terferir” na Petrobras para bai-
xar os preços. Mas, buscando 
ter mais controle sobre o as-
sunto, recentemente ele trocou 
o ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, por Adolfo 
Sachsida, um homem de con-
fiança do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. 

Além disso, anunciou mais 
uma troca na presidência da Pe-
trobras, indicando para o cargo 
o secretário Especial de Desbu-
rocratização e Governo Digital 
do Ministério da Economia, Caio 
Mário Paes de Andrade, que já 
foi presidente do Serpro na atual 
gestão federal. O nome de Paes 
de Andrade, porém, ainda pre-
cisa passar por avaliação de co-
mitês internos da Petrobras an-
tes de ser levado à aprovação da 
Assembléia de Acionistas, o que 
só deve ocorrer no final de julho.

Em entrevista ao progra-
ma Alerta Nacional, da Rede 

TV, gravada no sábado em Ma-
naus, e exibida ontem Bolso-
naro confirmou estar traba-
lhando para que a estatal obe-
deça a um espaçamento tem-
poral maior entre um reajuste 
e outro de preços.  

“Trocamos o ministro de Mi-
nas e Energia e agora estamos 
buscando trocar o presidente da 
Petrobras. O que nós estamos sa-
bendo é uma caixa preta muitas 
vezes. Você não tem informações. 
O tal do PPI, paridade de preço 
internacional, nós queremos sa-
ber a mecânica disso”, disse em 
referência a política da estatal de 
acompanhar o mercado interna-
cional do petróleo.

Desabastecimento

“Isso (a PPI) foi feito no iní-
cio do governo Temer. Toda vez 
que sobe lá fora, sobe aqui den-
tro. Pelo que parece, pelo esta-
tuto da Petrobras, essa paridade 

de preço internacional não pre-
cisa ser reajustada automatica-
mente, ela tem um espaço de até 
um ano. No final do ano, você faz 
uma conta de chegada, tendo em 
vista o lucro da Petrobras, com a 
parte que vai para o governo fe-
deral”, emendou.

Em outro trecho da entrevis-
ta, o presidente admitiu que po-
de haver desabastecimento de 
diesel, com possibilidade de ra-
cionamento do insumo, ressal-
tando, porém, que essa ainda 
não é a situação. Ele lembrou 
o Brasil tem estoque para 40 
dias sem precisar de importa-
ção. “Não (temos risco de desa-
bastecimento) ainda. Nós pre-
cisamos de refino. Se o mundo 
subir muito o preço dos com-
bustíveis, não destilar lá fora, 
não refinar, pode faltar, não só 
para nós, para o mundo todo. 
Temos que importar gasolina e 
diesel porque não temos capa-
cidade de refino”, disse.

Trocamos o ministro de 
Minas e Energia e agora 
estamos buscando 
trocar o presidente da 
Petrobras. O que nós 
estamos sabendo é 
uma caixa preta muitas 
vezes. Você não tem 
informações. O tal 
do PPI, paridade de 
preço internacional, 
nós queremos saber a 
mecânica disso”

Jair Bolsonaro,  
presidente da República

Contra a Petrobras, 
sempre podem 
ter medidas mais 
duras. O Cade já 
deveria ter dado 
resposta a exageros 
de monopólio da 
Petrobras”

Arthur Lira (PP-AL), 

presidente da Câmara 

dos Deputados

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
pediu ontem que o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) tome “medidas mais 
duras” contra o que chamou de 
“exageros” na política de preços 
da Petrobras.

“Contra a Petrobras, sempre 
podem ter medidas mais duras. 
O Cade já deveria ter dado res-
posta a exageros de monopólio 
da Petrobras”, afirmou Lira, em 
entrevista exibida pela Record 
News. Como exemplo do endu-
recimento das medidas, ele dis-
se que o Cade deveria investigar 
uma denúncia de cartel na ven-
da do gás de cozinha pela estatal.

“Se você pega a exploração 
do preço do gás no pré-sal com 
centavos de dólares e, quando 
esse gás entra no gasoduto da 
Petrobras, ele vai para US$ 10 a 
US$ 12, o que justifica esse cus-
to? A Petrobras pode responder 
por isso e por muito mais coi-
sas”, afirmou.

Pressionado pelo Palácio do 
Planalto e pelo Ministério da 
Economia para tomar ações 
que resultem na queda do pre-
ço dos combustíveis, o Cade tem 
ao menos 11 investigações aber-
tas que envolvem direta ou indi-
retamente a Petrobras. Há pro-
cessos abertos desde 2009, e a 
maioria ainda não teve resulta-
dos práticos.

Lira tem liderado uma ofen-
siva contra aumentos de preços 
dos combustíveis e tem o apoio 
do governo, num momento em 
que o efeito da alta da inflação 
nas chances de reeleição de Jair 

Lira quer ação do Cade contra estatal

Lira diz não haver como privatizar a Petrobras agora, mas defende a venda de ações da estatal

Zeca Ribeiro/Agência Câmara

Bolsonaro (PL) preocupa o co-
mitê de campanha do presiden-
te. Aliado do chefe do Executivo, 
ele passou a defender a priva-
tização da estatal, assim como 
Bolsonaro.

Arthur Lira também voltou a 
pressionar o governo pelo envio 
de um projeto de lei ao Congres-
so para vender parte das ações da 
Petrobras, de modo que a União 
deixe de ser a acionista majori-
tária da empresa. O deputado 
ponderou que não vê tempo para 

uma privatização completa da 
empresa neste momento.

“Temos como fazer isso 
agora, privatizar a Petrobras? 
Penso que não. Pela polariza-
ção, pela necessidade de um 
quórum específico de mais 
de 308 votos, nós não tere-
mos condições agora”, decla-
rou o presidente da Câmara. 
“Mas nós, agora, teremos con-
dições, se o governo mandar, 
de vender parte das ações da 
Petrobras, isso subsidiado por 

um projeto de lei de maioria 
simples, no Congresso Nacio-
nal, e o governo deixa de ser 
majoritário”, emendou.

Para Lira, a Petrobras preci-
sa deixar de ser uma empresa 
estatal e “viver de acordo com 
suas necessidades”. O deputa-
do fez uma série de críticas à pe-
troleira, principalmente relacio-
nadas à distribuição de dividen-
dos aos acionistas. Na semana 
passada, ele já havia sugerido 
que o governo vendesse ações da 

empresa que estão sob controle 
do BNDES.

“A favor da privatização, eu 
sou, porque há muito tempo a 
Petrobras, para mim, perdeu o 
seu cunho social, estrutural, de 
investimentos no Brasil, de ser 
o polo puxador e de tração pa-
ra obras estruturantes”, disse o 
presidente da Câmara. “Nós não 
temos nada no visor da Petro-
bras a curtíssimo prazo, a não 
ser distribuição de dividendos”, 
acrescentou Lira.

As prefeituras e os setores de 
serviços e agricultura se mani-
festaram, ontem, contra a trami-
tação da reforma tributária em-
butida na Proposta de Emenda 
à Constituição 110, cuja votação 
pode ocorrer hoje na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado.

Defensor de uma discussão 
criteriosa sobre a reforma tri-
butária, o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (PSD
-MG), procurou serenar os âni-
mos mais uma vez. Após reu-
nião com os secretários esta-
duais de Fazenda, o senador re-
forçou, ontem, que a PEC 110 é 
um desejo dos Estados.

“Após a CCJ, a PEC 110 virá 
para presidência e será pauta-
da sem açodamento, com to-
do o tempo para a apresenta-
ção de emendas pelos senado-
res. Lembrando que a CCJ não 
esgota apreciação da PEC 110. 
Ainda haverá a apreciação pe-
lo plenário do Senado em dois 
turnos e pela Câmara”, comple-
tou Pacheco.

Apesar do esforço do presi-
dente do Congresso, é grande a 
controvérsia sobre a PEC. O tex-
to cria um Imposto Sobre Valor 
Agregado (IVA) Dual para unifi-
car impostos federais em uma 
única contribuição e estabele-
ce um imposto único para Esta-
dos e municípios. Segundo do-
cumento divulgado pelas pre-
feituras, a proposta “fere a au-
tonomia dos municípios”, “trará 
prejuízos à população que não 
estão sendo devidamente con-
siderados” e “retira dos muni-
cípios cerca de R$ 354 bilhões 
em 15 anos”.

Debate inadequado

O texto é assinado pe-
la Frente Nacional de Prefei-
tos (FNP), que reúne as capi-
tais e as cidades com mais de 
80 mil habitantes, o que re-
presenta 61% da população e 
74% do PIB do país; pela Asso-
ciação Brasileira das Secreta-
rias de Finanças das Capitais 
(ABRASF); e pelo Fórum Na-
cional de Secretários Munici-
pais de Fazenda e Finanças.

A reforma contida na PEC 110 
unifica a cobrança de tributos em 
um Imposto sobre Valor Agrega-
do (IVA), criando um IVA Dual. 
Este é dividido em dois tributos: 
um federal, unindo PIS e Cofins 
na Contribuição sobre Bens e 
Serviços (CBS); e outro subna-
cional, chamado de IBS (Imposto 
sobre Bens e Serviços), que unifi-
caria o ICMS, cobrado atualmen-
te pelos estados, e o ISS, receita 
própria dos municípios. A PEC 
prevê, ainda, a criação do Impos-
to Seletivo (IS), em substituição 
ao Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI).

Outros setores

As prefeituras não estão so-
zinhas nas críticas à PEC 110. A 
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), a Central Brasilei-
ra do Setor de Serviços (Cebras-
se) e a Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA) — que re-
presentam as empresas dos se-
tores de serviços e agricultura — 
também se manifestaram contra 
a proposta.

Os líderes desses setores ava-
liam que a discussão da PEC não 
seria oportuna neste momento, 
às vésperas da eleição. Segun-
do eles, alimentos e até medica-
mentos devem sofrer aumento 
de carga se a proposta for leva-
da adiante.

O relatório da PEC 110 foi lido 
na sessão de 23 de fevereiro da 
CCJ pelo senador Roberto Rocha. 
Desde então, enfrenta forte resis-
tência. Na sessão de 16 de mar-
ço, houve intensos debates entre 
os senadores. Diante da iminente 
derrota, a votação foi adiada, e as 
discussões, encerradas.

Municípios 
protestam 
contra PEC 110
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COLÔMBIA / 

Esquerda sob ameaça

Depois de vencer no primeiro turno, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro precisa conquistar simpatia de parte da 

S
erá um duelo antissiste-
ma, um reflexo da insatis-
fação com as elites políti-
cas e com a centro-direita, 

que tem governado a Colômbia 
pelas duas últimas décadas. No 
próximo dia 19, o ex-guerrilhei-
ro e senador Gustavo Petro terá a 
tarefa de confirmar o favoritismo 
das pesquisas no primeiro tur-
no para derrotar o engenheiro 
Rodolfo Hernández, um outsi-
der populista que ganhou fôle-
go nos últimos dias e desban-
cou o direitista Federico Gu-
tiérrez. Analistas políticos ad-
vertiram ao Correio que a mis-
são de Petro será complicada e 
que, com o redesenho eleitoral 
após a virada de Hernández nas 
urnas, a histórica guinada à es-
querda está ameaçada.

Ontem, no dia seguinte à elei-
ção, vários nomes do Centro De-
mocrático, o partido no poder, se 
alinharam ao lado de Hernández. 
Se na campanha política, Gutiér-
rez atacou o excêntrico milioná-
rio como “farsante” e “dissimu-
lado”, após a derrota no primei-
ro turno, ele convidou os seus 
eleitores e apoiarem o adversá-
rio. Em 2016, numa entrevista à 
emissora colombiana RCN Ra-
dio, Hernández disse ser “segui-
dor de um grande pensador ale-
mão que se chama Adolf Hitler”. 
O populista espera contar com a 
forte rejeição de setores tradicio-
nais ao ambicioso plano de refor-
mas de Petro. 

Até o fechamento desta edi-
ção, com 99,9% das urnas apu-
radas, Petro tinha conquista-
do 8.527.768 votos (40,32%) con-
tra 5.953.209 (28,15%) para Her-
nández. Gutiérrez amargou a 
terceira posição, com 5.058.010 
(23,91%). De 39.002.239 eleitores 
aptos a votar, 21.418.631 exerce-
ram o direito de escolher  o pró-
ximo presidente — a abstenção 
de 45,09% foi a mais baixa no pri-
meiro turno em 20 anos. 

“Vejo um panorama comple-
xo para Petro no segundo turno. 
Ele precisará buscar uma por-
centagem significativa de votos 
para chegar à Presidência. Os vo-
tos soltos, que haviam sido da-
dos a Gutiérrez e a Sergio Fajardo 
(quarto colocado, com 4,20%), 
provavelmente passarão para a 
centro-direita”, avaliou Catali-
na Jiménez Jiménez, professo-
ra da Faculdade de Finanças, 
Governo e Relações Internacio-
nais da Universidade Externa-
do de Colombia (Bogotá). “Res-
tará a Petro elaborar uma estra-
tégia de convencimento desses 
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Gustavo Petro (E) e sua colega de chapa, Francia Márquez, celebram resultado: desafio de aglutinar forças

Yuri Cortez/AFP

A União Europeia (UE) aten-
deu aos apelos do presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e 
decidiu impor embargo a “mais 
de dois terços” de suas compras 
de petróleo russo. “Acordo para 
proibir a exportação do petróleo 
russo para a UE. Isso imediata-
mente cobre mais de dois ter-
ços das importações de petróleo 
da Rússia, cortando uma fon-
te imensa de financiamento pa-
ra sua máquina de guerra. Má-
xima impressão sobre a Rússia 
para pôr fim à guerra”, anunciou, 
na noite de ontem, por meio do 
Twitter, Charles Michel, chefe do 
Conselho Europeu. “Esse pacote 
de sanções inclui outras medidas 
contundentes: a desativação do 
maior banco russo, Sberbank; a 
proibição de mais três emissoras 
estatais russas, e a sanção a indi-
víduos responsáveis por crimes 
de guerra na Ucrânia.”

A Europa é o maior compra-
dor de energia russa. O petró-
leo russo representou 27% das 

importações do bloco em 2021, 
de acordo com o Eurostat. Isso 
representa cerca de 2,4 milhões 
de barris por dia. Cerca de 35% 
desse montante foi entregue via 
dutos para o bloco. 

Mais cedo, durante videocon-
ferência em uma cúpula do blo-
co, Zelensky tinha pedido aos 
líderes dos 27 países-membros 
que cessassem suas disputas in-
ternas, buscassem a união e al-
cançassem um acordo de veto 
ao petróleo de Moscou. A UE 
também informou que dará à 
Ucrânia 9 bilhões de euros (cer-
ca de R$ 46 bilhões) para “liqui-
dez imediata”. Os líderes do blo-
co tornarão a se reunir, hoje, para 
discutir novas ações contra a in-
vasão da Rússia à Ucrânia. 

Enquanto isso, no front, as 
tropas de Moscou avançam pa-
ra o centro da cidade de Severo-
donetsk, na região do Donbass, 
no leste da Ucrânia. “É preciso 
acabar com todas as disputas 
na Europa”, disse Zelensky, por 

videoconferência, em uma cúpu-
la da UE, em Bruxelas. “É o mo-
mento de não estarem divididos, 
não sejam fragmentos e sim um 
todo unido”, disse ele. 

Ontem, tanto o provedor de 
energia estatal holandês GasTer-
ra quanto o dinamarquês Orsted 
alertaram sobre o corte do for-
necimento de gás russo a partir 
de hoje, por se recusarem a pa-
gar em rublos. Em Washington, 
o presidente dos EUA, Joe Biden, 
disse que não fornecerá à Ucrâ-
nia sistemas de lançamento de 
foguetes de longo alcance que 
possam atingir o território russo.

Front

Na frente militar, a situação 
permanece muito complicada no 
leste ucraniano, onde as forças 
russas  continuam a ofensiva no 
Donbass, aumentando a pres-
são sobre as cidades de Severo-
donetsk e Lisichansk. As condi-
ções em Severodonetsk, perto 

do Rio Donets, são “muito difí-
ceis”, disse o governador regio-
nal de Luhansk, Serguei Gaidai. 
“Os russos avançam para meta-
de de Severodonetsk. Os comba-
tes continuam, a situação é mui-
to difícil”, afirmou.

A ministra das Relações Exte-
riores da França, Catherine Co-
lonna, em visita à Ucrânia, disse 
que seu país vai “reforçar” as en-
tregas de armas aos ucranianos. 
“O apoio vai continuar” e chega-
rá nas próximas semanas, insis-
tiu a ministra, ao lado do colega 
ucraniano, Dmytro Kuleba.

Os russos assumiram o contro-
le quase total de Kherson, que faz 
fronteira com a Crimeia (anexada 
por Moscou em 2014). As autorida-
des pró-Moscou pedem a anexação 
à Rússia. O Estado-Maior ucrania-
no informou que a ofensiva, embo-
ra limitada, colocou os russos em 
“posições desfavoráveis” em torno 
das cidades de Andriyivka, Lozovo 
e Bilohorka, e forçou Moscou a en-
viar reservas para a área.

UE acorda embargo a petróleo russo

GUERRA NO LESTE EUROPEU 

Colunas de fumaça na cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia

Aris Messinis/AFP

direita para impedir a vitória de Rodolfo Hernández. Para especialistas, o populista “outsider” tem maior potencial de votos 

Eleitor de Rodolfo Hernández festeja em Bogotá: candidato surpreendeu com ascensão nos últimos dias 

Daniel Muñoz/AFP

Eu acho... 

“Na Colômbia, esta eleição não 
siginifica uma época de mudan-
ças, mas uma mudança de época. 
Marca um antes e um depois. Ro-
dolfo Hernández ganhou de Fede-
rico Gutiérrez porque o país é ter-
reno fértil para um outsider, po-
pulista como ele. Sua mensagem, 
apesar de muito simplista, revela-
se eficaz, ao criticar duramente a 
corrupta classe política. Ele tam-
bém foi muito hábil no mane-
jo das redes sociais, um fator su-
mamente importante. Também 
ajudou o fato de pesquisas terem 
mostrado que ele teria mais pos-
sibilidades de derrotar Petro do 
que Fico.”

Michael Shifter, professor 

da Universidade Georgetown 

(em Washington) 

e ex-presidente do Diálogo 

think tank Interamericano

Francisco Arteaga

Arquivo Pessoal

“Veremos uma campanha po-
lítica complexa. Em três semanas, 
será preciso reacomodar estraté-
gias. Veremos em Hernández um 
candidato antipartidos, contrário 
ao establishment, com um discur-
so bastante simples e pouco argu-
mentativo, além de muito popu-
lista e que encarna valores an-
ticorrupção. Petro abraçará um 
discurso mais progressista, o qual 
mantém as bases urbanas e um 
vínculo com movimentos sociais.”

Catalina Jiménez Jiménez, 
professora da Faculdade 

de Finanças, Governo e 

Relações Internacionais da 

Universidade Externado de 

Colombia (Bogotá)

uma opção mais institucionalis-
ta do que Hernández. “Petro te-
rá que desenvolver uma estraté-
gia dirigida aos 17,5 milhões de 
colombianos que se ausentaram 
das urnas, no último domingo. 
No entanto, ele precisará bus-
car o equilíbrio, ampliando o seu 
apoio entre setores do centro, en-
quanto mantém o entusiasmo e a 
lealdade da esquerda”, observou.

Vantagem

Apesar de reconhecer que 
o segundo turno tem suas 

próprias dinâmicas, Shifter 
aponta vantagem de Hernán-
dez sobre Petro. “Espera-se que 
uma grande porcentagem de 
votos de Gutiérrez passe para 
Hernández, a fim de consolidar 
um bloqueio anti-Petro. Her-
nández é um outsider similar a 
Alberto Fujimori ou a Donald 
Trump, e sua mensagem sim-
ples de anticorrupção e contra 
a classe política encontra muito 
eco em uma sociedade cansa-
da do establishment incapaz de 
atender às necessidades da po-
pulação”, previu. “Petro poderá 

ter o mesmo destino de Fico. 
No clima atual da Colômbia, o 
apoio do establishment conver-
teu-se em beijo da morte: mais 
prejudica do que ajuda.”

De acordo com Shifter, Fico 
revelou-se um candidato com 
muitas limitações. “Ele não pos-
suía uma mensagem muito cla-
ra e convincente, não pôde al-
cançar 30% dos votos nas pes-
quisas e foi percebido como o 
candidato do continuísmo do 
presidente Iván Duque, quan-
do a maioria dos colombianos 
quer uma mudança.”

eleitores, a fim de retirar votos 
de Hernández em setores popu-
lacionais mais territoriais e mui-
to mais conservadores.” 

Até ontem, a coalizão de Fa-
jardo tinha se recusado a assumir 
uma posição comum de apoio a 
Hernández. “Cada um de seus 
setores e movimentos (da alian-
ça) decidirá sobre seu futuro”, 
reiterou uma carta pública da 
coalizão Centro Esperanza. 

Jiménez acredita que Petro 
precisará fazer alianças e acei-
tar o que lhe for proposto. “A si-
tuação de Hernández me parece 
um pouco mais cômoda. Prova-
velmente, ele tem uma sintonia 
maior com o discurso de centro-
direita. Por isso, Hernández deve 
capturar, de modo mais natural, 
os votos de Gutiérrez no primei-
ro turno”, avaliou. 

O norte-americano Michael 
Shifter, professor da Universi-
dade Georgetown (em Washin-
gton) e analista sênior do Diá-
logo think tank Interamerica-
no, concorda que a tarefa de 
Petro é “muito complicada”. 
“Ele estava preparado para en-
trar na batalha com Fico (Fe-
derico Gutiérrez), com um dis-
curso contrário aos partidos 
políticos tradicionais, o qual 
rende muito. Petro precisará 
mudar o roteiro e a mensagem, 
pois o discurso usado até agora 
não funciona ante um outsider 
como Hernández”, explicou. 
“Para crescer, o senador busca-
rá aumentar o voto regional e 
qualificar Hernández como um 
salto no vazio, alguém que não 
teria governabilidade a partir 
de 7 de agosto, quando o no-
vo presidente tomará posse.”

A ironia, segundo Shifter, está 
no fato de Petro converter-se em 
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O 
governo decidiu cortar R$ 14 bi-
lhões do Orçamento da União 
deste ano para garantir reajuste 
de 5% nos contracheques de to-

dos os servidores federais. Vai sacrificar 
ainda mais as áreas de saúde, educação 
e ciência e tecnologia, que, sistematica-
mente, têm enfrentado contingencia-
mento de verbas. Por mais que o fun-
cionalismo seja merecedor de uma cor-
reção salarial, não é justificável passar a 
tesoura em recursos de setores prioritá-
rios para a população e essenciais para o 
desenvolvimento do país. Mais uma vez, 
o Brasil faz as escolhas erradas.

Melhor seria se o governo tives-
se optado por cortar verbas do Orça-
mento secreto, que não tem a me-
nor transparência e vem sendo usa-
do como moeda política. A previsão 
é de que esse instrumento de coopta-
ção movimente, somente neste ano, 
R$ 16 bilhões. Além disso, deputados 
e senadores têm as emendas tradi-
cionais, que também movimentam 
bilhões, e o Fundo Eleitoral, de qua-
se R$ 5 bilhões. Com certeza, a maior 
parte desses recursos poderia ser li-
mada da planilha de gastos do Tesou-
ro Nacional. Mas o Palácio do Planal-
to não quer comprar briga com parla-
mentares em ano de eleições.

Ou seja, a fatura recairá, mais uma 
vez, sobre a população mais pobre, 
sempre a grande prejudicada. A saú-
de deverá perder mais R$ 2,5 bilhões. 
A educação poderá ficar sem R$ 3,2 
bilhões, o que levará ao colapso uni-
versidades e institutos federais. Não 
haverá dinheiro nem para despesas 
básicas, alertam reitores e especia-
listas. A previsão é de que ciência e 
tecnologia deixarão de receber R$ 2,9 
bilhões. Pelos cálculos da Academia 
Brasileira de Ciências (ABC), 30 pro-
gramas científicos serão paralisados, 
como projetos voltados ao enfren-
tamento da covid-19, ao combate a 
doenças negligenciadas e à colabo-
ração a missões espaciais.

O resultado da falta de critério por 

parte do governo será mais filas em 
hospitais e postos de saúde, univer-
sidades paradas e menos pesquisas, 
ainda que a busca pelo conhecimen-
to seja fundamental para o desenvol-
vimento de qualquer nação. Na avalia-
ção do Palácio do Planalto, no entanto, 
isso não é nada. O que realmente im-
porta neste momento é manter a base 
governista unida, destinando verbas 
para compras superfaturadas de tra-
tores, para programas de robótica em 
escolas que nem existem e para aten-
der pedidos de pastores que oferecem 
barras de ouro em propina.

De nada adianta o governo dizer 
que os cortes no Orçamento são ne-
cessários, pois os servidores estão sem 
aumentos salariais há anos. Parcela 
significativa dos trabalhadores da ini-
ciativa privada também está, e muitos 
perderam os empregos — são mais de 
11 milhões de desempregados —, en-
quanto o funcionalismo mantém a es-
tabilidade. A tendência é de que, com 
o reajuste aos funcionários federais, a 
desigualdade no mercado de trabalho 
fique ainda maior, num quadro gra-
víssimo de inflação. Não é esse, com 
certeza, o caminho para uma distri-
buição mais justa dos impostos pagos 
pelos contribuintes.

Os brasileiros indignados com o 
descaso no manejo do Orçamento 
da União terão uma grande oportu-
nidade de tentar mudar tal realida-
de nas eleições de outubro próximo. 
Que, na hora de cravar os votos nas 
urnas, os eleitores optem por legis-
ladores comprometidos com ques-
tões que realmente favoreçam os 
mais necessitados e não por aqueles 
que desejam manter os privilégios a 
poucos. O Orçamento precisa deixar 
de ser uma obra de ficção para re-
presentar o desejo da maioria de um 
Brasil menos desigual, em que saú-
de, educação e ciência e tecnologia 
sejam prioridades, não pendurica-
lhos quando se está falando de ver-
bas públicas. 

As escolhas
erradas do país

Ecos nos escombros

IRLAM ROCHA LIMA

irlam.rochabsb@gmail.com

Fechada há 12 anos, a Academia de 
Tênis, recentemente, voltou a ser no-
tícia, em diferentes situações. Inicial-
mente, ao ser anunciada como local-re-
ferência de estacionamento de carros, 
para quem vai ao Centro Cultural Ban-
co do Brasil assistir aos shows do Festi-
val Rock Brasil 40 Anos. Depois, em per-
tinente reportagem da colega Renata 
Nakashima, da Editoria de Cidades do 
Correio, sobre lugares sucateados em 
Brasília. A matéria teve como título Do 
passado de luxo às ruínas.

Em outros tempos, por razões di-
versas, aquele espaço nobre — loca-
lizado no Setor de Clubes Sul —, era 
um dos mais badalados da capital. 
Isso por acolher em suas dependên-
cias bons restaurantes, salas de cine-
ma onde eram exibidos filmes de ar-
te, um centro de convenções adapta-
do para sala de espetáculos, e, obvia-
mente, o complexo esportivo voltado 
para a prática de tênis.

Pelo palco da sala de espetáculo pas-
saram artistas consagrados como Tom 
Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso e 
Tim Maia. Ícones da Bossa Nova, Tom 

e João fizeram ali memoráveis recitais 
de voz e piano e voz e violão, respec-
tivamente. Caetano, à época, inicia-
va por Brasília a turnê do show Cê; en-
quanto Tim Maia revisitou sucessos de 
sua obra, numa apresentação um tanto 
quanto caótica.

Três cantoras, praticamente em iní-
cio de carreira, vieram à cidade pela 
primeira vez e ocuparam aquele palco. 
Ivete Sangalo, à frente da Banda Eva, foi 
atração da festa Salute Salvador, que 
contribuiu para impulsionar a axé mu-
sic entre os brasilienses. Maria Rita fez 
o show de lançamento do seu disco de 
estreia. E Marisa Monte trouxe a tur-
nê de Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-rosa 
e Carvão — um dos mais belos álbuns 
de sua trajetória.

Obviamente, todos tiveram plateias 
expressivas e calorosas a recepcioná
-los, assim como Ray Charles, astro 
da soul music norte-americana, que, 
com seu talento e carisma, nos encheu 
de alegria e encantamento. Ecos da-
queles espetáculos emblemáticos de-
vem ressoar até hoje nos escombros 
da Academia de Tênis.

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

 » E-mail: sredat.df@dabr.com.br

Cardeal

O Correio Braziliense, de for-
ma especial, nos trouxe matéria 
sobre “Arcebispo de Brasília será 
cardeal” (30/5, pág. 13). A sema-
na chegou com a boa notícia de 
que o arcebispo de Brasília, dom 
Paulo Cezar Costa, foi nomeado 
cardeal pelo papa Francisco. O 
pontífice fez o anúncio no Vati-
cano. A cerimônia de nomeação 
deve acontecer em agosto. Para-
béns a dom Paulo Cezar, agora o 
mais jovem cardeal da Igreja Ca-
tólica, com 54 anos. 

 » José Ribamar Pinheiro Filho,
Asa Norte 

Compostela

Ana Dubeux foi ao céu chi-
leno(29/05).  Com o olhar per-
manente de Maria. Na frente.  
Sempre. Transbordando em 
fé e alegria. Realizou o sonho 
de caminhar até Compostela. 
Tornou-se peregrina por amor 
e adoção. Viagem fascinante 
que Ana detalha na Revista do 
Correio da semana passada. 
Na bagagem, o roteiro da fé. 
Nos tênis, perseverança. Na 
mochila, ternuras e reflexões. 
Nos descansos, nos albergues, 
nas refeições, o estímulo do 
encantamento. Nos ponches 
molhados, garoas de estre-
las. Nas camisetas, o afago da 
emoção. No cachecol, o aro-
ma do céu. Nos bonés, a for-
te vitalidade. Os guarda-chu-
vas, com tons de anjos. Ana 
voltou com a volúpia da con-
quista da paz interior. Com o 
sentimento do êxito e da com-
pleta realização profissional, 
pessoal e espiritual.

 » Vicente Limongi Netto,
Lago Norte

Petróleo

Muito se escreveu sobre efeitos e expectativas de pros-
peridade com as descobertas de recursos naturais, sobre-
tudo de petróleo. Na maioria dos casos, ao contrário do 
que diz o senso comum, elas provocam menor crescimen-
to e geram problemas sociais. É o que se chama de “mal-
dição dos recursos naturais” ou também “maldição do pe-
tróleo”. O FMI estudou o fenômeno em 2017. Citou como 
exemplo o que ocorreu em Gana, alvo de uma onda de oti-
mismo. Grandes reservas de petróleo e gás foram encon-
tradas entre 2007 e 2010. A bonança deu origem a impru-
dência, excesso de gastos e, por fim, dívida. O Brasil viveu 
situação semelhante com as descobertas do “ouro negro” 
na plataforma de Campos e, depois, no pré-sal. O pré-sal 

deu origem a más políticas eco-
nômicas. De quebra, houve o 
esquema de corrupção orga-
nizada. A maldição do petró-
leo costuma ocorrer em países 
onde as instituições são fracas, 
assim falhando em inibir ações 
irresponsáveis. A Venezuela, in-
feliz exemplo, desarranjou-se a 
partir de 1999, com Hugo Chá-
vez e, ultimamente, com Nico-
lás Maduro. Já os países dota-
dos de instituições fortes esca-
pam da maldição, gerenciam 
bem a economia e transfor-
mam descobertas em bênçãos. 
No Brasil, uma diminuta parte 
dos recursos do pré-sal se des-
tina a um fundo social. São ele-
vadas as pressões para usá-los 
em mais gastos e transferências 
a estados e municípios. Feliz-
mente, nossas instituições, in-
cluída a imprensa, são sólidas 
e podem limitar experiências 
ruins e, quem sabe, tornar nos-
so petróleo uma benção. 

 » Renato Mendes Prestes,
Águas Claras

Bolsonaro-Musk 

Quando ética, a política é 
um sistema-meio para admi-
nistrar as necessidades do po-
vo. Na contemporaneidade, 
transformou-se em profissão. 
Virou uma escada para muitos 
subirem na vida. O ultralibe-
ralismo oligárquico submete o 
Brasil à ganância capitalista do 
empresariado. Mário de Andra-
de (1893-1945), em Ode ao bur-
guês, já vaticinava: “Eu insulto 
o burguês-funesto!/O indiges-
to feijão com toucinho, dono 
das tradições!/Fora os que al-
garismam os amanhãs!” (Pau-

liceia desvairada, 1922). A mão invisível do mercado volta 
a atacar o bolso visível da população, prometendo mun-
dos e fundos com o chapéu alheio. Assim como a dupla Hi-
tler-Goebbels promoveu o regime nazista, sustentando-se 
na indecorosa tese de que “uma mentira repetida mil ve-
zes torna-se verdade”, Bolsanaro-Musk estão dispostos a 
instituir o Estado do Algoritmo Totalitário, controlando 
com cálculos computacionais o legado natural e cultural 
da Amazônia. O presidente tenta sucatear o bom sistema 
de vigilância da floresta, operado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). É falaciosa a tese de que fal-
tam satélites para monitorar a Amazônia. Zelar pela biodi-
versidade amazônica, respeitando seu grande cuidador: os 
povos indígenas, deveria ser o investimento prioritário. O 
dono da Starlink, o bilionário Elon Musk, veio ao Brasil pa-
ra multiplicar sua fortuna, não para fazer bondade. Bajular 
o homem mais rico do mundo demonstra a marca de um 
governante não comprometido com a soberania nacional.

 » Marcos Fabrício Lopes da Silva,
Asa Norte
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Autodenominar-se poderoso 
é soberba. Falta  vigilância e 

percepção de que o poder está 
esvaindo-se de suas mãos.

Maria Guimarães Lopes — Águas Claras

Justiça: o genocida vai prestar 
conta com Deus, acima de tudo!” 

Vital Ramos de V. Júnior — Jardim Botânico

Homem é preso no Gama com 
72 litros de “loló”. Alegou ser 
produto de limpeza. Sujou! 

José Matias-Pereira — Lago Sul

Sabatina: tenho certeza de que 
Bolsonaro fugirá do debate. Depois 

de destroçar o país, aí mesmo 
é que ele não terá coragem.

Joaquim Honório — Asa Sul

A tal de Virada Cultural de São 
Paulo não tem nada de cultura. 

O que vemos pela TV é briga, 
furto e crítica ao presidente.

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul

Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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Previdência 
complementar do 
servidor público: 
migrar ou não?

O 
prazo final para que os servidores que 
ingressaram na carreira pública federal 
antes de 2013 possam migrar do Regi-
me Próprio de Previdência Social (RPPS) 

para o Regime de Previdência Complementar 
(RPC) foi reaberto e se encerrará em 30/11/2022. 
Trata-se de uma decisão pessoal, irretratável e ir-
revogável. Dessa maneira, cabe ao servidor bus-
car o máximo de informações em fontes fidedig-
nas para subsidiá-lo nessa importante decisão, 
que terá reflexos sobre os seus rendimentos fu-
turos, principalmente quando da sua perda de 
capacidade laborativa.

O RPPS e RPC são dois regimes previdenciá-
rios distintos que se complementam: 1) reparti-
ção simples, de caráter obrigatório; e 2) capitali-
zação, de caráter facultativo. O RPPS tem nature-
za pública, filiação obrigatória, benefício definido, 
caráter contributivo e solidário. É financiado pelos 
entes públicos, pensionistas e servidores ativos e 
inativos, que contribuem sobre o valor da sua re-
muneração. Consubstanciado em um pacto inter-
geracional, todos são responsáveis pelo resultado 
do regime, seja em casos de superavit ou deficit. 
Atualmente, existem 0,85 servidor ativo para ca-
da servidor inativo, o que contribui para o deficit 
anual de mais de R$ 43 bilhões.

O RPC, para os servidores públicos, é um regi-
me privado que tem como características princi-
pais a capitalização e a individualidade. Não há 
possibilidade de criação de um plano na moda-
lidade benefício definido (BD) para as aposenta-
dorias programadas, mas somente para os bene-
fícios de risco (morte e invalidez). Sendo assim, o 
plano de benefícios para servidores é constituído 
na forma de contribuição definida (CD). Cada par-
ticipante investe em ativos financeiros para cons-
tituir poupança própria para custear o seu benefí-
cio futuro, estabelecendo, dessa forma, uma cor-
respondência direta entre o custeio e o benefício 
de cada indivíduo.

Por definição, não existem as figuras de defi-
cit ou superavit em planos CD, mas, sim, saldo 
de conta do participante baseado no seu esfor-
ço contributivo individual. O RPC está calcado 
em regimes de previdência complementar fe-
chados (exemplos: Funpresp-EXE, Funpresp-
JUD, Prevom) e abertos (instituições financei-
ras que comercializam PGBL). Cabe esclarecer 
que a migração para o RPC não significa adesão 
às fundações de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal (Funpresp). Ou seja, o 
servidor pode optar em aplicar os seus recursos 
financeiros por conta própria ou por meio de 
uma instituição financeira privada, adquirindo 
um PGBL, por exemplo. Contudo, cabe salien-
tar que, nesses casos, o servidor não faz jus à 
contribuição paritária da União, que equivale a 
um rendimento, na partida, equivalente a cerca 
de 100%. É quase impossível o servidor investir 
seus recursos por conta própria e conseguir su-
perar, ano a ano, a rentabilidade dos investimen-
tos realizados pelas Funpresp, somada a contri-
buição paritária e a dedução fiscal de até 20,5% 
dos rendimentos tributáveis.

Por serem EFPC, as Funpresp não têm fins lu-
crativos. Logo, seus planos previdenciários são 
mais vantajosos financeiramente do que aque-
les adquiridos em bancos, pois todo o exceden-
te financeiro das fundações é revertido em favor 
dos participantes, reduzindo as taxas de carre-
gamento pagas pelo servidor ao longo do seu ci-
clo contributivo. A título de exemplo, a taxa da 
Funpresp-EXE quando foi criada em 2013 era de 
7%. Atualmente, os servidores que tenham mais 
de 7 anos de plano pagam apenas 2,5%. Trata-se 
de economia solidária: repartem-se os custos fi-
xos e maximizam-se os benefícios individuais. 
Por isso, o pilar do RPC é escala.

Outro aspecto relevante na decisão do servidor 
é o benefício especial, que é uma compensação 
financeira das contribuições recolhidas acima do 
teto do INSS (atualmente, R$ 7.087,22), uma vez 
que a aposentadoria a ser paga pelo RPPS terá va-
lor igual aos novos entrantes no serviço público 
federal a partir de 2013. Por ter natureza compen-
satória, não há incidência de contribuição previ-
denciária, o que é uma grande vantagem, espe-
cialmente quando se levam em conta as alíquo-
tas previdenciárias pagas pelos servidores fede-
rais atualmente, que variam de 7,5% a 22%. Ao 
migrar para o RPC, a alíquota fica limitada a 8,5% 
no que exceder o teto.

É importante esclarecer que mesmo não mi-
grando de regime, o servidor público pode aderir 
às Funpresp como ativo alternativo. Nesse caso, 
ele não fará jus à contribuição paritária, mas po-
derá usufruir de outros benefícios, como acesso 
à Parcela Adicional de Risco (PAR) para cober-
tura de morte e invalidez, menores taxas para 
acumular sua reserva individual suplementar 
e menores taxa de juros na contratação de em-
préstimo. Essa é a quarta janela de migração. 
Chegou a hora de o servidor público federal se 
tornar  protagonista do próprio futuro. Não se 
trata de uma escolha entre certo e errado, mas, 
sim, de uma decisão racional baseada no perfil 
individual de cada um sobre sua avaliação das 
diferenças conceituais entre o RPPS e RPC: (1) 
mutualismo x individualismo; (2) público x pri-
vado; (3) repartição simples x capitalização; (4) 
benefício definido x contribuição definida. Em 
qualquer hipótese, deve-se valorizar a impor-
tância das Funpresp-EXE e JUD para auxilia-
rem o servidor no planejamento do seu futuro 
e na garantia de sua segurança previdenciária e 
de seus familiares.

 » ARNALDO LIMA
Diretor-Executivo do Instituto de Longevidade MAG

M
ais uma vez, a comunidade interessa-
da em educação luta por uma causa 
correta, mas insuficiente: impedir o 
fim da gratuidade no ensino superior, 

e não para que toda criança tenha gratuidade 
nas escolas de qualidade. Para que os 800 mil 
alunos das universidades federais não paguem, 
não para que os 50 milhões de crianças em ida-
de escolar concluam o ensino médio com qua-
lidade, em escolas gratuitas. Aceita-se que isso 
seja privilégio dos que podem pagar mensali-
dades elevadas, ou em raras boas escolas pú-
blicas, em geral federais. 

O debate é se a universidade estatal deve ser 
pública, não se as escolas de qualidade tam-
bém devam ser todas públicas. Aceita-se que as 
boas escolas de educação de base sejam pagas, 
e que a escola seja desigual, conforme a renda 
da família da criança. Não se aceita que haja 
universidade de qualidade paga para os ricos 
e universidade sem qualidade gratuita para os 
pobres, mas isso é aceito para a educação de 
base. Nem ao menos se pergunta “por que co-
brar para que crianças tenham acesso às me-
lhores escolas?” Ainda menos “porque haver 
gratuidade no ensino superior de qualidade, 
sem direito à gratuidade no ensino fundamen-
tal e no ensino médio com qualidade”. 

Felizmente, há resistências contra a propos-
ta retrógrada de terminar com a gratuidade das 
universidades, porque seus alunos vão construir 
o Brasil, mas é lamentável que não se lute pe-
la garantia de escola pública de qualidade pa-
ra todos. A gratuidade é defendida apenas para 
depois de o aluno passar no vestibular, saben-
do-se que essa seleção excluiu, antes mesmo 
de ser feita, milhões que foram sendo deixados 
para trás, antes do final do ensino médio, com 
razoável qualidade. 

Os que ficaram fora da educação de base 
com qualidade, porque elas são pagas, não se 
beneficiarão da gratuidade nas universidades 
estatais. Porque não concluíram o ensino mé-
dio com qualidade. Não tiveram acesso às es-
colas com qualidade, pagas e caras; por isso, 
não conseguirão estudar em algum dos cur-
sos mais demandados das boas universidades 
estatais. Se conseguem, dificilmente conclui-
rão esses cursos, por falta de base. Alguns rea-
cionários usam essa realidade como argumen-
to para acabar com a gratuidade nas universi-
dades estatais, fazer a educação de qualidade 
ser paga do ensino fundamental ao superior; 
enquanto que outros reacionários defendem a 
gratuidade para quem chega ao ensino supe-
rior, mas mantendo pagas as escolas de quali-
dade ao longo da educação de base. 

Da base ao ensino superior, a educação é a 
fábrica do futuro do país. A nação que desejar 
ter progresso econômico e social não pode des-
perdiçar o potencial de nenhum de seus cére-
bros, não pode,  por isso, permitir que o talento 
de qualquer deles seja inibido por não poder pa-
gar uma escola com máxima qualidade. O Brasil 
teria perdido milhões de grandes jogadores de 
futebol se limitasse o acesso à bola apenas aos 

meninos cujos pais pudessem pagar caro para 
jogar; ou se aceitasse bolas redondas para al-
guns e quadradas para outros. É isso que faze-
mos com o conhecimento. 

O Brasil precisa garantir a mesma qualidade 
em todas as nossas escolas, e assegurar acesso 
a elas, independentemente da renda e do en-
dereço de cada criança. Sem isso, a gratuidade 
das universidades fica insuficiente, ineficien-
te e injusta. Além da injustiça do tratamento 
diferenciado entre educação de base e ensino 
superior, a gratuidade pode trazer ineficiência, 
dependendo do propósito a que serve o cur-
so. Toda gratuidade é paga por alguém: seja o 
aluno, seja o público. 

À Justiça, exige perguntar-se quem finan-
cia e quem se beneficia. A formação de base 

da população é uma necessidade da socieda-
de, por isso, é justo que seja paga pelo poder 
público. Na universidade há cursos que aten-
dem às necessidades da sociedade e do país e 
cursos que servem apenas à ascensão pessoal 
do aluno. Os primeiros cursos justificam serem 
pagos pela sociedade, mesmo se os alunos vêm 
de classes privilegiadas, os outros cursos não 
justificam, mesmo que os alunos venham de 
classes com baixa renda. A universidade públi-
ca deve ser gratuita para os alunos, quando ela 
for pública nos propósitos de seus cursos. A es-
cola de base deve ser gratuita sempre, porque 
seu produto é social. Apesar disso, a luta atual 
está sendo pela gratuidade do ensino superior 
para todos e não pela gratuidade da educação 
de base para todos.

 » CRISTOVAM BUARQUE
Professor emérito da UnB e membro da Comissão Internacional da Unesco para o Futuro da Educação

Gratuidade 
insuficiente

À 
medida que evolui o processo rumo 
às eleições presidenciais de 2022, 
repito o que já disse aqui pouco se 
aborda a desabada do crescimento 

do PIB medido mês a mês nos últimos 12 me-
ses, para os últimos 8 anos comparativamen-
te aos nove recentes, de uma taxa média de 
praticamente 4% para a de -0,6% ao ano, ou 
seja, uma perda de quase 5 pontos percen-
tuais, algo chocante para os padrões de qual-
quer país emergente de peso no mundo, em 
um período tão esticado como esse. E, mais 
do que isso, pouco se fala sobre os reais fa-
tores explicativos dessa perda de dinamis-
mo e o que fazer para seu equacionamento.

Durante muito tempo, a causa básica seria a 
falta de investimento voltado para substituir as 
escassas divisas gastas nas importações, ou pa-
ra gerá-las via exportações. Pulando diretamen-
te ao atual x da questão, diante de todos os pro-
gressos que tivemos na área ligada à escassez de 
divisas, cabe ver agora, conforme já demonstra-
do, que: 1) infraestrutura é um serviço essencial 
que, basicamente, não pode ser importado de 
outros países; 2) investir em infraestrutura pro-
move o aumento da produtividade geral (ou se-
ja, requer menos recursos para cada ponto per-
centual de crescimento do PIB que se almeje); e 
3) Promove também a melhoria na distribuição 
de renda e a redução da pobreza.

Só que infraestrutura, especialmente a públi-
ca, no Brasil, está em situação de total terra arra-
sada. Ou seja: cabe investir muito para recuperar 
o atraso. É um desastre, mas, ao mesmo tempo, 
é a grande oportunidade. Sem recursos ou or-
ganização eficiente para investir no setor públi-
co e sem estímulos ou condições suficientes pa-
ra eles ocorrerem no privado, os investimentos 

desabaram no primeiro e estão há anos estagna-
dos no segundo, e com eles foi-se o PIB.

Peçam dois gráficos a raulvelloso45@gmail.
com, que mostrem isso com clareza, que envia-
rei. Pretendo continuar batendo nessa tecla em 
meus artigos e entrevistas nos próximos me-
ses. Junto à elite acadêmica americana, a visão 
de que os governos só podem investir com re-
cursos próprios há muito deixou de valer. Em 
vez de um teto burro de gastos, que só serve 
para brecar, por aqui, o que é mais necessário, 
isto é, os investimentos, há um teto de endivi-
damento de tempos em tempos sujeito a revi-
são pelo Congresso de lá. Busquem na inter-
net os inúmeros artigos e livros de André Lara 
Resende sobre o assunto. 

Minha principal contribuição para esse deba-
te deixa de lado essa briga sobre o financiamen-
to dos investimentos, para lembrar que, na con-
tramão do que é preciso fazer, os investimentos 
públicos estão caminhando para zerar em mui-
tos dos mais de 2 mil municípios e estados, sem 
falar na União, porque o deficit previdenciário 
disparou, especialmente nos regimes próprios 
de servidores, e não há força política capaz de 
fazer o que é preciso para equacionar ampla-
mente esses rombos. E o pior é que há diagnos-
tico e recursos para brecar esse processo, mas o 
lobby contrário e a falta de conhecimento espe-
cífico não deixam acontecer o que é preciso fa-
zer. Deixando para depois o tratamento especí-
fico das questões associadas à infraestrutura, é 
preciso enfrentar a questão previdenciária, com 
a aprovação de reformas de  regras e o aumento 
das contribuições (algo que já avançou em vá-
rios entes), mas, ao final, é indispensável imple-
mentar o que se costuma chamar de “segrega-
ção das massas” dos participantes nos regimes. 

Trata-se de evoluir de um regime de repartição 
simples para outro totalmente capitalizado (ou 
que se paga sozinho), em adição à implementa-
ção daquelas medidas. Ou seja, em que, ao final 
do processo, o produto das aplicações das con-
tribuições dos que tiverem ingressado a partir 
de uma certa data passem a cobrir completa-
mente os custos dos benefícios ao longo de sua 
duração. O novo plano passará a conviver por 
um determinado período com o antigo plano fi-
nanceiro, mas este, logo em seguida, entra em 
extinção. O grande drama é o elevado custo de 
transição desse processo, pois, enquanto o no-
vo plano passa a operar de forma equilibrada 
com seus novos entrantes, as receitas do plano 
financeiro começam a encolher. 

Aqui não há espaço para hesitar: a saída é fa-
zer uma “transferência de vidas” do velho para 
o novo plano, das pessoas na faixa etária mais 
elevada que antes tivessem seus gastos cobertos 
pelas contribuições dos novos entrantes, junta-
mente com um aporte de ativos públicos de va-
lor equivalente para cobrir suas aposentadorias 
no novo abrigo. Sem isso, o Tesouro do ente pre-
cisaria fazer milagre.

A propósito, cabe lembrar, também, que, após 
a Emenda 103, ficou ainda mais impositiva a ne-
cessidade de criar uma capitalização, pois, embo-
ra o próprio art. 40 da Constituição Federal já es-
tabelecesse que o regime próprio de previdência 
tinha de ter equilíbrio financeiro e atuarial, algo 
que não se conceituou com precisão à época, is-
so dava margem a procedimentos indesejáveis 
que driblavam a exigência. Agora, a 103 deixou 
muito claro o que ela significa. Debaterei esses 
temas no fórum que presido (Fórum Nacional — 
Inae”, no Youtube) a partir desta semana, para o 
qual todos são convidados.

 » RAUL VELLOSO
Economista

A hora e a vez da infraestrutura
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Parada crítica nos 
cuidados cardíacos

Pandemia leva a uma queda “substancial” nos atendimentos de pacientes com complicações cardiovasculares, como o 
infarto. O primeiro estudo global sobre o fenômeno mostra, ainda, que o cenário é pior em países de renda média e baixa

O
s danos da pandemia 
da covid-19 na saúde do 
coração estão entre as 
principais preocupações 

dos profissionais da área. Isso 
porque algumas complicações 
cardiovasculares podem ser in-
capacitantes e fatais. Cientistas 
britânicos divulgam hoje um pa-
norama que justifica o estado 
de alerta. Depois de analisar da-
dos de 48 países, coletados en-
tre dezembro de 2019 e dezem-
bro de 2021, eles constataram um 
“declínio global substancial” nos 
atendimentos hospitalares de ca-
sos de infarto, insuficiência car-
díaca e outros problemas do tipo.

Sem medidas de mitigação, 
avaliam os investigadores, o ce-
nário de interrupção na assistên-
cia médica terá desdobramentos 
que devem nos acompanhar “por 
um longo tempo.” “A doença car-
díaca é o assassino número um 
na maioria dos países, e a análise 
mostra que, durante a pandemia, 
em todo o mundo, as pessoas 
não receberam os cuidados car-
díacos que deveriam ter recebi-
do. Isso terá ramificações”, alerta 
Tamesh Nadarajah, pesquisador 
clínico da British Heart Founda-
tion, na Universidade de Leeds, e 
principal autor do artigo, publi-
cado no European Heart Journal.

De forma geral, houve que-
da de 22% no número de pes-
soas com ataque cardíaco grave 
(quando uma das artérias que 
atendem o coração está comple-
tamente bloqueada) atendidas 
em hospitais, e de 34% daque-
las em quadros menos graves 
(quando a artéria está parcial-
mente bloqueada). O número 
de cirurgias também diminuiu: 
em média, 34%. E quem procu-
rou uma unidade de saúde es-
perou por 69 minutos a mais 
para ser atendido, se compara-
do ao período anterior à crise 
sanitária (veja quadro). 

Uma das análises feitas pelos 

Segundo cientistas britânicos, os impactos na interrupção dos tratamentos de doenças cardiovasculares serão sentidos “por um longo tempo” 

AFP / SEBASTIEN BOZON

A análise considera dados de 48 

países colhidos entre dezembro 

de 2019 e dezembro de 2021. 

Confira alguns resultados:

Queda de…

• 22% em pessoas com ataque 

cardíaco grave atendidas em 

hospital

• 34% em pessoas com forma 

menos grave de ataque 

cardíaco atendidas em 

hospital 

• 34% das operações cardíacas

Aumento de…

• 17% das mortes por qualquer 

causa entre pacientes 

hospitalizados após um 

ataque cardíaco grave ou 

insuficiência cardíaca,

• 69 minutos na espera por 

assistência médica após o 

início dos sintomas de um 

ataque cardíaco grave

A avaliação da equipe da 
Universidade de Leeds é de que 
a interrupção dos serviços car-
diovasculares deixará um lega-
do que exigirá ação imediata 
por parte dos administradores 
de saúde. “Danos cardiovascu-
lares colaterais de diagnósticos 
perdidos e tratamentos atrasa-
dos continuarão a se acumu-
lar, a menos que estratégias de 
mitigação sejam implementa-
das rapidamente”, defendem 
os pesquisadores.

Para o professor Chris Gale, 
cardiologista e autor sênior do 
estudo, as repercussões da pan-
demia nos cuidados e na saúde 
cardiovascular estarão “conosco 
por um longo tempo”. “Há pou-
cas dúvidas de que continuarão 
a haver mortes e doenças que 
não teriam ocorrido de outra 
forma. São necessárias ações ur-
gentes para lidar com essa car-
ga de doenças cardiovasculares 

deixadas na sequência da pan-
demia”, justifica.

Diretor executivo de Progra-
mas Cardiovasculares de Inter-
venção do Brigham and Women’s 
Hospital, Deepak L Bhatt concor-
da. “Essa análise realmente traz 
à luz o impacto substancial que 
teve e continuará a ter a pande-
mia da covid-19 na saúde car-
diovascular globalmente”, diz o 
especialista. 

Efeito covid

Há ainda o risco de a infecção 
pelo novo coronavírus deixar os 
pacientes com a saúde cardio-
vascular comprometida. Um es-
tudo da Universidade de Washin-
gton, nos Estados Unidos, mostra 
que recuperados da covid-19 têm 
o risco acentuado de serem aco-
metidos por ao menos 20 proble-
mas cardiovasculares ao longo de 
um ano após a infecção.

Entre as complicações, estão 
distúrbios cerebrovasculares, 
arritmias, cardiopatia isquêmi-
ca e não isquêmica, pericardite, 
miocardite, insuficiência car-
díaca e doença tromboembó-
lica. Esses indivíduos são, por 
exemplo, 52% mais propensos a 
terem um acidente vascular ce-
rebral, o popular derrame. Em 
casos de insuficiência cardíaca, 
o risco aumenta 72%. 

A análise com dados de 
153.760 indivíduos mostrou, 
ainda, que até aqueles que 
apresentaram quadros leves 
da covid-9 podem estar mais 
vulneráveis, sendo que os ris-
cos são mais acentuados entre 
aqueles que sofreram quadro 
críticos da doença, como a ne-
cessidade de tratamento inten-
sivo. “ As vias de atendimento 
dos que sobrevivem ao episó-
dio agudo da covid devem in-
cluir atenção à saúde e doença 

Possível acúmulo de danos 
British Heart Foundation/Divulgação 

onde, segundo os autores, hospi-
tais e clínicas nem sempre pude-
ram oferecer os tratamentos con-
siderados padrão-ouro.

 Nadarajah lembra que, em 
casos de complicações cardio-
vasculares, a espera por aten-
dimento ou a oferta de uma 
terapia pouco eficaz pode ter 
graves consequências. “Quan-
to mais as pessoas esperam pe-
lo tratamento para um ataque 
cardíaco, maior o dano ao mús-
culo cardíaco, causando com-
plicações que podem ser fatais 
ou causar problemas crônicos 
de saúde”, detalha. O levanta-
mento indica um aumento de 
17% nos óbitos por qualquer 
causa entre pacientes hospita-
lizados após infarto ou insufi-
ciência cardíaca.

Subnotificações

As informações analisadas 
fazem parte de 189 trabalhos 
de pesquisa sobre os impactos 
da covid-19 nos serviços car-
diovasculares de 48 países, dis-
tribuídos em seis continentes. 
Segundo a equipe britânica, 
esse retrato é a primeira ava-
liação global da maneira como 
profissionais do ramo atua-
ram na crise sanitária. Para is-
so, eles investigaram as pes-
quisas e uma gama de serviços 
cardíacos, como hospitaliza-
ções, gerenciamento de doen-
ças, procedimentos de diag-
nóstico, consultas ambulato-
riais e taxas de mortalidade. 

Ainda assim, o grupo ava-
lia que falta um retrato mais 

fidedigno das regiões em que 
o problema é mais crítico. Co-
mo os dados de países de bai-
xa e média renda são escas-
sos, os pesquisadores acredi-
tam que os levantamentos e 
os estudos nesses locais po-
dem subestimar a verdadeira 
extensão do impacto da inter-
rupção dos atendimentos em 
função da covid-19.

Na avaliação de Samira As-
ma, diretora-geral assistente 
de Dados, Análises e Entrega de 
Impacto na Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), o estudo 
mostra como o ônus da pande-
mia afeta o planeta de forma 
desproporcional. “Suspeitamos 
que isso aumentará a desigual-
dade nos resultados de saúde 
dos cuidados cardíacos entre 

países de alta renda e de bai-
xa e média renda, onde 80% da 
população mundial vive. Isso 
ressalta a necessidade de uma 
cobertura universal de saúde 
e de acesso a cuidados de qua-
lidade, ainda mais durante a 
pandemia”, defende a também 
autora do estudo.

No início deste mês, a agência 
das Nações Unidas divulgou esti-
mativas referentes ao excesso de 
mortes associadas à pandemia da 
covid-19 — análise que incluiu 
pessoas que não tiveram aces-
so à prevenção e ao tratamento 
de doenças cardiovasculares de-
vido à sobrecarga dos sistemas 
de saúde. Durante 2020 e 2021, 
a OMS calculou que ocorreram, 
no mundo, 14,9 milhões de óbi-
tos em excesso. 

Raios X

Deslocamento

A análise detalha como 
esse fenômeno se deu 
no Reino Unido. Lá, 
segundo os autores, 
houve um efeito de 
“deslocamento da 
morte”, onde mais 
pessoas morreram de 
eventos coronarianos 
agudos em casa — 31%, 
em vez dos 24% de 
casos esperados.

britânicos é de que, como o nú-
mero de complicações cardíacas 
não caiu, houve, na verdade, um 
aumento no número de pessoas 
morrendo em casa ou nas comu-
nidades. Dentro das unidades de 
saúde, o número de óbito tam-
bém cresceu, principalmente em 
países de média e baixa renda, 

Há poucas dúvidas 
de que continuarão 

a haver mortes e 
doenças que não 

teriam ocorrido 
de outra forma. 
São necessárias 
ações urgentes 

para lidar com essa 
carga de doenças 

cardiovasculares”

Chris Gale, pesquisador da 
Universidade de Leeds e autor 

sênior do estudo

cardiovascular”, defendem os 
autores do estudo, publicado 
em fevereiro na revista Nature. 
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Quando pedalar 
vira risco de vida

Além de problemas no trânsito, ciclistas da capital do país lidam com crimes enquanto conduzem as bikes.
Soluções envolvem segurança pública, educação e infraestrutura

A 
insegurança acompanha 
o trajeto dos ciclistas do 
Distrito Federal. Não bas-
tassem os riscos no trân-

sito (leia quadro), os conduto-
res estão sujeitos a crimes com 
abordagem violenta. Somente em 
2022, segundo o Departamento 
de Trânsito (Detran), ao menos 
oito ciclistas perderam a vida nas 
vias do DF em decorrência de im-
prudência ao volante (7) e ações 
criminosas (1). Levantamento do 
Correio aponta que, apenas em 
maio, três condutores de bicicleta 
morreram. A vítima mais recente, 
Claudemar Moura dos Santos, 47 
anos, foi encontrada morta pró-
ximo a uma ciclovia, no Setor de 
Mansões do Park Way (SMPW), 
na tarde de sábado. Claudemar 
apresentava marcas de violên-
cia no rosto, e a principal linha 
de investigação, conduzida pela 
11ª Delegacia de Polícia (Núcleo 
Bandeirante), é de latrocínio — 
roubo seguido de morte. A bici-
cleta e o celular da vítima foram 
levados. Até o fechamento desta 
edição, a Polícia Civil do DF não 
tinha atualizações e nem a dinâ-
mica da ocorrência.

Amiga de longa data de Clau-
demar, Kerlla Luz está em cho-
que. “É difícil aceitar a partida 
de pessoas tão divertidas como 
ele. A gente olha como se a nos-
sa própria vida tivesse sido inter-
rompida”, lamenta. “Sabemos da 
luta de vida que ele traçou e ven-
ceu por conta própria. Que Deus 
o receba”, homenageia Kerlla, que 
estudou processamento de da-
dos com Claudemar entre 1996 e 
1999, na Universidade Estadual 
do Tocantins (Unitins). Flamen-
guista, o ciclista também era en-
genheiro civil e técnico em edifi-
cações. Ele atuava como analis-
ta de tecnologia da informação 
no Banco do Brasil. Natural do 
município de Porto Franco (MA), 
a vítima foi sepultada na tarde 
de ontem, no povoado de Coité 
(MA), onde nasceu. Morador de 
Arniqueira, Claudemar deixa es-
posa, um filho e um neto.

Infraestrutura

O caso ocorreu em uma ciclo-
via, na altura da Quadra 3, Con-
junto 5 do SMPW. O militar Robert 
Rocha, 55, pedala frequentemen-
te no local. “Nunca passei de noi-
te (pela ciclovia onde Claudemar 
foi encontrado morto), então não 
sei dizer sobre iluminação”, relata 
o morador de Valparaíso (GO). O 
corpo da vítima de sábado foi lo-
calizado pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do DF (CBMDF) por volta 
das 17h45. “Não vemos muito mo-
vimento no local, só ciclistas, mes-
mo. Quase ninguém passeia por 
lá, é bem isolado. Polícia, por ali, 
raramente vejo. Não sei se é pelo 
horário”, completa Robert.

“Medo sempre tenho. Bicicle-
ta é um equipamento caro. A mi-
nha custou R$ 5 mil, mas algumas 
podem chegar a R$ 100 mil. Sozi-
nhos, somos alvos fáceis. Tento 
procurar vias marginais e ciclo-
vias, mas não tem muitas aqui 
no DF. Por serem locais movi-
mentados, passam mais segu-
rança”, pondera o ciclista. A Se-
cretaria de Transporte e Mobili-
dade (Semob) informou ao Cor-
reio que o DF tem 633,496km 
de malha cicloviária, a segunda 

e do Plano Piloto. Procurada pelo 
Correio, a Polícia Militar do Dis-
trito Federal (PMDF) informou 
que realiza ações, com patrulha-
mento, em todo o DF para redu-
zir os crimes violentos contra a vi-
da e o patrimônio. “A PMDF res-
salta que os crimes mais recor-
rentes praticados contra ciclistas 
são os furtos”, observa a corpora-
ção, em nota.

Trânsito

A professora Michelle Andra-
de, coordenadora do programa 
de pós-graduação em transpor-
tes do Departamento de Enge-
nharia Civil e Ambiental da Uni-
versidade de Brasília (UnB), des-
taca que o nível de risco para os 
ciclistas no DF não é uniforme, 
porque a infraestrutura de trans-
porte no território, em termos de 
planejamento, estrutura e manu-
tenção, é extremamente diversa. 
“Assim como ocorrem em outras 
cidades, os investimentos acon-
tecem primeiro nas regiões mais 
ricas. Ceilândia é a primeira em 
termos de população do DF e a 
quinta em extensão, com cerca 
de 6% da malha cicloviária do DF. 
O Plano Piloto tem 131,72km, ou 
seja, 20,8% desse tecido do DF. 
Ou seja, onde a ciclovia é mais 
necessária, ela ainda está ausen-
te”, critica a especialista.

A professora destaca que o 
cálculo para definir a extensão 
da malha cicloviária necessária 
para determinada cidade deve 
considerar o total da popula-
ção da região — não a quanti-
dade de ciclistas. “A criação fo-
menta o uso das bicicletas, o que 
traz mais saúde para a popula-
ção e para a cidade. Apesar de 
sermos uma das cidades com a 
maior malha cicloviária do país, 
a quantidade é ainda muito pe-
quena, e não alcança os níveis 
previstos para uma cidade com 
boa mobilidade ativa”, observa 
Michelle Andrade. Para a pesqui-
sadora, a ausência de infraestru-
tura dedicada ao ciclistas expõe 
esses usuários a acidentes gra-
ves. “Sobretudo porque o Distri-
to Federal é permeado de rodo-
vias, em contexto urbano, ope-
radas com velocidades elevadas 
(entre 60 e 80 km/h). Além disso, 
é possível observar que ainda há 
problemas nas conexões dos tre-
chos cicloviários disponíveis na 
capital federal, o que incremen-
ta o risco na interação do ciclista 
com o fluxo veicular”, constata a 
especialista. 

Ao Correio, o Detran listou as 
ações voltadas para a redução 
das mortes de ciclistas no trân-
sito e citou atividades educati-
vas feitas nas escolas da capital 
do país. “Temos os projetos Bi-
ke em Dia e Bike em Dia na Ma-
drugada, em que os educadores 
de trânsito do Detran vão para as 
ciclovias, nos horários de maior 
fluxo. Os ciclistas são abordados 
e são passadas orientações e es-
clarecimentos de condutas de se-
gurança e preservação da vida. 
Além disso, são entregues ma-
teriais educativos e acessórios 
reflexivos”, informa, em nota, o 
órgão, que também realiza cir-
cuito de Passeios Ciclísticos nas 
Regiões Administrativas do DF, a 
fim de “chamar a atenção da so-
ciedade para a importância do 
respeito ao ciclista e para o com-
partilhamento das vias.”

 » ANA ISABEL MANSUR

Homenagem às vítimas: bikes brancas simbolizam a tragédia no trânsito em vários pontos da cidade

Carlos Vieira/CB/D.A Press

maior do país, de acordo com a 
pasta. Há processo de licitação 
aberto para construção de mais 
105km e previsão de construção 
de ciclovias na Asa Sul, Asa Norte, 
Lago Norte, São Sebastião, Tagua-
tinga, Brazlândia e Sobradinho. 

Mesmo com condições des-
favoráveis, Robert se considera 
sortudo por nunca ter sido víti-
ma de violência, nem no trânsi-
to nem em abordagens crimino-
sas. No entanto, o ciclista viven-
ciou de perto episódios de inse-
gurança. “Uma vez um carro ti-
rou um ‘fino’ de mim e por pouco 

não me atropelou. O motorista 
nem olhou, apenas foi embora. 
Eu estava na marginal, indo do 
Gama para o Setor Militar Urba-
no”, conta Robert.

Há seis meses, a então esposa 
dele teve a bicicleta roubada du-
rante um assalto, em plena luz do 
dia, enquanto pedalava com uma 
amiga, no calçadão do Gama — lo-
cal de intenso movimento. “A gen-
te se sente impotente, porque não 
pode fazer nada. (O assaltante) 
apontou o revólver para elas, eram 
7h da manhã”, destaca o militar. 
“Precisamos de mais ciclovias, 

iluminação e policiamento, com 
abordagens frequentes para veri-
ficar se a bicicleta é mesmo da pes-
soa”, pede o militar. O episódio de 
violência no Park Way não foi iso-
lado. Há 10 dias, um ciclista foi es-
faqueado e teve a bicicleta rouba-
da durante um assalto. 

Ana Júlia Pinheiro, da ONG Ro-
das da Paz, pede melhorias na in-
fraestrutura para diminuir os re-
sultados trágicos. “É preciso ins-
talar equipamentos que dificul-
tem os furtos, como travas de 
qualidade e câmeras de seguran-
ça, nos locais mais comuns des-
sas ocorrências. A ciclovia do SM-
PW (onde Claudemar foi morto) 
não tem iluminação. Os ciclistas 
se encontram em duplo risco, de 
atropelamento e assalto”, denun-
cia. Ela aconselha as vítimas a re-
gistrarem os crimes, para direcio-
nar os trabalhos da polícia para as 
regiões com maiores ocorrências. 
“É preciso fazer um trabalho de 
inteligência para identificar quem 
vende e quem compra estas bici-
cletas”, completa Ana Júlia.   

Incidência

 O crime ocorreu em Santa 
Maria, e a vítima foi levada em es-
tado grave para o hospital. Júlio 

César Silva dos Santos, 44, tam-
bém viveu na pele os riscos de 
pedalar pelas vias do DF. Em ple-
na luz do dia, percorrendo uma 
ciclovia e em local movimenta-
do, ele foi abordado por dois ho-
mens, que levaram a bicicleta 
do morador de Taguatinga. “Foi 
na ciclovia da QNN 10, Ceilân-
dia Sul, por volta das 17h15. Es-
tava voltando do trabalho. Feliz-
mente, levaram só a bicicleta”, re-
lembra o soldador.

O equipamento roubado era 
para a prática de mountain bike, 
e o prejuízo de Júlio foi de R$ 3 
mil. Integrante do grupo Confra-
ria do Pedal, que percorre as ruas 
da capital duas vezes por semana, 
de noite, o ciclista foi presenteado 
pelos companheiros com uma bi-
cicleta nova. Porém, por seguran-
ça, ele usa uma bike antiga para 
ir ao trabalho todos os dias. “Ain-
da ando na mesma ciclovia, mas 
com medo. Mesmo assim, é me-
lhor ir de bicicleta para o trabalho. 
Se eu for de ônibus, chegou mui-
to atrasado”, compara Júlio, que 
faz parte do grupo de pedal, jus-
tamente, por uma questão de se-
gurança. A iniciativa chega a reu-
nir cerca de 40 participantes, que 
saem de um supermercado na M 
Norte para destinos de Taguatinga 

Claudemar foi encontrado morto 
em uma ciclovia do Park Way

Arquivo pessoal

Robert Rocha procura locais 
movimentados para pedalar

Arquivo pessoal
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Crônica da Cidade

Amianto
nunca mais

O artista plástico Wagner Hermus-
che vive confinado em uma chácara, 
dentro do mistério do cerrado mais 
bravo, cercado de caliandras, pepa-
lantos, imbiruçus, araras, carcarás e 
jararacas. Ele morou durante vários 
anos na Alemanha e é sintonizado com 
as questões ecológicas. Na década de 
1980, ele fez belíssimas gravuras da 
magnitude das noites brasilianas, re-
fratadas pelas luzes da cidade.

Com cores fulgurantes, captou a es-
pacialidade e a signagem elétrica no-
turna, em uma visão bucólica e lírica. 
É um dos artistas que revelaram com 
mais expressividade a alma brasiliana.
No entanto, a partir da primeira década 
do século, em sintonia com os aconte-
cimentos, a arte de Hermusche saltou 
do lírico para o dramático. Brasília pas-
sou a ser cenário da verdadeira guerra 
de interesses das grandes corporações 
e dos grupos políticos.

Na série Ruídos Contemporâneos, 
ele pintou uma tela memorável de 
grandes dimensões, na qual uma pas-
seata de excelências de terços e taiul-
lers impecáveis faz um desfile sinis-
tro pela Esplanada dos Ministérios, 

portando serras elétricas ligadas, que 
desferem centelhas pelo ar, numa ima-
gem surreal, mas expressiva da irres-
ponsabilidade dos governantes no des-
matamento que nos assola.

Agora, Hermusche está envolvido 
em um novo desafio: ele foi escolhi-
do para e construir um memorial das 
vítimas do amianto, que será instala-
do em Osasco. Em 2017, o STF proibiu 
a fabricação e a venda de produtos da 
construção civil com amianto, pois ele 
é cancerígeno. Muitos trabalhadores se 
contaminaram e ficaram doentes.

Por isso, Hermusche concebeu o me-
morial com a forma de uma árvore-pul-
mão. O trabalho é como uma árvore, 
que acolhe em sua sombra e alimenta 

com seus frutos. É o símbolo que repre-
senta o sustentáculo da vida. Nesta tra-
gédia do amianto, os operários se entre-
gavam inocentemente ao trabalho coti-
diano, que acreditavam estar garantin-
do o seu sustento e de suas famílias e, 
por conseguinte, a vida.

A cada dia, entretanto, estavam sen-
do lentamente envenenados. Esta con-
tradição cruel é o que a árvore-pul-
mão expressa. É uma metáfora. Uma 
referência estética às árvores-pulmões 
do planeta Terra, projetando um con-
ceito de vida pulsante.

O tronco com suas linhas retas re-
presenta as fibras do mineral, os ga-
lhos superiores simbolizam o macro-
cosmo e as folhagens os pulmões das 

milhares de vítimas da catástrofe do 
amianto, espalhadas pelo mundo, ex-
plica Hermusche.

A escultura pesará, aproximadamen-
te, 1,5 tonelada de aço e será construída 
na chácara de Hermusche e, em seguida, 
desmembrada para ser transportada até 
Osasco, com inauguração prevista para 
o mês de julho.

O monumento será instalado pe-
la prefeitura na entrada de uma an-
tiga fábrica da Eternit, em Osasco, 
com a esperança de que ninguém 
mais adoeça ou morra pelo cancerí-
geno amianto. Doença ou morte por 
amianto, nunca mais. Hermusche 
construirá um monumento em de-
fesa da vida.

INVESTIGAÇÃO /

Prejuízo para comerciantes

Dois incêndios, um na Feira dos Importados e outro na Estrutural, destruíram 14 bancas e caminhões, 
ontem. Perícia vai determinar as causas do fogo. Dono dos veículos queimados acredita em ação criminosa. Não houve feridos

O 
clima de desolação e preo-
cupação tomou conta da 
Feira dos Importados e 
da Quadra 2 da Estrutu-

ral. Comerciantes e trabalhadores 
lamentavam a destruição provo-
cada por dois grandes incêndios 
ocorridos na madrugada de on-
tem. No centro comercial, cerca 
de 25 bancas foram atingidas pelo 
fogo, sendo que 14 ficaram com-
pletamente destruídas. A maio-
ria delas vendia óculos e apare-
lhos eletrônicos. Somente a perí-
cia vai dizer como o fogo come-
çou. Na Cidade Estrutural, três 
caminhões foram queimados. Os 
veículos pertenciam a uma mes-
ma pessoa. Ninguém ficou ferido.

Feirante há mais de 30 anos, 
uma senhora que preferiu não se 
identificar estava abalada. “Perdi 
tudo, estamos no grupo das 14 
bancas mais atingidas”, lamentou 
a comerciante. O filho dela, que 
também trabalha no box, revela 
que ainda não é possível avaliar 
o prejuízo. “O relato é de que eles 
(bombeiros) chegaram a molhar 
toda a estrutura por dentro, jus-
tamente para resfriar. Agora, os 
danos a gente não sabe se foi per-
da total ou se foi parcial”, ponde-
rou o rapaz.

Na banca, eram vendidos aces-
sórios de vestuário, como meias, 
cuecas, luvas e touca. “Sentimen-
to de perda”, descreveu a feirante, 

incêndio”, protestou.
Para o Corpo de Bombeiros, 

a queimada foi considerada de 
grande proporção pelo tama-
nho do dano causado no local. 
“Quando se tem um incêndio, 
aquela fumaça sobe com a tem-
peratura muito alta. Ela se espa-
lhou pela feira e derreteu muita 
coisa em outras bancas”, deta-
lhou o tenente-coronel dos Bom-
beiros Fábio Ribeiro. As chamas 
atingiram os boxes centrais do 
bloco B. Os seguranças do tur-
no da noite acionaram a cor-
poração ao verem o fogo. Peri-
tos do Corpo de Bombeiros fo-
ram acionada. O laudo sai em 30 
dias. “A perícia vai ter um traba-
lho maior para descobrir a cau-
sa do incêndio. 

Durante a operação de comba-
te às chamas, os bombeiros iden-
tificaram um botijão de gás com a 
válvula rompida em uma das ban-
cas atingidas. Segundo a corpora-
ção, isso pode ter contribuído pa-
ra o alastramento do fogo. A admi-
nistração da Feira dos Importados 
informou que botijões são permi-
tidos  somente na área de alimen-
tação da instalação.

Em nota, a Cooperativa de Pro-
dução e Compra em Comum dos 
Empreendedores da Feira dos Im-
portados do Distrito Federal (Coo-
perfim) destacou, após a avaliação 
da Defesa Civil, o espaço deve ser 
liberado e reaberto hoje.

Tristeza

Na Cidade Estrutural, a tristeza 
se fazia tão visível quanto a fuma-
ça exalada pelos três caminhões 
atingidos pelas chamas. Cabisbai-
xo, de boné azul, chinelo, bermu-
da e casaco, o dono da empresa de 
materiais recicláveis a qual perten-
ciam os caminhões, Jerson Vieira, 
circulava entre a carcaça dos veí-
culos que traziam o sustento.

Para Vieira, as chamas foram 
provocadas. “Esse incêndio não foi 
um acidente. Acordamos por vol-
ta das 1h30, depois que nos avisa-
ram. Teve um primeiro incêndio, 
e apagamos com uma mangueira. 
Depois, acendeu de novo, e o fo-
go já estava alto. Não demos con-
ta”, explicou. Ele avalia que teve 
um prejuízo de R$ 650 mil.

Um dos caminhões, usado em 
fretes, havia sido adquirido na úl-
tima sexta-feira. “Compramos por 

R$ 250 mil. Ele ia ser colocado no 
seguro hoje (ontem). Chegou de 
São Paulo no sábado. Pintamos 
no domingo e ia começar a traba-
lhar”, lamentou Jerson Vieira. Um 
dos caminhões pôde ser salvo. Po-
rém ficou com a traseira queima-
da. “Tenho que ter fé em Deus e 
continuar a vida. Não podemos 
parar por aqui”, concluiu.

Quando o incêndio come-
çou, pessoas próximas aos veícu-
los tentaram aplacar as chamas. 
Reginaldo Guedes, 43 anos, viu o 
fogo e avisou Jerson. “Estava dor-
mindo (em meu caminhão, no es-
tacionamento), quando ouvi um 
estouro. Quando vi o que estava 
acontecendo, corri para chamar o 
dono, que é um conhecido meu. 
Ele chamou os bombeiros, mas 
o fogo já estava muito adiantado. 
Fiquei com medo. Só peguei a co-
berta que tenho aqui dentro e fu-
gi”, relembrou.

O autônomo Rodrigo Francis-
co, 24 anos, dormia em um col-
chão, debaixo de um dos cami-
nhões, quando o incêndio come-
çou e tentou conter as chamas, se 
ferindo. “Só senti o fogo quando 
pegou no colchão em que eu es-
tava deitado. Quando pegou na 
minha cabeça, me assustei e cor-
ri. Ainda tentei apagar o fogo, mas 
acabei me queimando e tive que 
fugir também”, descreve.

Suspeitas

O caso segue em investigação 
pela 8ª Delegacia de Polícia (SIA). 
Segundo a delegada Jane Kléber, 
Jerson foi ouvido ontem e defen-
deu a tese de fogo criminoso. “O 
dono acredita que o incêndio po-
de ter sido criminoso. Ele relatou 
que, no início da noite, alguém 
colocou um pneu debaixo de um 
dos caminhões e iniciou o incên-
dio, eles apagaram, e ele tomou 
conta junto com a esposa. Quan-
do eles foram dormir, por volta 
de 1h da manhã, outro incêndio 
foi iniciado”, afirma.

De acordo com Jane, nas ima-
gens colhidas do circuito de câme-
ras do local, foi identificado um 
vulto aparentemente de uma pes-
soa se movimentando de maneira 
furtiva. O local está preservado e 
passará por perícia hoje.

Estagiário sob a supervisão de 
Guilherme Marinho

Ao todo, 25 bancas foram atingidas pelo fogo na Feira dos Importados

Ed Alves/CB/D.A Press
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Dono dos caminhões incendiados estima perda de R$ 650 mil. Um dos veículos havia sido adquirido na sexta-feira
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que está no local desde a fundação. 
“Em 30 anos, eu nunca tinha visto 
nada dessa proporção”, recordou a 
mulher. “Tentar resolver agora essa 
situação”, destacou o filho.

Preocupado com a situação na 
feira, um dono de loja de objetos 
em miniatura contou que fica pró-
ximo à região destruída pelas cha-
mas. “A minha banca não foi atin-
gida, mas (o fogo) pegou algumas 
ao lado. A gente vem em solidarie-
dade aos amigos que tiveram esse 
prejuízo, porque é uma situação 
muito difícil”, disse o comercian-
te. “A gente ficou sem energia na 
semana passada. Agora, vem esse 
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BB Seguridade Participações S.A.

São convidados os Senhores Acionistas da BB Seguridade Participações
S.A. (“BB Seguridade” ou “Companhia”) - companhia aberta - a participarem, em
primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada de
modo exclusivamente digital, às 11 horas do dia 30 de junho de 2022, na sede
social da Companhia, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: Assembleia Geral
Extraordinária: I- revisar o valor do montante global anual de remuneração dos
membros dos órgãos de administração da Companhia, do Conselho Fiscal, do
Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital e do membro independente
do Comitê de Transações com Partes Relacionadas aprovado na Assembleia
Geral Ordinária 2022; A Assembleia ora convocada será realizada de modo
exclusivamente digital, mediante sistema eletrônico disponibilizado pela BB
Seguridade aos seus acionistas para que acompanhem e votem a distância nas
Assembleias, sem prejuízo do uso do boletim de voto a distância como meio para o
exercício do direito de voto, conforme previsto na Lei 6.404/76, art. 124, §2º-A, e pela
Instrução CVMnº 481/2009, art. 21-C, §3º. Para participar e deliberar naAssembleia
Geral, os acionistas devem observar as orientações contidas no Manual de
Participação dos Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. disponível no site
de Relações com Investidores da Companhia (http://www.bbseguridaderi.com.br/
pt/publicacoes-e-comunicados/assembleias-gerais) e na página da CVM
(www.cvm.gov.br), bem como o que segue: a) Os instrumentos de procuração,
os documentos de identificação e de posição acionária serão recebidos por meio
do endereço eletrônico assembleia.seg@bbseg.com.br em até 2 dias antes da
realização da Assembleia, ou seja, até o dia 28.06.2022, consoante o previsto
na Instrução CVM nº 481/2009, art. 5°, §§ 1º e 3°. b) a participação por meio
de sistema eletrônico ocorrerá mediante credenciamento prévio realizado com
antecedência mínima de 48 horas da realização das Assembleias Gerais, ou seja,
até o dia 28.06.2022. O acionista deverá enviar solicitação de credenciamento
à Companhia, para o endereço assembleia.seg@bbseg.com.br, acompanhada
dos documentos para participação, conforme orientação contida no Manual de
Participação do Acionista da BB Seguridade Participações S.A. O acesso às
Assembleias será restrito aos acionistas, seus representantes ou procuradores
que se credenciarem no prazo fixado neste Edital de Convocação. c) o envio de
boletins de voto a distância por meio da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A. dispensa
a necessidade de credenciamento prévio. Para participação na modalidade
de voto a distância, o preenchimento e envio do boletim deverá ser realizado
até o dia 23.06.2022 (inclusive): i) aos agentes de custódia que prestem esse
serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário
central; ou ii) ao escriturador das ações da Companhia; ou, ainda, iii) diretamente
à Companhia. Para informações adicionais, observar as regras previstas na
Instrução CVM nº 481/2009 e os procedimentos descritos no boletim de voto a
distância. d) para aAssembleia ora convocada, será necessário o reconhecimento
de firma nas procurações outorgadas pelos acionistas aos seus representantes
ou procuradores. No caso de procurações outorgadas na forma eletrônica pelos
acionistas aos seus representantes ou procuradores deverão utilizar certificados
emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Será
dispensada a autenticação dos documentos que acompanharem o boletim de voto
adistância, sendonecessáriosomenteoenviodecópiacoloridadosoriginaisde tais
documentos de representação doAcionista pormeio eletrônico. e)Adocumentação
relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na página de relações
com investidores (http://www.bbseguridaderi.com.br) e na página da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
f) eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por intermédio do endereço
eletrônico assembleia.seg@bbseg.com.br. Brasília (DF), 30 de maio de 2022.
Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima - Presidente do Conselho de Administração.

Assembleia Geral Extraordinária

Assembleia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A.
(“Companhia”) a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será
realizada às 15 horas do dia 29 de junho de 2022 (“Assembleia”), de modo
exclusivamente digital, na sede social da Companhia, localizada no SAUN,
Quadra 5, Lote B - Ed. Banco do Brasil, Auditório, 14º andar, Torre Sul, Brasília
(DF), para tratar da seguinte ordem do dia:

I - eleger membros, titular e suplente, do Conselho Fiscal, indicados pelo
acionista controlador;

II - ajustar o montante global para remuneração dos membros dos órgãos
de administração da Companhia, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e
do Comitê de Riscos e de Capital;

III - deliberar sobre a proposta de alteração doEstatuto Social daCompanhia; e

IV - deliberar sobre a proposta de remuneração dos membros do Comitê
de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade; do Comitê de Tecnologia e Inovação;
e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial.

Conforme autorizado pelo artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76, e pelo
artigo 28, §3º da Resolução CVM nº 81/2022, a Assembleia ora convocada
será realizada de modo exclusivamente digital, mediante sistema eletrônico
disponibilizado pela Companhia aos seus acionistas para que acompanhem e
votem a distância, sem prejuízo do uso do boletim de voto a distância como meio
para exercício do direito de voto.

A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível
na página de Relações com Investidores (www.bb.com.br/ri) e nas páginas da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br) na rede mundial de computadores.

Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar
as seguintes orientações, as quais estão detalhadas no Manual do Acionista do
Banco do Brasil:

a) a participação por meio de sistema eletrônico ocorrerá mediante
credenciamento prévio realizado em até 2 (dois) dias antes da data de realização
da Assembleia, ou seja, até 27.06.2022, consoante o previsto na Resolução
CVM nº 81/2022, artigo 6°, §3°;

b) o acionista, por si ou por seu procurador, deverá enviar solicitação
de credenciamento para o endereço eletrônico secex.assembleia@bb.com.br
dentro do prazo acima descrito. A Companhia enviará resposta contendo as
orientações para envio dos documentos diretamente via sistema eletrônico e
para participação remota na Assembleia;

c) os documentos necessários para identificação dos acionistas são:

i. Acionista - documento de identidade e, no caso de titulares de ações
escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira
depositária. Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que
com foto: Carteira ou Cédula de Identidade, Registro Nacional de Estrangeiro
- RNE, Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Passaporte ou Carteira de
Identidade Profissional expedida pelos conselhos de profissionais liberais ou
entidades congêneres;

ii. Procurador - o acionista deverá autorizar legalmente um representante
para votar, segundo suas intenções de voto, conforme modelo de procuração
disponibilizado no Manual do Acionista do Banco do Brasil, cuja regularidade
será examinada previamente;

d) o acesso à Assembleia será restrito aos acionistas e seus
representantes ou procuradores que se credenciarem no prazo e modo fixados
neste Edital de Convocação;

e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 – Brasil, Bolsa,
Balcão S.A. dispensa a necessidade de credenciamento prévio do acionista.
Para participação na modalidade de voto a distância, o preenchimento e
envio do boletim deverá ser realizado até o dia 23.06.2022 (inclusive): 1)
aos agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas
titulares de ações depositadas em depositário central; ou 2) ao escriturador
das ações da Companhia ou, ainda, 3) diretamente à Companhia, por correio
postal ou eletrônico. Para informações adicionais, observar as regras previstas
na Resolução CVM nº 81/2022 e os procedimentos descritos no boletim de
voto a distância;

f) para a Assembleia ora convocada, não será necessário o
reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos acionistas aos seus
representantes ou procuradores, assim comoserá dispensada a autenticação dos
documentos que acompanharem o boletim de voto a distância. As procurações
outorgadas na forma eletrônica pelos acionistas aos seus representantes ou
procuradores deverão utilizar certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP-Brasil;

g) eventuais esclarecimentos adicionais, inclusive informações sobre o
acesso e utilização do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia aos
seus acionistas para que acompanhem e votem na Assembleia, poderão ser
obtidos no Manual do Acionista do Banco do Brasil, disponível na página de
Relações com Investidores (www.bb.com.br/ri), ou por intermédio do endereço
eletrônico secex.assembleia@bb.com.br.

Brasília (DF), 30 de maio de 2022
Iêda Aparecida de Moura Cagni

Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação

COMPANHIA ABERTA

CNPJ 00.000.000/0001-91

NIRE 5330000063-8
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Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

Brasília no caminho 
de Jesse e Shurastey

Brasília foi uma das cidades do roteiro de Jesse Koz e seu golden 
retriever Shurastey, que morreram na semana passada em acidente 
quando tentavam cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá 
pela Costa Oeste. A dupla que comoveu o país ao perder a vida quase no 
final da viagem de Balneário Camboriu, subindo de Ushuaia ao Alasca, 
visitou a Praça dos Três Poderes em janeiro de 2019. Eles já estavam na 
estrada a bordo do fusca Dodongo havia quase dois anos. Em Brasília, 
visitaram o Parque da Cidade e antes de chegar aqui curtiram uma 
cachoeira na Chapada dos Veadeiros. A morte após batida frontal 
numa highway do Oregon despertou a reação até do presidente Jair 
Bolsonaro que postou nas suas redes: “Impossível não se comover com 
a perda do garoto Jesse Koz e de seu cão Shurastey, que percorriam o 
mundo levando as cores de nossa bandeira e a alegria do nosso povo”. 
Quando passou pela Esplanada, Jesse registrou: “Palácio do Planalto, 
onde trabalha o presidente do Brasil, recebe os chefes de estado, 
veta ou aprova leis, fila uma boia e depois tira um cochilo na rede”.

AnA mAriA cAmpos
anacampos.df@dabr.com.br

PT em busca de consenso
Pré-candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores fala sobre a indicação do aliado Leandro Grass (PV) ao Palácio do Buriti

O
CB.Poder — programa do 
Correio em parceria com a 
TV Brasília — contou, on-
tem, com a participação da 

diretora do Sindicato dos Professo-
res (Sinpro-DF) e pré-candidata ao 
Senado pelo PT, Rosilene Corrêa. 
Em entrevista à jornalista Ana Ma-
ria Campos, a diretora sindical de-
talhou pautas que serão discutidas 
na assembleia dos professores que 
ocorrerá amanhã e também falou 
sobre o atual cenário político com 
sua provável candidatura.

o que será discutido na 
assembleia dos professores desta 
quarta-feira?

Essa será nossa quinta assem-
bleia e um dos pontos principais a 
ser discutido é a recomposição sala-
rial. Hoje nós temos uma realidade 
muito dura na educação. Cerca de 
50% dos professores que estão den-
tro de sala de aula são em regime 
temporário e o governo descumpre 
com a lei, à medida que nós temos 
muitos professores se aposentan-
do. A lei determina que quando um 
professor se aposenta, outro con-
cursado é quem deve ocupar a va-
ga e é muito grave a capital do país 

ter todo esse índice de professores 
ocupando vagas temporárias. Essa 
é uma questão que também preci-
sa ser colocada em pauta.

o estudante viveu dois anos 
difíceis com a pandemia, 
como você avalia a defasagem 
estudantil no DF?

É muito grave. Muitos estudan-
tes foram excluídos pela falta de 
acesso à internet e muitos ainda 
continuam nessa mesma situação. 
O governo falhou na época, pois 
era necessário um planejamento 
específico para essa problemáti-
ca. Essa exclusão de muitos estu-
dantes acabou contribuindo para 
a evasão, porque os alunos se senti-
ram deslocados durante o período 
pandêmico. Nós estamos vivendo 
uma realidade muito dura no DF, 
de muita pobreza. Existe um de-
sencontro e um desmonte da edu-
cação que não é dito e precisa ser 
reajustado.

sobre a sua pré-candidatura ao 
senado, isso significa que o partido 
está aceitando orientação nacional 
de candidatos aos governos locais,  
como é o caso do Leandro Grass, do 
pV, por exemplo?

Acredito que em momento 

algum devemos tirar da centrali-
dade a candidatura do Lula, por-
que o Brasil não suporta mais vi-
ver nessa realidade. Então, nós 
jamais podemos fazer um mo-
vimento que comprometa isto. 
Dentro desta organização nacio-
nal que está sendo feita, não só 
no Distrito Federal como em ou-
tros estados, é uma construção. O 
DF também veio para esse cená-
rio em que o PV apresenta o nome 
do deputado Leandro Grass. En-
tendendo que há uma federação 

em que é preciso fazer esses mo-
vimentos para dar uma garan-
tia maior. Hoje nós temos a com-
preensão de que não se trata de 
disputa, pois, senão, eu estaria 
disputando com aliados e isso se-
ria uma ignorância e um prejuí-
zo tremendo. Então ainda não é 
oficial, pois há uma construção e 
uma indicação, no entanto ainda 
não houve um momento em que 
isso foi formalizado, a tendência é 
que a candidatura ao Buriti fique 
com o deputado Leandro Grass.

o encontro do próximo fim 
de semana, além de definir 
a chapa, definirá também os 
proporcionais?

Sim, a ideia é essa. O que se 
pretende é definir chapa majori-
tária e os proporcionais. A redu-
ção do número de vagas para as 
candidaturas está exigindo de nós 
um trabalho maior e uma melhor 
definição de critérios, pois preci-
samos aumentar a nossa bancada 
e não podemos errar nessa defini-
ção, então será um final de sema-
na muito importante.

Em relação a chapa majoritária, 
você acredita que você e o outro 
pré-candidato Geraldo magela 
(pT) chegarão a um acordo sem 
embates?

O que nós pretendemos é 
isso. Estamos trabalhando nu-
ma tentativa de consenso, pois 
uma disputa interna é sempre 
ruim. É natural acabar se en-
volvendo além do necessário, 
mas é ruim criar torcidas, pois 
é o mesmo partido, programa e 
projeto, então não justifica, ten-
do em vista que todos nós vamos 
precisar se reunir depois para 
eleger quem quer que seja o can-
didato ou a candidata. 

Você aceitaria ser vice?
Eu acredito que não caberia, 

pois a partir do momento em que 
eu me coloquei à disposição pa-
ra a candidatura majoritária, mas 
para governadora, a condição de 
vice se encaixaria melhor a alguém 
que não estivesse nesse momento 
e nessa discussão. Não é nenhum 
problema pessoal com o Leandro, 
ele é um parlamentar que eu res-
peito muito, mas continuo achan-
do que o ideal seria que o PT tives-
se uma candidata a governadora.

Você acredita que essa federação 
pode, para ampliar o grupo, 
oferecer uma das vagas da chapa 
majoritária, inclusive o senado, 
para outro partido?

Tudo é possível, é uma cons-
trução. O ideal é que o campo 
progressista do DF caminhe de 
fato juntos, para que nós pudés-
semos inclusive ter, de repente, o 
nome de um partido que não es-
tá na federação, mas em condição 
de vice ou o próprio Senado, mas 
é claro que o PT, na condição que 
se encontra, precisa estar entre 
uma dessas três cadeiras. 

*Estagiária sob a supervisão de 
José Carlos Vieira

Ed Alves

 » LORENA RODRIGUES*
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Falta oficializar
Em entrevista ontem ao CB.Poder, programa do Correio 

Braziliense em parceria com a TV Brasília, a diretora do Sindicato dos 
Professores (Sinpro-DF) Rosilene Corrêa (PT) fala abertamente que, 
ainda falta oficializar, mas o deputado distrital Leandro Grass (PV) 
será o candidato da federação PT-PV-PCdoB ao Governo do DF. No 
próximo sábado, em encontro regional, adiado duas vezes, o partido 
deverá fechar a chapa para as próximas eleições. Rosilene é pré-
candidata ao Senado, assim como o ex-deputado Geraldo Magela.

Sucessão de Fabiana 
Costa já começa a 
movimentar MPDFT

Enquanto os políticos se preparam 
para conquistar votos em outubro, 
começa uma campanha eleitoral 
— ainda discreta — no Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios (MPDFT). É a disputa pela sucessão da procuradora-
geral de Justiça do Distrito Federal, Fabiana Costa. Como ela já foi 
reconduzida uma vez, não poderá mais concorrer. Assim, começa 
a preparação para eleição da lista tríplice que será encaminhada 
ao presidente Jair Bolsonaro. Os interessados ainda estão na fase 
de definição. Mas há três nomes já apontados como prováveis 
candidatos: os promotores de Justiça Cláudio Portela, Georges 
Carlos Moreira e Dermeval Farias Gomes Filho. Ex-conselheiro do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Portela integrou 
a última lista tríplice, quando Fabiana liderou e foi reconduzida. 
Dermeval também integrou o CNMP. Georges é da equipe da 
atual administração. A composição da lista ocorrerá no segundo 
semestre, já que o mandato de Fabiana termina em dezembro.

ED ALVES/CB/D.A.Press

PSDB/Divulgação

PSDB cederá candidatura 
ao governo ao Cidadania 
apenas no Amazonas

O presidente nacional do PSDB, Bruno 
Araújo, mostra a disposição do partido em 
ceder em uma reivindicação de cabeça de 
chapa do Cidadania para atender à política 
da boa vizinhança na federação. Mas não 
será no Distrito Federal. Em carta dirigida 
ao senador Plínio Valério (PSDB-AM), 
Araújo diz que, no Amazonas, o nome da 
federação para o governo será o indicado 
pelo Cidadania, ou seja, o ex-governador 
Amazonino Mendes. Além de dirigir o PSDB, 
Bruno Araújo é o presidente da federação.

Candidatura tucana  
em 9 estados e no DF

Por conta desse entendimento, o senador 
Plinio Valério (PSDB-AM) não concorrerá ao 
Palácio Rio Negro (sede oficial do governo) 
porque os tucanos vão ter prioridade ao 
governo em nove estados e no Distrito Federal. 
Os estados são: Rio Grande do Sul, Paraná, 
Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, além 
do DF. “O Cidadania nos solicitou apoio 
para o seu candidato majoritário apenas no 
estado do Amazonas, onde apresenta-se como 
favorito em todas as pesquisas eleitorais até 
o momento divulgadas”, ressaltou Araújo.

Jogo
A sinalização de 

Bruno Araújo é de 
que o PSDB pretende 
lançar o senador 
Izalci Lucas ao 
governo, apesar do 
compromisso fechado 
pelo Cidadania com 
a deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) 
de permitir que ela escolha o seu caminho na 
coligação que julgar conveniente. Paula quer 
ser candidata ao Senado ou a vice na chapa de 
Reguffe (UB). Um ponto para Paula Belmonte 
é que, por conta da condenação criminal 
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios (TJDFT), Izalci está com os direitos 
políticos suspensos. Medida vale até que ele 
consiga um recurso com efeito suspensivo.

Bancada  
da Lava-Jato

O ex-procurador-geral da República 
Rodrigo Janot, filiado ao Podemos 
no DF, deve concorrer a um mandato 
de deputado federal em Brasília. 
Com Sergio Moro concorrendo 
em São Paulo e Deltan Dallagnol 
no Paraná, pode surgir a bancada 
da Lava-Jato. Cada um com o seu 
estilo, mas todos com o propósito de 
defender o combate à corrupção.

Disputa acirrada pelo TJDFT
Encerrado o prazo para inscrições para a disputa à próxima vaga 

do quinto constitucional do Ministério Público do DF no Tribunal de 
Justiça do DF, sete candidatos se apresentaram para concorrer à lista 
sêxtupla. Estão no páreo os procuradores André Vinícius Almeida, 
Eunice Carvalhido, José Firmo Reis Soub e Maurício Miranda e os 
promotores Marilda Fontineli, Libânio Rodrigues e Flávio Milhomen. 
O desembargador Humberto Ulhôa completa 75 anos nesta quinta-
feira e abrirá uma vaga no TJDFT para nomeação pelo presidente 
Jair Bolsonaro, a partir de uma lista tríplice que os desembargadores 
elegerão com base numa pré-seleção da própria classe.

Os campeões de projetos aprovados
Um levantamento 

no sistema de 
acompanhamento 
das matérias da 
Câmara Legislativa 
aponta que os 
deputados Eduardo 
Pedrosa (UB) e 
Rodrigo Delmasso 
(Republicanos), vice-presidente da Casa, são os campeões no 
quesito aprovação de proposições na atual legislatura. Cada um 
conseguiu emplacar 49 propostas, sendo projetos de lei (PL), projetos 
de lei complementar (PLC) ou emendas à Lei Orgânica (Pelo). Em 
segundo lugar, aparece o deputado Robério Negreiros (PSD), com 
40 aprovações. Em seguida, vêm Cláudio Abrantes (PSD), com 38, e 
Chico Vigilante (PT), com 36. Na sequência, empatados estão Arlete 
Sampaio (PT), e o presidente da Câmara, Rafael Prudente (MDB), 
com 35 projetos que viraram leis. Pré-candidato ao governo, Leandro 
Grass (PV) tem 34 proposições aprovadas. Os deputados Hermeto 
(MDB), Jaqueline Silva (Agir) e João Cardoso (Avante) tiveram 
sucesso com a apreciação de 32 propostas que entraram em vigor.

Lanterna
O mesmo levantamento mostra que os deputados Fernando 

Fernandes (Pros), Valdelino Barcelos (PP) e Reginaldo 
Veras (PV) são os três últimos do ranking, com 13, 14 e 18 
projetos aprovados respectivamente entre 2019 e 2022.
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Capital S/A SAMANTA SALLUM
samantasallum.df@cbnet.com.br

A força não provém da capacidade física. 
Provém de uma vontade indomável.

Mahatma Gandhi

Governadores 
vão ao Senado

Na próxima segunda-feira, será a vez dos 
governadores baixarem em peso no Senado para 
falar com Rodrigo Pacheco sobre o ICMS dos 
combustíveis. Ibaneis Rocha é um dos confirmados.

2 mil jovens tomaram 3ª dose

No DF, há 268,4 mil adolescentes de 12 a 17 anos. Destes, 241,8 mil começaram o esquema vacinal, e 195 mil receberam 
a 2ª dose. Considerando o intervalo de quatro meses entre a D2 e o reforço, 173,3 mil estão aptos a receber a aplicação

N
o primeiro dia da apli-
cação da terceira dose 
da vacina contra a co-
vid-19 em adolescen-

tes no Distrito Federal, 2.047 
jovens de 12 a 17 anos recebe-
ram o reforço, de acordo com 
a Secretaria de Saú-
de (SES-DF). O servi-
dor público Leonar-
do Freire de Oliveira 
Garcia, 41 anos, come-
morou a nova etapa e 
não perdeu tempo. Lo-
go no começo da tar-
de de ontem, ele le-
vou a filha Ishamana 
da Cunha Garcia, 14, 
para receber o imunizante na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
1, na avenida L 2 Sul, no Pla-
no Piloto. Leonardo disse que 
sua intenção foi principalmen-
te resguardar a mãe da meni-
na, que é imunossuprimida. “É 
uma doença que contagia mui-
to rápido e, pelas mutações do 

vírus, é bom se imunizar mais 
vezes para me proteger e pro-
teger os outros”, opina o mora-
dor da Asa Sul.

Leonardo também conside-
ra que a imunização é muito im-
portante e relembra a última on-
da de casos de covid-19, no fim 
do ano passado. “A sorte é que a 

maioria da população 
estava vacinada, e isso 
salvou a vida de muitas 
pessoas”, recorda o pai 
de Ishamana. A estu-
dante afirma que a va-
cina veio para ajudar 
mais ainda nas medi-
das sanitárias que ela 
adota na escola. “A mi-
nha sorte é que a minha 

turma é pequena, só com 16 alu-
nos, e conseguimos fazer um dis-
tanciamento maior entre as car-
teiras, ainda com uso de másca-
ra”, conta a jovem.

Para o infectologista Juli-
val Ribeiro, os cuidados adota-
dos por Ishamana deveriam ser 
incentivados novamente com 

campanha educativa do gover-
no local, porque qualquer pes-
soa que for diagnosticada com 
covid-19 pode apresentar um 

quadro grave. “Claro que a po-
pulação que tem comorbidade 
tem a tendência de desenvol-
ver a piora do quadro, mas os 

adolescentes nessa faixa etária 
são pessoas que estão em locais 
fechados, com aglomerações, 
onde o vírus se expande mais 
quando se espirra, fala ou can-
ta”, contextualiza. Para ele, nem 
toda a população está vacinada 
como deveria.

A estudante da 2ª série do en-
sino médio Gabriela Bortoli, 16, 
foi à UBS 1 depois de sair da 
escola, na L2 Sul, para receber 
a dose de reforço. Ela acredita 
que é importante se vacinar com 
mais uma aplicação para não fi-
car doente de novo. Em janeiro 
deste ano, ela se infectou com o 
vírus durante uma viagem para 
Fortaleza com a família. “É uma 
doença bem grave. Quanto mais 
tomar vacina, melhor para prote-
ger o corpo”, afirma a jovem mo-
radora de Águas Claras.

Cenário

A SES-DF divulgou, no último 
sábado, que a quantidade de do-
ses disponíveis é suficiente para 

que a aplicação da terceira dose 
da vacina em adolescentes tives-
se início. A medida segue orien-
tação da nota técnica nº 35, do 
Ministério da Saúde, divulga-
da na sexta-feira passada. No 
DF, conforme dados da SES-DF, 
existem 268,4 mil adolescentes 
na faixa etária de 12 a 17 anos. 
Destes, 241,8 mil começaram o 
esquema vacinal, e 195 mil re-
ceberam a segunda dose (D2). 
Considerando os quatro meses 
de intervalo entre a D2 e a dose 
de reforço, no momento, 173,3 
mil jovens desse grupo estão ap-
tos a tomar o reforço.

A população que pode ser va-
cinada é de 2.846.626, que são 
as pessoas com 5 anos ou mais. 
Desde 19 de janeiro de 2021, fo-
ram aplicadas 6.265.678 vacinas. 
2.511.181 pessoas receberam a 
primeira dose, 2.338.704 toma-
ram a segunda e o reforço foi fei-
to por 1.214.267 pessoas. A quar-
ta dose foi tomada por 129.184 
pessoas, a dose única por 60.289 
e a adicional por 12.053.

Leonardo Freire de Oliveira Garcia, 41 anos, com a filha Ishamana

Pedro Marra/CB/D.A. Press
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Obituário

 » Campo da Esperança

Antônio Augusto Cançado 
Trindade, 74 anos
Beatriz Barreto Pires Nunes, 
82 anos
Claudesse Gonçalves dos 
Santos Siqueira, 54 anos
Floriano Ferreira de Souza, 73 
anos
Idelzuite Pereira de Brito, 95 anos
Isabela Kozak de Siqueira, 
menos de 1 ano
José Eriberto Pena, 84 anos

Luís Afonso Tresgallo,71 anos
Luiz Roberto de Souza, 69 anos
Maria das Graças Farias Timbó, 
71 anos
Maria José Nogueira Batista, 
86 anos
Maria Stela Alves Soares, 81 anos
Niomar Corrêa Pacheco, 72 anos
Yara Maria Fernandes Carneiro, 
58 anos

 » Taguatinga

Adália Pereira Gonçalves, 69 anos

Cícero Francisco dos Santos, 
79 anos
Claudeth Aparecida Lopesde 
Oliveira, 52 anos
Dalva Souza de Araújo, 67 anos
Ermiro José Alves, 78 anos
Francisco Gonçalves de Souza, 
73 anos
João Batista Vieira Dias, 40 anos
João Nicolau Cardoso da Silva, 
66 anos
José Armando de Souza, 76 anos
Luzia de Paula Vieira Teixeira, 
56 anos

Maria Joana de Castro, 84 anos
Rosa Maria da Silva Borges, 
69 anos
Terezinha Pires dos Santos, 63 
anos

 » Gama

Divany da Silva Araújo, 55 anos
Geni Costa Farias, 70 anos
Maria do Socorro Dias, 49 anos

 » Planaltina

Cecília Gomes Antunes, 75 anos

Lucas do Nascimento Nunes, 
27 anos

 » Brazlândia

Emiliano da Silva Moreira, 80 
anos
Francisco Bento de Souza, 86 
anos

 » Sobradinho

Fernanda Freitas Farias, menos 
de 1 ano
Jakciany Barbosa Duraes, 

menos de 1 ano
Angelina Samapaio de Sousa, 
menos de 1 ano
Ruth Therezinha Loos, 86 anos

 » Jardim Metropolitano

Eliel Mendes de Lima, 59 anos
Héverson Pereira da Silva, 34 
anos
Dirceu Beck Pombo, 67 anos 
(cremação)
Marcia de Jesus Ramos, 65 
anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 30 de maio de 2022

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

DF representado na 
reunião com Pacheco

O secretário de Economia do DF, 
Itamar Feitosa, participou de reunião 
ontem com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, para tratar do projeto 
que limita em 17% a alíquota do 
ICMS sobre combustíveis e energia. A 
proposta, que contraria os governadores 
por causar perda de arrecadação, foi 
aprovada por grande maioria na Câmara 
dos Deputados na semana passada. 
E, agora, está na pauta do Senado.

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Agência Senado/Reprodução

Missão

Os governadores tentam, por meio 
do Comitê de Secretários de Fazenda, 
modificar o texto. O Consefaz foi até 
Pacheco ontem com essa missão. 
O prejuízos aos estados chegaria a 
mais de R$ 80 bilhões. O secretário 
executivo de Economia do DF, Marcelo 
Alvim, também esteve presente.

Empurrando com a barriga

Pacheco (E), ontem, também voltou a falar na PEC 
110. “Está na pauta da próxima quarta-feira na CCJ”, 
insistiu. Mas, há meses, está empacada lá. Apesar de 
o presidente do Senado defender a reforma tributária, 
ninguém mais acredita que saia este ano, já que o 
Congresso entra em “recesso eleitoral” a partir de julho.

Codese apresentará a 
Ibaneis diagnóstico de 
desenvolvimento do DF

O Conselho de Desenvolvimento 
Econômico do DF (Codese), entidade da 
sociedade civil formada por empresários, 
acadêmicos, arquitetos e representantes 
de diversos setores da capital federal, 
vai se reunir amanhã com o governador 
Ibaneis Rocha. Será entregue um relatório 
contendo o diagnóstico completo da 
evolução do desenvolvimento do Distrito 
Federal nas últimas décadas. Nele, 
constam planos estratégicos executados 
pelas cidades de Canberra (Austrália), 
Ottawa (Canadá) e Washington (Estados 
Unidos) — três capitais planejadas que 
se tornaram centros econômicos. O 
encontro será na sede do Sinduscon.

Programa trainees

As Organizações PaulOOctavio 
ampliaram o programa de trainees. A 
seleção terminou este mês, e 12 dos 
1.328 inscritos foram contratados. O 
número de vagas aumentou de 7 para 
12. O CEO do grupo, Felipe Octávio 
Kubitschek, destacou a motivação do 
programa. “Nós queremos absorver 
sempre as melhores pessoas e ensiná-
las o máximo possível. Na turma 
anterior, tivemos o aproveitamento 
de todos os trainees, que, hoje, 
fazem parte de nosso quadro”.

Encontro de gerações
A nova turma é composta por 

um profissional de gastronomia, 
dois de tecnologia da informação, 
dois de arquitetura e sete de 
engenharia. Um deles é Aldair 
Pereira da Silva, que conhece o 
grupo há muitos anos. Afinal, seu 
pai, Hamilton, é encarregado desde 
2002, tendo sido beneficiado pela 
distribuição de material escolar 
aos filhos de funcionários, tradição 
da empresa. Aldair é formado em 
engenharia civil e atuará na área.

Carta de navegação

Criado para ser a “carta de navegação” 
para os próximos governos no Distrito 
Federal, outro documento está sendo 
elaborado pelo Codese: O DF que a 
gente quer — visão 2022-2040. Este será 
apresentado em agosto aos candidatos 
ao Palácio do Buriti com o objetivo de 
que firmem compromisso e executá-lo. 
“Esse é um plano de Estado proposto 
pela sociedade civil organizada”, destaca 
Leonardo Ávila , presidente do Codese/DF. 

Divulgação

Arquivo pessoal 
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Papo de Concurseiro MARIANA FERNANDES

marianafernandes.df@cbnet.com.br

Acompanhe as notícias de concursos em blogs.
correiobraziliense.com.br/papodeconcurseiro

Adasa recebe inscrições
A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do 

Distrito Federal (Adasa) recebe, a partir de hoje, as inscrições para o 
concurso com 75 vagas nos cargos de técnico e regulador. Interessados 
podem realizar o cadastro no site do Iades até 17 de julho.

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas, 
previstas para 7 de agosto. As chances são para nível médio e 
superior, e os salários variam entre R$ 4,3 mil e R$ 10 mil.

MEGA-SENA / 

R$ 120 milhões pode sair hoje

 Concurso 2.425 sorteado será às 20h, com transmissão pelo canal da Caixa no YouTube. As apostas devem 
ser feitas até as 19h nas lotéricas e pela internet. No último sorteio, dez brasilienses ganharam a quina

O
s brasilienses aproveitam 
as últimas horas para jo-
gar e concorrer a R$120 
milhões no sorteio de 

hoje da Mega-Sena. No caso do 
aposentado Maurício Rodrigues, 
70 anos, desistir não é uma op-
ção. Ele conta que tentar a sor-
te nas loterias faz parte de sua 
vida há anos, e que garantiu al-
guns prêmios nessa rotina. Den-
tre eles, três quinas e várias qua-
dras. “Só a sena que ainda esca-
pa”, brinca. Morador do Cruzei-
ro, ele diz que, assim como cen-
tenas de moradores da capital 
federal, tem o sonho de ajudar a 
família. “Por isso, tento manter as 
esperanças”, completa.

O concurso 2.425 será às 20h, 
com transmissão pelo canal da 
Caixa Econômica Federal no 
YouTube. O sorteio ocorre ho-
je porque esta é a chamada Me-
ga-Semana, ou seja, haverá três 
concursos da Mega-Sena em vez 
de dois: terça-feira, quinta-fei-
ra e sábado. 

As apostas podem ser feitas 
até as 19h nas casas lotéricas e 
pela internet, no site da Caixa 
Econômica Federal: www.lote-
riasonline.caixa.gov.br. No úl-
timo sorteio, as dezenas 05, 12, 
32, 38, 47 e 60 deram sorte aos 
moradores da capital federal. 
Dez brasilienses ganharam na 
quina e faturaram R$ 46.388,86. 
O DF teve, ainda, 273 apostas 
premiadas que fizeram a qua-
dra, inclusos jogos simples e de 
bolão. No total nacional, 13.488 
apostas acertaram quatro das 
seis dezenas e cada uma fatu-
rou R$ 923,68.

De acordo com o matemático 
e professor de Ciências Contá-
beis do Ceub Max Bianchi, jogar 

mais vezes é a forma de aumen-
tar as probabilidades e levar o 
prêmio. “Isto pode ser feito por 
meio de apostas em mais núme-
ros no mesmo cartão — o que 
aumenta significativamente as 
chances — ou realizando vários 
jogos de seis números em car-
tões diferentes”, explica. Confor-
me o especialista, como as deze-
nas são sorteadas aleatoriamen-
te, em princípio, estudos sobre 
os números que historicamen-
te mais saíram ou os que menos 
apareceram em sorteios ante-
riores podem não funcionar. “O 
fator sorte é predominante em 

quaisquer das formas de apos-
ta. Mas, claro, só consegue ga-
nhar aquele que aposta. E quem 
aposta mais tem mais chances de 
ganhar”, analisa o matemático.

A Caixa Econômica Federal 
divulgou que o apostador que 
joga seis números — aposta mí-
nima — tem a chance de ganhar 
cerca de um em aproximada-
mente 50 milhões. Já quem jo-
ga mais números em um mesmo 
cartão têm aumentadas subs-
tancialmente as suas probabi-
lidades. “Ou seja, por exemplo, 
quem faz a aposta máxima em 
um mesmo cartão, representada 

pela marcação de 15 núme-
ros, terá como chances de ga-
nhar uma em aproximadamen-
te 10.003 de acertar, porém, es-
tará arriscando o valor de cerca 
de R$ 22,5 mil em sua aposta, 
podendo, claro, perder”, exem-
plifica Max.

Cuidado redobrado

A ansiedade para obter o re-
sultado pode ser alta e os apos-
tadores podem ser descuidados. 
Por isso, o economista e profes-
sor do curso de Ciências Econô-
micas do Centro Universitário 

Iesb Luis Guilherme Alho reite-
ra que jogar com responsabili-
dade financeira, para não com-
prometer o orçamento, deve ser 
uma prioridade. “Ao participar de 
jogos de apostas, lembre-se de 
que essa é uma atividade que se 
baseia na incerteza, tanto para o 
sucesso, quanto para o fracasso. 
Portanto, é importante que quem 
jogue o faça como lazer”, pontua.

Além disso, Luis reforça que 
os apostadores devem, sempre, 
jogar em casas lotéricas oficiais 
ou pelo aplicativo de Loterias 
da Caixa. “Evite comprar apos-
tas de locais não-credenciados 

ou ambulantes. Se for fazer um 
bolão, é possível comprar as co-
tas direto na lotérica. Na hora 
de jogar, deve-se avaliar o jogo 
com maiores chances de vitória 
dentro do valor que se preten-
de apostar”, esclarece. Segundo 
o especialista, não é preciso sa-
ber de probabilidade para defi-
nir o melhor jogo para o seu or-
çamento. “Basta fazer uma rápi-
da pesquisa na internet. Vários 
sites disponibilizam esses valo-
res, que não variam de jogo para 
jogo”, completa.

* Colaborou Júlia Eleutério

O aposentado Maurício Rodrigues, 70 anos, ganhou três quinas e várias quadras, mas sonha com a sena

Ed Alves/CB/D.A Press

 » ANA MARIA POL

UnDF contrata banca
A nova Universidade do Distrito 

Federal Professor Amaury Maia Nunes 
(UnDF) escolheu o Instituto Americano de 
Desenvolvimento (Iades) para organizar 
o concurso com 1,4 mil vagas. Serão 250 
imediatas para professor de educação 
superior e 750 para a formação de 
um cadastro reserva para o cargo; 100 
imediatas para tutor de educação superior 
e 300 para o cadastro reserva do cargo.

TCE-GO prepara concurso
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás 

(TCE-GO) informou que a Fundação Carlos 
Chagas (FCC) será a organizadora do próximo 
concurso do órgão. A seleção será para o 
cargo de analista. O certame foi anunciado 
em fevereiro deste ano. Na ocasião, o tribunal 
confirmou que seriam ofertadas 30 vagas de 
nível superior. Não há data para publicação 
do edital, porém o concurso foi inserido nos 
planos do exercício financeiro de 2022.

Educação do DF com 
vagas abertas

A Secretaria de Educação do DF está com seleção 
aberta para professores substitutos temporários. As 
vagas são para complementar o banco de reservas da 
pasta. O Instituto Quadrix é o organizador. Os salários 
variam de R$ 2.129,43 a R$ 4.058,87, adicionados 
das gratificações, a depender da carga horária.

Reprodução InternetTCE-GO/Secom Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Gustavo Moreno/CB/D.A Press

Reprodução

Concurso para carreira 
de planejamento do DF

Mais um passo foi dado rumo ao 
novo concurso para a carreira de 
Planejamento Urbano e Infraestrutura 
do DF. Agora, foi formado o grupo de 
trabalho que vai fazer o levantamento 
de dados necessários para a elaboração 
do edital. A seleção vai oferecer 
723 vagas de técnico e analista.

PCDF divulga regulamento
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) 

publicou o regulamento do próximo concurso 
para delegados, que deve oferecer 150 vagas. O 
documento mostra que será necessário ter diploma 
de bacharel em direito registrado pelo Ministério 
da Educação e comprovar, no mínimo, três anos de 
atividade jurídica ou policial. Os candidatos serão 
avaliados por provas objetiva, discursiva e oral.

Mais de 300 vagas 
abertas no IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) está com dois processos seletivos abertos 
para a contratação temporária de profissionais 
que trabalharão no Censo 2022. São 56 vagas para 
agente censitário municipal (ACM) e 164 vagas para 
agente censitário supervisor (ACS), distribuídas 
em 159 municípios, em 15 estados. As inscrições 
se encerram amanhã. Além disso, estão abertas, 
até hoje as inscrições para 133 vagas de agente 
censitário de administração e informática (ACAI), 
distribuídas em 114 municípios, em 14 estados.

Aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50

 Ed Alves/CB/D.A Press
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BRASILEIRÃO Dos 20 clubes da Série A, apenas quatro têm goleiro titular prata da casa. Saiba por que Hugo Souza não está 
sozinho na batalha para se consolidar como dono da trave do Flamengo e entenda por que muitos deles ficam pelo caminho

H
istórias como a do menino 
prodígio Gianluca Don-
narumma, que virou ti-
tular do Milan e debutan-

te na seleção da Itália aos 17 anos, 
são bonitinhas de ouvir e contar 
na banda de lá do Oceano Atlânti-
co. Torcedores e críticos se encan-
taram com a precocidade do as-
tro de 23 anos nascido em 1999 — 
um dos heróis da Squadra Azzur-
ra na conquista da Euro-2020. Do 
lado de cá, a tolerância é próxima 
de zero com goleiros recém-saí-
dos das divisões de base. É possí-
vel contar nos dedos de uma mão 
quantos são entre os titulares da 
Série A do Campeonato Brasileiro. 

Apenas um quinto dos go-
leiros titulares da elite são for-
mados nas divisões de base dos 
seus clubes. Todos enfrentaram 
ou ainda lidam com a resistência 
da torcida, a desconfiança de al-
guns treinadores e a crítica mui-
tas vezes pesada da imprensa. 

Em fase de lapidação, Hugo 
Souza, de 23 anos, é o respon-
sável por cicatrizar as próprias 
feridas a cada falha debaixo das 
traves do Flamengo. Titular tar-
dio do Internacional,  Daniel, de 
28 anos, ouviu mais de uma vez 
que o clube irá ao mercado em 

MARCOS PAULO LIMA

 Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Brasil estreia na Liga das Nações Feminina
A seleção feminina de vôlei estreia hoje na primeira etapa da Liga 
das Nações. O desafi o será diante da Alemanha, às 19h, em  
Shreverport-Bossier City, nos Estados Unidos. Para o novo ciclo olímpico 
visando os Paris-2024, o técnico José Roberto Guimarães deposita 
a confi ança na levantadora Macris, uma das três remanescentes da 
campanha de prata em Tóquio-2020.No atual grupo, a experiência 
contrasta com a juventude. As centrais Diana e Lorena, a ponteira Karina 
e a oposta Kisy disputarão o primeiro torneio pelo time principal.

Título

Empate no Beira-Rio

No encerramento da 8ª rodada 
do Brasileirão, Internacional e 
Atlético-GO ficaram no empate por 
1 x 1. Os Colorados ocupam a 12ª 
colocação, enquanto os goianos 
abrem o Z-4, na 17ª posição.

Tite testa formação

Com Fred, Bruno Guimarães e 
Raphinha, Tite desenhou, ontem, 
o time titular para o jogo a Coreia 
do Sul, no dia 2, em Seul. Neymar, 
Paquetá e Richarlison também 
podem estar entre os 11.

Troca no Brasiliense

O Jacaré informou, ontem, a 
saída do técnico Celso Teixeira. 
Segundo o clube, ele pediu o 
afastamento para tratar da saúde. 
O auxiliar e filho do técnico, 
Gabriel Teixeira, assumirá.

Botafogo vai ao mercado

A gestão John Textor acertou 
com mais um reforço. O nome 
da vez é o do lateral-esquerdo 
Fernando Marçal, que estava no 
Wolverhampton. O defensor de 33 
anos terá vínculo até 2024. 

Copa do Brasil

O último classificado às oitavas 
de final da Copa do Brasil 
será conhecido hoje, quando o 
Bragantino recebe o Goiás, às 21h30. 
Por ter vencido na ida por 2 x 1, o 
Massa Bruta joga pelo empate.

Ceilândia perde

Não deu para o Ceilândia, ontem, 
pela Série D do Brasileiro. O Gato 
Preto visitou o Anápolis no interior 
goiano e foi derrotado por 2 x 0. Os 
candangos terminam a rodada na 
4ª colocação.

Ricardo Duarte/SC Internacional Divulgação/Wolverhampton  Lucas Figueiredo/CBF Ari Ferreira/Bragantino Lucas Bolzan/Divulgação Alan Rones/Ceilândia E.C.

Em defesa 
da base

Hugo Souza: exibição 
de gala contra o Flu

JUNIOR CHAVARE, EXECUTIVO 
DE FUTEBOL ESPECIALIZADO 
EM DIVISÕES DE BASE E 
PROFISSIONAL COM PASSAGEM 
POR SÃO PAULO, GRÊMIO, 
ATLÉTICO-MG E BAHIA

Por que é tão difícil um goleiro 
formado na base virar goleiro 
titular do time no profissional?

É uma  posição que requer 
um pouco mais de experiência, 
de minutagem. É muito comum 
que os goleiros saiam dos seus 
clubes e se firmem em outro. Al-
guns até voltam. 

O caminho é sair?
Na maioria das vezes esses go-

leiros ganham minutagem em 
outros clubes. Quanto maior o 
clube, maior a necessidade de 
procurar jogadores experientes. 

Isso atrasa a maturação?
Vou contar um exemplo que 

eu vivi. Todos no Grêmio aposta-
ram muito no Marcelo Grohe, mas 
o clube buscou o Dida em 2013, 
um jogador que havia acabado de 
voltar da aposentadoria. Logo de-
pois, o Grohe assumiu seu espaço 

e foi imprescindível na conquista 
da Libertadores em 2017. Mas ele 
poderia ter saído. E se saísse, teria 
estourado em outro clube. É ques-
tão de tempo e de espaço. 

O Internacional mantém uma 
certa tradição de ter goleiros da 
base. Vai na contramão. Colocou 
Taffarel, Alisson e agora aposta 
no Daniel...

Mesmo o Inter, com toda es-
sa tradição, foi buscar o Marcelo 
Lomba. Tinha o Alisson, depois 
o Lomba, aí vão buscar o Danilo 
Fernandes. Só depois desses dois 
goleiros resolveram apostar no 
Daniel. Ele recebeu inúmeras crí-
ticas, mas é um goleiro de enor-
me potencial. Falava-se muito 
que o Inter buscaria um golei-
ro experiente. É uma questão de 
convicção, tempo e espaço. 

Marcelo Grohe foi um exemplo 
de perseverança?

Grohe teve paciência para as-
sumir a titularidade em 2014. A 
partir daí, se consagrou e virou o 
ídolo que é. Mas e se tivesse saí-
do? Seria mais um para a estatís-
tica, não é?

Cinco perguntas para...busca de um profissional mais 
experiente do que a cria colora-
da depois de ele tolerar o banco 
de reservas de concorrentes co-
mo Marcelo Lomba e Danilo Fer-
nandes. A transferência de San-
tos para o Flamengo causou arre-
pios na torcida do Athletico-PR. 
Formado no Furacão, Bento, de 
22 anos, é o herdeiro da posição. 
João Paulo, 26, se mantém into-
cável debaixo das traves do San-
tos. Na segunda divisão do Brasi-
leirão, a cúpula do Grêmio com-
prou a briga, dá respaldo e tenta 
fazer do promissor Brenno, de 23 
anos, seu novo Danrlei. 

Convicções como a do técnico 
do Flamengo, Paulo Sousa, no jo-
vem goleiro da base rubro-negra 
Hugo Souza, são exceções na eli-
te do futebol brasileiro. O Flumi-
nense apostava em Marcos Feli-
pe, de 26 anos, até a comissão 
técnica liderada por Abel Braga 
aproveitar a saída do experien-
te ídolo Fábio do Cruzeiro pa-
ra contratar o titular quarentão.  

Formado na base do Botafogo, 
Diego, de 23 anos, foi titular do 
Glorioso em 20 partidas na con-
quista da Série B no ano passa-
do. Entrou em campo cinco vezes 
neste ano. Uma delas em Brasí-
lia, na vitória contra o Ceilândia. 
Porém, o dono da posição é o 

paraguaio Gatito Fernández. Lu-
va de Ouro na conquista do Mun-
dial Sub-17 de 2019, Matheus 
Donelli segue aprendendo com o 
intocável Cássio no Corinthians. 
Revelado na Academia, Vinicius 
Silvestre, 28, já foi suplente de 
Fernando Prass, Jailson, Wever-
ton e, agora, de Marcelo Lomba. 

Paciente, Paulo Sousa justifi-
cou a confiança em Hugo Sou-
za depois da exibição de gala do 
pupilo na vitória de virada por 
2 x 1 contra o Fluminense, no úl-
timo domingo. Recorreu até ao 
sucesso de Vinicius Junior. Aos 
21 anos, dois a menos do que o 
goleiro, o atacante marcou o gol 
do título do Real Madrid contra 
o Liverpool na decisão da Cham-
pions League. “O Vinicius Junior, 
quando chegou ao Real Madrid, 
foi super criticado, e fez o gol do 
título. Todos têm o seu tempo”, 
argumentou o técnico. 

Como se não bastasse a pres-
são de 40 milhões de rubro-
negros e um Maracanã lotado 
vaiando, Hugo Souza disputa va-
ga com Diego Alves, 36, campeão 
de quase tudo no Flamengo; e 
Santos, 32, medalhista de ouro 
em Tóquio-2020 e empilhador 
de taças nos tempos de Athletico
-PR. Hugo Souza e tantos outros 
sobrevivem jogo a jogo. 

Quem são os títulares na elite

América-MG  Jailson

Athletico-PR Bento*

Atlético-GO Ronaldo

Atlético-MG Éverson

Avaí Douglas Friedrich

Botafogo Gatito Fernández

Ceará João Ricardo

Corinthians  Cássio

Coritiba Alex Muralha

Cuiabá Walter

Flamengo Hugo Souza*

Fluminense Fábio

Fortaleza Marcelo Boeck

Goiás Tadeu

Internacional Daniel*

Juventude Cesar

Palmeiras Weverton

Red Bull Bragantino Cleiton

Santos João Paulo*

São Paulo Jandrei

*Formado na base

Debaixo das traves
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Por oscar Quiroga

Data estelar: Lua 
nova em gêmeos. a 
dimensão da mente é tão 
fantástica que te outorga 
o poder de criar uma 
dimensão espelhada da 
realidade, uma miragem 
de acontecimentos 
meticulosamente tecida de 
ideações que, aos poucos, 
vai se desvinculando 
de qualquer realidade 
factual, adquirindo 
vida própria, com sua 
existência dependendo da 
aprimoração constante 
dos argumentos. tua 
mente é capaz de criar 
uma realidade paralela, 
existente exclusivamente 
no discurso e na dinâmica 
das argumentações e, à 
medida que tua alma se 
apega a essa realidade, 
vai desenvolvendo, 
também, uma vaidade 
extraordinária, convencida 
de que só ela entende o 
que acontece; só ela, pela 
primeira vez na história da 
humanidade, compreende 
o sentido da vida e de todo 
o universo. Essa é a forma 
mais segura de se perder 
entre o céu e a terra.

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

nada precisa ser aceito 
do jeito que vier, porque, 
ao todo, seus interesses 
precisam se acomodar de uma 
maneira que permita outros 
interesses diferentes dos seus 
conviverem harmoniosamente, 
dentro do possível.

Há coisas que não podem 
acontecer com a força de uma 
pessoa só, neste caso você. 
Há coisas que só poderiam 
acontecer conjugando forças 
com outras pessoas, e é nesse 
cenário que sua alma se 
encontra neste momento.

Pessoas criam contratempos 
e adversidades, mas pessoas 
também trazem facilidades e 
apoio; as pessoas se misturam, 
vêm todas juntas neste 
momento. Você terá de usar o 
discernimento para distinguir 
umas das outras.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

Que tipo de garantia sua alma 
precisaria agora para se sentir 
completamente segura? sobre 
a experiência de vida, não 
há nada que seja desprovido 
da possibilidade de tudo 
acontecer diferente do que se 
espera. ou não?

Faça o máximo que puder, e 
quando imaginar que não tem 
mais nada a oferecer, busque 
as cartas que ficaram ocultas 
na manga, porque o jogo 
continua, e sua alma está nele. 
Este é um momento de grande 
projeção concreta.

o romance sempre é muito 
bom e estará aí, ao seu dispor. 
Porém, a maior parte do 
tempo é preciso pensar e agir 
com espírito prático, porque 
as coisas precisam funcionar 
como elas são, e não como 
deveriam ser.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

tomar iniciativas pode trazer 
muitas dúvidas, porque sua 
alma não sabe ao certo qual 
delas seria a mais indicada. 
Porém, isso é algo que não se 
pode saber antecipadamente, 
só a experiência prática é 
capaz de dizer.

o futuro não é apenas uma 
esperança tola, o futuro é tão 
real quanto o passado, mas 
há uma diferença importante, 
porque, enquanto o passado se 
reproduz automaticamente por 
inércia, o futuro só acontece 
por atrevimento.

Há lugar e tempo para tudo 
entre o céu e a terra, mas nossa 
humanidade adora impor a si 
mesma uma série de limitações 
e regras impossíveis de 
cumprir. Procure se equilibrar 
com harmonia entre a tensão e 
o descanso.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

Há muito para refletir, diante de 
tudo que veio acontecendo nas 
últimas semanas. Faça essas 
reflexões com o coração sincero e 
se prepare para criar fundamentos 
que sirvam às mudanças que, 
necessariamente, ocorrerão.

Há coisas que, por mais que arda 
o desejo de as realizar, não teriam 
cabimento na sequência do dia 
a dia. nesse momento, sua alma 
terá de fazer escolhas, e não será 
fácil saber antecipadamente qual 
seria a certa.

Junto com as finalizações vêm os 
novos começos, porque o universo 
funciona pela continuidade 
de tudo, o tempo inteiro. uma 
coisa se vincula à outra, dando 
sequência ininterrupta ao 
processo de distribuição de Vida.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por José carLos ViEira

TANTAS Palavras
À PORTA 
Pessoas há
que têm surtos incontroláveis:
— as mais ousadas.
Outras 
passam a vida inteira
com a mão aflita 
na maçaneta da porta:
— trancada.
Affonso Romano de Sant’Anna

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

c
onhecida banda da geração 
dos anos 1970 e 1980, a Ca-
sa das Máquinas está de volta 
depois de 46 anos, com o disco 

Brilho nos Olhos, em nova formação.
Entretanto, o Casa das Máquinas 

planejava voltar à ativa há muitos 
anos. Em entrevista ao Correio, Má-
rio Testoni conta que a ideia de um 
novo álbum era cogitada desde 2014, 
“mas só em 2020 começamos a gravar. 
Os shows nunca pararam, mesmo sem 
nenhum trabalho, continuamos nos 
shows, agora com uma nova motiva-
ção, o Brilho nos Olhos.”

Algumas faixas que foram lança-
das como singles estarão presentes 
no novo álbum, como A rua, Tão Do-
wn e Horizonte. Hits clássicos como 
Vou morar no ar, Liberdade espacial, 
Lar de maravilhas e Casa de rock, e ou-
tras cinco músicas inéditas serão usa-
das para compor o disco.

Hoje, a banda conta com ape-
nas dois de seus integrantes origi-
nais: Mário Testoni e Mário Franco. 
Ivan Gonçalves, entrou como voca-
lista em 2019, juntamente ao Cadu 
Moreira, como guitarrista e Geraldo 
Vieira como baixista.

Testoni garante que a banda con-
tinua com o mesmo estilo de 1977. 
“Bem, não acho que as novas músi-
cas diferem das antigas, ao contrá-
rio, o cuidado foi não fugir do estilo 
e da proposta da banda, claro que se 

passaram 46 anos. Então tudo mu-
dou, mas a música tem esse poder 
de conservação, acredito que se com-
pararem letras, músicas, arranjos e 
ideias, vão concordar comigo.”, afir-
ma o vocalista.

Em 2007, o grupo retornou aos pal-
cos para apresentações esporádicas, 
como no Festival Psicodália de 2008 e 
na Virada Cultural Paulista no mesmo 
ano. A partir de 2010, o Casa das Má-
quinas retorna, definitivamente, aos 
palcos, com uma agenda regular de 
shows. Porém, essa é a primeira vez 
que se apresentam com novas can-
ções no repertório.

No dia 19 de julho, Brasília recebe a 
lendária banda dos anos 1970. O gru-
po traz a turnê, divulgando seu novo 
trabalho para a Infinu Comunidade 
Criativa, juntamente com um show 
da cantora Maria e o Vento.

*Estagiária sob a supervisão de 
Severino Francisco.

CASA DAS MÁQUINAS 
EM BRASÍLIA

19 de julho na infinu 
comunidade criativa (506 sul) 
às 20h. ingressos a partir de r$ 
30 no site www.sympla.com.
br, ou no aplicativo da sympla. 
não recomendado para 
menores de 16 anos.

 » EVELLyn PaoLa*

A volta da Casa 
das Máquinas

MÚSICA

Nova formação da Casa das Maquinas: em cartaz na 508 Sul

 instagram/reprodução
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Morre o ator Milton Gonçalves, aos 88 anos, 
pioneiro da luta pelo espaço para artistas 
negros no teatro e audiovisual brasileiro

Dignidade

negra

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

Com um personagem-chave na série sobre os bastidores 
da corregedoria da Polícia Militar Força-tarefa, na pele do ve-
terano Coronel Caetano, Milton Gonçalves impressionou o 
ocasional colega de trabalho Sérgio Sartório. “Filmamos, na 
rua, por duas diárias. Trocamos experiências e batemos mui-
to texto. Milton dispensava ter um camarim exclusivo, gra-
vava, e ficava o tempo inteiro junto com os colegas que não 
eram do elenco fixo da série. Um homem gentil demais. Eu 
interpretava um miliciano corrupto que tinha por objetivo 
vender segurança e havia uma cena em que ele deveria atirar 
um maço de dinheiro no meu rosto. Ele realmente ficou preo-
cupado em não me machucar em cena”, destaca o artista de 
Brasília. Ao relembrar que o ator inclusive foi dos primeiros 
a furar “as antigas barreiras impostas pelo racismo”, Sartório 
complementa: “Fundamental ainda que ele fosse uma figu-
ra das artes que sempre soube se posicionar politicamente”.

“Parece que morre um pedaço da gente”, comenta a es-
critora e roteirista Adriana Falcão. A autora assina os três 
primeiros episódios de Filhas de Eva, o último trabalho que 
Gonçalves fez como ator. Apesar de não ter trabalhado dire-
tamente com ele na última produção do ator, ele teve conta-
to mais direto com Martha Mendonça, Nelito Fernandes e Jô 
Abdu, Adriana era admiradora da pessoa e do artista que foi 
Gonçalves. “Milton Gonçalves fez parte da minha vida inteira, 
muito simpático muito boa gente”, observa Falcão. “Existem 
algumas notícias que eu nunca vou esquecer onde eu esta-
va quando recebi. Um bom exemplo é o ataque às Torres Gê-
meas. Este dia com certeza entra para um desses momentos 
tristes e inesquecíveis”, lamenta.

Victor Leal, intérprete dos palcos da capital, e que, no 
cinema se projetou com Um suburbano sortudo (2016) e O 
candidato honesto (2014), é categórico: “Milton foi um dos 
maiores atores que o país já teve e é uma honra pra nós, dos 
Melhores do Mundo, que um dos seus últimos trabalhos 

Repercussão

A
os 88 anos, o ator Milton Gonçalves 
morreu ontem, no Rio de Janeiro. A 
morte se deu por complicações de 
saúde devido ao AVC que sofreu em 

fevereiro de 2020. O acidente vascular cere-
bral isquêmico (falta de corrente sanguínea 
no cérebro por obstrução de artéria) com-
prometeu a voz e as pernas de Gonçalves. A 
família confirmou a morte do ator por volta 
das 12h30. Ele estava em casa.

Nascido em Monte Santo de Minas (MG), 
Milton Gonçalves era ator, diretor, cantor, 
dublador, produtor brasileiro e militante do 
movimento negro. Vindo de uma família po-
bre de catadores de café, foi pedreiro, apren-
diz de alfaiate, sapateiro, gráfico, até que en-
trou em contato com o teatro.

A brilhante carreira como ator começou 
de maneira simples, em um clube de teatro 

amador, que logo abriu portas para que Gonçal-
ves entrasse em um grupo profissional e se for-
masse no Teatro de Arena de São Paulo. Na épo-
ca, escreveu quatro peças, uma delas montada 
para o Teatro Experimental do Negro. Ali, Milton 
viria a aprender tudo o que sabia sobre teatro.

O grande militante do movimento ne-
gro sempre demonstrou indignação quan-
to à falta de representatividade de etnia no 
governo do Brasil, até porque a maioria da 
população do país é negra. Debates sobre a 
reivindicação dos direitos civis igualitários 
constantemente o emocionavam. Durante 
o período no Teatro de Arena, fez vários es-
petáculos e escreveu peças que, segundo a 
visão da época, não era para um negro fazer. 
Mas o artista provou o contrário e, aos pou-
cos, construía o seu lugar no teatro.

“Poucos têm ideia do que era ser negro 
numa ditadura. Nesses filmes (Macunaí-
ma e Eles não usam black-tie), havia a real 
inclusão do povo negro brasileiro, afrodes-
cendentes que dão a mescla de raça detec-
tada em 52% da população, segundo o IB-
GE”, ressaltou o Milton Gonçalves, durante 

o Festival de Brasília de 2014. Combativo, 
ele destacou a importância do cineasta Leon 
Hirszman (do clássico Eles não usam black-
tie) que estava alinhado à ideologia do Tea-
tro de Arena. “Eles não usam black-tie é o 
filme do meu coração. Antes mesmo de ser 
ator, entendíamos a falta de perspectiva que 
tínhamos. Aliás, todas as vezes que passa a 
imagem da homenagem ao meu persona-
gem Bráulio, eu choro. Vejo muito do povo, 
na cena, da questão dos sonhos e dos fra-
cassos de muitos”, destacou o veterano ator.

A trajetória de Milton Gonçalves na tele-
visão se deu a partir da década de 1960, com 
participação especial no seriado de Ary Fer-
nandes na TV Tupi, O vigilante rodoviário. 
Participou de obras da Rede Globo como Rua 
da matriz, A moreninha, Padre Tião e Rosi-
nha do Sobrado. Já os caminhos no cinema 
abriram-se para o artista ainda em 1958, com 
a estreia no filme O grande momento. Des-
de então, Gonçalves passou a balancear tra-
balhos no teatro, na televisão e no cinema, 
com maestria ímpar.

Véu de noiva, Um homem que deve morrer, 

Selva de pedra, Carga pesada, A grande famí-
lia, Baila comigo, Pecado capital, Irmãos co-
ragem, Tenda dos milagres, Anjo de mim, Zor-
ra total, Brava Gente, O rei do gado, Sinhá 
moça, Cobras e lagartos, A favorita, Insen-
sato coração, A ilha dos escravos, Segurança 
Nacional e Carcereiros foram alguns dos tra-
balhos em novelas, minisséries, filmes e pro-
gramas de TV que consagraram Milton Gon-
çalves como nome importante no cenário de 
dramaturgia brasileira. De escravo e empre-
gado doméstico a doutor e médium, o ator 
viu na carreira oportunidades de crescer a 
cada personagem. Foi diretor da aclamada 
novela Escrava Isaura (1976), folhetim que 
ficou conhecido internacionalmente.

Porta-voz das Diretas Já, chegou a ten-
tar caminho no ramo da política nos anos 
1990, por meio da candidatura a governador 
do estado do Rio de Janeiro em 1994. Foi o 
primeiro brasileiro a apresentar uma cate-
goria de premiação no Emmy Internacional, 
em 2006. Em 2013, foi homenageado no 31º 
Festival de Gramado pela participação em 
mais de 100 filmes nacionais.

Milton Gonçalves, Vera Gerthel, Francisco 
Milani e Paulo José em Arena contra Zumbi

Milton Gonçalves na novela O bem amado

Em cena do filme Eles não usam 
Black-Tie, de Leon Hirszman

 » GIOVANNA DOS SANTOS*
 » NAUM GILÓ*
 » PEDRO IBARRA
 » RICARDO DAEHN
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tenha sido Hermanoteu — o filme, onde ele interpreta um 
cardeal no Vaticano”.

“Gostaria de ter a metade da potência desse ator, cidadão 
brasileiro”, declara Chico Sant’Anna, figura conhecida do tea-
tro brasiliense. Chico lembra da defesa dos artistas negros, 
bandeira levantada por Milton desde sempre. “Ele em cena 
era fantástico. Era uma inspiração para qualquer ator, inde-
pendentemente da cor da pele”, define o ator. “É uma perda 
irreparável, principalmente no momento que estamos pas-
sando. O Brasil precisa de pessoas com a consciência políti-
ca que Milton Gonçalves tinha”.

No Instagram, o cineasta José Eduardo Belmonte publicou 
um carrossel de fotos de diferentes momentos da carreira de 
Gonçalves. “Estou muito triste. Todos nós temos que nos sen-
tirmos honrados por ter convivido na mesma época que um 
gênio , um mestre. No meu caso particular tive a oportunida-
de de trabalhar com e ver de perto o seu imenso talento que 
vai seguir como um farol por gerações.Antes de entrar na fa-
culdade, aos 16 anos, sonhando em viver de cinema, tinha um 
caderno com atores que admirava muito e queria trabalhar 
se virasse cineasta. Milton sempre esteve no topo da lista”, 

revela o diretor. “Tive a honra de estar com ele três vezes. Um 
comercial nos anos 1990, um longa em 2011 e uma série em 
2018. Em todos esses momentos , estar com ele era sempre 
uma aula. Um regozijo ao ver tamanho conhecimento, inte-
ligência e generosidade de um artista com talento soberbo”.

O ator brasiliense Sérgio Fidalgo destaca a presença de 
Milton Gonçalves no hall de atores negros pioneiros na dra-
maturgia brasileira. “Ele é um dos maiores atores do país. 
Foi um dos que quebraram as barreiras impostas aos ar-
tistas negros, pegando papéis de destaque, geralmente re-
servado a atores brancos. Milton tinha uma altivez muito 
bonita, característica que ele trazia para os seus persona-
gens”, analisa o ator, que já foi coordenador-geral do Festi-
val de Brasília do Cinema Brasileiro.

“Milton foi um dos atores mais importantes da nossa 
dramaturgia, principalmente um dos representantes mais 
relevantes da cultura negra no país”, avalia o ator, diretor 
e professor de teatro brasiliense João Antônio. “A quanti-
dade de trabalhos que ele fez o tornou uma imagem ex-
tremamente conhecida e que trazia o reconhecimento da 
negritude extraordinário, fez personagens das mais varia-
das possibilidades”, complementa e ainda lembra da figu-
ra que foi Milton. “Como pessoa era muito simpático. Era 
um exemplo de bom ator”, conclui

A atriz Zezé Motta está entre aqueles que lamentaram a 
partida de Milton Gonçalves. “Milton Gonçalves era dos mais 
importantes atores que este país já teve. Milton faz parte da 
história da TV Brasileira. Um gênio, elegante, brilhante pro-
fissional Foram muitos sets juntos, muitas histórias, muitas 
famílias… O último trabalho que fizemos foi no especial Jun-
tos a magia acontece, que ganhou prêmio em Cannes”, relem-
brou a atriz, nas redes sociais.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco. 
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1.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

2 QUARTOS

E V N D A

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

E V N D A

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

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

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

1.2 ASA NORTE

ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

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

ASA SUL

2 QUARTOS

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

3 QUARTOS

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

211 REFORMADO Ven-
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

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 GUARÁ

GUARÁ

3 QUARTOS

E V N D A

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

SUDOESTE

3 QUARTOS

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

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.3 CASAS

ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

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

GUARÁ

3 QUARTOS

QE 19 original Lt 200m2

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

1.3 GUARÁ

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

PARK WAY

4 OU MAIS QUARTOS

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

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

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

SUDOESTE

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

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

1.4 SUDOESTE

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

VALPARAÍSO

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

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

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

SALAS

SAAN/SIA/SIG/SOF

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

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

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

1.6 OUTROS ESTADOS

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

OUTROS ESTADOS

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/1.200metros 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

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

BANCORBRAS
OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contem-
plada ou não. Tr:
99552-8132 Whats.

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

2.1 Apart Hotel
2.2 Apartamentos
2.3 Casas
2.4 Lojas e Salas
2.5 Lotes, Áreas

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.2 APARTAMENTOS

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.

ASA NORTE

QUITINETES

ANUNCIE AQUI !

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
61 3342-1000 - OPÇÃO 4

GOSTOU DESSEGOSTOU DESSE
ESPAÇO?ESPAÇO?

DEIXE SUA EMPRESA
MAIS VISÍVEL E

FÁCIL DE ENCONTRAR

PATROCINE UMA
RETRANCA!!!

2.2 ASA NORTE

705 NORTE Bl C, KIT,
sala, WC e pequena co-
pa. R$700. 98123-6045

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

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

705 NORTE Bl C, KIT,
sala, WC e pequena co-
pa. R$700. 98123-6045

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

3 QUARTOS

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

2.3 CASAS

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
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3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis
3.2 Caminhonetes e

Utilitários
3.3 Caminhões
3.4 Motos
3.5 Outros Veículos
3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

NISSAN

VENDO
VERSA 16/17 SV, auto-
mático, inteiríssimo,
144.900km,grafite, revi-
sões em dia. R$50mil
à vista. Tr: 98145-0000

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

OFICINAS E
EQUIPAMENTOS

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

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma
4.2 Moda, Vestuário

e Beleza
4.3 Saúde
4.2 Comemorações,

e Eventos
4.5 Serviços Profissionais
4.6 Som e Imagem
4.7 Diversos

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

JÓIAS E RELÓGIOS

BRILHANTES E OURO
AVALIAÇÃOCOMLAU-
DO zap(62) 99952-7265

BRILHANTES E OURO
AVALIAÇÃOCOMLAU-
DO zap(62) 99952-7265

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

BRUNO MASSOTERA-
PEUTA11 anos deexpe-
riência 11-973868078
HARMONIZAÇÃOCOR-
PORAL Procuro Mode-
los 61-99939-4909

OUTRAS
ESPECIALIDADES

FISIOTERAPIAADOMI-
CÍLIO 61-982200386
@drafernandacapucho

4.3 OUTRAS
ESPECIALIDADES

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
Nº 1 com filmagens, fla-
grante. Sigilo e discri-
ção. Gps / Monitoro
24h.Trabalho todas as
áreas.(61)99810-6976

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

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

4.7 DIVERSOS

EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

AGÊNCIAATLETASEs-
tamosrecrutando jogado-
res 99862-4892 whats

PLANTAS E JARDINAGEM

CACTOS DIVERSOS
médio, grande e gigan-
tes. 99982-3987

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.

SEMENTES
E MUDAS

MUDAS MURTA 5 mil
mudas, com 40 cm R$
3,00 unid. 99981-4624

5.1 SEMENTES
E MUDAS

SEMENTES
E MUDAS

MUDAS MURTA 5 mil
mudas, com 40 cm R$
3,00 unid. 99981-4624

MUDAS MURTA 5 mil
mudas, com 40 cm R$
3,00 unid. 99981-4624

MUDAS MURTA 5 mil
mudas, com 40 cm R$
3,00 unid. 99981-4624

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

CONVOCAÇÕES

A COOPERATIVA
DE CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS LT-
DA - SICOOB JUDICIÁ-
RIO, esgotados os mei-
os convencionais, vem
pelo presente convocar
os Srs. (a): A compare-
cer na sede da institui-
ção localizada no EQS
102/103 Condomínio
São Francisco Loja 200
Asa Sul - Brasília - DF,
no prazo máximo de 5
(cinco) dias, a fim de tra-
tar assunto de seu inte-
resse, sob pena de se-
rem tomadas às medi-
das judiciais cabíveis pa-
ra o caso em questão.
Denis Lima Gomes dos
Santos; Fernando Jose
da Paz; Marcelo Gomes
Pinto; Alex Cunha de Al-
meida; Alexandra de Oli-
veira Lucas; Ana Christi-
na Palmeirão Alves Ve-
lho;AndréAmâncioTraja-
no;CarlosDomingosMo-
ta Coelho Junior; Cicero
Franca Neres de Sou-
za;DanielRodriguesFer-
reira; Erfolleg Engenha-
riaeServiçosdeConstru-
çãoCivil LTDA;HugoNo-
gueira Rodrigues; Ieri
de Sousa Braga Junior;
Jairo Felix; Jessica Ke-
lly Faustino Rodrigues;
Jessica Myllena Ferreira
de Melo; Joadir Nunes
Barreto; Joao Guilherme
dos Santos Silva; Joao
Milton Chaves Joca; Jo-
ao Paulo Nascimento
da Silva; Josefa Cristina
deMendonça Rocha; Jo-
seiltonFernandesdoNas-
cimento; Kissia Cristyne
Monteiro da Silva; Lu-
cas Lopes Barbosa; Lu-
zia Soares da Silva Al-
ves; Mateus Vitor Paiva
de Oliveira; Manfrine da
Silva Marques; Marcelo
Miranda Pereira; Mar-
cony Pereira Carvalho;
Maria Luiza Garcia Cal-
das;NadiaChavesFerrei-
ra; Otavio Cardoso Juni-
or; RaonyArnautNoguei-
ra; Raquel de Almeida
Montenegro;TatianaCio-
linFagundes;TayseClau-
dia Alves de Morais Arru-
da; Teresinha de Araújo
Pereira Almeida; Thalita
Pamela Oliveira Rodri-
gues; Valdeci Cardoso
da Mata Filho; Waldir Lo-
pes Barreto Sobrinho;
Wanielly da Silva Bezer-
ra; Wythiney Mendonca
Moreira. A Presidência

5.2 CONVOCAÇÕES

A COOPERATIVA
DE CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS LT-
DA - SICOOB JUDICIÁ-
RIO, esgotados os mei-
os convencionais, vem
pelo presente convocar
os Srs. (a): A compare-
cer na sede da institui-
ção localizada no EQS
102/103 Condomínio
São Francisco Loja 200
Asa Sul - Brasília - DF,
no prazo máximo de 5
(cinco) dias, a fim de tra-
tar assunto de seu inte-
resse, sob pena de se-
rem tomadas às medi-
das judiciais cabíveis pa-
ra o caso em questão.
Adriana Caneiro Ferrei-
ra; Allison Mariano Car-
los Silva; Ana Cecilia Pe-
reira Melo; Andrea Cha-
ves de Souza; Andrea
de Paiva Ubarana; Celia
Lopes Silveira; Cleudete
Alves Vieira; Delmina
dos Santos Ferraz Eire-
li; Delmina dos Santos
Ferraz; Idalmo Roberto
Miquett; Delveque Olivei-
ra da Silva; Fernando Jo-
se da Paz; Flaviany Bar-
bosa de Carvalho; Gu-
mercindoAlvesGloria Ju-
nior; Helaine Barbosa
Costa; Jackeline Borba
Leal; Janaina Toscano
Porpino de Lucena; Jo-
se Ronaldo de Oliveira;
Lays Dandi de Freitas
Morais; Leandro Gonçal-
ves; Liliane Campos Ma-
chado; Marcelo Miranda
Pereira; Maria Apareci-
da do Espírito Santo; Ma-
ria Neimagna Azevedo
Soares; Paulo Cesar de
Souza Filho; R Teixeira
Neto; Rubens Teixeira
Neto; Raony Arnaut No-
gueira;RenanBatistaMa-
ta;RRServiços Imobiliári-
os Eireli; Renata Alves
de Albuquerque; Rodol-
fo Alves de Albuquer-
que; Santiago Negócios
Imobiliários LTDA; Antô-
nia Suely Ferreira deAra-
újo; Tayse Claudia Al-
vesdeMoraisArruda;Va-
leria Alencar Machado
da Silva. A Presidência
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5.4 DINHEIRO E
FINANÇAS

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

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

VENDE-SE
PATELARIA DO MINEIRO
EM FRENTE a estação
doMetrôArniqueiras. Ins-
talaçõesCompletaseMo-
dernas Tratar: (61)
98140-1617/98267-6373

PLANO PILOTO

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

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

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

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

5.7 ACOMPANHANTE

OUTROS

ACOMPANHANTE

CAPA DE 18 REVISTAS
CLAUDIAMULATAPlay-
boy nua na foto do perfil
do zap. 61 98473-3483

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

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

WANDA MULHERÃO!
PRECISO DE CLIEN-
TES sou bonita! zap 61
98112-7253 Asa Norte

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

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

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

MASSAGEM RELAX

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

BIA COROA 100% SAFADA
TÁ C/ POUCO mass só
c/a boca 61 991921318

CAROL TOP DE LUXO
REALMENTE LINDA s/
decepção 61996306790
PRECISA-SE DE MO-
ÇAS com ou sem experi-
ência 61 98323-7100

6
TRABALHO
& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

6.1 Oferta de Emprego
6.2 Procura por Emprego
6.3 Ensino e Treinamento

6.1 OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

MANICURECOMexperi-
ência e que saiba fazer
sobrancelha. Tratar:
99271-3154

MASSAGISTA PRECI-
SA-SE com ou sem ex-
per. Ótimos ganhos!! 61
99414-1086 só zap

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654
AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS gerais. Cv: renatol
vaz@gmail.com

6.1 NIVEL BÁSICO

CASEIROCOMEXPERI-
ÊNCIA EM TRATOR p/
Rancho em Sobradinho/
DF. Só Whatsapp
6199854-5054
COSTUREIRA PRECI-
SA-SE com experiência
em ajustes e consertos
para Águas Claras 61-
985896109
COZINHEIRO(A) CON-
TRATAMOS Enviar Cv
p/: crdutraalimentos@
gmail.com
DOMÉSTICA DORMIR
segunda à sabado, com
experiência. Salário
R$1.600. Só ligações.
99303-2550/99190-1975

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.
MANICURECOMEXPE-
RIÊNCIA e referência.
Asa Sul Tr: 98244-1672
MASSAGISTA VAGA
com ou sem experiên-
cia. Interessadas entrar
em co n 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
PINTOR, JARDINEIRO
ajudante de obras e trato-
rista. Currículo para:
rh@jspar.com.br

PREPADOR QUE SAI-
BA Polir para Ofinca de
Lanternagem e Pintura,
salário R$1.600 + Passa-
gem e almoço. Tratar.
99903-3085

TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com
EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL
Esteticista África 61-
982018714

NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
ATENDENTE COM EX-
PERIÊNCIA em atendi-
mento ao público na
área de mercearia, para
trabalhar em Vicente Pi-
res. Enviar CV para:
a pos t o saud i t o r i a@
gmail.com

ATENDIMENTOAOPÚ-
BLICO requisitos: organi-
zado, proatividade e co-
municativo 982097878
só whatsapp ñ ligar
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

EMPRESA ENGENHARIA
SELECIONA PARA

CONTRATAÇÃO IMEDIATA
BOMBEIRO HIDRÁULI-
CO , Encarregado de Pe-
dreiro e Técnico emEdifi-
cações com experiên-
cia. Interessados enviar
curriculum p/ obrareside
@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

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
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
ÁguasClarasp/ 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
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
GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com
MECÂNICOEINSTALA-
DOR de ar condiciona-
do. Cv: revigorarclima
df@yahoo.com
MECÂNICO : EMPILHA-
DEIRA Santana, contra-
ta c/ Elétrica e Mecâni-
ca básica. Trabalhar no
Valparaíso. Enviar Currí-
culo para o e-mail: dp@
empilhadeirasantana.
com.br
PROFISSIONALVEN-
DAS segmento imobiliá-
rio.Aprenda uma profis-
são onde você é deten-
tordoseuaumentosalari-
al 982724444

6.1 NÍVEL MÉDIO

SALGADEIRO(A)PRECI-
SO c/ experiência CV p:
saboramillp@hotmail.
com
SECRETÁRIA P/ LOJA
deVeículosemTaguatin-
ga. Enviar Currículo pa-
ra: rh.atendimentoloja
@gmail.com
TÉCNICODEARCondi-
cionado e Refrigeração.
Cv: vagas.tecnico01@
gmail.com
TECNICO ELETRONI-
CA instalaçãoemanuten-
ção de sistemas. Cv p/:
rh.adm.bsb@gmail.com
VENDEDOR(A)COMUNI-
CAÇÃO Visual Gráfica
Rápida. Cv p/: dileiko@
absolutebsb.com.br
VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com
VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE para loja de
Lingerie. rh@galice.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

6.1 NÍVEL MÉDIO

CONTRATA-SE
VENDEDORESc/experi-
ência. Tr. 99391-1937
Whatsapp

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

NÍVEL SUPERIOR

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

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

ASSISTENTE DE IN-
FORMÁTICA Cv p/:
epmb400@gmail.com

ESTAGIÁRIODEDIREI-
TO Grande Escritorio de
Advocacia - Lago Sul.
CV para: contato@alva
holdingsa.com.br

ESTAGIÁRIO MARKE-
TING . Currículo c/ portfó-
lio p/: selecaoarvense
@gmail.com

ESTÁGIO PEDAGO-
GIA Colégio Arvense
Asa Norte. Enviar CV p:
selecaoarvense@gmail.
com

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.

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

6.2 NÍVEL BÁSICO

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

6.3 ENSINO E
TREINAMENTO

SERVIÇOS

CURSOS

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

CURSO FACIL ITA
2022 registrado Ensino
médio,curso técnicoesu-
perior,MestradoeDouto-
rado 35-991859507
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